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ISZ AMERIKOS
319 KALININKU

ŽUVO KALĖJIME
UGNIS KALĖJIME, DAUG 
UŽTROSZKO NUO DUMU, 

4 KARIDORIAI KAMBA
RĖLIU ISZDEGE.

('olnnibus, Ohio. — Panede- 
lio nakti užsidegė vaistinis ka
lėjimas kuri badai uždegė pa
tys kaliniai tikslo iszsigavimo 
laike sumišimo. Kalėjimo ra
dosi 4,900 kaliniu isz ku
riu (rvs szimtai ir 19 žuvo nes 
buvo uždaryti ir negalima Int

el be t »bet troszkan-

isz

vo juju g 
ežius durnus. Suvirsznm szim- 
tas likos apimtais per durnus.

Vaiskus, milicija ir palicija 
sergsti kalėjimą ir kalininkus. 
Iszdego keturi koridoriai kani
balai i u kuriuose buvo uždary
ti kaliniai. Buvo tai viena isz 
didžiausiu nelaimiu. Szimtai 
žuvusiu guli ant kiemo o gyvi 
randasi ligon būtoje. Didesne 
dalis kaliniu gelbėjo savo drau
gus notom indu m i ant pavojaus 
ir užmirszo apie savo laisve.

Tukstaneziai žmonių 
kalėjimo bet vai

suva
žiavo prie kalėjimo bet vais- 
kas su bagnietais neprileidžia 
arti kalėjimo.

Žuvo 319 kalininku, 250 su
žeista isz kuriu 150 randasi pa
vojuj mirties. Ugnis prasidėjo 
trejose vielose ant kari — kam- 
lwfH4.rr'^nrininko, koplyczioje 
ir audinyczioje. Viso radosi ka
lėjimo 4,900 kaliniu isz kuriu 
835 radosi vietojo liepsnos.

Daugiau kaip 20 kaliniu žu- 
kurio radosi kalėjime už žu- 

dinstas, apkaltinti ant ilgu me
tu.

vo

SUMUSZE PACZIA 
KAD ISZDAVE $2.80 

ANT VAIKU.
Sheboygan, Wis. — Sudžo 

Goodell nubaudė kalėjimu ant 
keturi u menesiu Andriu Lev- 
czenka nes pagal jojo moteros 
pripažinimu sūdo, iszlaužo jai 
keturis pirštus ir baisiai su- 
muszo kad toji iszdave $2.80 
ant pirkimo keturiems vaikams 
apatines drapanas *ant Velykų.

*

DIDŽIAUSES BEGĖDIS 
OHAJUJE.

Toledo, Ohio. — 
siu begėdžiu 
Ohajaus yra kokis 
Augustas kuris užklupo ant 
mažos mergaites kuri ėjo iii

m Gal didžiau- 
visoje valstijoje 

tai Petras

kuri 
mokslnine ir atcmeiiuo Eliutcs 

centus. UžHerwig asztuonis
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GERAS MURINAS NORI SAVO PATALUS Ž U DIN S T A
MOTINA NEVAŽIUOS IN 

TĖVYNĖ PAKOL MARTI 
NESUGRAŽYS JAI 

; l

MURINAS ISZGELBEJO 
TURTĄ SAVO GERA- 

DEJAUS KURIS JI 
PRIGLAUDĘ. PATALU.

Xashville, Tenn. — Kėlės I 
dienas priosz Velykas, velvdiij ma, 60 melu, 

atėjo pas v,....   o...,...... .........................
Mayors, senas žinos in teviszko (Jzekoslovaki

r

LIETUVIU
NUBODO PISZKINIMAS 

MOTERES 5 KARTUS 
ANT SANVAITES. 

Mass.

Nashville, Pittsburgh. — Zuzannn Tor- 
, isz Duqnosno, 

ir va-

GASPADINE IR BURDIN- 
GIERIUS LIKOS SURASTI 
NUSZAUTI; VYRAS UŽTI

KO ABUDU LAVONUS.

V\'orcester, 
B. Woodward

DU-KART S ANVAITINIS LAJKR ASZTIS ‘ ‘ SAULE ’ ’ 
ISZEINA KAS UTABNJNKA IR PETNYCZIA

Prenumerata Kasztuoja: Amerike ant viso meto $3.00 
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto

#

vakaru ntojo pas sztominkn ■ noringai apleis Amerika i 
(Vilonel M. P. Mayors, senas 

me 1 sd a m as v ak a r i e - 
ir ernakvot, kalbėdamas

silpnu balsu:
“Ponas pas kuri tarnavau 

dvideszimls metu iszvaro mano 
del to kad jam esmių jau per 
senas ir negaliu sunkiai dirbti. 
Esmių -dabar be pastoges ir 
szmolelio duonos kuriu turiu 
melst pas gerus ir 
dingus žmonos.

Sztorninkas, pati ir vaikai 
labai gailėjosi vargingo muri
no, pa valgydino ir nuvedė ant 
pasi Įsi o.

Apie pusiaunakti lengvas 
subraszkejimas prikėlė isz mie
go murino kuris aiszkiai pa
mate du pleszikus lipanczius 
per langa. Matydamas tai, isz
szoko isz lovos ir baisiai suri-

Ko czionais roikalauja-

murinas, 
nes

mielaszir-

ko: 
te?”

Pleszikai baisiai nusigando, 
iszszoko migai per lango bet 
nupnolia tail) susimusze kad 
negalėjo atsikelti. Pagavo abu
du ir atidavė in rankas polici
jos.

Sztorninkas po tam padeka- 
vojo *^Udriiini kalindamas: 

valandos lyg pa- 
anržiaus turėsi 

prieglauda pas mus nes už ma
ža mano geradejyste atmokė
jai man szimlaropai. Dievas už
mokėjo mums už tai kad tave

drin u i
Mio szios 

savo
( i

baigai•

priglaudem ir anatomo kad at
siuntę tave mus apginti nuo 
apiplcszimo o gal ir nuo nužu- 
dinimo. ”

MIESTELYJE ŽMONES 
KALBA 33 KALBOMS.

Westville, 111. — Suraszyto
jai gyventuoju persitikrino kad 
gyventojai sziam 
kalba 33 kalboms.

Westville miestelis deszimts 
metu adgal turėjo tiktai 4,347 
gyventojus. 

—■ "T'' * ' —      " ' ■
PENKI ISZ VIENOS SZEI- 
MYNOS ŽUVO UGNYJE.

Brooklyn, N. Y. — Penkios 
ypatos isz vienos szeimynes, — 
tėvas ir keturi vaikai žuvo de- 
ganeziam name o du pavojin
gai sužeisti. Mirusieji yra Kris- 
tufas Johnson,<62 metu, du su
nns ir dvi dukterys v

miestelyje

Motina, su
loki darba sudžia ji nubaudė kitu sunuhi szoxdami per langu 
ant deszimts metu kalėjimo mirtinai susižeidė.

Bažnyczia, Santiago, Chile

NEKURIOS DIDELES UGNYS PRAEITUOSE LAIKUOSE
Diena Vieta

Fcbr. 14, 1836 — Teatras ir čirkusas Petersburge, Ronijoj .... 
May 25, 1845 — Canton, KinuoBe................‘..............................
June 14, 1846 — Royalę teatras, Kanadoj.................................
Febr. 28, 1847 — Karhrue teatras, Vokietijoj .......................
June 7,. 1857 — Leghorn teatras, Italijoj................... .................
Jan. 10, 1860 — Fabrikas, Lawrence, Mass..................................
Dec. 8, 1863
Oct. 9, 1871 — Didele ugnis Chicagos.......................................
May 2, 1872 —- Teatras, Tientsin, Kinuose.................................
Dec. 5, 1876 — Conway teatras, Brooklyn'e...............................
Dec. 8, 1881 — Teatras,’Viedniuje, Austrijoj ...........................
Jan. 13, 1883 — Teatras, Berdiszeve, Lenkijoj .....................
May 25, 1887 — Comique Opera, Paryžiuje...............................
March 31, 1888 — Operto teatras, Portugalijoj .......................
June 30, 1900 — Laivai ir dokai, Hoboken, N. J.......................
Kept. 20, 1902 — Bužnyczia, Birmingham, Ala. ................
Dec. 30, 1903 — Iroquois teatras, Chicago...............................
Apr. 18—-19, 1906 — Drebėjimas žemes ir ugnis, San Franciske 
Jan. 18, 1908 — Teatra/, Boyertown, Pa. . . . 
Mar. 4, 1908 — Mokslaine, Collingwood, Ohio 
Mar. 25, 1011 —
July 10, 1911 — Porcupine Lumber Co., Ontario 
Dec. fl, 1917 — Halifax eksplozija ir ugnis .... 
May 4, 1918 — Chemical Plant, Pittsburgh .... 
May 15, 1929 — Ligonbute, Cleveland ..... .. . 
Apr. 18, 1930 — Bažnyczia, Koteske, Rumunijoj . 
Apr. 21, 1930 —« Kalėjimas, Columbus, Ohio, apie i

Jekiu dirbtuve, Now Yprk. . ..
*1
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Mass.

pa saike sodžiuijo, pasalk d sudžiui Kennedy, 
bot tik tada, kada josios mar
ti l’ormietK*, sugrąžys jai pa

Žuvo 
800 

1,070 
100 
63 

100 
500

260 
600 
283
450
270 
100 
170
215 
115 
574
600

. . 160

f j • » *4 • • » • • • •

174 
147 
400 

........ 1,1^0
IflO 
124 
150 
400
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MAHANOY CITY, PA'.J

Laiszkus ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adreso: 
W.D.BOCZKAUSKAS-CO.

MAHANOY AND A STR. f

f

W;

ISZ LIETUVOS
W. h. BOCZKOWNM1. r 
F. W. IIOCZkonsKl, Ullor.
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VILNIAUS ADVOKATAI IN 
KALĖJIMĄ.

Dar nenustojo

I

"ii
\ ilnins. ——

Vilnius kalbėt apie- inžvmaus 
advokato Milewskio nuteisima 
už apgavyste 4 metams kaleni
mo, o sziomis dienomis Vilniu
je vėl nuteistas kitas prisiekęs 
advokatas Preiss užkysziu da
vimą Zigmunta Augusto Gim
nazijos sekretoriui Janczewe- 
kiui, kad “padėtuM 

gauti pakankama

M
- Kranas, 

atsiduso leng
vai, kada ji sudžo perskyrė nuo 
savo žandapiszkes moteros. 
kuri daužė jam žandus penkis 
karius ant sanvaitės per ke
turis midus juju vedusio gy
venimo.

Viena

“SAULE” KAUNE UŽSIDA
RĖ — ISZDYGO VALDISZ- 

KA TOKIA MOKYKLA.
Kaimas. — Kaune “Saules” 

morgaieziu mokytoju semina
rija uždaryta del leszu stokos, 
kuriu toliau finansiszkai reni- 

kaip privatiszka insteiga, 
valdžia atsisuki*. Prie to taip 
pat daug pakenki* ir jos buvu
sio globojo Olszausko likimas, 
raeziau tuo pat, momentu, yi( 
toj jos, atidaryta 
t y bine mergaieziii 
seminarija.

Kaune

I
■i
I

."'i
I

Mare
I 'metu, ir josios

Worcester,
Mont vilione, 
bu rd i ng i ori us Fabijonas-’ Szpi- 
(alonis, <
Ii per sznvius paleistus'isz re-i 

o.s U t ari ii n ko '

«)

karta loji H, kad “padėtu jo sunni 
pažymi.

Bet nepasiseko ir advokatas 
>u Janezewskiu

pirmas menesi kalėjime, 
antr/is du menesius.

erodas-bo-
i su sza- 

komis, mote in ji prosą sužois- 
voida, iszmuszo kelis 
o daugeli kartu vijosi 

paskui jį su rimbu. Moterį* prie 
visko prisipažino o sudžo gai
lėjosi, kad Kranas nepanaudo
jo ant motoras rimbo, o szia- 
dien no butu persiskyrė.

3!) melu, likos niižit.iin-'’”* S,IVO 
. * < . • • IzAiviicj fViAt/k ill ii nikiui

talus ir dvi paduszkas. Sudžo į veiverio, kaip rod
paliepė mareziai sugrąžyti pa
talus ir paduszkas o simui už
mokėti kaszlus keliones atgal 
in tėvyne. '

Motina sudžiui aiszkino, kad 
per daugeli metu rinko plunks
nas ant padarymo patalo ir pa- 
duszku ir todėl goidžo juos nu
vežti atgal in Ievyno idant ant 
senatvės turėtu ant ko minksz- 
tai gulėti, lyg pabaigai savo 
gyvenimo.

