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Isz Amerikos
GILIUKIS
PALICIJANTO
? KURIS TURĖJO GERA
h
TETA.

San Francisco, Calif. — Mie
sto palicijantas, Fredas Gardiįner, kuris pildė savo dinsta beyeik per dvideszimts metu ir
buvo mylimas per visus savo
draugus, atejas ana diena in
palicijos stoti, mete savo paliceiska paika ant stalo ir revol
veri apreikszdamas draugams
kad jau daugiau netarnaus ant
.palicijos sztabo. Nusistebėjo
virszininkai ir draugai nes ži
nojo kad Fredas neturėjo ma
žiausios priežasties pamesti
dinsta bet Fredas su dideliu
Iženklyvumu apreiszke drau
gams buk jis pastojo turtingu
ir daugiau nereikalauja dirbti.
jVisi iszverte akis o jis garsei
nusijuokė kalbėdamas: “Boys,
mano teta mirdama paliko man
50 tukstaneziu doleriu. Szi va
kara užpraszau visus pas save
lant skanios vakarienes ir ant
drinksu.”
Draugai su mielu noru pri
ėmė pakvietimu szaukdami:
“Vai kad ir mes turėtumėm to
kia gera teta.” 1

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

mau.’

MAHANOY AND A STRS.,

U.S.A.

£1¥tBb.)

m

M&HANOY CITY, PA. PETNYCZIA, 13 SPALIO 1939 (FRIDAY, OCTOBER 13, 1939)

BUDELIS ELLIOTT VYRAS BE DARBO
MIRE
PATI NUŽUDĖ DU VAIKUS
ATĖMĖ GYVASTIS DEL 300
PRASIKALTĖLIU.
New York. — Robert Elliott,
valdiszikas budelis del Pennsylvanijos, New Jersey ir trijų ki
tu valstijų, mirė Utarninko die
na savo name Richmond Hill.
Turėjo jis 65 metus. Būdamas
da 'gyvu kalbėjo buk sunkiau
sia jam buvo elektrikiuoti moteres o per savo laika elektrikiavo daugiau kaip 300 prasi
kaltėliu ir žudintoju. Buvo jis
budeliu Sing Sing kalėjime.

IR SAVE.
Warrington, N. Y. — Pri
stumta prie didžiausio vargo
isz priežasties kad jos vyras
negalėjo surasti darbo, Berta
MacLead atsuko gaza kuris užtroszkino du vaikus po tam isz
gere žiurkines truciznos mirda
ma in kėlės minutes vėliaus.
Tris lavonus surado tėvas ne
laimingos szeimynos kada par
ėjo isz miesto kur jeszkojo dar
bo. Vargszas net apalpo kada
surado savo mylimus be gyvas
ties. Nuo sanvaites laiko netu
rėjo ne cento kad galėtu nusi
pirkti maisto nes .sztorninkas
daugiau nedave ant bargo o pagialbos nuo miesto neaplaike
nors jos reikalavo. Ant ryto
jaus miestas prisiuntė maisto
bet jau buvo per vėlu.
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LIETUVA ATGAVO VILNIŲ
Lietuva savnoringai pristojo prie Rusijos rei
APSIGAVO
ATSIIMKITE
MOTINĖLĖ kalavimu, už ka aplaike Vilnių ir plota Vil
SAVO BONUSA
niaus gubernijos kuria Lenkai buvo atemia
DAUGIAU KAIP 150,000 KA SŪNELIS PRISIGERINO
REIVIU DA NEATSIĖMĖ SENAI MOTINĖLEI, PO
nuo Lietuvos 1920 mete. Didelis džiaugs
TAM PARDAVĖ PASTOSAVO BONUSUS, KURIE
mas ir apvaikszcziojimai Lietuvoje.
GIA, ISZ PO MOTINOS
JIEMS PRIGULI.

GALVOS.
Indianapolis, Ind., — Val
Kaunas, Lietuva. — Visas ALLIJENTAI KOVOS PA
džios ižde randasi milijonai Baltimore, Md.,— Senukai miestas papuosztas vėliavoms, KOL BUS VISISZKAS PAdoleriu, kurie priguli del ka tėvai užsitikedami savo vai gyventojai džiaugiasi neiszpaKAJUS EUROPOJE.
reiviu, kurie tarnavo paskuti kams ant senatvės paveda ar sakytai kad ju senoviszka sosnėje Europinėje kareje o ju atiduoda visa savo sunkei už tapyle Vilnius likos sugražin Paryžius. — Ministeris Dalalyg sziai dienai neatsiėmė.
dirbta turteli, su vilczia, kad tas Lietuvai, kuri Lenkai buvo dier ana vakara per reidio kal
PUIKEI ATSIMOKĖJO GASTie pinigai priguli del ju ir pasiliks pas juos iki smert bet paėmė 1920 mete o dabar paim bėjo buk alijentai kovos pato!
PADINEI UŽ JOS GERA
ju szeimynu ir gali juos aplai- kitaip atsitiko su Ludvika Su- tas per Rusija ir atiduotas Lie pakol bus visiszkas pakajus
SZIRDI.
kyt jaigu apie tai pasirūpins. leckiene, 72 metu, kuri apsiriko tuvai. Dabar Rusija prižada Europoje. Ne Francija ne Ang
Matyt tieji kareivei apie tai ant geru vaiku.,
Perryville, Wyo. — Už tai
Lietuvai buk ja apgins nuo vi lija nenori szios 'kares ir nenori
kad ji priglaudę po savo pasle
užmirszo arba nežino, kad tie Pirmutine josios dukrele a- sokiu užpuola laike kares ir apžioti svetimu sklypu, už tai
gia ir buvo jam kaip motina
pinigai jiems priguli už tarnys- tejo ant svieto kurezia, sūnūs bus jos globėju mažiausia per inejo in szita kare kad Hitleris
kada jis atėjo beveik basas, al
ta kariuomeneje. Jaigu nepa teipgi, bet jauniausias sūnelis 15 metu ir ilgiaus.
nori apžioti ir valdyti visa Eu
kanas, apiplyszes ir pusgyvis, ATĖMĖ SAU GYVASTĮ — darys aplikacijos ant atsiėmi buvo sveikas, Aleksa, 'kuris su
Rusija pradėjo siunsti karei ropa bet pakajaus nebus pakol
Fredrikas Rothermėl paliko
savo
paczia
gyvena
ant
Peca
mo
tuju
pinigu
iki
2-tra
diena
BUVO KURCZIA.
vius in Latvija ir Finlandija Hitleris bus visiszkai apmalsavo -buvusei geradejai 10 tuks Newark, N. J.,— Už tai kad Sausio (Jan.) 1940 m., tai pini ulyezios, apdovanodamas mo- bet Finlandija pasiprieszino szytas nuo savo godumo. lAIlitaneziu doleriu, naszlei po se negalėjo girdėt ka josios drau gai bus apvercziami ant kitu tinelia dovanėlėms, saldžiais priesz tai ir ginkluojasi nuo už jentai padarys visokias aukas
nam kareiviui.
veidmainingais žodeleis, priža puola. Lyg sziai dienai iszsiun- kad tik apsaugoti civilizacija
ges kalbėdavo in ja, Rože Pear tikslu.
Fredrikas būdamas jaunu son, 18 metu amžiaus, iszgere Apie 150,000 tokiu kareiviu dėjimais, kaip tai daugelis pa- te savo gyventojus in saugesne nuo prapulties. Vokietija be
veik kas szeszis metus duoda
vaikinu atėjo pas motere pekstruciznos tiksle atėmimo .sau da neaplaike bonuso. Jaigu nasziu szeszku veidmainingu ir vieta. Miestas apginkluotas sa
czias nes ji numėtė nuo freito gyvasties, bet nuvežta in limelagingu šuneliu moka pasi maszinineis karabinais ant sto naujus prižadėjimus kuriuos
toki kareivei yra mirė, tai juju
apie 50 myliu nuo ju namo. Se gonbute, pasveiko ir iszliko
gerint motinoms, kurios turi gą ir didesniu narna. Finlandi sulaužo o jeigu mes dabar pamoteres, tėvai ar iszeimynai, ga
darytumem taika tai už szesziu
nuke priėmė ji ir priglaudę po
gyva. Pabuvus namie per ko li atsiimti tuos pinigus, nežiū prie saves kelis szimtelius do- ja nenori bati po pada Rasiszsavo pastogia. Po dvieju metu
leriuku.
kos meszkos kaip jos kaimynai: menesiu Hitleris vėla pradėtu
ki laika, mergina pradėjo bai rint kur jie gyvena.
apleido ja iszkeliaudamas in di
Asztuoni metai adgalios sū Estonija, Latvija ir Lietuva. kokia kare reikalaudamas dau
siai nerimauti apie savo nelai
Kožnam mieste randasi kuo nūs prižadėjo motinai, kad ja Finai sako kad kariaas lyg pas giau žemes. Kovosim pakol tadesni miestą kur turėjo giliuki
mia, ir ana diena pasikorė ant
pa ‘‘American Legion,” kuri laikys pas save iki smert, užmo katiniam, kaip padare Lenkija ji neprisotinta gyvuli visiszkai
ir dasidirbo didelio turto. Ana
virvutes savo kambarelije, ka
noringai patarnaus dykai vi kėjo 300 doleriu skolos ant jo
diena jis mirė palikdamas se
nes nori gyventi laisvėje o ne apmalszysim. — Toki tai atsa
KATRA ISZ DVIEJU MOTE nukei deszimts tukstaneziu do da tėvai buvo iszvažiave in siems tiems, kurie stengsis at sios ©tūbeles, kurioje tikėjosi
prispaadoje po Maskoliszka kymą davė Francuziszkas mi
RIŲ ISZSIRINKS SAU SZI leriu o likusi turtą padalino miestą.
gauti savo bonusus už tarnysta užbaigt savo paskutines die meszka kari ketina padaryti nisteris Daladier ant Hitlerio
TA MERGAITE UŽ
tarp savo giminiu.
Svietineje kareje, ar tai Ameri- nas. Už sūnelio gera szirdi(?) isz ja tikrus nevalninkus atei pasiulinimo kad daryti taika ir
TRYS
UŽMUSZTI
O
31
MOTINA?
užbaigti kare.
ke ar Francijoj, ar kur kitur. prižadėjo užraszyti ant jo var tyje.
,
SUŽEISTI EKSPLOZIJOJ
PASZELO
UŽ
BURDINVisi kareivei, kurie aplaike do narna. Atidavė jam dytus ir
Kansas City, Kans. — Dvyli
New York. — 'Trys žmones garbinga atstauka (Honorable
GIERIU.
ka metu adgal Bella Sinkler,
visas reikalingas popieras.
Ka Žmonys Pasakoja
kuri tada turėjo 18 metu, likos Reading, Pa. — Moterėle var likos užmuszti o 31 sužeisti per Discharge), gali pareikalaut
Panedelyje motere persitik GYVENTOJAI TURI APLEI
STI HELSINGFORSA.
apleista per savo mylimąjį ir du Rože Srakockiene taip in- eksplozija kuri kilo vietoje kur bonusO. Pasakykite visiems rino kad jau neturi sūnaus ku
—1 Ne vienas giriasi kad jis
lauke pagimdymo kūdikio. Te- szelo ant savo kaiminkos Ag- czystino drapanas. Drūtis eks kurie buvo kareiviais, kad pa ris prižadėjo motinėlei viso
Helsingfors. — Valdžia pa apsipaeziavo su patogiausia
yai merginos nusiuntė ja in li- nieszkos Wrubelienes, kad toji plozijos gavosi per siena in kru- skubintu Ibonusa atsiimti iki kius smagumus ir pasaldyt jos
liepė visiems gyventojams ap mergina savo mieste, bet vė
gonbute kur in kėlės dienas pa paveržė jai jauna burdingieriu, talnuju paveikslu teatreli ku 2-trai dienai Šalusio (Jan.) paskutines dienas. Todėl mo
leisti miestą ir visa Finlandijos liaus gailesį, kad neiszvažiavo
gimdė kūdiki—dukrele. Kūdi kad sudaužė jai visus langus ir riame radosi tame laike apie 1940 metui, nes po tam bus tinėlė buvo priversta nueiti in
inlunke nes tikisi užklupimo kitur pasijesžkot sau paezios.
ki pasiėmė ant auginimo Irvin duris, sudraskė firankas ir gal szimtas žmonių. Palicija tikisi pervelai.
suda užvesti skunda įprieszais per Rusija, kuri nori greitai ap
Jokis vyras negali sau
Canner, su savo motere, su pa- butu visa narna dantimi su da kelis lavonus surasti griuvė
savo
nelaba
sūneli,
kuris
sve

