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arco-

MAŽI AREOPLANAI PO 
300 DOLERIU.

Hammonton, N. J. — Czio- 
nais susitvėrė dirbtuve
planu kompanijų kuri pa iirbi- 
nes taisos orines maszinas ku
rios kasztuos nuo 300 lyg 
doleriu. Kompanijų susideda 
isz Atlantic City kapitalistu. 
Jau nupirkta penkiolika , ake- 
riu žemes ant pastatymo fab
riku. — Taigi, neužilgio visi 
lakstysimo po orą kaip dvasios 
su tais orineis fordjikais.
TURĖJO MILIJONUS, MI

RE VARGSZU.
Deary, Idaho. — Po mir- 

czei Konstantino Lych, vargin
go sziaucziaus, surasta doku
mentai, kurio parode, buk tasai 
žmogelis buvo vertas kelis mi
lijonus doleriu ir buvo iszriuk- 
tas ant gubernatoriaus Meri- 
lande, kada buvo 
Mirė varge ir
sziauczysta per daugeli metu. 
MIELIŲ KARALIUS MIRĖ.

Miami, Flo. — Praeita Ket
ui ire 

“karalius mielių 
Fleischmann,

500

jaunesniu, 
užsiiminėjo

vergą staiga i 
karalius

czionais 
Julius
mieles

11 
kurio

naudoje žmonis po visa svietą. 
Bi(vo ji^ai kitados majorum 
miesto Cincinnatos, turėjo 53 
metus, persigkyre su savo pir
ma paezia 1920 mete už nežmo- 
niszka pasielgimą su jaja. Bu
vo milijonierium.
BUBTRAIKAy O. PRIGIAĮ.
BET SAVO DRAUGAMS.
Philippi, W. Va. — Apie ke

turi szimtai aiiglekasiu prign- 
lineziu prie ‘unijos Galla wax’ 
aplinkinėje, pamote darbus 
idant prigialbet gavo straikuo- 
jontiems draugams kovoti už 
teisybių.1 Visok kasyk los sziam 
distrikte nedirba, steitine pali- 
cije patruliuoje po aplinkine 
idant nekiltu koki sumiszimai.

Wendelo anglekasei sustojo 
dirbti kada Maryland Coal 
kompanije apskelbė, buk ati- 
daris savo kasyklas kaiposavo 

open shop.
JEIGU PORA NETURĖS 
VAIKU IN TRIS METUS, 
TAI GALES PERSISKIRT.

Lincoln, Nebr. — Valstijos 
i in-

f I

legislatures litstovii buhin 
neszta bilius,' kuriuo einant ve
dusi pora, jeigu per trejus Die

vai k n, turi 
*— jųdviejų 

vedybos,' panaikinamos. Iszim- 
tis daroma tik tuo atveju, jei 
katras nors judviejų, vyras ar 
pati, butu nevaisingi.

Instatymp sumanymu užgi
nama vyrams, jaunesniems 
kaip 35 metu, vesti moteriszke 
tokio amžiaus,‘kur ji vaiku jau 
Hdbcgali turėt.'Norintieji vesti, 
turi priesz tai gauti gydytojo 
liudijimą, kad vra pilnai svei
ki.

To instatymo sumanymo au
torius yra placziai žinomas 
Omahos gydytojas, Dr. A. S. 
Pinto. •

TĖVAS APSIVEDĖ SU 
DUKTERIA.

Colorado Springs, Colo. — 
Retai kada atsitinka idant tė
vas apsivestu su dukteria, o 
bet teip atsitiko czionais kada 
60 metu Williamas Johnson 
nuvedė prie altoriaus 40 metu 
dukteria Lilije. Nėr ko labai 
stebėtis, Lilije buvo tiktai pri
imta ditkte, buri gyveno pas 
Jphnsona nuo Icada turėjo 16 
metu. Jojo pati mirė du metai

tus *nesbsilaukia 
gauti išsiskyrimą,

vyrams,

adgal ir kad podukte pasiliktu 
prie jojo, abudu sutiko ant ap
sivertimo. i
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36 METAS

GAUDYTOJA BUTt-EGERIU
ISZMrs. Lilian 

Wakefield, Mass., 
tina dvieju vaiku, turi

oo

ša
kok i a

M iddleton 
metu, mo- 

pavo- 
jinga darba gaudymo butlege-
riii ir lyg sziam laikui jau 
ome apie 50. Ji ji kaip 
diena uždirba szimta doleriu. 
Du kartu likos 
butlegerius.

ATVAŽIAVO PAS SAVO 
MYLEMA, RADO JI PO 

ŽEME.
Bellaire, Ohio. —

metu adgal pribuvo in Ameri
ka dasidirbt tufteljo Vinca« 
Bajorik. Nebagelis czedino pi
nigus su
isz tevvnes savo

peršauta per

ISZVARE PACZIULE ANT 
SZALCZIO VIENMARSZ-

KINE. b
Northampton, Mass. — Wal- 

teris Sikorski isz Halficld, ku
ris iszvare savo moteria ant di
delio szalezio, nakties laike, 
vienmarszkine, dabar persėdos 
kalėjimo keturis menesius ant 
pakiltos. Priesz tai Sikorski 
buvo aresztavotas už sumuszi- 
ma savo moteros ir nubaustas 
ant dvieju menesiu, bet ant mo- 
tercs'praszymo, buvo -paleistas 
namo, nes jam dovanojo kalte. 
Bet tliom kartu sudže neturėjo 
mielaszirdystes ant Walterio, 
padovanodamas 
niene.pus 
munszaines. O gal per taji lai
ka supras savo kvailybia ir pa
sitaisys.
‘ MILŽINISZKAS TURTAS 

SUVIENYTU VALSTIJŲ.
Washington, I). (’. — Val

džios a-pskaitliavimu, visas Su
vienytu Valstijų turtas siekia

$320,803,862,000.
Szita suma dalijama sekan- 

cziai: in nejudamąja 
v ra

Reiszkia,

Isz Visu Szaliu

ant Walterio 
jam ketu r ils 

ant atvesimo nuo

y.

£

SZIRDINGA PORELE.
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ISZ LIETUVOS KOKIS TĖVAS TOKIS 
SŪNŪS.

Baltusziai, Rokiszkio viii. — 
Szio kaimo ūkininkas Davai
nis su savo sunumi, nuvažiavęs 
in Rokiszki, taip taip insitmu- 
ke, kad abudu prisimusze. O 
paskiau kaip iszejo važiuoti 
namo, nerado arklio. Ant ryto
jaus atrado arki i 
niu.” 
darbas.
VILKAS SZEIMININKAS.
Tamasziszkiu kaime. Szion- 

atsirado vilku.
vilkas

J' Ui,

*

SOVIETAI ŽADA DUOTI 
AMNESTIJA SAVO PRIE- 

SZĄMS.
4 ■ B

Rostovas-tjes-aonu, Rusija.— 
Sovietu Rusijos ^premjeras Ry

kai bedamas 
sziauiįinio 

kongrese,
kad valdžia nutarus paskelbti 
amnestija visiems tiems, kurie 
pilietinio karo (metais kovojo 
Deni kino ir Vrpngclio anniju 
eilese priesz 'soyictus, arba ku
rie dalyvavo szibip kontr-revo- 
1 i u chi ia me j ude j ime.