Sūnūs atgabeno Motina in 
Amerika, bet dabar josios ne
nori ir vai dže ja ja sugražina 
atgal. Motina atsivožė su 
vim keliolika puikiu skepetu 
kurias marti prisisavino ir 
spyrėsi juju sugrąžinimo taip
gi. Sudžo paliepė sūnui ir inar- 
ezoi viską sugrąžyti motinai.

lyg pabaigai

sa-

BOBUTE GAVO $5,000 UŽ 
“BREACH OF PROMISE”

Atlantic,
Mrs

Iowa.
Alary Nelson,

- Naszle 
66 metu 

amžiaus bobute, laimėjo teis
me byla priosz Alexandra Roe, 
56 metu amžiaus, kuri ji skun
de del jos szirdies sužeidimo, 
vadinas, del žadėjimo ja vesti 
ir to žadėjimo sulaužymo. Bo
bute reikalavo $15,000,
teismas nuteisė Roe sumokėti 
jai $5,000.

linki i.
Palicija karštai ome darbuo

tis užtikti ant pėdžia k io žudin- 
fojaus ir kaip girdei lai jau tu
ri nužiūrėta ypatų 
<lo gi .

Rejmundas Monl vila 
nužudytos 
darbo 
kambaryje, 
krutinės g

Policija yra tosios nuomones 
kad ne motoro no burdingiorius 
neatėmė sau gyvastis kaip ne
kuria mano, bet likos nužudyti 
nes rado ant grindų kuknioje 
laszus kraujo, kuriuos kgs to- 
kis stengėsi numazgoti greitu 
laiku bot nepasiseko gerai nu
mazgoti.

Liūdna tai tragedija kuri pa
sibaigė su žudinsta bet ills tan
kiai atsitinka kur randasi bur- 
dingieriai ir su gaspadinelems 
už daug

kuri nnžu- 
Įaspadine' ir hurdingieriu.

, vyras 
moteros alėjas isz 

rado abudu negyvus 
jojo moteros

abudu
Ant

gulėjo revolveris.

yra susidraugavo.

4 K

be t

DAVE $65 KAD NUŽUDYTU 
JO ŽMONA; PASMERKTAS.

%

Anthony, Kaus. — Priesie- 
kusieji posedininkai (jury) ra
do kalta del pirmo 
žmogžudy bes 
metu amžiaus
nes superintendentą. Jis buvo 
kaltinamas del 
vieno savo darbininku, Jimmo 
Struttono, 
žmona'.

Už Turnerio žmonos nužudy
mą Strutton gavo $65, bot bu
vo suimtas ir, kvocziam’as, isz- 
davo savo poną.

laipsnio 
Ben turner!, GO 

druskos i niuo-

pa samdymo

kad nužudytu Jo

KUNIGAS LIEPSNOSE KA 
DA DALINO KOMUNIJA.
Rittei’sburg, Minn. — -Szim- 

tai žmonių priimdami komuni
ja bažnyežioje Szv. Agiiieszkos 
rnpuole in dideli sumiszima ka
da paregėjo prdbaszcziu lieps
noje. Asistentas nuplosze de
ga nezi u

Į dama 
dantis

iszm uszo
nauja va Iš

mokyt ojll

Preiss kartu 
gavo

t

William.

kada padare'

sari-

GERAS PELNAS UBAGO.
San Dingo, Calif. —« 

mas Roberts likos aresztavotas 
už ubagavimu o
ant jojo krata, rado ant jo 628 
dolerius ir nusiimto ji in narna 
pataisos. Už 30 dienu iszojo isz 
tonais kalbėdamas kad keliaus 
pas savo seserį. Po keliu
va i ežiu sugryžo vela turėdamas 
prie savos 432 dolerius, po per- 
buvimui prieglaudoje deszimts 
dienu, melde kad ji iszloist u. 
Po kokiam laikui volu sugryžo 
turėdamas su savim 
kis šzimtus doleriu.
sudžia ji nusiuntė in kalėjimą 
ant sžesziu 'menesiu. Ubagavi
mas Amerike užsimoka geriau 
ne kaip dirbti.

arti pen- 
Szi karta

* i

kamža nuo pra'basz- 
cziaus ir apmalszino parūpi jo
nus.

N ori nts
ney gana

prabaszczius Dela- 
smarkiai apdegė bet 

dalyt Komunija, 
žvakes

nopal io ve
Ktunža užsidegė nuo 
kuria klapeziukas laike arti 
Hunigo.

KŪDIKIS UŽGIMĖ PO 
MOTINOS MIRGZIAI.

Allontown, Pa. — Czionaiti-
nėjo ligonbutyje atsitiko retas 
atsitikimas apie koki ne kas 
diena galima skaityt. Tula mo
toro likos atvežta neszczia ant 
operacijos laiko gimdymo kū
dikio ir mirė. Daktarai tuojaus
padaro ant moteros Cesaviszka 
operacija (perpjaudami szona) 
ir in deszimts minutii po mir- 
eziai motinos atėjo kūdikis 
sveikas ir svare sžeszis svarus* 
Kūdikis gyvens^

KAIP KADA MANDAGU
MAS DEL MOTERIŲ 

NEUŽSIMOKA.

•Pa. Bettie 
savo v v ra 

Ralston ant persiskyrimo už 
lai kad jisai ‘buvo per manda
gus del kitos mote res. Frayzier 
sėdėdamas ant gonkeliu savo 
namo, užtemino savo kaimynes 
(prick tani patogios naszles) 
ntriszta pantapli ir jai apie tai 
pasakė. Patogi naszlele saldžiai 
nusijuokė in Raišiona ir papra- 
sze jo kad jai szniureli pantap- 
lio užrisztu. Neturėdamas ant 
tiek pajiogu kad jai atsakyt, 
užriszo szniureli ir tame laiko 
biesas isznosze laukan jojo pa
ezia ir toji užtemino savo Raks- 
(ona klūpojanti ant keliu pricsz, 
naszlele. Kas po tam atsiliko 
tai skaitytojai patys gali dasi- 
prast ir atėjo dabar prie persi
skyrimo. — Oj los^įžvydžios 
moterėlės!

Be thlehein, 
Kravzier skundžia

Kas po tam atsiliko

NELAIMES SU 
EROPLANAIS.

Pittsburgh.

PATYRĖ, AR JO KŪDIKIS, 
r

Priekule. -— Vienam vaiki
niu priesz 6 metus isztiko ne
laime, kurios iszdavos — mer
gina už “beda” turėjo mokc- 

Rados patarėju. 
Uorp ju, vienas patarė duot la-

“beda 
t i mokest i.
rr _ ;
boritorijai isztirti jo krauju ir 

Osa,

BADAS PO NEKURIAS 
DALIS LIETUVOJE.

Kaunas. — CentraliszKas 
Komitetas Tautišku, indavo 
praszimn ministeriui Tubiali- 
sui, kad įžeminusiose pavietuo
se Lietuvoj, kur buvo neužde- 
rejimeni, gyventojai kenezo 
bada ir dideli varga o apie tai 
valdžo visai nesirūpina.

SZUO SU DVIEMS KOJOMS.
Everett, Mass. — 

vaiku džiaugėsi turėdami už 
draugus szunis su keturioms 
kojoms bet Rita Harrison gali 
pasididžiuot su szunim kuris 
turi tiktai dvi kojas ir szok i rie
ja kaip beždžionka. 
užgimė.

Daugelis

Szuo taip
*

PASLĖPĖ PINIGUS, UŽMIR. 
SZO VIETA BET SURADO 

PER SAPNA.«
Grantsville, N. J. —-

T ro ui m An ana diena
Edward 

atrado 
puodą auksiniu pinigu kuriuos 
buvo paslėpęs daugeli melu 
adgal o kuriu vėliau negalėjo 
atrasti ir tik per sapna pamate 
tajiv vieta kur 'buvo paslėpęs. 
Mete 1886 kada keli, banditai 
užklupinejo ant farmoriu, 
Troutman bijodamas idant 
auksas nepatektu i n j u rankas, 
užkaso ji prie namo puodo po 
tam isz baimes užmirszo vieta, 
tas atsitiko keturęsdosziints 
keturi motai adgal. Sztai priesz 
Velykas pasirodo jam sapno to
ji vieta kur buvo užkasės auk
są. Niekaip nieko nukalbėjas 
idant isz jojo nesijuoktu, nusi-

ant

davė prie savo grinczeles kuri 
jau beveik buvo sugriuvus ir
pasiėmęs spata pradėjo kasti. 
Ir ant tikrųjų sapnas išsipil
do nes ant tikrųjų atrado už
kasta miksa kurio per tiek me
tu neatrado. , ,

I

Ji

kūdikio, ir, esą, gaus pripa
žinti, jog kūdikis ne jo. Bet už 
tai reikia niokoti. Vaikinas pi
nigu neturėjo, tad atmoka vek
seliais 1,200 litu. Tacziau pa
tarėjas, vietoj rūpintis reikalu, 
pinigus prageria, ir vekseliai 
tenka išpirkti nukentėjusiam. 
Czia kyla vaikino paslaptis ir 
dar reikia pridėti pinigu. Szta: 
kartais, kokiu patarėju gauna!

VILKU MEDŽIOKLE.
Taujėnai, .-r- Tauj(*nii 

ninkijoj, Užulenu miške buvo 
surongta^ ilku medžiokle. Nu
kauta keletas vilku. Medžiok
les “rengimui daug prisidėjo 
vielos ūkininkai, bot jiems vil
kai nemaža nuostuoliu prida
rė. r 
vilkus

giri-* r*

re.

i

Žmones pamato nukautus 
labai susidomėjo. Me-

Ižiokle visi patenkinti.

i

ALKOHOLINIS TEISMAS
Ukmerge. — “Aido 

invvko alkoholinis
»1 
teisinas. 

Buvo keletą gynėju, bet dau
giau kaltintoju. Kaltintojais 
buvo vietos inteligentija ir vy
resniu klasių, valdžios gimna
zijos mokiniai. Po ilgu ginezn* 
alkoholis pasmerktas ir ragin
ta su juo kovoti. Žmones teis
mu labai susidomėjo, nes huvf> 
prisirinkusi pilna sale.

saloje

TRAUKINIU SUVAŽINĖTI 
DU ŽMONES.

Kaunas. Kovo men. 17 d. 
17 vai. traukiniu 107 Nr. pno 
Kaiszedoriu stoties mirtinai 
suvažinėtas pil. Bacelis Rapo
las 32 metu amžiaus, gyveniin 
t is Traku aps., Žaslių vals., Ja- 
czioniu kaime.

Nakti isz 30 in 31 d.
men tarpustot.v Mažeikiai •— 
Viekszniai traukiniu mirtina: 
suvažinėtas nežinomas asmuo 
apie 30 metu amžiaus. Prie la
vono jokiu dokumentu neras
ta.

—..........   ■ 1 ■■!■■■ U*

Paskutines Žinutes
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— Harry Lvlo ir 
R. Gi'bson likos užmuszti kada 
juju eroplanas nukrito ant kal
no.

Lyon Park, Va. —' Henry 
Trageser isz Wheaton, M'd., isz- 
lekes in padangos, vienas cro- 
plano sparnas sulūžo ir jisai li
kos užmusztas ant vietos.

Pulkininkas 
seržantas Richards 
eroplanu 400 pėdu 

isz oro ir abudu užsimuszO.

U

Va.

Regina, Sask. - 
Ca re y 
nukrito

ir
su

ISZ KERSZTO PASKANDI
NO SAVO KŪDIKI.

Palicija 
Ignotą

Milwaukee, Wis. —• 
a re sz t a v o j o c z i o n a i s 
Vonslovski, jauna vyra, už nu- 
žudinima savo asztuoniu mene
siu kūdikio. Nelabas lovas su
sipykęs su paezia, paėmė kūdi
ki ir nuskendino ežere.

Vonslovskis su savo paezia 
nuo kokio tai laiko nesutiko ir 
norėjo pasimest liet kilo gin- 
cžas apie kūdiki, katram isz ju
ju turi pasilikt. Inpykes vyras
pagriebė kūdiki ir iszojo. Žmo
nes mato ji vaikszcziojanti su 
kūdikiu prie ežero bet niekas
neatkreipė ant to atydos. Ža
dintojas nieko daugiau nekal
ba kaip tik: “Nepaisau ant to 
ar mano pakars ar ne, nesigai
liu to ka padariau.”