žioti visa Finlandija ir jau iszaiszkyt kad tiek randasi pa
Gal nekurie iszvažiavo in
yelinimu sudo. In trumpa laika draskius kad nebutu pribuvę siuose. Eksplozija kilo nuo ga
timiems
pardavė
motinos
pas

siunezia kareivius ant jos už togiu moterių ant svieto, pakol
svetimas szalis ir apie tai dau
• po tam Bella isztekejo už kokio in laika alicija kuri inszelusia zolino su kuriuom czystino dra
kutine
pastoge,
nes
apie
tai
ėmimo. Trukei ir busai yra pri neapsiveda.
giau nesirūpina todėl jiems
tai John Chapman bet moti- bobele nuveže ant atvesimo in panas.
pranesze
jai
szerifas
ir
kad
pildyti žmonimis o ypatingai f—< Ir didžiausias narsunas
praneszkite apie tai, nes jiems
niszka szirdis liūdėjo paskui k oz ą.
tuojaus
iszisikraustytu
isz
savo
pasilieka kvaileliu po apsiveTINGINYS VYRAS NUŽU teisingai priguli tie pinigai ar
moterimis ir vaikais'.
savo dukrele. Motina atlankė
namo,
nes
sūnūs
narna
parda

DĖ
DARBSZIA
MOTERE.
dimui. Laike kares, mokino ji
ba del ju1 szeimynoms, vaikams
keliolika miestu su vilczia su SZUO ISZDAVE VYRUI APvė.
'
paklusnumo aficierei, o po apBillinger, N. H., —■ Ne toli ai- tėvams.
GAVINGA PACZIA.
radimo savo dukreles ir ant ga
Sudžia
iszklausias
motinos
sipaeziavimui po pati.
Kas
Darosi
Kožna
Allentown, Pa. — Norints nuo czionais ūkininkas Ned.
lo pasisekė ja surasti Rewyn,
užmetinejimu prieszais sunu,
— Jaigu ne moteres, tai ne
Grayson, ezekas, nužudė savo
Minuta
Wis., ir dabar motina užvede ‘‘Bingo” yra prastu szunycziu
uždraudė
naujam
locnininkui
butu ant svieto tiek kariu. Kas
paczia, perpjaudamas jai gerk
teismą ant atsiėmimo savo duk bet yra iszmintingesniu ne kaip
VALDŽIA SUGRAŽINS SE užimti narna, o sunui paliepė
— Kad prižiūrėti ir pri- gimdytu ir augintu tiek karei
reles nuo augintoju, kuri szia- sau kaimynai apie tai mane. le .Vyras buvo dideliu tingi
NUKAM SUDEGUSIUS
sugražyt
motinai
pinigus.
Mo

I' :; ‘ .
gialbeti vargingams vaikams viu.
dien užaugo ant patogios mer- Yra jisai numylėtu per savo po niu, visai nenorėjo dirbti, o jo
PINIGUS.
tina
nuėjo
gyvent
pas
kurezia
r
—
i
Jaigu
ne
moteres,
tai
Amerikonisžkas Social Securi
gaites. Laike teismo mergaite ną Tamosziu Aikin ir ana diena motere radosi ant ukes nuo 5
sunu,
kuris
ja
priėmė
szirdinDetroit, Mich., — Augustas
ty Board, iszduoda po tris do sziadien ne butu tiek vedusių-,
pirma karta iszgirs apie savo parode savo ponui buk jis yra iki 8 valandos vakare. Ka jo
gai.
vyru, tiek pantaploriu ir pa-:
Steineris, kuris neteko viso sa
lerius kožna minuta.
gimimą ir kokiu budu likosi jam isztikimesnis ne kaip jo motere uždirbdavo tai jisai
nasziu gyvuliu.
pragerdavo. Ana diena mote vo turto per sudegimą namo,
priimta per savo augintojus. pati.
'h
New
Yorke
miestas
isz