Visi tie, kurio, baltgvardie- 
cziu armijoms susmukus, gry- 
žo atgal in Rįisija, busią pa- 
liuosuoti, jiems busią ir balsa
vimo privilegijos gražintos.

Szita amnestija, jei ji isztik- 
ro bus paskelbti, butu didžiau
sia bolszevikn dovana Rusijos 
žinoniems nuo pat revoliucijos 
pradžios. Deszimtys tukstan- 
cziu žmonių butu paleista isz 
kalėjimu. į
ŽVERISZKAS ZOKONIN- 
KAS APSZUTINO VAIKA 

ANT SMERT.
Montreal, Kanada. — Zoko- 

ninkas Rene Francois De Flee- 
shoumer, žinomas kaipo brolis 

laike laikytos sliect- 
vos, likos pri pa žy t as 
apszut inimo asztuoniu metu 
sieratelio prieglaudoje del ap-

kovas, 
pirmame 
sovietu

sziadieu 
Kaukazo 

pareiszke,

Izookas Russell ir jojo pa
diene 

65 metus vin
ilu sse 11

GIRTUOKLYSTE PRIEŽAS- 
TE ŽUDINSTOS.

laburdu kaimas, Kaziu Ru
dos — Naujienos tokios pas 
minui: Gruodžiuka szaulvs nu 
szove Kaminsku Motiejų, kuris 
gyveno kaime Laburdu, arba 
Balemones. Jie gere tame kai
me, pasigėrė susipesze 
szove. O kaime 1__
u žm u sze G iįbra v i czi u s

“be marszki-
Tai irgi bus girtuokliu

i

J

! ir nu- 
Matuiaitines 

nakties 
laike kas ten. Atėjo reikalavo 
pinigu, o tie pinigu neturėjo, 
ar liedavo, tai ir nuszove. Ge
da musu krasztui, bet ka pada- 

gyvena labai 
Krūmuose su

lindę visi verda naminele, o pa
skui pasigėrė nežino ka daro.

Lengva pas mus žiema. Jau 
Sausio 12, o sniego dar nėra. 
Buna net griaustiniu ir perkū
nijos. Isz vieno kaimo in Ar
gentina iszejo Aiieviczius ir 
Mieziuliukas, o isz Matulaiti- 
nes Bailiukas. .Jie dar neraszo 
kaip ten jiems einasi.

KNYGNESZIO SŪNŪS.
Mariampolė. — Visai Lietu

vai žinomo knygneszio An
drians Verbvlos sunūs Vvtau 
tas Verbyla kuczioje Gruodžio 
24 d. 1924 m. visai netikėtai 
tapo isz Kauno kalėjimo palei
stas ir ta paežiu diena parvyko 
in Mariampole. Rodos tai men
kas i n vyk i s, o 
Mariampolei džiaugsmo sutei
kė. Rodos ir padange praszvito 
ir szventes palinksmėjo... Da
bar laukiama Andriaus Vorby- 
los paliiiosiiojant 
taut. Laukia Mariampole, 
kia visa Lietuva!
NUSZOVE IR NUSISZOVE.

Josvainiai, Kėdainių apskr. 
— Ryta 16-12 apie 7 vai. Nuo
vados padėjėjo tarnaite pasi
beldė in duris policininko Ko
rio, bet policininkas neatsilie
pė. Nuovados padėjėjas tuoj 
szoko prie duru, lango. Bet lan
gas pasirodė isz vidaus antklo
de uždengtas, durys uždarytos. 
Tszlaužus duris ir i nejus vidun, 
rasta baisus reginys: lovoje 
guli negyva panele, o ant grin
dų guli negyvas minimas poli
cininkas Korys. Ant stalo ras
tas paliktas laiszkas, kuriame 
pol.

rysi, kad ežia 
tamsus žmones,

»■!

lenu valscz., 
Lapkriczio 28 d. p. m. 
užpuolė vieno ūkininko paleis
tas rugiuose ganytis avis ir 
viena sudraskė. Szeimininkas 
nelaukta sveczia nuvijo, bet 
vienos avis vis tik neteko.

KIEK KAINUOJA 
VESTUVES.

J ieva ras isz Veiveriu Skriau 
džiu apylinkes raszo, kad vie
nam vaikinui, vedusiam .mer
gina isz kitos parapijos, vestu
ves kainavusios:

Pas viena kleboną užsakai 5 
1. •

Szliubas be misziu 30 L
Pas vargonininką akto 

raszvmas — 25 1.
Užsakai pas kita kleboną —

Liudymas apie užsakų iszeji- 
ma — 10 1.

Vargonininkui už
— 4 L

Metrikų isztrauka — 4 1.
Isz viso 83 litai. •
Tai tau, vaikine1, i r vestuves!

NEPAPRASTAS GAMTOS
» APSIREIMKIMAB. ^
Vieszvile. — Pereita, sekma

dieni vįeszvįliecziai pastebėjo 
ežia dideliu žaibavimu- prie 
dangaus, taip kad dangus kal
tais buvo visai szviesus., 
nepapratas apsireiškimas -žie
mos vidury. Senos mofereles 

“Ar tik ne, pasaulio 
galas artinasi.

Naujas Kabinetas.
Kaunas. — Vasario men. 4 d.
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cziulo isz Chicagos ana 
apvaiksztinejo 
c ze v o n e s s u k a k t u v e s.
sako buk per tuosius 65 metus 
vedusio gyvenimo, neturėjo nei 
vieno pikto žodelio terp saves

sava st i
i nd e t a $ 155,908,625,000.

beveik puse viso 
szalies turto sudaro triobos ir 
kitokia nejudomoji savastis.

Antra vieta užima geležinke
liai, kuriu verte apskaitoma 

$19,950,800,000.
Maszinos, inrankiai ir visoki 

intiiisymaii gamybos pramonėj 
kainu o ja m i $15,783,264,000.

Visuomenes inmones, kaip ve 
telegrafo, telefono ir elektros

sklypą sistemos, o taipgi gatvių gelž- 
kejiai, kanalali'Si^laistymo (iri- 
gacijos) intaisymai apskaitomi 

pinigu n $15,414,447,000. 
ant farm u

Keliolika

tikslu pargabenimo 
mvleina Ma

riute Kaizeriute, kuri jam pri
slėgė meile ir isztikimysta, ka
da ja ja apleidi nėjo iszkcliauda- 
mas in ta 
Amerika.

laiminga
I.. ■ *4 H* *

Gruodžio menesi Vincas nu
siuntė laivakorte
Mariutei idant pribūtu pas ji.
Mare pribuvo, bet nesutiko sa-

Valuže pradėjo 
žaSti ir dažinojo

j r

’incuko kaip jai prižadėjo.
• tyrinėti prie

ini k Vincas 
silsisi ant kapiniu Pipe Crock 

u žm u sz t a s e k s p 1 oz i - 
joi parako kasyklosią 10 diena 
Sausio.
PERNAKVOJO PAS MYLE- 
MA — NETEKO KELNIŲ.