Lavona kūdikio surado bet 
motina isz gailesties pradėjo 
netekti proto ir likos iszvežta 
in pamiszeliu prieglauda.

5 METUS KALĖJIMO UŽ 
65 CENTUS.

Detroit, Mich. — Nepapras
ta bausme aplaikd Antanas Ha- 
jasza, 25 metu, kuris likos nu
baustas kalėjimu nuo 5 lyg 10 
metu už iiisilaužima iii apticka 
isz kurios paomo 05 centus.

U

MOKOSI SZAUDYTI.
Karžiai. — Keli vaikai isz 

prisirisze
4 ‘ prl-

;yvulelis

kažkur susigavo ir 
prie tvoros kate, 
cieliu?’ Vargszas 
konto didelius skausmus. Kul
kos buvo namu “fabriko,” — 
ir vienas, bėdodamas jA m 
brauningą, persiszpve sau ko-

Nuvožtas Sziauliu ligoni
nėn. Tai atlyginimas už žiauru, 
ma.

inusze
£>*

bedėdamas

ja.

ir 
savižudybe

manoma, 
pasikorė.

paraszc

PASIKORĖ DEL TURTO
Lekenai, Panoterių v. Szia- 

me kaime pil. Szarka pasikorė. 
Buvo turtingas, ir 
kad del turto 
Priesz
raszteli, kuriuo paskyrė savo 
pinigu giminėmis ir kt. Daug 
pinigu paliko Panoterių bažny- 
ežiai. Palaidotas szventoriuje, 
nors parapljonys tuo nelabai 
buvo patenkinti. Paliko nuliu- 
dusia motina ir tęva. Savižu
dybe padare savo gyvenama
me kambaryje.

Kovo |M

1l Do^liAn, Ala.1f Do^hhn, Ala. — H. (A 
Woodham, 13 metu, mirtinai 
sužeido szuviu savo tęva, kuris 
plake jojo motina. Kada jos 
nepaleido, vaikas paleido suvi 
ir kip rodos tėvas mirs.

1f Rymas, Itnlije. — Pagal

komendantas norėjos

i

*11

■ I
r!'*

Juozas

V
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fl
lai 
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Veliausia suraszn tai Italijoje 
randasi 41,508,000 gyventoju, 
kuriu sumažėjo ant 335,000 isz 
priežasties mažiau gimimu 
daug mireziu.

II Flinton, Pa. —
Kolek, 18 metu mirė o tr>’s jo 
draugai pavojingai serga li- 
gonbuteje nuo gerymo 
nanezios munszainos 
Ivkas. •

H Tegucigalpa, Honduras 
Terp Nikaragviszku pasikėlė-

t ruci -
por Ve-

Terp Nikaragviszku pasikele
liu ir valdiszko vaisko kilo su
sirėmimas • • tkuriame likos uz- 
muszta asztuoni pasikelcliaiTV 
daug sužeista.

II Philadelphia. — Literary 
Digest balsavime isz

■ .M *
1 w
c#

M sik

DUKSZTE NAUJOKAI 
APDAUŽĖ KOMENDANTĄ.

Kovo 14 d., Dukszto mieste
ly okupuotoje Lietuvoje buvo 
naujoku ėmimas. Isz apylin
kių suvažiavo in komisija nau
jokai būriais vaiksztinejo po 
miesteli ir pradėjo dainuoti 
Lietuviszkas dainas. Kai koks 

u triuk-i:
szmadarius?’ numalszinti, pri
bėgės prie vieno būrio ir kovo
damas Lenkiszkai pradėjus 
naujokus kardu kapoti. Keletą 
žmonių sužeidė — viena sun
kiai. Naujokai pasipiktinę to
kiu komendanto elgesiu užpuo
lė pati 'komendantą ir butu ge
rokai apdaužė, bet atbėgusi 
policija ir kareiviai atemo jau 
nuginkluota komendantu isz 
naujoku, r' • v :

Digest balsavime isz 140,300 
balsu 22,868 balsavo už prohi- 
bicije, 35,012 už permaina o iii 
atmetimą prohibicijos 35,012.-

11 Kalkuta, Indije. — Terp 
Indiecziu ir Angliszku karei
viu atsibuvo kruvinas susite- 
mimas kuriamo užmuszta $8 
Indiecziai, 8 Auglikai ir daug 
sužeista.

VIS TIEK.
Kokia yra skirtumą (gtp 

rakalio o rabino? 
— m—.

ras

iA į 
ii" *! Ui

'lĮl'tt

Toko: Rukalis lupa sRu- 
nuo sznnu o rabinas po 

žmonių, ' A _ -.—4-

h'
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Kas Girdėt
ran-

B

Jamesville, Georgijuj, 
dasi farmoris kuris turi 92 mo
tus ir kuris szeszis kartus bu
vo paeziuotas o dabar geistu 
apsipaoziuot da septinta ir pas
kutini karta. Iszlygas paduoda 
tokes kad kandidate in Inoma 
moterystes butu jauna, patogi 
irnedevotn trumpu szlebin o už 
tai aplaikys puikia farma, ke
lis automobilius ir ji pati už 
vyra... priedo.

Tūlas kaimelis pirko isz vien 
mula kuris turėjo dirbti kas
diena pas kita gaspadoriu o ta
sai už tai turėjo szerti.

Pirmutinis fermeris liepė mu
lui dirbti bet paszaro jam ne
davė, manydamas rytoj paes 
pas kita'...

Ant rytojaus mulas radosi 
pas kita farmeri ir taip pana
giai su juom pasielgė manyda. 
raas: vakar priedo pas ana far
meri tai sziadien iszlaikys.

Treczes farmoris ir taip pa
daro su mulu ir ant gain tasai 
pastipo...

Isz tojo atsitikimo galime 
imti sekanezia pavoizdi: 44Mu
las1 * — tai visi musu idealiszki 
darbai. Visi norėtu isz juju pa
sinaudot bet kada reiko ka to
ki pasukant tai kožnas mislina 
sau kaip farmeriai apie taji 
mula, — rytoj ji kitas priszers.

Vienas komunistas Bostone, 
davadžiojo karezemoje apie as
tronomija, Koperniką, gamta, 
filozofije ir kitas “zofijee.M 
Ant galo pradėjo posmudt apie 
Dieva ir žmogų buk žmogus pa
eina isz beždžiones. Kokis tai 
vidurinio amžiaus žmogelis sė
dėdamas prie stalelio, kuris 
viską iszklause atsiliepe:

“Ar žinai tamisteli, asz
tikiu kad tamista paeini isz 
beždžiones, — greieziau nuo 
kokios karves nes argi bež- 
džion-vaikis užaugtrf ant tokio 
didelio jauczio.“

Visi kiek tik karezemoje bu
vo labai pradėjo juoktis o ta
sai mandralius nuo “ Lietuvisz- 
koR dirvos“ 
karsztis ir 
laukan.

ne-

apkvaito kaip 
tuojaus iszsjmuko

Vienas nežinomas daktaras 
paduoda sulyg užlaikymo svei
katos daugiausia faktu trum
piausiais žodžiais. Jis sako: 
Vienintelis kėlės in sveikata 
yra tas kuri sveikas protas 
žmogui pataria. Gyvenk proto 
rybose, valgyk neperdaug, 
gerk su saiku, miegpk sykis in 
syki, saugokis perdejimo visa
me kame ir turėk nekalta sav- 
žine. Vieni žmones persivalgo 
mirtinai, kiti persigerta mirti
nai, treti susinaikino nieko ne
veikdami, kiti vėl persidirba,
vieni yra iszžudomi per dakta
rus o nemažai nueina in kapus 
del iszvirkimo ir gyvuliszko 
gyvenimo pasekmių. Visos gy
duoles ant svieto nėra ne gra- 
szio vertos žmogui, jaigu jisai 
tankiai peržengė gamtos insta- 
tymus ir neiszgelbes ji nuo be- 
laikinio kapo. Savžudingu pa
sielgimu jia sėja savo paties 
kūno naikinimo sėkla ir užmu- 
sza savo gyvasti.

Generaliszkas Sinodas Prės- 
biterijoniszku baznycziu turėjo 
svarbu apsvarstymu ant savo 
susirinkimo ana diena Phila- 
delpbijorj.

Tarp kitu nutarimu likos ap
svarstyta: mokslas apie susi- 
neszhna abieju lycziu, apsive- 
dimas ant ° prabos,M apsivedi
mas Protestonu su katalikais 
ir kitus tikejimiszkus dalykus.

Svambiausia kad presbiteri- 
joniszka bažnyežia praszalipo 
uždraudimą vinezevones tarp 
protestonu ir kataliku ir pra- 
szalinimo nepadoraus vardo 
4 * nonii uf»i * » ImrmAa Vfldinn Vn_paptistu” kuriuos vadino ka
talikais.
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Isz Visu Szaliu
‘ t ... V r*

BEDARBIAI LENKIJOJE 
KELIA RIAUSZES.

Varszava. — Zavioce, dide
liame pramones centro pusiau- 
kely terp Varszavos ir Kroku
vos, praeita penktadieni invy- 
kobedarbiu rinnsziu ir susikir
timu su policija. Du asmenys 
buvo nžmuszti, o 
kitu sužaloti. Terp sužalotu bu
vo ir szeszi policininkai.

Neramumai, kuriuose daly
vavo apie 8 tukstaneziai bedar
biu, kilo del nesumokojimo vy
riausybes skirtu 
paszalpu.

V

devyniolika

bedarbiams

MIRES ŽMOGUS PRISI
KELS ISZ GRABO

Mesiną, Silicija — Priesz po- 
dienu plaucziu uždegimu 

ežia vienas
ra
mirė ežia vienas ūkininkas. 
Tomasso Lasprada vardu, 52 
metu amžiaus. Bet gydytojas, 
peržiurėjas ji pripažino mirusi. 

Vakar betgi Tomasso staiga 
atmerkė akis, atsisėdo ir eme 
dairytis aplinkui.
“Kas dabar ežia dedas?“ nu

stebės klauso jis susirinkusiu 
liudetoju, kurie isz baimes bu
vo visi nutirpė.

Prietaringi žmones pagaliau 
iszsprendo, kad invykes Vely
kų stebuklas.

PATS SAU ISZDEGINO 
AKIS

Bydgoszcz, Lenk. — Kalėji
mo Kojnicuosia, nuo kokio tai 
laiko radosi uždarytas buvusis 
redak toris Povylas Kaszu- 
brovskis, kuris likos nubaustas 
už nužudinima savo mylemos. 
Koki tai laika atgal bando ji
sai atsiimti sau gyvasti per nu- 
siszovima bet užmanimas ne
pasiseko. Kada prie jojo nesi
rado dažiuretoju ligoniu, isz- 
szoko isz lovos, nubėgo prie 
pecziaus, pagriebė anglių ir 
iszdegino abi akis.

Ant jojo riksmo atbėgo da-

Povylas

•*>žiureioja rado raitojeniysi ant 
grindų nuo skausmo. M

44 VAIKAI PRAŽUVO 
EKSPLOZIJOJE.

Lizbonas, Portugalija. — 
Paskiausi daneszimai apie eks
plozija ahdinyczioje kuri kilo 
Taipa, ant salos Macao, praei
ta Petnyczia, tai 38 ypatos su
dega ant smert, 18 sužeisti o 
szeszi mirė nuo apdeginimu.

Szimtai merginu 5iegalejo 
iszbegti isz deganezios dirbtu
ves pakol juju ugnagesiai ne- 
paHuosnvo isz deganezios pek
los.

*1 l| . - •* ,,.w

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES • . *

— Kazys Ažiukas vadinosi 
levo vardu Martin, 34 m., vie
nas patrolpolicįstįu'. Buvo nu
vykęs in Pokona kalnus, ty- 
ram ore ir mano kiek gauti 
sveikatos. Isztiuves dvi die
nas — po pietų mirė, nors ten 
pat buvo gydytojas ir jo'geras 
draugas, bet nuo mirties jau 

I neiszgolbejo, nes mirė staiga 
Rzirdios liga. Palicistu iszbuvo 
vienuolika motu. Karo motu, 
jis buvo kariuomenoje ir kare 
buvo policistu. Nors ir buvo 
negavęs gazu, bot karo lauko 
oras pavaiko ir ji, nes gryžes 
jau buvo nesveikas ir sirgulia
vo.

Jis buvo geras baseball me
tikas ir jam bole metant yra 
iszloszo net divdeszimts devy
nis kartus. Tai vietinis ir pro* 
fesionulis sviedikas.