GERIAU
EIT
IN
KALĖJIMĄ
—' Sziadien butu daugiau
Dabar eina klausymas katra isz Vyras tame laike dirbo savo re negalėdama ilgiaus iszkenst pasiliko visiszkai ubagu. Su NE KAIP MATYT MOTINA. duoda po 60 doleriu kas minuta
jaunikiu,
jaigu ne moteres. Jos
namu
-sudegė
teipgi
ir
2,372
domotinu mergaite iszsirinks: ar darželyje prie namo. Patemino paliepė vyra aresztavoti. Vy
J;
del
tu
kurie
neužmoka
randa
inveda vyra in nelaisvia.
Harrisburg, Pa. —■ Petras
taja, kuri savo kūdikio iszsiža- jisai nepaprasta pasielgimą sa ras prižadėjo pasitaisyt ir su- lerei, kuriuos turėjo paslepiąs
isz priežasties vargo, ir kac. i—- Luomas moterystes yra
dejo ar taja, kuri ja priglaudę vo szunyczio kuris bego lankei gryžo namo, bet jo szirdije de- namie, bet aplaikys visus pini Davids, neszidtojas laikrasz- juos neiszmestu ant Ulycziu.
stebėtinų daiktu, bet ne de!
nuo namo pas savo poną lodą- ge didele neapykanta ir noras gus nuo valdžios. Senukai ma cziu ir pardavėjas knygų, kuris
ir užaugino?
mas garsei. Žmogus, manyda- atkerszinimo už nužeminimą, ne, kad ju visas turtas dingo turėjo kelis tukstanezius dole — Penki iszimtai svaru jaunikio. Paprastas vyras nemas kad namie gal kas atsitiko, Atejas namo, pagriebė paczia ant visados ir turės likusi gy riu bankoj, likos uždarytas ka maisto buna iszdalyta kas mi kenezia jaunikio isz priežas
91 METU SENUKAS NUVE nuėjo in vidų ir isztikruju jam už plauku ir su britva perpjovė venimą praleist dideliam var lėjime už valkatysta. Jo brolis nuta del New Yorko vargingu ties kad tasai yra laisvas.
DĖ PENKTA MOTERE PRIE persistatė nemalonus regėji jai gerkle.
■—i Žmogus turi turėt tris
ge. Bet kaimynai prispyrė se apreiszke palicijai buk melde žmonių.
ALTORIAUS.
mas nes jo mylima pacziule ra Motere per savo darbszuma nukus, kad nusiustu sudegu Petro kad eitu atlankyt sergan- f—t Amerikoniszkos pato ar ketures moteres, pakol pri
pranta gerai prie vedusios ne
Dyer, Tenn., — Matyt kad dosi glėbyje burdingieriaus suczedino 1,500 doleriu už ka sius pinigus in valdžia del ap- czia sena motina ir duotu jai
gios moterėles iszduoda po $15 laisvės, o kada prie to priprasi
meiles dievaitis nežiūri ant se Edvardo Wittmano.
nupirko ūke ant kurios dirbo mainymo ir paklausė kaimy keliolika doleriu ant suszelpikas minuta per visa meta an; gali turėt daugiau; tas jam ja J
natvės, nes ana diena 91 metu
Apgavinga motere su bur- diena ir nakti. Kada surink nu. Senukai turi apie 70 me mo. Sudžia jam liepe atlankyti
“lipstiku” ir kitokiu kvarbu nekenks*
|W. H. Bluff, senas kareivis, nu- dingierium stojo sude už per- davo vaisius ir daržoves, tai tui. Pinigai buvo ju visas tur motina ir dubti jai paszialpa
su kurioms dažo savo lupeles. —‘ Gyvenimas vedusio žmoyede prie altoriaus 61 metu laužyma szeszto ir devinto pri vyras parduodavo mieste, ati tas. Valdžia prisiuntė jiems bet Petras sutiko eiti in kalėji
pargabena gaus yra geras, jaigu prie to
' Lhndy Boswell, su kuria likos sakymu. Vyras dabar spiriasi duodamas paežiai tik kelis do pinigus nes numarai antbu- mą ne kaip pasimatyti su ser- f—i Amerikai
Isurisžtas mazgu moterystes. persiskyrimo be mokėjimo jai lerius. Vyras uždarytas kalė maszku da nevisiszikai buvo su ganezia motinėlė. ■— Sztai, tik galviju isz Meksikos po 135 pripranta, ba ant to yra daug
laiko,
degė. ,
; .. -.. —
ras iszgama sūnelis, i
, j svarus kožna minuta.
[Yra tai jo penkta pati.
, ( • ;• jokio alimento.
jome. Porele neturi vaiku.
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Testamentai yra dvieju ru'sziu. Viena, aprūpina greita
- r
_•»*------- 1.
iszdalinima turto. Antra, apn
...........................
■ i
—
prUpina velėsrii iszdalinima daIsz neaprubežiuotu miglu nu- žastim yra, tikslu jusu keliones
\/ Mergaites, kurios sziadien
’ sileido balta sparnuota skaisti lai buna labas Tėvynės, garbe
Nesenei angliakasis numirė ’ lies arba viso turto del patoges
Ą dirba ir ito nesisarmatina, (kad.
permatoma buitis Aniuolol Nu tautos.”
Pennsylvanijoj.
Mirdamas niu aplinkybių. Abiejuose tes
/ jas Dievas užlaikytu kuoilKitiems Aniuolas sake: “Nesileido žemyn ir nuplesze juoda
nepaliko jokio testamento arba tamentuose, iszpildytojas* tes
giausia) — yra netingines ir
tamento ir globėjai tpAbuti už
uždanga nuo veido kankina pleszki'te savo brolio turtu nes
raszto, ir likos vietiniai valdž
narsios — tokios nebijos gy
vardinti. Vienas asmuo, arba
mos slegiamos ir skriaudžia jo turtas yra jusu turtu, tautos
iai paskyrti administratorių jo
venti ant svieto ateityje. Tokia
turtu, o vargai jusu, tautos var
mos Liaudies.
turtui. Neužilgo pasirodė toli “trust” kompanija, gali veikti
mergaite nesisarmatina dirbti
kaipo globėjas ir testamento
< Atsivėrė akys kurios per am- gais. Neatimi.nekit nuo tu, kuma gimine, su reikalavimais
ant užlaikymo saves ir priiszpildytojas.
1 žius buvo užvertos ir nieko | riems daugiau yra duota, vien
ant to turto, bet nuo draugu su
gialbsti tėvams iszmaityti szei-'
Testamentas paprastai uždaugiau apart tamsos ir juodos rūpinkite savo darbo vaisiais
žinota, kad mires žmogus pali
mynele ir nesisarmatina kada
vardina
viena arba daugiaus
uždangos nemato prieszais sa- padaugint savo dalini, o tautos
ko szeimyna Europoje, žmona
ja užtinki prie savo užsiėmimo. Kardinolas G. W. Mundelein ve. Dabar iszvydo visugnažiau- vargus' praszalinsite ir patys
turi iszpildyti
ir ikeleta vaikucziu. Tie patys asmeniu kurie
Tokia mergaite nuolatos turi
palikejo
testamenta,
Szita aslaimingais. Pavyda gim-;
j
Sztai paveikslas mirusio kar sius reginius, stebuklingai gra- liksite
draugai pranesze naszlei apie
ant savo veidelio užganadinta
< nesutikima o nesutikimast Sztai asztuoniu metu mergai-Į vyro mirti patardami jai susi meni vadiname “testariiento
dinolo Mundeleino isz Chica- žios szalies užvardintos Laisve. do
szypsena. Gal jos rankutes bus
:
viską kas yra gero, žudo te, Darata Lewis apie kuria jau neszti su jos szalies konsulu iszpildytoju.” Kuomet testa
gos, kuris mirė užpraeita Pa- Visu, visur, pavasario vejaliui žudo
kietos nuo darbo, szlavimo,
nedeli ir likos palaidotas pra dvelkinant siūbavo kvapsniais pajiega, žudo gyvybe.
buvome rasze, kurios tėvas ne- New Yorke, kuriam, po daug mentas neužvardina asmenį tai
skalbimo, taukuotos nuo fabri
“Nerugokit ant savo likimo pavelino kad daktarai nupjau triūso, pasisekė priimti liku “probate” ar “surrogate”
eita Petnyczia. Laidotuvėse da- girdantie žiedai. Vejale gražiai
kinio darbo arba pajuodę, bet
teismas paskiria toki asmenį
jum užkrovė sunkia darbu tu jos koja. Vėžio liga buvo ap sius pinigus naszlei.
i
Jyvava daugybe vyskupu ir ku kaip szilkas žaliavo aplieta kad
Miręs
yra tai teisingos ir jauslingos
aukso spinduliais. Niekas ne- naszta ant sprando nes per tai ėmus jos kojos kaula ir butu žmogus paliko keletą tukstan kuris žinomas kaip administra
nigu.
rankos. Praszalina jos nelai
trempe žoleles, niekas nearde jus
, iszrinko gyvent. Darko nuo mirus nuo to. Tėvas užsispyrė eziu doleriu bankoje ir kiek ne torius.
mes isz namu o ir daugeli szei- sitarnauja ant didžiausio pa gražaus kauro.
Žmogus gali pamainyti tes
jusu ir varginanezio triušio rei kad neduos nupjaut koja ir judinamo turto.
mynu nuo gavimosi in prie niekinimo.
Žmones nevaromi ėjo dar kalauja nuo jus tauta ir jusu mergaite koki laika buvo svei Gerai, kad kartais konsu tamenta dviejaisbudais: sunai
glaudas del v^Jgszu. — Tokios
Didesne meile del savo arti ban, kiti nevereziami ir neragi motina Tėvynė.
kesne bet kada ana diena buvo lams be daug bėdos pasiseka kindamas pirmesni ir paraszy-.
tai merginos bus moterimis isz mo atnesz didesni suraminima nami botagu, noringai dirbo o
“Isz vienos versmes viskas didelis pavojus kad mergaite priimti mirusiu tautiecziu pini damas nauja, arba gali pridėti
kuriu visuomene džiaugsis ir del tavęs. Jeigu tau kada liežu atlikę darba ir aplaike vaisius teka in viena versme, subėga
turės mirti, tėvas ant galo suti gus, bet daugumoje atsitikimu tolesniu paragrafu prie testa
turės nauda.
vis niežti ant platinimo kokio savo darbo ėjo laisvi ilsėtis tekėjimo sroves.
ko ant operacijos ir sziadien didesne dalis pinigu, kuri taip mento, kuriuos paragrafus va
“ Tėvynė yra jums senu ir mergaite sveiksta New Yorko reikalinga biednoms szeimy- diname “codicils”, po kuriais
neteisingo paskalo arba apjuo- smagiai uksmese iszsikerojusiu
patikėjas ir liudininkai turi pa
Pateminome kad nekurie dinimo savo artimo, sustok ir medžiu.
nauju instatymais. Tėvynė yra ligonbuteje.
noms užsienyje, dingsta prosiraszyti.
laikraszczei talpina visokius apmanstyk, ar negeriau butu Liaudis mate kaip smulkios vardu valandos ant laikrodžio,
vose, todėl, kad mirusieji nepa
Invairiu valstijų instatymai
vaidus ir be jokios vertes pos- taja ’žine sulaikys ir vietoje blo busianezio žmogaus užmezgus kuris ta valanda iszskambino
bi'tucziu dūzgimams laisves lieka jokio testamento, palikd
mainosi kaslink paveldėtoju, ir;
mavimus. Laikrasztyje privalo go tai ka gero pasakyt apie sa vaikais vadinami įsu knygomis jau jum ii- szaukia visus dar
ami pinigus kam jie nori.
gieda himnas.
sekaneziu giminiu. Kelios valstalpytis tiktai naujienos isz vi vo artima. Juk tai ne sunku o isz visu keturiu pusiu trauke ban. Kelkit, jau brekszta diena,
Pagaminimas testamento nėr
Lai
gyvuoja
tauta!
ijos pripažysta ‘dower rights’,
so svieto, visokios naudingos turėsi ramia sanžine ir žinosi prie dideles gražios triobos kur auszra užtekėjo, sauletekys
sunkus daigtas. Bile asmuo, le
Ir Lietuva szventa!
naszles gali reikalauti iki tredel žmogaus žinutes ir linksmi kad padarei nors maža gerade- susesdinejo ant suolu ir at- rausta.
galiu metu, pilno proto, ir
Tėvynė mus,
czios dalies visu ineigu nuo vy
pasiskaitymai del nusidirbusio jyste szia diena ir busi isz to skleisdinėjo savo knygas, mo Nėra jums patiems da pasilliuosnoriai, gali padaryti pa
Gimtine
mus
Tėvu
!
ro žemiu kol jos gyvena. New
žmogaus. Ir visu kitu tautu užgaiiadintas.
kinosi valdyt savo mažomis sio nes darban jus szaukia Tė
skutini testamenta. Testamen
Kapai didžiavyriu,
Yorko valstija iszbaige szitas
laikraszcziai yra nekitaip rėdy Bjaurus paleisti paskalai isz rankomis plunksnas, kurioms vynė. Kas neiszklausys jos bal
tas, būti legaliu, turi būti pati
Ka
krūtimis
savo
ja
dangs