Pa. — Vincas 
nusidavęs ]>as tūla mo-

nes 1 ik os

*lli' su-

J

važiavęs 
New

ant
Yorka Su batus

Shamokin,
P.;..tis, 
terelia kurios vvras buvo isz- 

ekskursijos in 
nakti,

idant jaja surainyt, saldžei už
migo prie josios szono.
rengėsi eiti namo nemažai 
persigando kada nerado kel
nių ir ezeveryky. Kada Vincu
kas saldžei miegojo
sigavo in st ubą, nes durys bu- 

, paėmė Viucu- 
ziegoreli ir maszne- 

k
pinigu. Kaip gavosi namo 

korespondentas 
Moterėlės 
slaptybėje

Usmar,
kaltu už

leistu vaiku lluberdean, Qtie- 
beke, kuri yra po priežiūra zo- 
konininku michiszirdystes.

Vaikas Hennkis (lallarneau

vertiGyvuliai
apie $5,807,104,000.

Žemdirbystes produktu, tai 
yra, visokio maisto sandeliuose 
ir ant rinku apskaitoma in

$5,465,796,000.
Automobiliai, t rokai ir kilo

ki motorais varomi ratai kai
nuojami apie $4,567,407,000.

Ąuksas, sidabras ir gatavi 
pinigai, kuriu Amerika turi di
džiausius aruodps, prie szitu 
turtu nėra priskai'tyti.
UOSZVE NUŽUDĖ ŽENTĄ 
UŽ PAVOGIMĄ DUKTERS.

Walters, Okla. — Jurgis 
Hicks, 19 metu,

teip buvo apszntintas jog mirė 
dideliosia kankesia ant 
jaus. Brolis Usmar indejo vai
ką in verdanti vandeni už koki 
ten maža prasikaltimu už pa
le u ta.

Keliolika liudintoju prislė
gė, buk zokoninkai bjaurei pa- 
sielginedavo su vaikais toje 
‘ ‘ mielaszirdingoje ’ ’
doje. Dabar tėvelis turės stoti 
ant teismo ir iszsiteisint nuo 
tojo užmeti liejimo žiulinstos.

SKARBAS SENAM PE- . 
CZIUJE.

Parižius. —

rvto- te

prioglau-

Pierre Damet, 
eidamas pro szaii kromo kuria- 

senus rakan-me pardavinėjo

Akyvi Trupinėliai.

Kožna meta būna 
20,000 sloniu

nužu
dei jujudyla 

kaulu.

(lemens) randasi Santa Paula
Kai i foru i jo i.

— Su v. Va 1st. randasi

Didžiausos sodas citrinų
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metrikus

kiek tai visai

25,- 
000 myliu koukretiniu plentu. 
Kalifornija turi daugiause, ba 
net 3288 myliu.

— Giliauso vieta Pacifiko 
marinusia randasi prie 
niszko |)akraszczio, 
32,644 bet ir tai nesurado dug 
no. '

Japo- 
kuri turi 

<r_

Iszmintingi Žodžiai.

ir pa įvyks
ią u-

SU

"■'ii
"■Ii

sakoj —
i >

i 'J1
Ji

Tai

Szlektas kaimynas taip 
kaip pekla, o geras kaip 
gus.

d a u-

Republikoš dingsta per ge
rove o monarkijos per varga.

Vyrai daro tiesas, 
ros mandaguma.

Toji maszna kuri yra pri
pildyta kito pinigais yra tus- 
cze.

klausinėja.

*

mote-

Prezidentas patvirtino ’’’nauja
Kabinėta sziojeMinisteriu 

sudėtyje:
Ministeris

Finansų Ministem
— V. Petrulis

Reikalu .’Ministo-
— V. Czarneckis

Pirmininkas > ir
«

’-T

'i-

I
M

Užsieniu 
ris

Vidaus Reikalu Ministeris
— Endžiulaitis

Szvietimo Ministeris
■— K. Jokantas

Teisingumo Ministeris
A. Tumėnas

Kraszto Apsaugos , Ministe
ris — Daukantas

Susisiekimo Ministeris
- — Sližys

Žemes Ūkio Ministeris
— M. Kntpaviczius

Lietuvos Pasiimt. Amerikoje.
» ■■■ ■- I M te

Paskutines Žinutes.

1 
’*1

dKull^rlsz\.®e dus, užtemino prie kromo sto- 

dukteria 
sugryžias 

namo po svodbiniai kelionei, li
kos nužudytas per uoszvia, ka
da inženginejo per slenksti na
mo savo uoszves. Motore palei
do net penkes kulkas in žente
li. Motoro likos uždarvta kale- .. t/<. *".limo.
PABAIGA SVIETO NEATE- 

A JO KAIP TIKĖJOSI.
L Y. — Szeszi sa- 

Roberto 
prie Ad- 

la ūkdami

Kada isz namo ir pabėgo su Karolina
Forrest,
Mrs. A. B. Forrest,

15 metu 
f

vinti sena pęcziuka ir nutarė ji 
, nes taja diena buvo 

kad pęcziuka
vagis m-

vo neužrakvtos 
ko kelnes, 
iia kurioje 
ma 
to mums 
danesze. 
užlaikome

da ugiau nea | >ga ud i net

radosi pusėtina su-

ne- 
pravarde

nes pri-

T
43 metu

Pamo- 
li'kos

žadėjo 
savo v via kada tasai nesiras 
namie.

ŽVĖRIS ŽMOGISZKAM 
KŪNE.

Kansas City, )lo. — 
szius Okovski,
aresztavotas už sužagejima sa
vo deszimts metu dukreles Ve
ronikos. Tasai gyvulis jau nuo 
dvieju metu prikalbindavo 
mergaites
.i°.io gyvuliškai pajautiiiiu. 
Motina vienos mergaites Isz- 
girdo kaip viena in kita kalbė
jo, kad ta vaikura turės pinigu 
ant krutamuju paveikslu ir ap
sakė savo draugei kokiu bu<|u 
aplaikis. Motina pranesze apie 
tai palicijai kuri gyvuli aresz- 
tavojo, o kada žine apie tai pa
sklydo po aplii/kine, žmonis 
teip inii’szo, jog norėjo Okdvs- 
ki pakart, bot pa'licije ji tuoj 
nugabeno in'kalėjimą.

metu 
ant užganadinimo 

gyvuliuku
v ienos

Ii?/

Pathogue, 
ozeimvnosnarei

Reidts (kurie priguli 
ventistu tikėjimo, 
pabaigos svieto kaip iszprana- 
szavo juju pranasze Marga rie
tą Roan isz Hollywood, Kali
fornijos, neiszsipildė. Reidts’ai 
lauke per visa naktį praeita 
Petnyczia ant liepsniuio veži
mo kinafe juos nugabentu per 
ora in Kalifornija, kur radosi 
aipie 2O,O()0 kitu adventistu ir 
t<pi juos visus paimtu Jezusas 
in dangų,
visa svietą už žmonių nedorv- t7 
bes. Adventistai jau nekarta 
apsigavo su panaszioms prana- 
szystoms, bot vis tiki in savo 
tikejimiszkus vadus kurie juos

po tam sunaikintu

pirkti, nes taja 
szalta ir mane, 
pirks pigei. luejo in vidų ir po 
trumpam derėjimui pirko po- 
ežiuką už desaimt's franku 
(apie 50 centu.) Pasisamdė ve
žimą ir kada kele pęcziuka in 
ji, kas tok'is iszkrito isz jojo 
ant ulyczios. Damet pakele ži- 

ir su džiaugsmu 
kad tai ‘senoviszkas 

auksinis pinigas. Nelaukdamas 
ilgai, inkiszo ranka in pecziu^ 
ka, pajuto jame koki 
ta, 
sk urini s ma isz i 11 k as 
tas a uksine is 
nilgai’s, kuriu verte daejo lyg 
50 tukstaneziu franku, apie 2r 
500 doleriu.