Buvo Lietuviu kariu legio
ne Wilkes Barre. Taip pat pri
gulėjo in post 132 American 
Legion, Fraternal Order of Po
lice.

Gyveno pas soseri, 90 Jo- 
oph Lane. Paliko Iris brolius 

ir tris seseris. Viena sesuo bu
vo isztekejus Ohio valstijoj, 
visi kiti gyveno pas viena se
serį. Visi labai sutiko ir dran« 
go gyveno. Tai labai rota tokiu 
broliu ir seserų kad sugyventu 
ir butu po vienu stogu, rast.-V

— Per cksplozije gazo Bliss 
kask lose Nantike, likos už- 
musztas Fredas Titus, 21 metu 
isz AVilkes-Barre o sunkei su- 
žoido C. Sullivan ir 
Derkevicz isz Nantiko. Ui

— Kono visa dalis miesto 
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JCantiko nuo Noble ulyczios 
yra pavojui ingriuvimo in ka- 

■ > T eV1syklas. Lyg sziai dienai žeme 
apsistojo, kėlės pėdas. Kompa
nija paliepė nekuriems žmo- 
piems apleisti gyvenimus.

PAJESZKOJIMAI
Eugenija StanaitieneAsz 

pajeszkau Petronėlės Matuse- 
viezienes, mano geros drauges. 
Kitados gyveno Serantonė. 
Praszau atsismaukti ant adreso:

Europe Lithuania
Szakiu Apskr., Sintautų Vals., 

Szyrpauliu Kaimo. 
Eugenija Stanaitiene

yveno

135)

MEKSIKONAI SUPLIEKĖ 
KUNIGĄ ANT SMERT.

Mexico City, Mex. — Katali- 
kiszkas kunigas Jose Lezama 
likos supliektas ant sinert per 
indukusia myne kaime Canda-:I 

I 

kur žmones per 
mr\ nrioū'/ ko*/ n <r _ ’ 

ežia ir kunigus. Myne kanecz 
spyrėsi idant kunigas uždary
tu bažnyežia o kada ant to ne-

das, Jalisce, 1 
tris metus kovojo priesz bažny-'

1 lt

sutiko, įsztrauke ji isz bažny- 
czios ir supliekė ant smerk

22 UŽMUSZTI MAISZATIJE
Cordoba, Argentina. — Dvi- 

deszimts du žmonis likos už- 
muszta ir daug sužeista mai- 
szatijo kokis kilo terp Demo
kratu kurie norėjo laikyti po- 
Jitikiszka susirinkimą ir poli
cijos Santa Rosa. Terp užmusz- 
tuju ynvpalicijos virszininkas, 
du palicijantai, 
ir keli vaikai.

TURI SEPTYNES PĖDAS IR 
DA AUGA.

Bnkareszt, Rumunijo. — Mo
toro, kuri turi vos 26 metus ir 
yra 6 pėdas ir 9 colius augsz- 
czio, atvažiavo in ligonbuti in 
Chuy, joszkoti rodos nuo dak
taru idant jai duotu gyduolių

trys mot eres

kad daugiau neaugtu. Motoro 
randasi po daktaru priežiūra 
bet yra sveika ir drūta.

Pajeszkau savo
Frana Petravicziu ir kriksztu- 
dukteri Elena Petravieziuto, 
Jono Kardalojaus moteri. Jie 
gyvena kur apio Adams Ma
ssachusetts steite*. Meldžiu pa
ežiu arba apio juos žinauezius 
ka utsiszaukt sziuo adresu :

Mr. Ant. Žukas,
2221 Loacji Ave., 

Scranton, Pa.

szvogeri

(t.32)

t

Lietuviszki Bonai
Z' » . j

Jei norit pirkt ar parduot 
gaunant gera kaina, raszy- 
kit del informacijų dykai 
in Dept. 4

Kurt H. Schurig & Co
50 BROADWAY

NEW YORK
iH ■ ♦1 ■ ■ ■ "• f r. ;>•
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Ant. J. Sakalauskas | 
LIETUV1SZKAS GRABOR1U3 

j (Bell Phone 878) 
1331 W« CentreSt. Shenandoah, Pa.
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NuUudlmo VAlandojt »ūtei- 
kiam geriausi patarnavime. Pa
laidojime atliekam rupeatingal 
ir grašiai. Busite pilnai ušga- 
nšdinti.

les Mahanojaua ir Girardvillea 
Jaigu kaa pareikalauti mano pa- 
i
fonupti o 'pribusiu in deuimte
tarnavima tai meldžiu man tala- 
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NEATSISAKYKIT SAU PASIGĖRĖT rūkydamas Camels.
Taip brangiai užmokat; neatsižvelgiant ką pirksit. Kodėl
neturėt tą tikrą rūkymo malonumą ką vien tik Camels gali 
duot? ' i*# !

Į šį žinomą pakelį įeina visas nunokęs, naturališkas kve
pėjimas, visas lengvumas, visas švelniai sumaišytas kvėpė-
jimas ir pilnumas—ir, trumpai sakant, visus tikrus rūkymo 
mąlonumus ką dvidešimt—cigaretti gali turėt. Pakely jokių 
pagražinimų nėra. “Extras” kuriuos jus gaunat su Camels 
yra nepaprastoj pačių cigaretų rūšy.

4 1

Camels turi platesnę draugystę tarp tų milijonų, kurie
įvertina tobulaus rūkymo gausumą, kaip koks kitas išdirbtas

« f !' <4 ’ 1

cigaretas.
e
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Neatsisakykit sau gausumo

Camels
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Pasaka apie Seneli
•J "Trr—; medžius ir krūmus vardais pą-
toli pasaulio kraszle,

T"11111   — ” "     

loles, kaip kuria vadinti ir nuo
kuo ji gelbsti; visus miszku 

vadinti galėdavęs; nuo dramb-

plūsto plūsdavo; teiraudavosi] kelia pas ji nebo nuo žmonių 
a <«• . • ■» • V* h Iv ■ r* Ir 1 «> Al Z* 4 > ICO •l/’Vl

Toli
terp vcrsnąiu ir kalnu gyveno lio ligi mažiąusici vabalėlio vi- 
senelis; netaip jis buvo senas sus gyvulius ir žvėris pažino- 
kaip žilas. Vadinta ji stebuk
linguoju. Nors stebuklu ir ne
daro, bet gana stebėtinas jis 
buvo. Kas jisai, kas jį peni ir 
donge, — niekas apie lai neži
nojo; o paklaustas atsakydavo:

vis, kaip ji atrasti, kaip pažin
ti, ir ’ko pas ji pasiklausti. No

reikia klausinėti, bet isz kny
gų surasti.

Saule szviesa mane pagimdė,
g jos szilumn mane peni ir don- 
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klaustas syki, kokios jis tautos 
ar Vokietys ar Prancūzas? gar-
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vardo taip-pat nežinota. Pa-
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džiai juokėsi, taip kad dau
ginus žmones ję klausinėti ne 
dryso. 0 buvo labai geras! su 
vįsais daug ir labai maloniai 
kalbėdavosi. Daug nuo jo ga
lėdavai iszmokti ir sužinot. Jis 
viską žinojęs ir mokejes, kas 
tiktai galima žinoti ir mokėti.
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lodavai iszmokti ir sužinot. Jis
— . . - 11 - ' ' a. .

vienas daug metu vargo, pa
kol tikraji pas seneli kelia su
seko. Labai būdavo sunku pas 

jos, kuris kaip minta kiek gy- ji nueiti. Klause vieno, patarė
seko. Labai būdavo sunku pas

ŽYDAS GERESNIS 
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— Tai tu Irszkau, turi už-v

vena it kaip veisiasi. Mokėda
vęs atspėti giedra ir lietu: žo-
* • • «« « * .a

eiti in pietus; klauso kito, kaip

les augimu javų derlingumą ir
kitokius pasakyda

vęs daiktus.
O kokia atminti turėjos?! painus ir klaidus. Taigi pap- 
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nuo Saliamono laiku visus at- 
sikimus iszpasakoti ir iszaisz- 
kinti galėdavęs. Kur koki žmo
nes gyveno kokius paproezius 
turėjo; kur kokios karalybeb 
buvo, kaip jos kilo ir nuo ko 
pražuvo; kur senovėje juros 
butą, kur sausumos: kur kokio 
kulnai esti — viską papgsako-

MB . a. B A m.davės. Mariu gilybe ir dan
gaus augsztybe pasieks galcd- • f 3__ • ♦ "1 • j

siraszes Lietuviazka gazieta, 
gal daug skaitai?

i
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Žydas— Nu kam daug sfcaL

tyczia sakys — vakaruose;

ir U. O kelias vienas tebuvo, tyt, asz galiu užsiraszytiė ir ne
treczio — pasakys sauletekyje

ir tas pats einantiems labąi skaityti suvis. Asą kad bųtau
Lietuvis, tai neužsirasjrytau
gazieta, tiktai pavogiau ir 
skaitvtau. .....
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GYDUOLE NUO ANGLEKA3IU

rastai ir klaidžiodavo: kur 
bus nebuvęs, o vis gyrėsi sene
li mates; pasakęs, aiszkei, tik- 
ris — o vis ti}os paęzius jau se
nis girdėtus daiktus.

Būdavo ir tokiu, kurie pas 
tikraji senelį buvo buvo. Tie 
kas kita. Tyląs *bo veidmany- 
beg; papasakos būdavo, kad 
ne viską galėjo permanyti, ka 
senolis sakos, bet labai džiaugi 
davosi su senoliu mącziusis.
' Žmones sako, kad ir dabar 

senolis buk tebegv venos, tiktai

ris — o vis tuos paežius jau se-
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ASTMĄ IR NOSINIO KATARU
Neapmokama Kritote vaiteqjamą •» 
Rtebetfae >aMk*t par 30 qptet dal 
Gerklines Astma arba dnsaUo. Bron-

kveparima, Uššiam ir talvtK 
Primkini skauama galvos Ir W- 
duote kurt visad relbrtL Vteao maaa-

Rtebatlne rasakma par 30 Mirta, dol

kids, Gerklines kosulio. Plauti, Suąku
,...t "zĮC...,

Priešakini skausmu galvos Ir W
k V::'il_ ' * ri ' •

šio gydimas Psake 30s par pasate, 
(išrasta ir parduodama rteą «k NF

■isll
uvea ir indomiausius daigtuh 
apie tai iszpasakodaves.

Tai žmonos pas ta seneli.
I

apie tai iszpasakodaves.
T- * w

HAMPDEN LABOgATQKT
t senelis žinojęs visas žemes žo-
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Sucziuoptas 
Velnes

iii in mu.

—- Kur važiuosi, iu Juodi 
ar ant Knytuaiost — atsitiesu
si paklausė.

— Kame czia gausi? Van
dens niekur nėra, — atsako vy
ras. — Reikia važiuoti ant Vir- 
vyczios. Pilk gi-eicziau pusryti,

statydama ant 
stalo dubenėli, bėdojosi:

— Nieko nežinojau, nieko ineis, 
nepataisiau no pietums inside- 
ti. Tokio kelio nesuvažines dar 
viena diena, ar dar gaus tuo
jau . . . Tuszczia ir tu kvįecziu, 
vereziau būtumei nevažia
vęs. .. užtruksi ilgai...

— Jai pavyks gauti nakti
— kol nuplauksiu, bus naktis
— gal lytoj ir parvažiuosiu.

Sumusze kojas už duru ir 
i nėjo urėdas, pasibrukęs po pa
žą s czia kažin ka balta kukuli. 
Nusipurtines truputi sniegą ta
re:

tuojau ims urėdas skraidinti. 
Petronėle,
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miego anksti nenoriu... Pasi- 
imczįau dar ha... kaip tik ži
burį uždegsiu inlys urėdas... 
Ne, vereziau žiburio nedeg
siu... tamsoje nelys, numanys 
jog atsiguliau ir gana... Bet Gerk!
ir nepatirs jog asz nebenoriu 
kad jis pas mane landytu. Ver- 
oziau ’žiburį uždegsiu ir duris 
užsirakyšiu... szitaip! O kad 
norės iueiti, pasakysiu; eik gul
ti, nesi valkiok prie manes!.. 
Už daru szaukti — nei szis nei 
tas, vidui dar ir daugiau galc- 
cziau jam pasakyti... Bet kaip

( tuojau grobs ir hm 
cziuoą... O asz takszt in snu
ki... Jis gal man ir adgal? Ne, 
vereziau noinsileisti, nedegsiu 
žiburio. . .