“dower rights” 1929 m., ir vy
ti. Laikrasztis neturi savyje burnos tai kaip plunksnos pa ant popieros baltu laiszku kai so tas neragaus jos globoje
kėjo paraszytas ir neszti jo patydavo!
ras ir žmona ingijo lygias pa
talpyti nuobodžius posmavi- leistos ant vėjo kuriu jau nie pi artojas vagas, tvėrė raszto saldaus pasilsio”.
rasza, kuri du liudininkai (ne
Lai
spindi
Žirg-vaikis,
veldėjimo teises. Daugumas.
mus nes tai jau nesivadina kados negalėsi surinkti.
Taip skelbdamas ėjo Aniuo
eiles, kiti vėl kaip mūrininkai
kuriose valstijose trys liudinin
Kaipi mus Sentėvis,
valstijų visu pirmiausia pripa
laikraszcziu
tiktai
kvailu
state koliumnas žymeliu, skai las Laisves ir gaivino apnyku
kai) paliudija. Liudininkai nePlieno
szarvuo-s!
žysta
skolas.
draiskalu.
Daugelis žmonių pirkdami tė, dalino, daugino. — Mokino sius, iszvesdinejo isz griuvėsiu
tur būti “Beneficiaries” po
Lai jo kardas bang i n
Kuomet palikejo turtas yra
Sziadien iszdavineti laikrasz maldaknyge renkasi vien tik si, ginklavosi ant ateities idant gyvybes bet kur perejo ten
testamentu, ir jie turi prie pa
Priesza,
Lietuva
gin
!
mažas
jis gali lengvoj kalboj
ti tai panasziai kaip užlaikyti del to, kad turi puikius apda stot in kova su gyvenimo liūdna žeme puoszesi žiedais ir
tikėjo vardus pasiraszyti. Kaip
lioteli, tik su maža permaina. rus. Yra tai apgavingas many prieszginybem. pasirengusiem rėdėsi puikiu pasėliu rubais o Ir veda in kova mus už Lie ir patikėjas ju aky vaizdoje turi phbriežti kaip nori padalinti
tuva!
jis privalo uždėti parasza ir liu
Kada žmogus apsistoja kotely mas nes tankei tokioje knygoje ir szarvuoitiems, idant iszejus milijonai balsu susiliejo in vie
pasiraszyti.
Žodiniai testa
Lai nepaded’ kąrdp,..
dininkai turi pasiraszyti po jo
je o randa ant stalo valgi kuris nieko gero nesiranda. Pana- jeszkot laimes ir garbes atrast na melodiszka giedala ir su
mentai pavėlinti tik nekuriose
Bet
patol
juom
valdo
paraszu. Tai užtektinai. Bet
jam nelabai patinka tai neisz- sziai ir su žmogum kuris apsi- be sunkaus vargo.
skambo džiaugsmingi balsai
aplinkybėse, daugumo valstijų
Kol mes gyvi!
kuomet žmogus turi nejudina
vadina, neiszkolioja ir neisz- pacziuoja su mergaite kuri turi Iszgirdo giedalus linksmos linkėjimo ir garbinimo; ragini
instatymai juos pripažysta jei mo turto ir nori aprūpinti isz
Kol krūtinėj szirdis
keikia locnininka ir neliepia puiku veideli. Biustą labai to- vaikijos gryžtianczios namon mo ir žadėjimo ir skambėjo ant
gu patikėjas norus pareiszkia
Lietuvio nenumirs
dalinima ant vėliaus, tai ge
jam insikiszti savo lioteli in... kis žmogus, juk kas isz to pa isz mokyklos su gausiai apsė visos szalies pritariant miszku
prie dvieju nesaunaudiszku liu
oszimams, paselins sznabždeji- Kol prieszas nepražus, Lie dininku, ir tuoj po tam tas yra riausia yra kreiptis prie gero;
Žinoma, kad ne. Tiktai nustu togumo jeigu mergina su pato toms dorybėmis dusziomis.
advokato.
mia torielka malsziai in szona, giu veideliu neturi iszminties, Iszvydo seneliu suraukszle- mams vyturiu eziulbesiam ir
tuva laisva bus!
užraszyta. Nejudinama turtą
Nežinia kodėl žmones taip
jeigu jam nepatinka, bet kito gero pasielgimo ir be jokios tus liūdnus veidus iszsiblaivinegalima perduoti žodiniu tes
Ir
plauke,
plauke
su
oro
vil

nenori
pagaminti paskutinio
kia dalykas su laikraszcziu. Jei cnatos o kada iszsižioja tai ro nejanezius linksmai, mate aky
tamentu.
Slekerio
“
BergdoHo
”
nimis skaisczia dangiszku erdtestamento. Visvien pagami
gu skaitytojas randa laikrasz dos szimtas velniu iszeina isz se ju bizganezias džiaugsmo
Testamenta galima paraszyvybiu
jure
gaidos
giedalo
ir
nimas
testamento nereiszkia
ti je straipsneli kuris jam nepa jos puikaus snukuczio. Taip, asziaras, mate kaip iszsitiesia
Motina
ti
bite
kalboje,
jeigu
tik
aiszkiai
pripildė krutinės naujom spė
greita apleidima szio pasaulio.
tinka tai bb jokio apsvarstymo, nevisados žiūrėkite ant knygos ju nugrubusios rankos idant
pareiszkia norą pblikejo, bet
kom,
naujais
jausmais,
nauja
Jau
pervelu apie tai mastyti
kad gal tasai straipsnelis pa apdaru ir merginos veido nes aimint ta busianezia tautos
szioje
szalyje
geriausia
yra
ragyvybe. Apsaldino gyvenimo
mirtingai ligai užpuolus.
tiks del szimito kitu skaitytoju, tuomi labai apsiriksite.
gentkarte.
szyti ji Angliszkoj kalboj. Ga
kartybes,
sutvirtino
norus,
at