T/i i i loma, nea psie jo
t y niu torp Dameto ir sztornin- 
ko ir ant galo abudu stojo sū
dė, nes sztorninkas tvirtino 
buk turta's priguli prie jojo. 
Vienok sūdąs nusprendė, jog

bant i daigia 
pamate,

desziimt's

, kuris 
geriausia 

jam neat'safkyt.

na skyle, 
ta.

Žmogus,
g

už daug 
nieko

Žiurke, kuri turi tik vie-
greitai buna sugau-

— F. B.
o

Kervs atsisveikina su 
sziuo pasauliu ir visais pažins- 
tamais linkėdamas visiems ge
riausio gyvenimo.

Apie ta panele Korys nieko
■
1

1

AMERIKONISZKAI.

Sztore 
kokis

ginklu New York’e 
tai ttlįMeris apžiūrinėjo 

sztorninkas kalba: 
revolveris

tai daig- 
o kada isgtrau’ke, buvo tai 

pripildy- 
senoviszkais pi- 
verte

revolveri, o
— Tai labai geras 

■del žonoto vyro.
del ženoto? —

‘A-

be pesz-

— Kaip tai 
klausia ateivis.

— Nugi su szeszeis szuveis! 
Dvi kulkos del paczios, dvi del 

dvi del 
paczios vyro! Asz tokiu labai 
daug parduodu!...

ATSIKRATĖ.

paczios prieteliaus, o

Agentas nuolatos at liūdinėjo1 
pas viena saluninka ir kalbino'

• «

kvailina visokeis budais.

— Padirbimas vienos my
lios konkretinio plento 24 pė
das ploczio kasztuoja apie 
$45,000.

i,

tikru loenininku yra Domėtas 
nes už pęcziuka užmokėjo.

SLAPTYBE.
— Ar žinai, dažinojau šią

dien sdaptaus daigto, del ko 
sziadieu pyragaiezei mažesni, o 
pirma buvo didesni. Ar tu ži
nai, del ko?

—[Tai, nežinosiu! Del to, jog 
Įiirma daugiau dėjo tąszlos.

d- 
užsiraszykie'tamista ir atsl- 
ininkie, jog esame visi smexdel- 
id, o kaip tai luina gerai liku- 
sei paezei, kada gauna kelis 
szimtus posmortines.

Saluninkas: — Tiek to, ithrsz 
miglinu, jog butu gerai, o if va
kar daktaras man 'sake, kad 
mano gyvastis kaip ant plauko 
kabo galiu nuo užmušamo 
kraujo kristi^.

Agentas: — 1 ’ ’
kitu kartu atoįsiu.

u’žsiraszykie tamista

Gud bai, mister, 
S 1

I* , • ", b

ii

neraszo, liet isz jo pažinstamu 
žodžiu matosi, 
kurįo laiko mylėjosi.

Panele gyvenusi Kėdainiuo
se ir ta diena atėjo pas ji, ma
tyt su tuo tikslu, nes pas ja 
pauezekoje rastas laiszkas pa- 
naszaus turinio. Atvykus gy
dytojui ir apžiurėjus lavonus, 
pasirodė kad in panele buvo 
szauta isz brauningo du kartu, 
o paskiau szauta sau in’ galva 
karta. Vedamas tardymas.

IN LIETUVIUS METO 
AKMENIMIS.

Priekule. — Pereita szeszta- 
dieny Szauliu vakarėlis, kuria
me atsitiko sztai kas: Vftidi- 
niĮ^it) Vydūno komedijele ‘^Vy- 
ra|“.liekas nekliudo, visi buvo

kad juorlu nuo

San Fninciskd, Calif. — 
KalifornijosPakraszcziuosia 

atsibuvo didele viesulą. Ąsz- 
tuoiri žmonis pražuvo.
bledes padaryta. Oi'egoue tuks- 
tanezei gyvuliu Įtpskendo.

London. — AnglijoLiu
laika praeitos sanvaitęs mirė 
368 žmonis nuo influenzas o 
apie 30,000 serga, tik paežiam 
mieste Londono.

Daug

h

M

i

*
♦I

■* >1
J

gero įvpo. Tik sztai, prasėdėjus 
deklamacijoms pradėta pro 
Įauga isz lauko metyti akmeni
mis. Tol mete, kol neiszeje szau 
liai ir policininkai iszgainiojo 
mandriuosius kultūrininkus ir 
viena net suėmė. Publika isz-

Bet

ATSAKYMAI.
l

I

'i

pradžių kiek nusigando, 
vėliau programa vėl ėjo toliau 
pakeltu upu. P. Sz. paskiau dar 
sako prakalba, ir nurodo ka tik 
buvusi invyki — Tai prie ko

J. M. Cuddy. Pn. ~ Geri aušo 
susineszk tomistą su virszinin- 
kais unijos, o jieje tau pasirp-
pins gauti kompenszeiszipn isz

i

buvusi invyki — 
prieita!

4*

kompanijos. Yra tai geriauses 
bųdas, o jeigu tas nepagelbes, 
tai klausk ie rodog ąd vokai o.

I
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Mažam
Borough, 
Pennsylvanijoi, kur 

randasi810 žmonis, 
naszliu ir

Bonton 
paviete, 
gyvena 

daugiau 
senmergių nė kaip

vyru. Yra tonais 18 sbiimergės
30 metu ir daugiau o tik asz- 
tuoni senbernei. Randasi tonais 

59 nasz- 
vieniiolika turi

vienuolika naszliu ir 
lės Isz kiiriu 
mažiau kaip 70 metu.

Suvirszum 36 milijonus dole
riu praleido Amerikoniszki ke-
leiviai ^Kanadoje, praeita meta, 
pagal surasza Vahčouver Tour
ist Bureau. Korte į)rtse tos su
irtos praleido liutoitiobilistai 
kurie atvažiuoju in 
iszsigert geros 
ežio.

Matyt, kad Kanadai tas ge
rai užsimoka ir 
kvailei 1 
nuo invėdimo prohibicijos nai
kina szi sklypą ir veda in pra
pulti.

Kanada 
guzutes ir alu-

ne toki tonais 
kaip Amerike* kurie

Garsiis nisztininkas ir astro
nomas Knmil Flammarion, Isz- 
dave nauja knyga po vardu 
“Mirtis ir josios slaptybes,“ 
kurioje npraszinoja apie gyve-

------------------- ----------------------- -- ------------------------M-

— Mokytu žmogum yra tasai, 
kuris turi) ramuma persekioji- 
mtiOšia, kės yra tėisingu pasi
ūgime sn Žtrtoiniriis, tvirtas 
sveikatoje ir manstėvime. Mo
kytas žmogus gali būti tokiu 
mokytu kaip tasai, ka vbs ga
li įrtiširaszyt savo pravarde. 
"Mokslas ne yra apkainavimu 
mokšhi universitete, bet pagal 
dvasini ir ptotisz'ka verte žmo
gaus.