Dvaro kiemo žvangėjo skam
balai.

-y O, dėkui Dievui svecziu 
užvirto, urėdas nebetures laiko 
landyti... Bet ne, asz jo nebo 
varysiu nuo saves... ne, veri 
cziau, kati ineitu... Užsidegsiu 
žibuti... sztai tnip! Duris už- 
sikabysiu... nėra kobiniuko.. 
A-a su raktu, trakszt, trakszt..
papūsk in uosi!.. Ir vėl nieko 
nepasakysiu?.. Szaukti uepri- 
der^.. •
Ąi, tu Dieve, kokia buvau 
kvailai Ko tuojau Antanui uo- 
pasAkjan?.. O kas czia man 
kaili!.’ 1 ' ’ 1- 1 ’
iszvaksysiu kaip šauni ir tiek! 
Trakszt, duris atsuko.

Skambalai žvangėjo. Vožėjai 
vaikszcziojo po kiemą.

Petronėlė verpe ir karunka 
giedojo. Bot jos mintys buvo 
toli nuo giesmes; kažin-ko jos 
szirdis rūpinosi ir nenurimo; 
žiurėjo vis pakaitais, tai in lan
ga, tai in duris... Atstume ra
teli; vėl pradėjo vaikszczioti 
po asla. Užputo žiburi, užsi
kvempusi žiurėjo pro langa... 
Urėdas su liktame pareina isz 

Petronėlės. Antanui arklydžiu. ..

— Sze tau, mano bobele, iri- 
dek vyrui vakarti. Niekur mai- 
sziuko nesugriebiau, suriszk 
jam kur. Ar maisziuka. bene tu
ri ?

Ka tik rūpinaus netu
rinti ko indeti, — taro Petro
nėlė — o ponaitis, mat, ir pasi
rūpino.

— Tam mano galva... An
tanas žinot • — ir pamirkezio- 
jo.

— Teisybe, galva ne puode
lis, — juokėsi Antanas.

— Toki gabala mėsos! — 
stebėjosi pati. — Jis nesuval
gys ne per tris dienas!

— O ka manai tu, mano bo_ 
Inde... gali ir trejetą dienu už
trukti.

Susikrvžiavo akiu žaibai — 
urėdo ir
taippat pere jo žaibas per akie 
ir galva, bet nieko nerodyda
mas, dejavo:

— Nežinau, 
parvažiuoti sziokie... stumdy
sis arkliai, szoltis pusiau ple- 
szia.

Ka ežia reik veikti?..

tegul i neina kad nori

— Jau tas kipszas eis gul
ti!. . Ne, svecziai tebera, nega
li atsigulti... Dabar jau czia

ar galėsiu ir inlys...
Pribėgo prie duru, nutvėrė už 

rakto.
— No, — pamastė — ver

eziau iszsirieti’in akis!..
Nugryžusi inbreže žiburį.
Pastovėjusi tarė:
— Ko asz czia turiu vargti 

del to balamuto !..
Pukszt, užputę adgal žiburi, 

priszoko prie duru, trakszt, už
rakino, iszsitrauke rakta ir at
siklaupė poteriu kalbėti.

Po valandukes kažin-kas 
prie duru subrazdėjo.

— Petronėlė! — szauke pa
tyliais.

Petronėlei szirdis plake; ne- 
iumane —atsiliepti ar ty|eti.

— Inleisk!— volei tyliai 
szauke...

Ji tylėjo.
— Na, — sako už durų, — 

ir mano duru toksai-pat rak
tas!..

Tat sakydamas ir 
duryse !(rakta.

Petronėlė sukruptelejo; ne- 
bcinmane ar žiburi brėžti ar 
duris turėti. Puolė prie duru... 
Pusėje aslos urėdas ja in glebi 
nutvėrė...

— xlr tai taip mano myli
moji!! Nenorėjai insileisti? — 

ant lupu. Vos tik prasznibžde- įrugojo urėdas. Bet asz gud
resnis, i nejau. Szi Vakaru tu
rime iazgerti. inkurtuviu — 
naujosios triobosl

Tat sakydamas pastate ant 
stnlo buteli nolio.

I’et rone i nbreže žibu ri. 
pripuolęs užputę:

Kam to reikia ? — suko. 
Ar ne szviesi mėnesiena!

— Pereis, tuojau pereis! — 
sake urėdas, žiūrėdamas pro 
langa. — Po dvylikos bus atly
dų*, asz numanau, ir kalendo
rius taip rodo. Tik skubėk isz- 
važiuoti, kol ponia atsikels. 
Liepo gaidykste iszsiuosti o tu 
ligi sziol dar namie. Visa beda 
kol isz namu iszsitaisai, o ke
lyje daug važiuojaneziu rasi; 
prabrauks vėžės.

Urėdas iszejo.
Pro iszsprogusi lange stiklą 

szvilpino vejas ir dulkino snie
gą in vidų.

Petronėle, lyg pikta lyg su
migusi, nenurimdama ant vie- 

trypo kerezia nuotos, laksto,
kerezios.

Antanas pasitaisęs jau in ke
lia.

abiem ran-
drebedama,

Sudiev, Petrele! — tarė 
užsikvempęs. .

Ta, apkabinusi 
kom jo kakla, 
spaude prie saves bueziavo ir
in rankas. Taip kažin-ko Susi
graudino, net aszaros nurietėjo 
per skruostus. Norėjo vis ka- 
žin-ka sakyti, bet žodžiai tirpo

jo?
Neužtruk ilgai, Antano-

Ii!..
Antanas szypsodamas, pabu- 

cziaves paezia, tiek tepasako:
— Na, na, nusiramink, ma-

parvaži uosiuno maželele!.. 
busime, kaip buvę.

Po dvylikos, vakarop linkui, 
kasžino, ar sniegas apsunkėjo, 
arba vejas pailso — nebeinvei- 
ke taip szvaistytis: nuszcziuvo 
oras ir speigas truputi atsime-

p

valandukes

apsuko

Jis

no gražioji. Gerk, sztai pyrago 
užsikąsk!.. Vis laikiau ir lan
kiau pritinkamo laiko, kuomet 
viena busi. Dabar tyezia taip 
pataisiau iszisiunsdamas vyra.

ga, sakykim yispdęa vienas an
tram teisybe! Tuomet lengvai 
nustumsim<^ juoduosius debe
sius puo savo gyveninio.

Vėjelis nugulė, dienos puse 
nuszcziuvo. Visi debesys nu
slinko, žydras dangus apsipuo-

sius nuo savo gyvenimo.

Visi debesys nu-
Dėkui, ponaiti. negaliu, slinko, žydras dangus apsipuo- 

(sze tu kstuneziais mirganeziu

Nei

negersiu.
— Na, kiek gali tiek! Nors 

malone priimk!
Kaip,, tik Petrone stikleli 

prie dantų, urėdas pagrobęs ir 
iszvepto. jai in burna. Noroms 
ne norams turėjo nuryti, 
aszaros bobai npszoko.

Szimtas velniu tu sve- 
sznekojo 

urėdas. Negaliu ne atsigulti. 
Prie tavo ežia taip szilta, gera 
bent pasilsėsiu; kojos pa,vargo 
per <liena... Sveika!

Prie antrosios nebereikojo 
taip suokti Petronėlės, nobesi- 
ragino taip ilgai. T’reczia iv 
ketvirta spėriai iszmaukusi rr 
Įiuti saka:

— Tokia saki i, taip sklan
džiai eina!

Boveizdint. ir skruostai jos 
užkaito.

Kokia tu skaisti palikai, 
kaip rožfe purine!

Tai sakydmpas, urėdas, apsi- 
kivbines Petrone, suko in lova 
sėstis greta saves.

Net i ke t a i Pe t ro n o
4 *

akis pabalinusi, stūmė jam in 
krutino ir apmaudingai suszu- 
ko:

ežiu tiek prinoszo!
Negaliu

szokosi

nesi kibinėk! Tu— Szalin, 
man no kavalierius, asz tau ne
paual

— Ar tai tokia padėka už 
meile, Pctnisele ?
Gerk dar burnele, 
goresne.

— Nebusiu, ne! Asz tams
tos meiles neprasziau; seniai 
žadu pasakyti, lik nepradry- 
sau t— kad nelandyk prie ma
nės, nes Antanui pasakysiu!

— Tad tu ta savo pajuodėli 
geriau mylį?.. O, tai kvailele! 
Bukime geruoju. Kad jis bus, 
asz nebusiu; dabar jo nėra, asz 
ošiu. Ar negerai?

Ko pyksti?
bene busi

Ir vėl pagrobęs ome varu bu- 
cziuoti.

Tik szmakszt in trioba. Anta
nas! Jau be apsiausto. Vienoj 
rankoj virvagalį nusitveręs, 
antra ja capt uredn už kuodo— 
kaip ims raižyti!

— Dėkui už meile, dėkui už 
meile, tokia padėka!.. — sako 
jam.

Pyle virvagaliu: ranka ne 
ranka, koja — ne koja, smūgis 
po smūgio krito... Urėdas 
szaukti — prisivengia, prie- 
szais kibti — bijo, melsti — 
geda. Vijosi tik, kaip driežas, 
pusbalsiu szvarkszdamas:

— Autam.. rupūžei.. Liau
kis. .. asz tau, pozrstok... tu.. 
po velniui..

O czia, klupiniu- szokiniu, 
puola tik prie d mm. Dar Anta
nas sumovęs pora sykiu: il 
tau meile! Sze tau meile” 
paspyręs keliu, mete kaip szu- 
ni laukan.

Gryždamas per asla juokėsi:
— Sakiau kad asz sueziuop- 

siu ta velnią!..
Petronėlė, kaip apuszos la

pas, drebėjo kerezioje. Anta
nas juokdamos klauso:

— Na, Petrele, kas dabar 
bus?..

Ta krito iszilga ir verkda
ma apkabino jam kojas.*

tarė An-

sze
ir,

— Cit, neverk!
tanas, keldamas ja nuo žejnes, 

nebijok, nemušti u tavos!
Petronėlė, kaip matuszes su-

plakta, pasikukeziodama. yer-

žvaigždelių’. Apskritus menuo, 
tartu m i visu smalkesni uju
szvįesiiloliu karalius, nieko ne- 
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visu

temindamas, liuosai rietėjo vir- 
sziimi juoduju misžku, sidabri
no savo i 
balta žemos

žvėreliams

szvi esą apli ėdamas 
pavirs^ Szviete 

miszko žvėreliams, szviete 
vioszkolio pakeleiviams, szvie-
te dvare, pro rūmo langus spin
dėjo in iszpuosztus kambariu^.
Szviete menkose triobolese pro 
žemus langelius, linksmino siu 
rukuses triobeles, szviete ir pro 
musu Dauginiu langa. Pamate 
juos susiglaudusius. Prasidžiu
gęs ju szirdinga meile, skais
tus menuo, 
dos, 
jo per mėlynąjį dangų, 
muite.

į.

dar skaiseziau ro
ll uszvietos, linksmas riete- 
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Dr. T.J.Tacielauskas
Pirmu! iuią. IJetuviszkas 

Denti ątas Mab anoj ujo.
Ant Ąniro Floro Kline Sztoro
19 W. Centro St., Mahanoy City

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $028,358.02)>)
) Mokame 3-czia procentu nrjt 

atidėtu pinigu. Procentą prido- 
) dnm prie juau pinigu 1 Sausio Ir 

1 Liepos. Mes norim kad ir jus1 Liepos. Mch norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis,

* ‘

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Prcs.irKflB.

•(Lii1 . iib • ■' t., ' h i įL, i "<l,i . 1 '"iii

L

K. RĖKLAITIS
Lintuvitzkaa Graboriua

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninko moterems. Priei
namos prekes.
516 W. Spruce Str 
Bell Telefonas 149

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA,

•»

pa. ;
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W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

nL

♦
I A1

1;Laidoja kunus^uumiroliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
krik^ztinju, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t.
603 W. Mahanoy Avc. Mah. City
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6 6 GTabletai
Praszalina galvos skausmą ar neural
gija in 30 minutu, sustabdo penia- 
įima pirma diena, ir sustabdo malaria 
in tris dienas. Gausite aptiekose.

666 teipgi gyduolėse—gerti 
m wimps n i— i> i fi

ARAMANAUSRAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

MILL & PATTERSON STS
ST. CLAIR, ¥A.