tuojaus paslpuczia, raszyda“Stojosi” — girdėjo aplink
skleidė gražius ateities regi lima paraszyti kokioj formoj
mas laiszkus in redyste su pa Tūlas profesoris isz Yale uni skambanti žodi. Aniuolas Lais
nius, padidino spėkas, apjuosė pratimu apie paskutini testa
mokinimais ir kartais da ker- versiteto užklausė laikrasztyje ves ėjo plaukdamas kaip baltas
minias juosta su auksuotais menta tai yra del to, kad palifiziridamas ir plusdamas iszme- Saturday Evening Post ”: “ ko dėbeselis dangiszku žydriu,
antrasatais vienybe, santaika norima. Kuomet pakila nesutineja redaktoriui kaip turi rė dėl tiek redaktorių ant senat nuo kaimo link kaimui, nuo
ir susekė aukso pendentu ar kejas ar tai perdaug yra raszes
dyti laikrasziti. Bet aeziu Die vės netenka proto arba užbai miesto link miestui ir skelbe
sakezia ant kurios iszbriežta pergreitai testamenta parasze,
Su 283 Naujais Paveikslais
gui, tokiu žmonių vis mažiau gia gyvenimą varge ? ’ ’
gera naujiena kuria isz Dievo
monograma “Meile”, o Anino- nevartojo aiszkios kalbos, arba
160 Dideliu Puslapiu
randasi ant svieto.
Tasai laikrasztis atsako se- paliepimo, atnesza ant aszarti
las
Laisves
iszskete
savo
spar neprisilaikė prie paprastu in- 8 coliu ilgio - 5 coliu plockio
Jeigu jus negalite patikt de kaneziai:
ir kryžių pakalnes.
nus ant minios ir akyveizdoje statymo reikalavimu.
keliu žmonių, tai kaip jus ma “Paimkime ant pavyzdies “Stojosi” — kalbėta aplink
Czia paduodame pavyzdi, Pagerintas ir Padaugintas issjos matomai jo buitis augo ir
note kad redaktorius gali pa kad sanvaitinio laikraszczio ir intempineta visa girdėjimo
augo, kad savo sparnais apėmė kaip lengva yra žmogui pavesti leidamas. Iszguldanti kiekvie
tikti del tukstaneziu žmonių su kolumnoje randasi suvirszum jausma idant nepraklausyt ne
visa szali kaip baltais vasaros jo visa turtą jo žmonai, ir tas na sapna ir kas ateiteje stosis.
visokeis budais ir nuomonėms? penki szimtai žodžiu tai redak vieno žodelio isz Aniuolo gar
Su priedu Planatu ir visokia
debesys dangiszka skliausma testamentas yra legalis Illinois
Suriku!
Burtu. Knyga apdaryta kie
torius turi beveik pats pripil sinimo, skambanezio sidabro
valstijoje:
netemdantis saules tik jos spin
tais audeklineis apdarais.
dyti laikraszti ir sujeszkoti vi skambu.
duliu kaitra szvelninantis ir
LAST WILL
\ Blogos žinios greieziau api sokias žinias kurios patinka O aniuolas kalbėjo: “Atida
aszaros jo džiaugsmo krito ant
Preke Tiktai - $1.00
AND TESTAMENT
bėga tarp žmonių ne kaip ge skaitytojams ir tai vis. negana ryki! savo langus ir duris ir invisu gaivu kaipo palaima, kai
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.r: ros. Tegul žmogus padaro ka nes maszinos suėda raszta kaip leiskite in jusu butu vidų szvieSeptember, 1939.
MAHANOY CITY. PA.. U.S.A.
po rytmetine raiša gaivinanti
gero tai kaimynai visai tuom alkani vilkai o ežia žmogus rū sa ir pavasario gryna orą. Ati
I give all my property, both
augmenes ir žiedelius.
nesusijudins bet tegul jis pada- pinkis ka indeti in kita laik daryki! savo szirdis ir duszias Mrs. Emma Bergdoll, motina
real and personal, to my wife,
,T0 ka blogo tai žine prasiplatys raszti o da szitas ka tik būna j idant dvasia Laisves galėtu in- Groverio, kuris laike kares pa
Sarah.
eit in jus ir sukurt gyvybes ug bėgo in Vokietija isz Amerikos, C. F. RĖKLAITIS Juozas Martinas,
-žaibiniu staigumu nuo burnos špaudžiamas.
Dabar tegul skaitytojai už niaviete jusu krūtinėse, — Pa kad netarnauti kariuomeneje, Mahanojau* Isztikimaaccis Graboriui
lyg burnai — kaip per reidio.
(Palikejo paraszas).'
Kiek tai musu artimai nu- ima redaktoriaus vieta, tegul duokit rankas savo broliams, bet nesenei sugryžo in Amerika t: Gabiausias Baisa muoto jas
Jonas Laurinas,
Geriausia Ambulance .
kenezia nekarta nuo tokiu rei paraszo laikraszti sziadien, ry susivienyki! in viena milžiną ir ir likos nuteistas per kariszka «C patarnavimas ežioj
(Paraszas liudininko).
apelinkeje.
Bile ko- 1
diniu telegrafu! Juk visokios toj, užporyt, visa menesi ir vi ta savo pajiega nuverskit sau suda ant trijų metu in kalėji
Mare Petkiene,
laike; diena ar
nelaimes gali visus patikti szia sa meta, tiktai su pasilsiu dvie nuo kelio supelėjusia uola, isz- mą. Motina daug prisidėjo kad W’ kiam
nakti. Visada turi pil(Paraszas liudininko). SZI BANKA YRA NARYS
dien ar rytoj;sziadien apjuodi- ju sanvaieziu vakacijos (ir tai lygykit kelia in ateiti ir ženg- sūnelis sugryžtu in Amerika ir ,*v, na pasirinkimą metaNor reikalinga liudininkams
Federal Reserve System
nam savo artima o rytoj kiti retai kada gauna). Pabandyki kite pirmyn, pirmyn. Visi eiki priimtu ant saves užpelnyta y r liszku ir kieto medžio
Į I Grabu.
Laidoja nužinoti testamento turinio, bet.
TEIPGI IR
. mus apjuodina. Paskalai nežiu- te taip daryti per visa meta o te, nieks niekam nepavydint, bausme. Bergdollo pati su vai |
mirelius pagal naujauturi
žinoti
ta
fakta,
kad
tas
do

Federal
Deposit Insurance
šia mada ir mokslą.
1 ri kuom tu esi; vis tave pasieks. suprasite kokia sunkia naszta nieks niekam kelio neužstojau!, kais taipgi czionais gyvena. Į
kumentas yra pasikutinis testa
Corporation
Rūpinamės daug veikalais turi ant savo sprando redakto visi kaip vienas eikite drauge Badai tasai slekeris buvo kelią |
Turiu pagialbininke
mentas.
------$-----savo artimu bet patys apie sa rius — todėl ir kupra užauga Veikdami visi de! vieno ir vie kartus Amerikoj apie ka nie J moterems. Prieinamos
prekes
Reik indeti diena kada testa Union National Bank
ve nesirupinam. Apjuodinanti ant sėnatves o kiszenius buna nais del visu.
kas nežinojo ir iszkase puodą
DL OFISAI:
paškalai atnesza rūpesti ir ne tuszczias nes už savo darba ap- Iszmeskite isz savo dusziu auksiniu pinigu kuriuos buvo MAHANOY CITY;516 W. Spruce S* mentas yra iszpildytas. Liudi Kampas Main ir Centre St.
BeU Telefonas 149
ninkai turi paduoti savo adi'rilaimes ant žmonių o toki kurie laiko tiek kiek geras leberis visus pelėsius, iszmeskit puvė paslėpęs savo name Filadelfi
MAHANOY CITY, PA.
TAMAQUA. PA., 43* Willing Street
stis;
nekuriose
valstijose
njituosius paskalas praplatina už- mainose.
si Pavyda kuri viso pikto prie joj.
Bell Telefonas S38-J
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nesziosiu taippat ir asz,” atsa lutinai jie pasieks ta szali.
ke Irenejus. Net kuomet jis Vėl užėjo vienu tarpu priekalbėjo nuo jo kaktos krito la- szingas vejas ir perskyrė juos.'
szai kraujo. Bet ežia nepapras Irenejus dairydamasis, kur jo
tumas — laszai virto puikiomis mažasis draugas, pamate tolu
Jis buvo labai žiaurus su sa Daug žmonių susispietė ap raudonomis rožėmis kurios bu moje aiszkia-szviesa. Jo szirdis
Tuomet, rodos, turėjau apie drožė. Kas jam jusu buczkiai!
vo tarnais, nor.s jie jam tarna link juos .ant gatvių, klausinė vo taip gražios kad vaikai nie eme muszti greieziau nes jis su
penkiolika metu amžiaus. Ma Nuo ju jis nepasisotins.
vo isztikimai. Jis muszdavo dami, kur jie mano keliauti. kada tokiu nebuvo mate, net prato kad tenai yra pažadėtoji
ne isztiko būtinas reikalas per
Subruzdo merginos ir isz ko
juos, jeiguAtiktai netingėjo už Nekurie juokavojo isz ju. Kiti gražiausiame sode ant juros szalis. Priesz ji lyg rodos isz že
Jonines nuvykti in Zarasus. kio ryszulelio isztrauke ragaitektinai pasikelti. Dabar jis bandė atkalbinėti juos nuo ke kranto.
mes, iszaugo augszta, szviesi
Nuo musu kaimo iki Zarasu szio szmoteli ir kiauszini. Drą
virto* tokiu tinginiu kad nebe- liones. O da kiti bandė juos su Praslinko kelios dienos. Vai siena, kurios pamatas buvo pa
miesto apie 40 kilometru. Tuo sioji mergina paėmusi man priprisirenge' net savo draugu at laikyti bet Irenejus, padrasin- kai jau buvo toli nuo kranto, darytas- isz invalidos ruszies
laiku buvo labai karsztos die nesze.
lankyti. Jis užmirszo skaityti damas savo draugus, drąsiai juros viduryje. Sztai, mato jie, brangiu akmenų. Per perlu var
nos todėl nutariau iszkeliauti — S'ze vaikeli! Kiszki, ragaiir 'žaislai jo taippat nedžiugino. praėjo nepastebetas. Nei vie artinasi prie ju laivas. Tuo tar tus jis mate miesto gatves, kur
szi ir lapes kiauszini radome.
vakare.
Kaip kad tarnai jam dainuo nas isz ju nesustojo ėjas ir tada pu pakilo vejas ir iszsklaide ju viskas žėrėjo nuo aukso ir bliz Koki tai biznieruka isz SheBuvo jau naktis kai priėjau Dar keletą buczkiu pridėsiu tik
nandorio nelaime patiko,
davo, arba grieždavo ant in kada žodžiai ir riksmai virto laivelius. Buvo pavakare. Grei gėjo nuo Dievo ir Avinėlio gar
pusiaukele. “Pereisiu per misz- parodyk man paparezio žiedą.
Vienoje
vietoje kelnes paliko,
strumentu muzika. Jis tapo nu musziais o akmens ir purvai tai sutemo visiszkai. Jie nega bes. Staiga aplink ji pasirodė
ka ir tada truputi pasilsėsiu,” Asz tada buvau dar tokiame
Gaspadorius i'sz darbo parejas
baustas už savo godumą. Jis buvo metami ant ju.
lėjo matyti vienas kito.
bjauriausios baidykles, su pikpamaniau. Bet sztai isz miszko amžiuje, kada nemokėjau mer
užtiko,
smarkiai ėjo riebyn ir riebyn. Lipimas ant kalno, kaip jie Juodi debesys artinosi isz to cziausiomis akimis ir ilgais na
pasigirdo trimito garsai o po gaites buczkiu invertinti. Ma
Klause misiukes kas czion
Tai ji labai siege ir vargino. Jis pramatė, buvo labai sunkus. lo. Pavojaus valanda buvo ne gais. Viskas aptemo. Kaip ir
keliu minueziu daina. Asz pa loniau buvo ragaiszio szmotelis
atsitiko,
pradėjo jausti daug ikancziu, Užėjo da-gi baisi audra su per toli. Irenejus atsiklaupė -savo kokis svaigimas apėmė ji. Bai
maniau kad tai koncertuoja ir kiauszinis, bet prisipažinau,
Misiuke pradėjo stenet,
ėjo lįudnyn, gyvenimas darėsi kūnijomis. Žaibai ir lietus pu laivelyje ir pradėjo melstis ne dykles siūbavo jo laiveli augsz
naktigoniai prie arkliu. Tik1 kad jokio paparezio žiedo neSaldžiai in ji kalbėt:
jam bjaurus ir nepakeliamas. siau apjakino juos, szlapia že tiktai už save bet ir už savo tyn ir žemyn su baisiu smarku
staiga isz miszko iszlindo jau- turiu ir niekados jo nesu ma
Jis eme vartoti daug visokios me lipo prie ju kojų ir slydo, draugus. Prieszas prisiartino mu. Viskas jau žuvo, užėjo Susimildamas paintuke
na-s ir, matyt, inkauszes vyru tes.
parneszk,
ruszies svaigalu, tikėdamasis liuosi akmenys nebuvo tvirta ir pajuokdamas garsiai suriko. jam mintis. Jis pažiurėjo in
kas, kuris, perszokes per griovi Ji nusijuokus atsake:
nors trumpai valandėlei viską parama ju kojoms. Nežiūrint “Aa, Nuranai, ar matai ta raupuotąjį vaikuti, kuri jis ma In artimiausia karezema begk. ant kelio, ruseziai pradėjo ma — Na gerai, vaikeli! Jeigu
pamirszti.
; ■ • i ! to, jie ėjo augsztyn. Kartais nu- debesi ant paszelusios juros? loniai stangino kelionėje, ku Vyras in svetimas kelnes
ne klausinėti:
tu neturi paparezio žiedo, tai
inszoko,
Karta jis sapnavo. Jam ro slysdavo kelius žingsnius že Ar girdi vėjo kaukimą? Ar da riam davė geriausia vieta lai
— Kur tu, berniuk, naktimis už tai užaugės privalai vesti
Nuėjo ant kito bloko,
dėsi kad jis žaidžia sode su Pet myn, kartais parkrisdavo ant tu vis tikiesi pasiekti ta tolima velyje, kuriam pasiszvente su
valkiojiesi? Kaip tavo vardas mane.
Ranka in buiksvas inkiszo,
ru, Irenejum ir Mykolu. Ant keliu.
ir pavarde ?
Asz su jos sanlygomis suti
szali kuri yra taip toli kad žiū visu rupestingumu; bet jo jau
vieno krūmo augo raudonos uo “Irenejau — suriko Nura rėk, jau kelios dienos plaukes nebuvo. Irenejus pasiliko vie Rado apie szirnta doleruku isz Asz jam pasisakiau keliones kau ir dovana priėmiau. 'Nuo
viso.
gos, saldžios ir malonios sko nas — asz jau negaliu eiti to o da nei inžiureti jos negali? nas tamsybėse.
tikslą, varda ir pavarde. Bet priedo — buczkiu atsisakiau,
Dasiprato triksa tuojaus,
niui, lygiai, kaip buvo gražios liau.” Irenejus pratiesė savo Ne, ne, Nuranai. Tu jos neda- Greitai jis iszgirdo balsus,
jis keistai in mane žiurėjo ir Del to visi pradėjo skaniai
pažiūrėti. Jis ir Mykolas skynė liuosaja ranka ir gelbėjo jam, sieksi. Eik su manim. Asz tau kaip dideliu vandeniu užima, Kad ji i'szsiunte lauk nes buvo kažko szyp-sojosi, tartum jam juoktis.
n......
pavojus,
jas pilnomis rankomis ir valgė. kaip galėdamas.
buvo
visai
neindomus
mano
at