žirioriimis,

Pennsylvanijoj, New Yorke, 
Now Jersey, ir keliose kitoše 
valstijose imama tik viena do-^ 
leri ant metu, kitose valstijose 
mokestis didešnis. Tęnhėsšeo 
turi atlikti darbo per “apskri
ties teismo paskirta laika,

*

Lietuviszkos Pasakos.
' ' . . ..... ' .. ' . .’ i '.,'.' ■?

SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.
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Žinysta be srinprotavimO, be 
tikro sveiko proto, yra įjahaszi 
kėip tasai {tiszeliaš ąlrklls’, ku
ris bėga užsimertkinš i h p vaga-, 
ra., G j

Norints prezidentas Coolidgel 
yra prieszingas tokiai bilai,! 
bet kongresmenas Stalker, spi
res i idant kongresas priimtu 
bila, kuris, jeigu pereitu tai 
kožna prasikaltėli suimta antį 
“karsžto darbo 
rent i stiklą alaus ar guzutes,' 
pasodytu in kalėjimą be jokio 
iszsikalbinejimo. -

Jeigu prasikaltėlis užmusza 
žmogų tai ji pasodina in kalė
jimą, vagi palelflže jeigu prL 
žada išsitaisyti, revolvėrnihka

kaip tasai ihszelia.š ąlrklls’, ku

tokiai bilai,'
i

9 9 yra, gestai
ar guzu tęs

žmogų už stiklą alaus sbdhitu 
in kalėjimą.

Argi ne pašiutis^kos tiesos? 
Prohibicijos vėidriiaihei Ynaty- 

nima po smert. Vienoje daliję darni, jog jujn tiesos ne yra už-

apie sekanti atsiti-

ežios Algerc, 
sudedamas 
pakajuje, 
knyga, staiga i

knygos apraszo apie pasirody
mą mirusiu, kurie sugryžta ant 
szio svieto, idant užmokėti sa
vo skolas. Sztai ka jisai raszo 
apie tai:

Aplaikiau gromata isz Al- 
giero, prisiegdyta iipraszyma 
nuo savo gero draugo kuris 
man rusze 
k ima:

Galva katuli k iszkos bažny- 
biskupas Pavic, 

tūla, vakarei savo 
gilei skaitydamas 

iszgirdo koki
tai slenkima. Jam rodėsi, kad 
kas atidarė duris. Apsidairė ir 
paregėjo szeszeli, kuris kas 
kart daugiau persimaino ant 
žmogiszko pavidalo. Pažino, 
kad tai dvase mirusio savo ge
ro prictęliaąs, kuris mirė kėlės 
dienas adgal, o kuris in bisku- 
pa prakalbėjo:

“Žinau, jog mane szi rd in
gai mylėjai už gyvasezio. Tiiri

Žinau, jog mane
' g .1 ' k “Ik !'■ 11 1

man prigialbė^. Palikau ant že
mes neužmoketa skola. Kada 

” Czion 
skolingu ir

užmokėsi, busiu liuosu. 
apsakė kam yra 
kiek. Dvasu po tam dingo. Bis- 
kupas ant rytojauskupas ant rytojaus nusidavė 
ant pasakyto adreso, kur tik
rai dažinojo apie skola nebasz- 
ninko ir užmokėjo kiek buvo 
kaltas. Dvase daugiau nepasi
rodo.

Apie kita atsitikima Flam- 
marionui pranesza jojo geras 
draugas Hilarion Marquand 
isz miestelio Hyeres.

Buvo tai in tris dienas po 
mireziai mano tėvo. Mirė jisai 
staiga i neturėdamas laiko ant 
sudavudinimo savo reikalu. 
Daug pasiliko skolų, bet tėvas 
mums neiszaiszkino 
smėrt, kur paslėpė 
gus. Visur jeszkojome, bet ne
radome rte skatiko, buvome di
deliam nuliudimia.

Naktije apie 12 valanda isz- 
girdau žingsnius, kurie susilai
kė prie mano duriu. Tame pa
ežiam laike 
irtano tėvo, 
mano sūneli? 
gundau. Nubėgau pas motina

priesz 
savo pini-

iszgirdau baisa 
i i

n
Ar da nemiegi 

Baisei persi-
_ 9

bet negalėjau josios paliudyt, 
tada mano totas vela prakalbė
jo in mane’: “Klausyk sūneli
mano, ka asz tari pasakysiu.
Žinau, jog turite didėli ergeli 
ir negalite Wtirasti pinigu, ku
ri Uos paliepiau. Geltonoje de-
žurteje už iJecziaus, mano kam- 

fcbarije, rasite maisželi su prni- 
gaiš. IAk svėiks manė kūdiki. ’’

Ant rytojaus visa sžėrmyna 
nusidavė su mrtnim ir išžtikiTi- 
ju apreiksztoj vietoj per velio
ni mafto tėvą, š'nradome pini
gus užpeežianš.’*

,H . i» e h ■- \ U

Kas yra žmogum mbkytu? 
Ant tojo kląiisyiiid gerai fttsa- 

'w_ rf 11 JL—l _ - R -.te. f _ -1 f, / T ."."-fa a G L M.-W “

Raihsey McDonald sžitcip:

gaiš. Lik sveiks manė kūdiki.

r>

klausyiho gerai atsa
ko btivusis Angliszkaš prchaie- 
ris ‘

t

ties teismo paskirta laika,” ir 
Georgia per S dionaš. Kitos vili 
st i jos turinezios vibszlįclin dar* 
bo aprūpinimas yra Colorailo^ 
Florida, Iowa, Kansas, MichU 
gan, Minnesota, NobrnskaJ 
North Dakota ir Washington. 
CilifoiHlijoj yra frtkAu aprū
pinimas, kuris inlnia svetim-

55. '
Hiivo vlijhtt's’Vhrįfirtfehs žnio--. , *- - ■ 11 - * - ■ ■ ■ '' ■ ■ ' i - - " ; i . t

guš ir turėjo sdnu. itada štlhtii

Minnesota
Septyni mėtai, lovas, ... ; . . k 1.1*. 111. m i mu i i 1 »

tavo leisti vaiku in mokslaino.j
" ■ w ’ - •' -.............. ...... I >

b 
sžnlirtš (vyrus) tarpe 21 ir (>() 
metu, jie turi tnukoti deszimts 
doleriivper metuš.

Taksai už Ineigas.
Szita taksu i’Uszis yra liauja, 

ir nėVisosu valstijose investa. 
Dabartiniu laiku beveik ket
virtu drills visu valstijų tiiri to
kius taksus. Jos yra Delaware. 
Massachusetts, Mississippi Mi? 
ssburi, New York, North Caro
lina, North Dakota, Oklahoma. 
Sbhtli Carolina. Virginia ' ‘ 
WiftediiMn. Kiekvienas žmogus

- •

Virgin i h

privalo’mokėti aksmet už savo 
mėtihes jhijamas. Irtcigas suda- 

nubaudže pinigirtia bausthe, o ro visi žmoprarts uždarbiai, nc-

laikomos imasi ant visokiu bu
dri idant suvaržyt žmonių lais
vių.