Bell Telefonas 1430-R

r

r i

Kad Kalėdos tai 'bent Kalėdos!

i

Kaip kur buvo musztynes 
ir bėdos.

Kiek tik britvu turėjo, 
Visas suvartojo. ? 7

Ir ’bobos nemiegojo, 
Kareiiviszko innagio jeszkojo.

Nu-gi jus a'blankai, 
Jus psejnkai.

Ar jau niękad nepasitaisysite, 
Visados žmonds juokysite, 
Ne viena pasigorinlj.clirstelek 

i n zerkęla,
Kaip bjauriai iszrodo tavo 

terla, 
Lupos storos, be valdžios,

Ir tai szirdele koma kožnos, 
IsztikriLju, surivaldykito, 

Burnas sueziaupkite, 
O pamatysite,

Kaip savo vyrams patiksite,
Ir guodoneje del visu busite.

• . i •

Gal ne vienas pasakys kad isz 
musu mamužių, 

Ne yra geru bubu žiu, 
Ana, vienoje apygardoje, 

Nepasakysiu kokioje,
Su savo dukrelėm taip padare
į Vienu pas kriauczka kita pas

skrybelninko atidavė, 
Kad dauba pramoktu ir kitus 

apsiūtu.
Na, mano kvietkeles, 

Tos dvi musu mergeles, 
Viena nuėjo ant bestijų, 
O kita valkata pastojo.

* * ♦

Jaign vyrueziai in kur
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Surinkimas Tikra 
Atsitikimu

<■ 1

JUB» 1

ant stipMti altoriaus, lekavo 
.10

1

Atsitikimu
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PATIKRIMANCZIU ESYBE 
DIEVO.

• " i ■ i • ■ z

Turėjau tada 13 metu am
žiaus, kada praleidau meta ta
me sunkiame padėjimo. Mano 
vienmecziai sandraugai dieno
je Sekminių rengėsi apvaiksz- 
czioti. iszkilminga “ Priėmimą 
pirmos Komunijos.” Asz žino
damas apie tai, labai susikrim
tau kad negaliu dalyvauti toj 
iszkilmingoj apeigoj. Galutinai 
vienok nusprendžiau apreiksz- 
ti savo tvirta norą gimdyto
jams. Pasakiau vienok pirma 
kapelionui B., kuris traukije 
tos sunkios ligos dažnai mane 
lanke. Kapelionas noringai ti
ko iszpildyt mano norą, bet at- 
neszt man Szveneziausi-a Sak- 

,ramenta ir duot Ana gulin- 
cziam lovoj, 
leist man nebuvo galimu daig- 
tu bet patyręs asz apie tai, pra
dėjau melsti, idant mane nosz- 
tu in bažnyczia. Mat tvirtai ti 
kejau, jog ten atrasiu sveikata 
girdėdamas nesyk i apie 
buklinga iszgydima nepagydo
mos ligos 
szventose vietose, nepalioviau 
praszes tol, kol netikta ant ma
no praszimo iv neužgana pada
ryta mano troszkimams. Nega
lėjau vienok dalivauti ceremo
nijoj pirmos Komunijos dieno
je Sekminių. Paskyrė man lai
ka ant 26 Liepos, kaipo dieno
je mano sukaktuvių. Su trosz- 
kimu ir pasilgimu laukiau tos 
szventos man, labai svarbios 
ir geistinos valandos. Atėjus 
tai dienai, nugabenta mane ve- 
žimelij in bažnyczia, o nuo du
riu prie pritaisytos man kė
dės nunesze mano tėvas ant 
ranku. Atėjus geistinaiman 
valandai, kada kunigas prisi-

t

_ _______________________ ________ i-*

bievtu už parodima stebuk
lo. Po ta bendrai maldai, aplei
dome bažnyczia ir jau nereike- 
jo nume vežti namon, nors rū
pestingai gimdytojai būtinai to 
norėjo bet nesiprieszino mano 
norams matydami jog troksztu 
parodyti visiems pažinantiems 
mane stebuklą Dievo padaryta 
jnan prie priėmimo Szvencziam 
šio Sakramento.Jl * ™ ,,

Palengva ejome nei pakm 
nesugryŽomo namon.

Kuopinosi Žmones, norintlc 
jie matyt mane, o kas tik paži
nojo mane ir žinojo kokiame 
padėjimo buvau, matydami 
mano sveika, visu sirdis siuntė 
maldingus atsidifsejimus Dio 
vop.

Sveikata sugražino mau tik 
pats Dievas, o no jokio gydim 
tojiszki vaistai apie kur Žin<» 
visi gyventojai miestelio. Spė
kos nusilpnintos palengva su- 
giyžo, ir šiandien esmių svet- 

kadangi jos ap- kas už ka lai buna amžina gar
be Dievuil” ; /

Toliau ■ bus.

kuris trauki jc

J 
ste-

stebuklu Dievo

artino prie tabernakulo, moti-

!i
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Vakariniai Poteriai
— Simuk, Hiinuk, ar ne lai

kas jau eiti gult... Žiūrėk, 
mažyti, kaip žvaigždeles szvie- 
czia... Koksai menulis gražus 
užteka... Laikas miegoti, vai
kuti, laikas. I> I*

— Mocziutele, — atsiliepė 
Simukas — gulti mane varai, 
o neatmeni, kad poterėliu dar 
asz nekalbėjau.

— Na, gerai, 
tarė motina. — kad poterėliu

vaikuti, --

1

J

’ nuvažiuojate
Tai ne in bile kairezoma 

užeikite.
Gerinus kokio 'žmogaus ■ 

paklauskite, 
Kol pas ka užeisite.

Po parai i u asz ir kaili 
inkiszau, 

Kaip in viena pleisa inlipdau,
O lik du pakulukai sėdėjo,

♦

neužmirszti. Klaupkis, Šimeli, 
ir melskis prie Dievulio, kad 
Jis palaimintu tavo ir mus.

Atsiklaupė vaikas ir, sudė
jęs dailiai rankutes, karsztai 
pradėjo melstis. Pabaigęs mal
da pabueziavo pirma kryžių, o 
paskiau savo teveliu rankas, 
linkėdamas jiems laimingos 
nakties.

Nepraėjo ir puse valandos, 
kaip Simukas jau gardžia; 
miegojo. Per atverta grinezios _. 
langa veržėsi tyras oras, o me
džiu lapeliai ka tai saldžiai 
kalbėjo ir sūpavo Simuką sa
vo dainelėmis. Menulio spin
duliai linksmai žaidė ant mie- 
ganezio vaikuczio veido, o jis 
auksinius sapnus sapnavo.

na su pagelba perdetines sese
ria Franciszkonhi nunesze prie 
altoriaus. 0 kad po priėmimui 
Szvencziausio Sakramento, ne
galėjau del apmirimo’ sUnariu 
kūno, turėjo vėl mane nuneszt 
ant mano kėdės, kur melsda
masis del padėkavo Dievui už 
milistas meldžiau po draug 
Iszganytojaus pagelbos mano 
koliestvoje, jeigu tas nrea prie- 
szingu ’ Jo valiai. Po ilgokai 
karsztai ir pilnaj tvirto kudi- 
kissdeo tikėjimo pajaueziau sa
vo sąnariuose lyg koki trauku
li kas biski nusistebėjo mane, 
kadangi nuo devyniolikos me
nesiu visiszkai nieko nejau- 
cziau, jokios gyvybes,
sąnariuose, kurie buvo kaip 
kad visai numirė. Tuojaus, kad

a

I

t

I

e

Kaip inojau ant manos žiurėjo, 
Asz tuojaus supratau, 

Ir atsargus buvau. 
Vienas buvo žvairas ir rudas 

O tokis sutvėrimas tai labai 
brudas,

I nejas, alaus paprasziau,
I r stovėdamas prie baro 

r geriau,
Rudis atvežliojo ir in paszono 

dalypstejo, 
Bet tuojaus in szona atstojo, 
Ir savo draugui sznabždejo, 

Tas padla diedas drūtas, 
Inpleszti negali bile kas, 

Nu-gi ir kitas priėjo ir mane 
užkabino, 

Vaikine saviszkai, 
Net sulindo nagai. .
In ranka inleido, 

<Ne paleido. * 
Ramislinau, tai tau Taradaika,

>

mano

I 
į1 I

<
<Ne paleido

*

Czia tau bus ne baika. 
Bet atsidavęs ant savo 

gudrumo,
Ir Dievo padėjimo,

Kaip rėžiau ypa in terp-aki, 
Griuvo adbulas, ne 'žodžio 

neatsake 
O kaip pervirto,

Raudonas burbulas iszvirto;
f

>

JUOKAI. lt.

apie tai prasziau Dievo, supra
tau Jo malone ir susimylejima 
ant manes. Jausmas tas kas 
kart didinosi kad pasibaigus 
miszįom szventom, jau asz pats
be nieko pagelbos pasikėliau 
nuo kėdės. Tėvas priszoko, ma
nydamas, jog asz puolu, bet 
pirmu negu suturėjo mane jau 
asz klūpojau ant keliu ir mel
džiausi dekavodamas Dievui 
už sugrąžinimą man sveikatos.

Uoszvis:— Pasakyk, mielas 
žente, ar užganėdintas esi isz 
apsivedimo ?

Žentas:— Kas teisybe, nega
liu ant nieko dauginus skustis, 
kaip tik ant to, kad manes ne-
iszmetei isz savo namu kada 
prasziau tavo dukters rankos.
Bucziau daug laimingesnis bu
vęs.

H

M
Ii

i

Reading
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Po valandai tėvas, kad jah 
rengėsi apleist bažnyczia, pri
siartino prie manes idant, pa
imt ant ranku ir neszti in veži
mėli, bet asz jam pasakiau, jog 
jau asz pats nueisiu. Manyda- 
damas jog asz tik viliojuosi, 
teisybe, nesiprieszino, laike 
rankas ant manos, idant karto 
puolimo suturėti, bet kaip nu
sistebėjo visi liudytojai, kaip 
nusidžiaugė gimdytojai, kada 
asz kaip kud visisZkai sveikas 
pasikėliau pats ir nuėjau per 
bažnyczia, o ir praeinant pro 
Szvencziausi Sakramenta Al
toriuj, atsiklaupiau ir atida
vęs. garbe Dievui įr da karta 
padėkavojes Jam už Jo malo
ne, iszejau isz bažnyczįos. 
Džiaugsmas mano gimdytoju 
neturėjo rubežiaus! Puolė ir jie 
ir visi, -kas mate ta stebuklą
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Svaiguli gavę, 
Net apsisnargliavo.

4) asz sau stovėjau, 
Apie gražu orą kalbėjau. 
Atėjo da keli vaikinai,z 

Juoku turėjo, kad gavo 
kalakutai, 

Nes jau tiedu daugiau svecziu 
noužkabines, 

Jaigu torius sveikas turėti 
norės, .

'M

D U BUT A V AS 
DUETAS ,jce. Antanas, piiglaudes ja prie 

szirdies, raminę ir tilde o pa
ežiam aazaros, kaip pupos rlo-
szirdies, raminę ir tilde o j)a-ii—>ii>iiii

Prie žiburio isz lauko viskas 
matyti. Vežėjai ir dvariszkiai 
valkiojasi, gali pastebėt. O mė
nesienoj geriau... Ar nema
tyti? Puoksz tik stikleli, ne
truksime ilgai. Seniai jau tau 
yra tas buteliukas laikomas.

tejo per skruostus įr uostus.

NEDELIOJ 27 APRILAUS

$3.25
«

įsa Ryte
Shenandoah (Tikietas $3.50) 2:00 
Mahanoy pity ... 
Tamaqua ..........................
GRĮŽTANT—Specialia trienaa ap* 
leis Philadelphia Reading Termi-1 
nai 7:30 vakare o isi North Phila
delphia Station 7:37 vakare.
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ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa-

< T> , t

^IszbnlBannloJa ir laidoja mirusius^ 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa-7 
ruoszia nuo papfaszcziausiuikipra 
kilniausiu. Parsamdo autęmobiUus 
del laidotuvių, vesollu, krjksaty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar i®U 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano ‘ Pfttgtnąvlmo. 
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
in trumpa laika.

o ir praeinant pro
Taip susiglaudė, paverkė va-' 
lajidele ir vol Antanas prasto
ko:

'♦ ilt—W"

... 2>49
• •• •••••»••••«

te. Einant per (miega koja smu
ko kaip in iszmluta molį. Va< 
kare žvaigždeles kur-ne-kur 
^pyktelėjo ir menuo tankiai, isz Turiu tave nors syki pamyle- 
debesu iszkiszes galva, žvalge- L ti! 
si ir adgal traukėsi.