Kas
tai
pradėjo
teirautis
padėsiu ir davesiu tave iki balsus, kaip perkūniju trenks
Spjovė ir užkeikė,
Tik sztai staiga pasirodė aniuo- Mažasis Mykolas niekur ne Turtu, Smagumu ir Garbes sa mas, kalbancziu: ‘ ‘ Alleliuja!,
sakymai. Asz norėjau jau eiti apie mano palydovą bet jo czia
“Tai tau szunc vaike,
las. Jis palyti krūmą ir jis vys nusiminė. Jis drąsiai seko Ire- lų. In ten jura yra visiszkai ra Visagalincziam Vieszpacziui
savo keliu bet jis mane sulaikė jau nebuvo. Jaunimas užtrauk©
ta ir nudžiusta. Uogos susi neju. Jis nuolatos žiurėjo in mi ir debesys iki tenai -nesiekia Dievui.” Jis girdėjo didžios Užmokėjai tu padla man gerai, ir pareikalavo kad asz eieziau daina o asz prie ju vis žiopso
Jeigu taip padarei.”
traukė ir nukrito ant žemes. Jis Ireneju, kaip in vada ir jautėsi o szios szalies isztikruju neda- minios balsus ir skambejima
su juo -sykiu. Asz visaip iszsi- jau. -Szvintant rengiaus eiti bet
Sziadien biznierukas netekes sukinejau bet jis buvo neper- vienas vyrukas sulaikė:
suriko isz piktumo bet aniuo- linksmas net sunkybėse ir var sieksi! ’ ’
kaip skambinamu arfų.
buksvu,
las pasakė jam kad uogos yra guose, kad gauna sekti Ireneju,
kalbamas: užsispyrė — eik su — Berniuk! Geriau butu,
Czia vėl iszgirdo kitokius
“Ne, ne,Nuranai, neklausyk,
Darbines
mėlynas
neszioja,
nuodingos. Tada Irenejus pa savo dranga.
juo ir gana. Isz baimes sutikau. kad tu dar pabūtum su mumis.
neik su juo — tarė raiszasis balsus -kurie ji apkurtino. Jam
Po pakampes dejuoja,
skaitė -szi ta isz knygos apie neGalop, audra nurimo ir saule vaikas. — Jis yra mus prieszas. szauke in paezias ausis: “Sza
Klusniai kartu ėjau per miszka Szv. Jo-no ryte saule nepapras
Mieste
jam
vietos
nesiranda,
kuri stebėtina medi, vedanti pradėjo szviesti. Kuomet jos Žiūrėk, jis neturi kryžiaus ant lin ji! Pagriebt ji! Paskandyt!
kokiu tai szuntakiu. Ant galvos tai puikiai teka bet ne visur tai
Nes tieji kurie žino, baisei ji man . plaukai sziauszesi ir galima pastebėti o isz szito kal
dvylika rus-ziu vaisiu ir iszduo- perverianti spinduliai užkrito laivo stiebu, jo bures ne baltos, Neleist jam tenai eiti!”
kanda.
danti vaisiu kas menuo| Bet tas ant ju nepridengtu gaivu, jie jo laivas ne gryno aukso.”
skruzdeles 'bėginėjo per visa no tai labai gerai matosi.. k Ir
Bet jis atsiklaupė, meldėsi ir
*
*
*
medis yra labai tolimoje szaly- kentėjo dabar daugiau kaip
kuna:
maniau, kad pakliuvau kaip tu, vaikeli, nebijai priesz
“Nėra kryžiaus — sucypė pasitikėjo Dievui. Jis szauke
Filadelfijoj
randasi
kriauezius,
je, isz kur jokis keleivis nieka per audra. Vienok galutinai jie bjauriai nepažinstamasis. — visu balsu, kada pavojus1 rodė
in žmogžudžio rankas. Jeszko- szv. Jono nakti vienas taip toli
Jau senyvas beproezius,
da nesugryžo.
pasiekė kalno virszune. Nuo Ar tu manai kad tave kryžius si baisiausias ir grėsė jam pra
jau progos pasprukti. Progos vaikszczioti. 'Tave gali laumes
Ant
vieros
su
kokia
tai
bobele
Genestalis pabudo, vienok jis ežia nesunku buvo žolėta inkal- iszgelbes? Ne, ne, kvailiai, ne žūtis. Aplink visur vis da buvo
nebuvo.
užkerėti ir in oži paversti...
gyvena,
nepasirūpino tuojaus mastyti ne nusileisti iki juros kranto. leiskite save taip lengvai -su tamsu. Mažaji laiveli -suko ir
Iszejom in palauke. Ant kal Asz kaip didelis vyras drą
'Tai jau ne naujiena,
apie ta tolima szali. Gulėdamas
nelio pamaeziau. ugniakura, siai atsakiau, ikad asz jokioms
“Eikite szen — tare Irene kvailinti. Dirstelkite in juros suko in rata. Vandens prasivė
Nereikia
jam bažnyežios,
apie kuri juodavo tamsus, ne- laumėms netikiu ir nieko nebi
tamsokam kambaryje, jis mas jus — eisime in soda ir prisi- lapa, pamatysite kad jus da nei rė ir apaezioje jis pamate žiau
Ne
spaviednyczios,
aiszkus szeszeliai ir girdėjosi jau. Ir nuėjau savo keliu. Nuo
te rytoj pradėti kelione in toli skinsime geliu papuoszti savo puses kelio nepadarete nuo jus rias, iszalkusias liepsnas, kyGyvena
kaip
gyvulis,
žmonių klegesys. Tai man šu kalno dar girdėjosi mergaites
ma szali pas Didiji Karalių.
sodo iki Karaliaus szalies. Da lanczias augsztyn, kaip ir nolaivelius.”
O
kaip
pasigeria
tai
tikras
kele
dar didesne baime. Asz žodžiai: “Tik žiūrėk, valkelei!
Bet rytmetyje, kuomet atėjo
Sodo vartuose sutiko juos nei puses — ar girdite, nei pu rinezias pastverti ji, priesz jo
pasiutėlis,
prisiminiau pasaka, kad priesz Užaugės savo prižadėjimo nęuž
tarnai ir pakele langu užliesi Karaliaus pasiuntinys. Savo ses pavojaus nepraleidote. ”
norą. Jis girdėjo baisius deja
Nesenei
taja
prietelka
savo
Jonines
nakti kipszai ir lau mirszk: būtinai pas mane su
mus o saules spinduliai plyks rankoje jis laike tris erszkecziu
Nuranas, nebesant Irenejaus, vimus ir riksmus. Bjaurus,
apdaužė,
mes rengia savo pragariszkas pirszliais atvažiuok. Lauksiu ir
telėjo per langus, tuomet jis vainikus ir tris geliu.
kuris ji padrąsintu, pasiryžo tirszti durnai, su neapsakoma
Konia
visus
forniezius
gegužines. Man galvoje dinkte- kraiti krausiu.
pamate, ar gali būti dar gra “Is-zsirinkite — tarė jis. — eiti paskui priesza ir pasuko smarve, vertėsi isz bedugnes.
sulaužė,
lejo: -ar tik ne kipszas mane ve Buvo gerokai szviesu. Nubu
žesne iszalis už sziaja. Svaigalai Erszkecziu vainikas yra, kuri nuo tikrojo -kelio, kad tiktai O jis vis meldėsi, pasitikėda
Motere
ka
tik
buvo
po
da in savo gegužine. Asz vis do miszkas ir laukai. Visas
ir vynas, kurio jis daug gere Jus Karalius pats nesziojo kuo greieziau iszvengtu audros ir mas Karaliumi ir kalbėdamas:
kūdikiu,
daugiau temijau savo palydo dangus užsidegė, paraudo ir
nutrynė nuo atminties visas met jis keliavo per szia -szali.” pavoju.
“Vieszpatie! gelbek mane! asz
Negalėjo
atsiginti
tam
pasiu