Argi ilgai kentės Ameriko
nai su tokia baUdžėva!

VALSTIJINIAI IR LOKA
LIAI TAKSAI SUVIENY

TOSE VALSTYBĖSE.

Žiūrint to, isz ’ktir jie galėtu 
paeiti. Tbs rusziės taksus jėu 
keliiiti motai .rvventojai moka 
ir fedefalei valdžiai. Dėlto k^i- 
kuriosc valstijose jie 5rra dvi- 
Ivpiai. New Ybi’ke fatii lino in- 
cigu yra vienas procentas ėn* 
mažiaus $10.000, 2% nuo $10.- 
000 iki $50.000. Maššaėhusettš 
rata yrh 1.5% ant uždarbiu bet 
6% del pajamų nuo turto. Wis. 
ebnsin. North Dėkota ir North 
Carolina turi tokius pat aprū
pinimus, ir skirtumus tarp in-

- h te ak. jtei , ■ Ja " A A b. T

mažiaus $16.000,

bet

Naujai atvykusiam ateiviui 
yra labai sunku apsipažinti sn 
Suvienytu Valstybių invairias 
taksais. Ateiviui nėra naujas 
dalykas mokėti taksus,
szios szalies taksai skiriasi nuo 
visokiu taksu, kuriuos turėjo 
mokėti savo szalyje, ir papras
tai Suvienytu l'alstybiu taksu 
aprūpinimai yra persunkusvra 
jiems suprasti.

Szianie straipsnyje bandysi
mo tik paminėti Valstijinius ir 
lokalius taksus, vėliaus fede- 
raliai taksai bus apraszyti.

Taksai Nuo Turto.
Gcnreal Property Tax 

arba “taksai nuo turto”, rei- 
szkia taksus kuriuos žmones 
turi. Turtas gėli but nekilno
jamas ir kilnojamas, tai yra 
“real estate 
estate.” 
moka taksus valstijoms 
kritinis, ir miestams, 
diduma paskiria valstijų legi-, 
slaturos kokiam nors pažymė
tam Įhikui. Taksai mainos in- 
vairiose valstijose, ir mets nuo 
meto. Pav., Minnesotos valsti
joj per 1922 metus valstijos 
rata buvo 0.1%, apskrities nuo 
0.5% iki 1%, ir miesto nuo 
0.5 iki 2%.

4 A 9 >

D

” ir “personai 
Sziu turtu savininkai

aps-
Taksu

iki 1%, ir
/C .

Taksai už Paveldėjimus.
‘i Inheritance tax ’ ’ arba 

“taksai už paveldėjimus“ už
dedami ant kiekvieno^ sariiil 
tos, kuri pereina isz vienu ran
ku in kitas. Ncvien tik pavel
de j tino bet ir tranzakcijos ke- 

Tie taksai mokami szia- 
dien 46 valstijose; imama lino 
15 iki 25 nuošzimczio vertes 
savąseziu. Knr savastis dides
nis taksai didesni. Michigah’o

* I'1',- - i » 1 a. 'h . .

Ii u.

15 iki 25

t> >

valstybcje taksai augsztesni 
kuomet savastis pareina sVe-

f

sflkakb 1
pa kn I be jas su sa vo pnezia 
L.._ ____  — >r. ' - -
Vlthi’a diėha Vedėsi ’levite sAVb1 
siirtu pas mokytoja ir, einant 
per tilta, tėvas apmislijo vfsus 
savo Vargus, b atsidusęs isZta- 

gu (U(>in žodžiu 
po tilto* ir 

žmogau,

per tilta, tėvas apmislijo visus
I. I ‘ 'Kill 7 te tek I J* ’ft

re: “ak!”—• 
iszojo ponaitis isz 
užkia tise: 
inane szauki

“kam tu 
u? M J_

das buvo “Ak!”

jaus nusivedė in kalve, noreda- iszleke in padebesius ir nesza. 
bias pakaustyti, 1 
prisakė arkli pririszti, kad pir- 
Irtiittinoms kojomis žemes 110- 
■sioktii. Kalvis taip padare, 
kaip ponnš Hėpe, rengdamasis 
miišžti pat’kavtis; bet tame tai*-' 
po pro kalve ėjo pulkas stu- 
clėrttu, visi praėjo, tik paskuti-’ 
iiiš nžtemijas, kad arklys, pa
kabintas už kaklo, nosieko že
mes pirmutinėms kojoms, pasi- 

Iszokejo ir piiinove -krtrtianas

bet kalviui “Tai, sako, Dievuliau, kur ma-

hub galv'ds. TrtbjhusTsz arklio 
, .1 h. t l ■ ■ . - . „ , ■■ 4i ■«i . f x . - 1' i ' - _ .

pastojo karvelis ir ėmd skubei 
Idkti; Į)(hiės, 
vcriodii varinga--^fiaskui vj

f

paregejas, pasi
ja -^-'tiaskui vy

tis! Karvells dąleke mares, pa
sivertė hrdszeri, o ponas in ly
deka ; lydeka sako: ‘ ‘

aszerys htsi
9

rimt, jo var-jl pasibueziuosim!
— Žmogus liepe: 

teisybe, kad jis in subine!
savo sunu veda pas mokintoja, prie kraszto, 
ant ko 
žrrtogus sėvo 
kibtis pas ji. “(Forai” 
Sutiko, padare tarybas art t tre
jų metu.

apsakė visa

J >

ll

ėtsigryžk

no tėvelis kalvelėj kala.“— 
“Ugi ar tu no 
kas?“ Sako: “
tas velnias ant žemes, atėjo pas 

“atidubk ^savo vai- 
Karalins pėdavę ukinirt-

Sako:
karaliaus vai- 

ne. ’ ’ Nusileido

karė llU: 
ka!”
ko sunu. Pasiėmė, iszleke ir vėl 
nesza. “Tai, šėko tas vaikas, 
Dievuliau, 'L— ____ __kur mmid tėvelis 
rugelius korta.”—“Ugi ar tu 

.7 . ; 7 _ -“Nei” 
Nusileido, atėjo pas kakaliu:
ne karaliaus vaikas!

Antanas Ramanauskas
* Lietu viszkas Graborlus

'i, I

MILL & PATTERSON STB. 
ST. CLAIR, PA.

Iszbatsamuoja ir laidoja mirukius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pafuo- 
dzia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriluztynlu ir 
kitiems pasivažinėjimams. 
Bell Telefonas. 1878 M.

4^

ir laidoja mirusius
I ik 4 h

.szia nuo papr&seziausiu iki prūkil*

!?

t

‘hitiduok, sako, savo vaikai”
. -i. -4« X . . Ilk. — M1• 1Karalius dabar jau badavo sa

vo tikra sumi; velnias pasienio 
kririilians sunu, iszleke in pa
debesius, hcsze-rtesze-^inmesze 

y in tokos pelkes ii* jin leido jia- 
. mrtrijė. Dabrtr tas kartiliunas

«4|

iii trikes pelkes ir įinfėldo p
i' J * • '» f . .te ’ J

pitelmczittok pinna man Viiitecziojn ir įiežiilo kur <le- 
... . ... .. < i.:,. teV;.:..: ,itek«.:M xVszerys pribėgo 

o tenai mėrgina 
jis nžszoko į 

9

Stovi tokia "stubele;

I
I

I*

i!