Petronei© viez-vienaite per'siu! -r tarė Petrone ir vėl bre- tik sergekimes. Szi karta ir asz 
pabuvau truputi kaltas: seniai

... tu, mano 
mažulėlę, sergėkis nuo paslap-

Jn

Ne, asz be žiburio ndbii-

Gana, gana, mano ma- 
Žukde, nusiramink! Užėjo juo
das debesys ir audra sumentė 
pradžia muau gyvenimo. Ka 
padarysi, pereis... Kitu syki

diena bruzdo po trioba; ilgu ir žo.
nuobodu buvo. Kaip sutemo, 
net baime ja eme.

— Kaip asz ežia dėsiuos! Įauga užfleisk su kuo-norint!

rap**

(Ii?
*>

Į I

! ma! Tad langine uždai-yk ar mas genai isztirii

maste. — Vakaras ilgas, Taip! Na, sveika dabar tu^ma- ežiu prieše mime. Gera ar fylo
/ s

— Kokia tu esi nepersako- numaniau, bet tylėjau, noręda
* m "11 • VI i • ♦ s • i j

t,.

%

w
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t
IMK

Kur motina neszi ta gal- 
1 1 ’ I

1 ' ' 'i ,, „ , . „..j,

U-gi pirma jis giedoda-
• • • *• > • < «

ant keliu ir wl<W drauge su t1'1* s «■ « "1 • 1manim, isz tikros szirdieą, der
vo lygiai per pusianakti, o da* kavodami Pievai, kurio esybe
bar vis adyna suvėlina., Neszn tikrai apsireisake aiszkiai vl- 
pas rie^ęmeisteri kad bjaury-, sieros, už Jo malone. Kunigas
be pataisytu.

■' - V ’ w'l1 I ' " " '' 'f f

/ /■
*!
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A

l,

kapelionas balsu, atsiklaupęs
K

Apia dauginus informacijos apie 
virst-mlnfita ekskurcija kreipki- 
ant stacijų arba rassyWts pas 
John M. Rolin, District PavenRtt 
Agent, Williamsport, Pa.
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ŽINIOS VIETINES
— Nedėliojo prasideda Day

light Saving Time.*
— Bessie Dumbroskiuto, 

14 metu, 617 W. Market uly
czios, likos uždaryta pataisos 
name už pavogimą moterįazkes 
maszneles su pinigais, kuria 
užtiko ant Readingo stoties Ta- 
makvejo ir prigulėjo prie mo
toras kuri apžiūrinėjo stoti. 
Pranesze apie tai policijai kuri 
mergina snjeszkojo o kad nega
lėjo pasirūpint kaucijos, likos 
uždarvta. V

Readingo kompanijo ap- 
buk visosgarsino, buk visos kasyklos 

pradės dirbti pilna laika szio- 
je aplinkinėje lyg tolimesniam 
paliepimui. Readingo kompa- 
nije aplaike tiek užkalbinimu 
ant anglių, 
per keturius menesius. Lehigh 
Valles kasyklos, kurios nedir
ba nuo kokio tai laiko ir pasi- 
renginoją ant pradėjimo savo 
kasyklų. Kad toji žino iszsipil- 
dytu nes žmoniem nubodo be
darbe.

— Ona, duktė Jono Pasiu- 
kevieziu, 835 E. Pine uli., nor- 
se isz McKinley ligonbutes, li
kos suriszta mazgu moterystes 
su Edwardu Mealey isz Hamil
ton Square, N. J. Vinczevone . • ■ *» ■%. L I '« « • • 4 /"M

kad dirbs gerai

atsibuvo Panedelije ryte, Szv. 
Jono katalikiszkoje bažnyczio- 
je Allentown, N. J.

— Readingo kasyklos mo
kes musu aplinkinėje Petny- 
cziojo o Bukmaute, Park Place 
ir kiti 29-to.\

— Nuo 17 Apriliaus Lehigh 
Valley geležinkelis sulaikys 
du trukius isz Mahanojn u s. 
Nuo tada reikės važiuot bosu 
iu Park Place paimti truki.

— Clerk of the Courts 
George W. Gearhart, isz Ash- 
lando, 73 metu, kuris laike tą
jį (liūsta keliolika metu Potts- 
villes sūdo mirė Gersingerio h- 
gonhuteje Danville.

PARDAVINĖJO NAMINE 
DEL STUDENTU.

- AgentaiMilwaukee, Wis. 
padare ablava ant namo .Ievos 
Petrauckienes, 46 metu, 960— 
14tos uly., ant skundo kaimynu 
ir nekuriu tėvu kad pardavinė
jo namine del vaiku einaneziu 
in mokslai ne.

Agentai pasi.depia mate kaip 
10 metu vaikas iszejo isz namo 
su buteliu kiszeniuje. Kuknio- 
je pas Petrauckione agentai ra
do 15 galonu bravorėli o skiepe 
daug munszainos. Motore pa
statyta po 5(X) doleriu kaucijos.

ANT RANDOS

Motore pa

gera vieta del sztoro
315 East

Stuba, g 
ar buezernes po nr. 
Pino St. Del daugiau žinių at- 
siszaukit pas:

Jno. Macziulskis,
1315 East Pine St., 

. Mahanoy City, Pa.

f Reading
X. ■ S -
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PERMAINA ĖJIMAS
TREINU

PRADEDANT NUO
27 APRILAUS 1930

Su Pradėjimu Daylight 
Saving Laiku-

SHENANDOAH,. PA. ,„S"’ f .
” / publikino molcslaino

— Seredos rytu pradėjo apdėjo ana diena ir dabar tu-

500 vaiku 
ulyczios 
smarkel

I

I'
I J

I

Pliiladolphi’joi ir kituose 
miestuose svarbios per
mainos i n vyk s treinu ėji
mas arba 44 time tables*’.

Naujau rodykle* (Time Tables) 
galima gauti ant vietiniu stacijų 
Readingo geležinkelio arba ra
usykite paa John M. Rolin, Dis
trict Passenger Agent, William
sport, Pa.

■afair

dirbti kasyklos Packer No. 2, 
3 ir 4 lyg tolimesniam paliepi
mui. Daugiau kaip tūkstantis 
darbininku pradėjo dirbt, ku
rio nedirbo nuo 24-to Decembo- 
rio o tik dirbo viena sanvaite 
per t a ji visa laika. Matyt dar
bai kasyklosia pradeda po 
truputi krutet.

— Vincas Mickeviczius, 
Lost (’reek,

laika vakaetjes. 
(ignis padare bledes ant $10,- 
000. Už keliu sanVaicziu moks- 
laine bus atidaryta.

res per koki.

PERMAINA EJIME TREINU 
ANT READINGO GELE

ŽINKELIO.
fl

metu, isz Lost (’reek, likos 
arosztavotas už baisu sužeidi
mą Maros Promyžyn(f) kuri 
guli ligon būtyje 
Vincas mylėjosi su

bet viskas pairo o' 
geisdamas atkerszint 

už insimaiszyma in juju 
meile, pakiszo szmotn dinami
to po namu 3Ima Gegužio 1929 
mete. Nedėliojo Vincukas suti
kės savo mylima pasielgė su 

už k a likos 
bet vėliaus teis

mas likos atmestas. Panedelyjo 
Vincas būdamas 
žvėris atėjo pas 
kuria numėto tropais žemyn ir 
motore baisiai susižeidė. Vin
cukas tuom kart likos uždary
tas kalėjimo isz kurio negreitai 
gausis ant liuosYbes,

Collinsville, Ill. t Mire Ma
rijona Vaiczokauskiene, po tė
vais Poszkaite, 36 metu am
žiaus, kuri staiga i. susirgo ir 
mirė 5 diena Balandžio. Isz 
Lietuvos paėjo Tamages para
pijos, Tarailų kaimo, atvažia
vo in Amerika 1913 m., czion

pavojingai. >’Szt<»kejo ir pergyveno visa sa- 
Promyžic-

nes seserų 
Vincas

mylima 
jaja nemandagiai 
areszla votas

kaippiktas 
Promvžiene *

Mejzville, Pa. — Pati Vol ar
do Katovskio likos permuszta 
per motorcikliu ant kurio va
žiavo Harry Shadel isz Frack- 
villos, aplaikydama pavojingus 
žaidulius ir likos nuvežta in 
Ash lando ligonbuti.

Mount Carmel, Pa. — Szita 
Petnyczia iszvažiavo in New 
Yorka gerai pažystamas ponas 
K. A. Bernatonis, isz kur isz- 
plauks in Lietuva atlankyt sa
vo gimines ir pažystamus. Lin
kimo ponui Bematonhu 
m ingos keliones.

lai-

Pottsville, Pa. — Jau suėjo 
ketpri metai kaip mirė. a.a. Jo- 

Skainaroczius, 
persiskyrė su sziuom svietu 21 
Apriliaus, 1926 mete. Likusi 
szcimYna sziuom iszreiszke sa
vo nuliūdima atminimo tosios 
dienos.

kubas kuris

Niagara Faile, N. Y. — Szv. 
Jurgio draugyste renge puiki; 
balių 27 diena Balandžio, 8 va-

, 
•s ant kurio

landa vakari*
rapines sales ant Kurio szir- 
dingai užkvieczia ne tik vieti
nius bet ir isz visos aplinkines 
Lietuvius. O kad balius pripuo
la Nedėliojo todėl visi turės 
gana laiko linksmai pasilinks- 
myt. Nuoszirdžiai užpraszo ko
mitetas.

'.v. .Jurgio pa-

bažnv- t

taitis, 
szeszis

Freeland, Pa. — Subatos va
karu apie 7:30 valanda priesz 
Velykas, Szv. Kazimierio Lon- 
kiszkoj-Lietuviszkoje 
ežioje atsitiko suiniszimas isz
sekanezios priežasties. Senas 
parapijomis Silvestras Krauju- 

kuris per paskutinius 
metus buvo kolekto

rium, eidamas atsisėsti in lon-
ka, isz netycziu pastūmė sto
vinti Lenka. Isz to sukilo su- 
miszimas. Kiti pribėgo prie 
Kraujutaiczio parmusze ant 
grindų, sukumszcziavo ir sus
pardė teip baisei kad žmogelis . 
sziandien guli namie. Krauju- 
taitis buvo pnrapijonu per 30 
metu. Palicija likos iszszaukta 
apmalszyti sumiszima ir kaip 
rodos bus užvestas 
prieszais musztukus. 
viszkas komitetas.

Priedas. < 
Lenkai teip pasielgė su

teismas
— Lietu-i
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Ant paženklintos adynos ate-SUDAS NUMIRĖLIO
(Prisiunsta isz Lietuvos.)

Vėlyba vakaru atėjo sohyvas
Žydas, apdriskęs, in viena kai-

nanWeissas prisiartino prie lavo
no, jiaome jam už rankos ir 
pradėjo kalbėt:

i, f|!W* ' ' ' iii . * rL * Ji ■ '

' ■ I—~ .Pradedaid Nedėliojo 27ta A|»- 
riliaus, troinai is^eis ir |iribus 
in Mnhanoju adyna ankseziau. 
T re ii ui s No. 6 iszois isz Maha- 
nojans 9:41 valanda ryte vie
ton |0:41, Treinas Nq. 8 apleis 
Mahanojn 12:18 vai. vieton 
1:16. I’roinas No, 10 iszois 3:03 
vai. vietiin 4:03. 'Ėreinas No. 12 
iszois 5:49 vieton 6:49.

f f J

Trelnai pribunanli in Maha- 
noju taipgi bus permainyti se- 
kanežiai: Treinas No. 1 pribus 
in Mahanojn 8:31 vieton 9:27. 
Treinas No. 3 pribus 10:42 vie
ton 11:42. Treinas No. 5 pribus 
1:17 vieton 2:17. Treinas No.’ 
97 pribus 6:37 vieton 7:37. Vi
si tie troinai apleis Philadel
phia visa adyna ankseziau. 
Treinas No. 19 pribunantis 
4:22 valanda nebus permainy
tas.

Treinifs “ VVillinmspąrter” 
pasiliks pagal Standard Time 
iszeinantis isz Mahnnojaus 1:43 
vai. nakezia, 'pribunantis in 
New Y’orka 6:06 vai. ryto, ir 
apleis Nrow Yorka 11:50 nak- 

” o

moli Rusijoj pas Žydą Na t h ana 
Weiss.