vą, nes norėjau insižiureti ar jo rengėsi sutikti saule. Visos ma
sapno liekanas.
žustu.”
Raiszasis
(szlubasis)
mažas
“
Duok
man,
ka
mano
Kara

tėliui.
nosyse yra skylutes ar ne. Kiek no mintys 'buvo nukreiptos
Viena diena, kada jis labai
Staiga, su szauksmais ir kan
*
*
*
vaikas
užsispyrė
neiti
paskui
lius
nesziojo
”
—
tarė
Irenejus,
asz žiurėjau bet jo nosis buvo apie saules tekėjimą, nes norė
buvo pasiilgęs kokios nors at
kinimais, velniai iszsisklaide.
priesza.
Negalėdamas
atkal

imdamas
erszkecziu
vainiką
ir
Prie
bažnyezios
kliksmo
ne

tvarkoje ir nebuvo jokios abe jau pamatyti, ar kitaip saule
mainos, jis nuėjo ant juros
Oras pasidarė grynas ir szvabinti
Nurano,
jis
vertėsi
isz
lai

spausdamas
ji
ant
savo
galvos.
darykite,
jones kad tai ne žmogus.
kranto, bet kelyje jis iszgere
užtekės, negu kitas dienas. Asz
rus. Irenejus buvo prie paežiu
velio
in
jura,
praszydamas
Ka

Gi
Mykolas
iszsirinko
baltai
Vieni
kitus
pasigeria
netiek vyno kad be nuovokos kri
miesto vartų.
Priėjome prie ugniakurio. priėjau prie kokios tai smukles
smaugkite,
to ant kelio ir žmogus nuo isz- melsvu vosilku vainiką o Nu raliaus, kad atsiunstu savo pa
kurioje buvo ramu, kaip ant
Perlu vartai atsidarė ir jo Ba už tai yra sunki bausme, Czia sėdėjo vaikinai ir keletas
siuntinius ji gelbėti. Ir sztai du
puoszto laivo atėjo ir nusigabe ranas raudonu aguonu.
merginu. Kai kurios merginos kapiniu. Pažiurėjau in smukles
laivelis priėjo prie kranto. Te
Pinigine ar turme.
no ji in tamsia szali begaliniu Sode Irenejus prisirinko le aniuolu atėjo ir nunesze ji in ta
pradėjo kalbinti mano palydo Įauga ir nustebau. Lange ma
nai, tarp nesuskaitomu eilių
Tai vis girtuokliavimas taip
kancziu, kurioje gyveno žmo lijų papuoszti savo laivelius, tolima szali ir padėjo ji prie
vą: “Juozeli! Keno szitas ber tau savo buvusi palydovą, ku
Mykolas Vosilku o Nuranas Karaliaus kojų. Jis pabueziavo aniuolu ir szventuju stovėjo
daro,
nes Dievo amžinai
atmesti.
ris buvo iszsi'žiojas, apšiputoi■
niukas su tavim atėjo?
aguonu. -Susėdo in savo laive ji ir davė jam garbes vainiką už Karalius. Jis dėvėjo ant galvos Daugeli isz proto iszvaro,
jas
ir negyvomis stiklinėmis
Mano palydovas, atsisėdės
lius, gailindamiesi, kad aplei kentėjimus ir kantrybe. Gavo erszkecziu vainiką, kuris szvieIV.
Po ulyczias geniojasi
akimis.
ant žemes, atsake:
Irenejaus, Mykolo ir Nurano džia ta gražųjį soda, kuriame jis ir dangiszkaja arfa kad ga te tokia szviesa, kurios jokia Kaip gyvulei, po tam smaugesi.
— Sziam berniukui velnias
Iszsigandes pasileidau -begte
jie žaidė, maži būdami ir savo lėtu skambinti ir giedoti per žmogaus vandentuve nepajiegprietikiai.
*
*
*
dovanojo
paparezio
žiedą
ir
jis
bėgti
nuo tos smukles. Pažiurė
tu
sau
insivaizdinti.
Jo
rankos,
Irenejus prisikalbino savo draugus ir gimines kuriu nesi amžius atpirktųjų giesme.
Hazletone Lietuviszka mozure- ta žiedą sutinka parduoti gra
jau in rytus. Saule tekejo kaip
draugus eiti su juo in neturtin tikėjo niekada daugiau matyti. Prieszas prigunde Nurana kurias jis pratiesė, buvo per
li užtikau,
žiausiai
mergaitei
už
szirnta
visuomet.
“Irenejau, tu laikysiesi prie iszlipti ant Turtu Salos. Tenai durtos. Jis szypsojo-si labai ma Tai apie ji daugdažinojau,
giausia miesto dali, kur gatves
buczkiu.
Vakare, gryždamas namo,
buvo taip siauros ir purvinos manes, ar -ne taip? — tarė ma jis prisirinko labai daug aukso loniai. Jo balsas malonesnis už Geriau kad savo armonika
Jaunimas
pradėjo
juoktis;
priėjau
vėl prie tos paezios
kad Nuranas norėjo gryžti ad- žasis Mykolas maldaujancziu — nes visi akmenukai buvo baisa ryto žvaigždelių, kurios
uždarytum,
kiti
spėlioja,
isz
kur
asz
esąs.
smukles. Dabar pamaeziau
gal ir net mažas Mykolas pra balsu. — Asz žinau, asz tuojau auksiniai — ir, užsirakinės že- visos drauge gieda Dievui gar Sau ir kitiems sarmatos
Viena
isz
drąsesniu
mergaieziu
žmonių minia ir tarp ju “ureddėjo sirgti ir alpti.
žucziau jeigu tiktai vienas pa- mueziausiame kambaryje, pra be už sutvėrimą. 'Czia Jis pa
nedarytum,
prikibo
prie
manes
kad
asz
buninka.”
.;
dėjo ji skaityti. Gi kada jis no ėmė Ireneju, prispaudė prie sa
Bet Irenejus juodu padrąsi silikcziau. ’ ’’
Jau karta per terla gavai,
tinaNjai
atiduoeziau
velnio
do