■*. » H <« ♦

J. G. BOGDĖN
L 'i ... , '# ’I " , 'k

sd

322 W.Long Ave. DuBoii, Pa 
"ir I 1

LiėtuviBzka" Rarikierid.
ir Laivakoreziu Agentą*

i
i
H

I

ponaitis atsake, khd' skalbė drabužius;
Hunu leistu nio- ant lentos ir pasiverte in žiedą

* tėvas anoj mergina žiedą pasiėmė ir
- Į užsimovė ant pirsžto. Dabar 

“ateis ponas ma-
» 

nusimauk ubo ’įitaztb ir 
rytojaus

tis. Žiuri, 
Ihbinu in ta štubėle ir Tadb ten 
sena bo'btikc. “Vai tn, sako, 
vaikeli, kibą tave czion vejas 
atpilto? Du szimtu inetu czin

I

I

I

ll* ju mėtų. Tėvas 'nežinojo, kad Į žiedas sako:
jis saVo šiinu pavdda mokinti nes pirkti, tai tu neparduok
Vblnitii. Kada sukako trys me ale
tai, — tėvas niiejb savo snnu Įmėsk iri žeme!” Ant

Ar isžhibkinhi viii- atėjo toks ponas ir siūlo mergi- 
klaiisė tėvas. —- uIkžlno- nai didelius pinigus už ana I 4 ,

atsiimti, 
ka?”

<<

kirtau, liėt da ne ik valei; atėikjžiedą; mergina neduoda. Ponas 
da lrtž t rėjų įdėt h!1 [ atšrikė įo- 
nhitis. Palaukes tevrts vel ti’e- 
ji s rtie t n s, nuėjo a ii tru k ri r t u.
“Ar iszmokinai vaika?” — 
‘ ‘ Iszmokihau, bet dar negana

užsispyrė derėti

gyvenu, ir tave pirma žmogų 
tik pamaeziau.”—“Ar nežinai, 
ihocziute, kaip asz isz ežia ga- 

“rl1u isz ežia,lecziaii iszcitit” 
vaikeli, neiszeisi, bet tau atves 
žirgą, tėi tti iszjosi mitas. iYsz 
tau pėsftkyšiu? kaip trt galėsi 
laimingai išžioti. Dvylikta va-

/ ,■ .w» imqpqr ,lWWii»R|l nr

I S3 
I* 

iiilĮ 

I 

!»| 

. i 
■p| 

||

*4IsTzmokinau, bet dar negana; 
asz noriu, kad tavo sūnūs mo
kėtu tiek, kaip asz.“ Kada tė
vas gryžo namon, sūnūs -pasi
vijęs sako tėvui: I

ketu tiek, kaip asz

eieu nuo uždarbiu ir korpora
cijų irteigti.
prasideda nuo vieno 
del $1,000 ir dasickia (>% del 
$12,000. Missouri instatynias 
jau kitokis. Czionais 
1% nuo visu sitmu. 
paliuosavimai vra 
nėvedUsin, ir $2,000 arba $2,- 
50O del vedusiu, ir yra phliuo-. 
savimai del vaiku.

Mokeseziai už Amatus.
Mokeseziai už profesijas, a- 

matus ir t. t., vra “businėss. 
Occupational, professional ir 
license taxes.” 
iriu nbpripažysta sziuos niokės- 
čzhis taksais, bet tie kurie juos ■

vataWisconsin 
procento

rata yra 
Paprastai 

$1,000 dėl

vra

kaip ateisi 
trecziu įkartu, tai musu moky* 
tojus pavers mus visus moky- 
tiirihsJii karvelius ir lieps isz
sirinkti Šavo stilių; asz isztie*

1 te', - ■■ 11

• i

siu dėHzihi sparna, tai tu ma- 
“Sukakus vėl 

tėvas ridėjo
tie mit to pažysi. 
trejiems hiehims, 
pas';
‘ ‘ ar'lrtzrifo!
—4 ‘ Isziftokit^i , v , 
■Pnk'W’pWa krti-veliti 
ras tėvo feuntis'?”-

spurtia.1 
irti

niineta Įporiaiti
Mt V'" Cft* » j" ‘J.r ’ WI 1 «* i 

_r.71T

“—mergina už
pyko, nusimovė nuo pirszto ir 
mote in žeme. Isz žiedo pabjro 
aguonos. Ponas pasivertė in 
gardi, suskubo aguonas lesti,— 
šulėse visas, ftpsidaire ir apsi
sukęs Užgiedojo; bet viena 

Į agnoria buvo nnsiritiis po mer
ginos koja — isz jos pastojo7_.. . 7„.. — isz jos pastojo
vanagas, tižšzoko gaidžiui ant 
pėcziu ir husuko spraiida.

56.
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Lieturisskate Graboriat
K. RĖKLAITIS
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Laidoja nbnilrdluB 'ftftial 
naujausia mžda ir nioksla. 
Turiu pagalbininke moterių.

Prieinamos prekes

516 W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

Teteponas No. 149 
» #1 i. 4 'Htei ir te'mfte m’*r ««initel,| * te* te *

NESIKANKYK SAVES.
Jeigu jautiesi kolei nėsmftgtima 

viję kaipo tai viduriu užkleteJima,
I 

po krutino, katara, strėnų skausmą, 
kraujo tingumą, ‘istputimus, ragavi
mus, galvos rieausma, Uzgasti, nesuo- 
tuma, nusilpnėjimą, mėnesiniu perio
dą nesmaguma, tai nesikankyk virsz 
minėtoms ligoms, bot gauk pas mus 
žolių o suteiks Jum ftagelba Ir s ve i 
kata, kaip ir daugeliams Jau suteikia. 
Musu žolių sekanezios prekes: Del . . .. .. . ... ....

ttinlu, nuo kosulio ir kokliuszo, nuo 
strėnų skaudėjimo, viduriu užkietė
jimo, rumatizmu, nuo dusulio ir džio
vos, szlapinimosi lovoje, vandenines 
figos, kiekvieno pdkelis po 60c. Nuo 
nervu ligos, iszgastiės, galvos skau- 

Į dėjimo ir svaigimo ausyse ūžimo, pa
kelis po 85c. Nuo galvos ir nosies ka
taro 85c.. Nuo balt-liges del moterių 
85c. Goriausi gumbala&ai jŠOc. Pa- 
lango tr a j anka 60e. Poplaiszkal 85c 
Nuo plauku slinkimo ir pleiskanų isz- 
yalimo 60c.

f!
1 Oc. o gausite musu visokiu žolių ir 

. . . knygų kataloga. ReikšlAbjftftie t&rda
padavė, turn karaliumi i ir Įveju musu žolėms, knygoms trpopie- 

M. Žukaitis,
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y. 

•i 1. . . . ' . 1./ r ... .i Ii. .1 ' r:. .