“Geras žmo
geli, prisicgiu jog asz tavo 500 
rubliu nepaėmiau.’’

Bot tame lavonas eziupt! už 
rankos ir laike suspaudos kaip 
repkm. Weissas iszdave baisu

Esmiu nuvargęs ir alka
nus, tarė senyvas Žydas. — Sa
ki* man jog ir’ tu esi Žydu. Ge
ras kaimyne, duok man kokia 
norints prieglauda kur gnleczia 
per nakti pasilsėt. Vos galėjo 
kalbėt o jojo balsas dabojo ir 

’akys baisiai vertėsi. |
Eikio iii tvarta ir atsi

gulk prie arkliu o bus tau sziĮ-l 
ta. Ir nuėjo senelis, kur papuo-j 
lo in drūta migi isz kurio jau 
negalėjo ji pabudint, kadaberJS 
nas nuėjo isz ryto ji prikelt isz g 
miego. Isz priežasties jojo d 
smort ies nemažai turėjo ergelio d 
Weissas ir Žydiszka mielaszir- g 
dingą drauguve, kurios priva- g

riksmą o puolės ant keliu pa- 
szauke: “Atleiskio man! Susi- 
mylejimo! Asz paėmiau pini
gus bet sugražinsiu visus. No 
skatiko nestokuos. Yra paslėp
ti pecziuje — kamine.’’

dora 
“Ha li

pai i ko dideliam uuliudimc

,vo amži. Velione buvo 
motore, mylėjo skaityti 
b,,” p^KI,zx .iMnlinm n.9 
savo vyra Antanu, 4 (lukterės 
ir du sūnūs, paliko 
taipgi seseria, broli ir motina 
ir tris seseris ir broli Lietuvo
je. Laidotuves atsibuvo su isz- 
kilmingoms kataliku bažny- 
czios apeigomis. Palaidota ant; 
S.S. Petro ir Povylo kapiniu.

1 le

czionais

e ' 4
< 4 Williamspqrter

]o in 'drūta migi isz kurio jau

Isz

hmm buvo palaidot sena Žyde-

KAIP SAPNAVO TAIP 
IR ATSITIKO.

buk nupuolė

Dorrysvillc, W. Va. — Al i ko
las Kalisz likos užmusztas ka
syklose taip kaip apie tai bu
vo sapnavęs praeita sanvaite. 
Kalisz sapnavo
nuo karuko ir likos užmusztas. 
Taja diena jojo sapnas iszsipil. 
de. Buvo jisai dreiveriu, nu
puolė nuo karuko ir likos už
musztas ant vielos. Tasai sap
nas ji labai ' 
sanvaite. O gal ir tas daug pri
sidėjo prie nelaimes.

nakezia, “pri būnanti s in

ežia pagal ^Standard Time 
12:50 vai, nakez^ pagid “Day- 

r- Kur bus
,. Kį1

light Saving Time 
užlaikoma New Yorke.

r------ r—*—~
^YDISZKAI.

Kodėl tu Ilirsz'ku t 
arkliui no duodi, atsilsiu, kaip

am

vargino per visa pirkai, nuolatos jeigu ne tu tai

— Tetuk k a man mamyte 
sake? sake man jog gandras 
atneszo maža broluka. Tu te
tuk, apie tai ne žinai.

tavo gizelis zujet 
miestą.

U! asz noriu kad jam 
no užmirsztu bėgt, ba kaip pa
stovi tvarte, tai kojų no pa vel
ka ...

ir zujet po

Ii. Tegul Žydas būna kovargin- ? 
ginusiu už gyvasties bet po q 
smert turi, ji n up raust nuo gal- g 
vos lyg kojų, aprėdytas in nau
jus drabužius idant iszrodytu 
geriau ant ano svieto. *

Kada ji nariai 'draugavęs r> 
pradėjo praust, patemino jog g 
vienas pirsztas buvo aprisztas,Į 
rodos kad buvo sužeistas. At
vyniojo skudurėlius ir rado ant 
tojo pirszto apvyniota popiero- 
le ant kurios buvo paraszyta 
szitie žodžiai Žydiszkoj kalboj:

Esmių numiręs. Mano kisze- 
rasit 500 rubliu, 
visus 

ninko bet nevieno skatiko ne 
rado. Susitarė keli vvriausi Žy 
dai nusiduot

už gyvasties bot po

<
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E. F. GRUBER
30-32 E. Centre St., Mahanoy City
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John Kolnick
I

I

I

v

pas 
gal jisai paėmė 
tuoft pinigus.

— Kur yra 500 rubliu pri 
gulinti prie uebaszninko ? Pa 
klausė 
Weissa.

Žydai kada atėjo pas 
Bot jisai prisieginejo 

ant dangaus ir žemes jog jisai 
jokiu pinigu nemato.

Ka dar v i ? I
K w.

Užklojo Žydeliai 
nebaszninka su juodu audeklu, 
pastate kėlės žvakes ir pradėjo 
rodavo t is kaip atrast Inos 500
rubliu. Žinojo gerai jog Weis
sas tuos pinigus turi o kurie 
užmokėtu

- 1b 
laidotuves ne-1 

basznlnko ir du pasiliktu ant 
kuri buvo skoloje. | 

Ar apskunst Weissa?
kokia nauda isz to turėtu jaigu 
jisai užsigintu. Bet vienas Tsz/

szkalos f

UŽ

Bet i

ju, Simonas Szvarcas, iszmin- 
tingiauses paszaukc:

— Apsvarstykime szita da-, 
lyka patys su iszminczia kaip 
Šąlamomis karalius padare.

Ant to ir visi sutiko ir atida 
ve in rankas Simonui kuris per 
visa dienu mislino, 
gaut pinigus nuo Weisso. Ant 
galo i

■

I
I

nuėjo pavakaryje pas' 
Weissa ir taip prakalbėjo:

-— Klausyk Weissa, turi nu
eit su dviem svietkais pas ne
baszninka, paimt ji už rankos 
ir kalbėt: “Ant mano unaro 
prislegiu jog asz tavo penkis 
szimtus rubliu nepavogiau!’’ 
Visi Ibuvo užganadinti isz Si
mono iszminties bet nežinojo 
kas isz to iszois. (), Weissas tik 
džiaugėsi jog gavo proga iszsi- 
toisinimo savos priesz žmones 

■ nes žinojo jog jam nebasznin- 
kas nieko nepadarys.

kai p isz-

i- 0 
.ill Hill Ml IB M l. . -

— Aha, tu niękudejau!
jo Weiss su ^Iviem svietkais, paszauko lavonas (žinoma jog 
buvo tai jau pusiaunaktyje, in lavono vieta atsigulė Simo-

Hzvarcas) nupiepdama*
nuo saves paklode ir stodamas 
ant kojų.

— Iszgavau nuo tavos tei
sybe, ka ? Norints nebūtum pri
sipažinęs priesz kita audžia ku- ’ 
ri galėtum su savo melagystėm 
prigaut nes pats tuom kart isz- 
sidavei.

Visi Žydeliai gėrėjosi isz Si
mono iszminties kokios da ne
buvę girdėja nuo karaliaus Sa- 
Lamono laiku.

Dr. J.’G. Bodnar Chiropractor 
r\ Jeigu esate nesveiki ir nepaisant kiek daktaru ir g gyduolių iszbandet, netrotikit vilties. Mano būdas gydi- Ž mo suteikia palengvinimą del daugeliu žmonių, jumis 

taipat gal pagėlbeti. *
CHIROPRATIC IR BEGYDUOLES (Gamtos) THE- 

RAPY BUDAS QYDIM0.
Electrotherapy, Electric Baths, Ultra-Violet Rays, Infra-Red 
Rays, Diathermy, Hydrotherapy, Vapor Baths, Colonic Irriga
tion DIETETICS. J

Ateikite ir dųkites save iszegzaniinavoti o CHIROPRATIC iszdes- 
timas ir būdas gydimo bus jumis suteiktas pagal juso liga.
OFISO VALANDOS: 10 iki 12 priesz piet. 2 iki 5 popeit. 7 iki R 
vakarais, kožnn diena apriez Nedcliomis ir Szvcntadleniais. Kitos 
valandos pagal pareikalavimu.

Dr I C RODN A P 223Į/2 E. CENTRE ST. ur. J. u. m/DINAK mahanoy oity, pa.
Telefonas 126-R
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MUSO BANKO KLERKAI KALBA LIETUVISZKAI
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p. Norkevicziute ir p. Ptasznikaite su jumis susikalbės 
Lietuviszkai. Jioms visada malonu jumis patarnauti.
Banka adara Subatomis vakarais nuo 7 iki 8 valandos, t %
Visada jaueziates namie kada ateinate in muso banka.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

-------- $--------

D. F. GUINAN, Prez. 
WALTER I. HINCH, Kas. 
HARRY McKERNS, Pa#. Kas. 
GEO. BASTIAN, Telleris

KLERKAI
p. NORKEVICZIUTE
p. MARY KELLER
p. PTASZNIKAITE
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E. T. EVERETT

BANKS
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Didžiausi Iszdirbejai 
Pomninku ir Kryžių

«

Kreipkitės pas mus ypatiszkai
arba per laiszka; o prisiusime A. Hmusu agenta in jusu namus.

Turime Du Ofisus:
MAHANOY CITY

t

SHENANDOAH
South ir 2-nd Sts. Shenandoah Heights

Telefonai 2-J Tclrfbnat 625-R
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PAIN-EXPEILER
I * T < i» ►Moderniszkai Intaisyta) 

Sziaucziszka Szapa
' . • ii Y ' Įy •; A jy. \ -i

*' ■* 'ir'
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MAHĄNOY CITY
■ * • • • 1 ; •
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• I 227 W. CENTRE ST. } savo <
broleig Liotuveis, kurie prigol- v - V-*’
bėjo pastatyti isz vien bažiiv- > < . • <■ « ■ ’ • •
ežia o dabai- mi jeis teip paakį- Į ■AtSldaTO SUOatOJ 
ginėja. Daug Lietuviu neatliko l ' .
spaviedes isz priežasties kad > • ’
kunigas no nori paszaukti Lie- 
tuviszka kunigą ir žodžiu visai 
nepatarnaujo Lietuviams Lie- 
tuviszkojo kalboje. Vyskupas 
ne nori visai klausyti Lietuviu 
skunda todėl Lietuvei bus pri
versti sutverti Lietuviszka nc- 
jirigulminga parapijo jeigu Aį- 
riszinis vyskupas 
mi/i nuo $aves.
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Pataiso visokius Apsiavimus
«.X

J l

Skausmai skilve iszgy domi isz pirmo syk

už priėna mas prekes
", ' ' ' i " ' ’ t ‘

Pripažintas kaipo vienas isz geriausiu spaueziu visam 
< . Steite ir už tai aplaike Garbes Oertifikata. 
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Margret Powell, 207 S. Shamokin St. Shamokin, Pa. po prisieta
pranesza knd turi 16 metli senumo ir kada bbvo vos mota senumo, 
buvo apimta galvos karszti ir iki sziam 1/iikuj buvo liguota ir silp
na. Per paskutini meta tankei apsilpnčdavo. Visokios gyduoles 

‘ jiai nepagelbCjo. Nusidaviau pas Dr. W. H. Kurilla, Chiropraktikt 
isz Shenandoah, Pa. ir pradėta man ta gydimą. Padėjimas josios 
tupj pradėjo gerintis ir dabar jaueziasi goriau pirma karta savo 
gyvenime. Seniau negalėjo skilvi iszlaikyti o sziadien gali viską 
kųs tik jiai patinka. Viskas tas priklauso gydymo per Dr. Kuri
lla ir kas tik kenezia tam galiu patarte pas jin kreiptis ir aplai- 

kyt pfthngs’inima.

1
'i

Pnsirnszo:: Mr. ir Mrs. Wm. H. Powell, 
207 S. Shamokin St. Shamokin, Pa.

IB * I J!

WASH, KURILLA, D. C. Ph. C.
CHIROPRACTOR

OfiB'o valandos: Puncdclais, Scrodo- 
nua ir PotnycziomlR 2 iki fi ir 6:30 iki 
8:30 vakare.

' -Cor. Main ir Lloyd JSt. Hub Name
i SHENANDOAH,

Bell Telefonas 476-J

PA.

Ofiso valandos: 10 iki 12 ir 2 iki 
K vakare Utarninkais, Ket vergais 
ir Subatomis.
Cor. Markei ir Independence Sts. 
Kearney Bldg. SHAMOKIN, PA.