Vienas
senas
žmogelis,
insino eiti toliau, kolei pasiekė pu ‘‘‘Taip, laikysimės, kiek tik rėjo iszeiti, jis negalėjo atida vo krutinės. Isz Jo szirdies i-sz- O vis savo armoniko neuždarai,
vanotąjį paparezio žiedą bet kandes didele pypke, pasakojo:
siau suvargusi narna ir toki tai galėdami daigte, — atsake ryti duru. Niekas nežinojo kur ejo meile ir perejo in vaiko duBausmia karta užmokėjai, tik ne už szirnta o už deszimti
— Szia nakti, pane, czia,
bjauru kad szvaresne kiaule ja Irenejus; mes padrasysime jis yra nes jis nepasirūpino ras szia o dangiszkojo dvaro cho
Ba proto mažai turėjai,
buczkiu.
kareziamoje, jaunas vyrukas
ti sau draugu. Jis norėjo visa rai užgiedojo garbes ir džiaug Daugiau apie tave paporysiu,
me uždaryta nebutu jautusi ge viens kita. ’ ’
Jaunimas
reke:
“
B'
niūk,
sudege degtinėje. Pane, asz ji
rai.
Jura buvo nerami. Vejas siū auksa sau vienam pasilikti. Jis smo giesme, kuomet Jis tarė: Kaip turi gyventi pamokysiu,
isz
szimto
neiszleisk
ne
/ik!.
.
gerai pažinojau — tai buvo
Inejo jie vidun. Tenai ant bavo bangas. Nepažinstamos mirė isz bado ant aukso krūvos. “Paszauktasis ir iszrinktaO dabar užtylėsiu,
Ir
dabar
asz
prie
me
Jnu
ne

linksmas,
vikrus vyrukas, bet,
pliku grindų rado mažus netur baidykles rodėsi isz po 'bangu. Turtas neatnesze jam laimes. sis, ir isztikimasis, ineik in ta
Tavim neužsiimsiu.
labai drąsus o tuomet nežino amžina atsilsi, szelmis: labai
tėlius vaikus — vienas ju buvo Jos bandė apversti laivelius, 'Tuotarpu Irenejus ir Myko vo Vieszpaties linksmybe. ’ ’
jau
ne ka kalbėti. In mergaites mėgo girtuokliauti. Dabar pali
Ęzlu'bas, antras neregys o tre- smarkiais judėjimais. Erszke las, nežiūrint visu prieszo už Dabar, -su visa didžia minia
ANT PARDAVIMO NAMAS
derybas nieko neatsakinejau. ko sena motina viena ūkyje,
cziu vainiko dygliai sulindo gi puolimu, pasiliko tvirti, nepa baltai apsirėdžiusiu szventuju,
czias aplipęs raupais.
Isz
tos bėdos mane iszgelbejo sunku bus bobutei. Ji isz gal
Szi paskucziausiaji Irenejus liai in Irenejaus galva ir pada judinami. Audros kilo po aud tarp kuriu Irenejus pažino sa Del vienos szeimynos, tuojaus arti
Lietuviszkos
bažnyezios,
po
No.
533
ra o jie drąsiai plauke tolyn. vo raupuotąjį vaikuti ir Myko W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa. koks tai linksmas vyrukas, ku vos iszeis... Ar tai dyvai —®ueme su savim kelionėn, Myko re daug skaudžiu žaizdų.
las vede nematanti o Nuriąnąs, “Mesk szalin ta vainiką — Kartais kelione rodėsi laibai il lą, jis inejo in ta gražiąją szali Lotas 16 pėdu ploczio. Namai Maha- ris, iszklausinejas apie mano nus taip negarbingai žuvo.»t
Man nebuvo laiko klausytis
nojuje eina brangyn todėl pasinau keliones tikslą, tarė:
prąszant Irenejui, pakele sįlu- tarė Nuranas — vistiek neisz- ga ir -sunki bet jie nepamete pa kad giedotu amžinai Visaga dokite
isz progos nes da galima pirkti
—
Jus
mergaites,
gal
turite
to
senuko pasakojimu. Reikėjo
sitikėjimo in Karaliaus priža liam Vieszpacziui garbe ir sek už maža preke. Kreipkitės tuojaus in
baji, paėmė ji in glebi ir uesze kė.ši baisiu skausmu.”
ant juros kranto.
“Ka mano Karalius nesziojo, dėjimus ir žinojo kad vis-gi ga tu vineli kur tik Jis eina. Galas “Saules” ofisą. Mahanoy City, Pa. sūrio szmota; jis gera kelia ait- skubėlis namo. Ir asz iszejau.
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ŽINIOS VIETINES

Estonija, Latvija Ir Lietuva Po Rusiszku Padu
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PATI FARMERIO RASZCĮ
KODĖL TURI TURĖTI

ELEKTRIKINI VANDENS
SZILDYTOJA.

Didelis Koncertas ir
Szokiai, Nedėlios
Vakara, 15 Oct.

Sekantis straipsnis, laimėjo
pirma dovana deKponios M.
— Seredoje pradėjo dirbti
— Mahanoy1
Patterson, isz Granton, WisMoreos kasyklos pirma syki in
-City Post N0.74
; consin, kuri parasze geriausia
laika septynis menesius. Buvo
American Le-I,
straipsneli “Kodėl asz priva
tai linksma naujiena. Brokeris
gion, Ketverge
lau turėti vandenini elektrikilikos intaisytas su naujausioms
vakara turėjo j
ni szildytoja,” kuris bus akyvu
maszinoms del czystinimo ang priėmimą Nauju Virszininku
del visu žmonių gyvenaneziu
lių. Daug darbininku pradėjo ant 1939-1940 meto kurie yra:
ant farmu.
dirbti su džiaugsmu.
St.Merook/kamandierius; John
j “Asz esmių farmerio pati ir
— Nedelioj vyskupas Lamb Dempsey, vice-kamandierius;
j turiu du sūnūs kurie dirba ant
dirmavos dideli skaitli vaiku Fred Mertens, Jr., vice-kaman
farmos o jeigu pravažiuotumė
ir mergaieziu Szv. Juozapo Lie dierius ; Michael Malloy, finan
te pro mano farma tai matytusų
aficierius;
John
Gillespie*
tuviu bažnyczioje 11:30 vai.
i mete daugeli darbiniu drapanų
Vyskupas taipgi atlankys ir ki adjutantas; James Painter, ka
I ir marszkiniu kabaneziu ant
pelionas;
Joseph
Keiser,
istori

tas Katalikiszkas bažnyczias
virvių todėl buvo tai mano pa
kas; W. Teishman, seržantas;
mieste.
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— kalba žmones praeidami pro nosite savo ateiti ir
liko paezia, dvi dukteres, du kito kunigą in jo vieta. Gy
po dukrele ūkininko, nekarta
kokia laime turėsite
jo kapa. Ir daugiau panasziu gyvenime, jeigu pasūnūs, seseri Koperavicziene, ventojai nutarė apsieiti be ku
melžia karvutes todėl laike
tam nelaimingam, silsisi ant tu raszysite tuojaus ir
isz New Philadelphia ir viena nigo.
melžimo kontesto, iszmelžia isz
prisiusdami kelias
paežiu kapiniu bet anie silsisi sztampas
broli. Palaidotas Ketverge ry
szitos karvutes tris svarus ir 15
del persiuntimo.. Adresas:
' tarp kapu ir kryžių nes turėjo PRACTICAL SALES CO. Desk S. ta.
unciju pieno, laimėdama pir
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Chicago,
III.
intekme, turtą, garbe ir buvo
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Ir visos kitos moteres džiaugtųsi jeigu turėtu savo ' .nuošė mutine dovana su karvute.
Coal Dale, Pa. — Pana Stefa GALVAS TRIMI LENKAMS. elektrikini kuknini pecziu. Nesiranda parankesnio budo Į
palaidoti tinkamoje vietoje.
Bet Kristus pasakė: “Nesudynija Vindus randasi Allentown Berlinas. — Trys vyrai, ku del kepimo. CZYSTAI..... lyginai kaip naujas puodas.....*
PANAIKINT
kite idant patys nebūtumėt sū L. TRASKAUSKAS
ligonbuteje, kur gydosi ant su rie iszdavinejo slaptybes del LENGVAI.... teip kad bile vaikas gali iszkėpti pilna valgi
PLEISKANAS
ir
dyti.” Liūdnas reginys szia- LIETUVISZKAS GRABORIUS žeidimu kokius aplaike laike Lenkiszkos valdžios, neteko elektritikiszkai! AUTOMATISZKAS
galite būti kad ir
SUSTIPRINKIT
dien ant kapiniu. Atsiklaupiau
automobiliu susidūrimo arti gaivu ana diena. Buvo tai Fra- keletą miliu tolumo nuo stubos; bet visgi valgis pats iszsiPLAUKUS
nas Rutkevicz, Johan Ruczals- kepa atsakaneziai; nes automatiszka elektrikine kontrole
ir sukalbėjas kelis poterėlius už
moje Allentown.
Vartokit
Alexander’s Castle Olive
ki ir Viktoris Samarski, kurie palaiko vienoki karszti pecziu j e. Todėl ateikite pamatyt ir
duszelės, leidausi nuo kalno na
Oil Shampoo ir Stiprinanti Tonika.
mo kad apmaustyti apie pabai
— Denmarkas iszsiuntineja buvo virszininikais geležkelio peržiūrėt elektrikinius kukninus peczius ir koki pagėrinima Prisiuskit 25 centus o mes prisiu
ga gyvenimo sėdėdamas ant sa .aidoja kunus numirėliu. Pasamdo in visas dalis svieto po 800 Lenkijoj. Yra tai jau 34 žmo galite turėt savo namuose turėdami toki pecziu kuknioje. sime du sampelius. Adresavokite:
automobilius del laidotuvių, KrikALEXANDER’S CO.
nes kurie neteko gaivu už viso
vo kėdės maustydamas kad Vestuviu ir kitokiams reikalams. svaru lasziniu kas minuta.
PENNSYLVANIA POWER IR LIGHT COMPANY
412 W. BROADWAY
Bell Telefono Numeras 78
man reikes kada gultie szale
—< Szkotai pagauna kas kius prasižengimus priesz Vo
IR PAS JUSO VIETINI PARDAVĖJU
SOUTH BOSTON, MASS.
S20
W.
Centre
St.
Mahanoy
City
kieczius.
,
mano mylimųjų.
minuta po 500 svaru silkių.
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