"7 ii

Viii. J. Sakalauskas 
dlETUVISZKAS GRABORIU3 

fR BAL9AMUOTOJA9 
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perszalima, kosulį, du>^uU, sunkumaIn i mi nga i i šlzjot i. Dvy 1 ik t a 
gulbes j 

atsivers panom; 
kaip jos nusi

rengs savo drabužius, tai tir 
imk ir pavogk visu trijų dra
bužius; pifmai ir antrai ati
duok, o trėcziai neduok pate
lei pakol ji tau nepasakys, kaip 
tu galėsi parjoti in josios tėvo 
dvaru.“ Gerai! Tas karhliunas 
saugoja. Kada prisiartino dvy
likta valanda, atlėkė tos trys 
gulbes maudytis — jis eme ir 
pavogė drabužius visu trijų. 
Jos prašzo, khd atiduotu— ati
davė pirmai ir antrai, o jau
ninusiai nuduoda.
sako, kaip man reiks parjot i in 

“ Toji pana 
karklu (žilvieži) 

krūmo, iszlauže tris ryksztli
kus, 
sako: “ 
užšesk ant jo ir jok 
norės- kvltiyr - ank’sztynį’ ■ tai tu 4| 
muszk antra ryksztūke, paskui 
treezia ir teip parjosi in mano 
tėvo d vara. Kada pai’jo.^i, tai 
mano tėvas tave ženys, lieps 
tau iszsirinkti •shu 
tnus trijų,
in ruda, tai asz iszkarsiu isz ki- 
szeniaus kampa Taudbnos ske
petaites, tai tu pamatęs sakyk: 
“b..................
Arszule.
raliuuas panai už rodą, atidavė

landa htlėks ežia trys 
maudytis ir 
lai tu dabok,

mun, galvos skausmą, Užgauti, nesuo-

<ln nesmaguma, tai nesikankyk virsz 
i __ _
žolių o suteiks Jum pagelba tr s ve i 
• < « • ■ « f l’H l« • b * •« e

kraujo valimo, palengvinimas mene- 
i 

strėnų skaudėjimo, viduriu nžkiete-

.m!
■

<f

Buvo vienas karalius, alc jis 
neturėjo vaiku. Tam karaliui 
nesisekė labai karose: viena 
karta tas karalius gryžta isz 
kares nulindęs ir susitiko toki 
ponaiti: “
liau, "teip esi ntiliude.^? ’1‘ ‘ Ka 
asz veiksiu nubuvęs nulindęs, 
kad asz nieko negaliu užka-

Visolti karaliai, ture-

< 4 Pasakyk,i ir klausė: 
di vmano šunu?” 
irt,1 galėsi vestis. ’’ 

1: ”kat- 
—“Szitai, ka< 

sparpa. •
ft 1išzti^e dėdžiui

' HS f t Ji t f

Ųaugelis žino- -

taksus. Tie mokeseziai uždeda
ma ant amatninku, 
gydytoju, ir kitu.
priguli invairios rnszies priva
tinio biznio insteigoms, kaip 
tai, ofisams, krautuvėms, dirb
tuvėms ii* t. t. Czion inėina

dentistui1
Licencijos

t. t. Czion inėiiui 
mokeseziai, už rengiamus kon- 
tešlų s, pramogas, ir t. t.

Mokykloms Mokeseziai.
Mokyklų užlaikymui mokes

eziai priguli specialiai mokes- 
czius renka valstijos, apskritys 
ir miestai. Beveik visuomet 
imami už nekilnojamas nuosa,- 
vybes. Kartais mokyklų užlai-

visuomet

kymui pinigai imami isz fondu 
sudarytu isz užparduotas že
mes, bet nevisur yra tokios ru 
szies fondai.

J Ko tu, sako, kara-

“Gėriii, prižiurti, wr.._ 
Parsivėęle tijvas šįtnu rili 
Dabar sūnus sako: “r1"-, 
ežia nedelu bus prėkirtętis; 
pasiversiu in 
inane pėi'dh^ti, praszyk sžimtn 
i’iihlin ? frinrin nnivhinlr.' bnl. iin. 
plirdnok virves, su ‘kuria iriiine 
vesi!“ Kaip tik žmogus nusi- 
vode meitėli in į 11 
tiiojaus pinkliai apspito, pa-

tavo levo dvarai 
priėjo prie

Visu metu gyvenimas
n. W i,

Szventuju apdaryta Atsiųskite <
Knj’gu kataloga. Reikalatijanle par d a

riaiiti!

ateinėn- 
asz 

meitėli, tu vesk

rubli u: mane parduok, bet ne-

į' '’l'il t" *lfa. ' I r

namon. Į fiami mažiaus kariumenes,sma
ile pergali J- užkariauja.” 
“ Pažadėk man, ka ntunie nepa
likai, tėi tu Visus'užkariausi.” 

‘ ‘ pažadėsiu. ’ ’—‘ ‘ Pa- 
siraszyk!” Tas kftralips pasi-

pergaliIi*-

Tas sako:

užkariauja.

gėla miesto,

klauso kli nori už meilei i. T to
jaus užmokėjo kžimta rubliu—
virve žmogus iszsidercjo atgal 
sugrąžyti. Parėjės Senis jau šu
nų rado namie. Dabar tėvas 
džiaugusi turi Sitnti ir pinigu. 
Sulartkus kitos Nedėlios vėl su- 

“asz pasivers i u innūs sako:
vesk mane, < pardubti;jauti —' 

praszyk tris szimtus rubliu, bet 
jauezvedos neparduok — jiasi- 
lik sau!“ 
prekmeczio, senis nrtsivėde 
jauti in miestą; kaip tik spėjo 
sustoii ant .rirtkos, tuojuuš 
pirkliai apipuole, paklausė; ka

*■ •' '• v * ♦ i • V 1 d L *• "ft"

Sulaukus ; minėto 
senis

sustoti ant .ripkos,
' 1 * i ’ * _ _ _ _ Hm*. L <

nori už jauti pužpaokejo šunini
Be ozion minėtu taksu duiig. tris szimtus, rpbliu, 0 jis jaiit-

gyventoju turi mokėti dar in? 
vairius kitus specialius inoke's- 
ezius. F.L.I.S,’

veda įszsidcrejo pasilikti sau. 
Sugi-yžęs senis jau sunti tiido i* *. ■ .1

LINKSMAS BALIUS.
<i. /■ ..'i.1..'...

' * • » .. . '., 1 * ir.

namie. Sūnūs vėl tėvui kalba: 
bus 

; asz pasiversiu in 
drigantą, vesk tu mane piir-

I » .

“ateinanezioj nedėlibj 
prekmetis;

Rengia AiD.A.D. 7-ta kuopa, duoti, praszyk sZesziu szimtu 
Mahanoy City, Invykš Seredo*’ 
je litą diena Vasario Februa-O

rublįu, bet neparduok kamainu
• • ’i « • te * « • v "

atves tau žirgu, tai tll Iriu gromatoms,,
9 kaip jis x. i ; r , r'-T". ■■■yy-F >?T ■rrv

■0 :

merga isz 
mus pastatys visasrasze. Ugi pėrvažiuoja namon

randa užgimusi sunu. 'Karti
nės su-

kad savo sunu užraszc
velniui. Toje paezioje dienoje
nžgiinc sūnūs kalvio ir nkinin-

vaikai sulaukė
atėjo tas jai drabužius; toji, pasivertus 
atiduok, in gulbe, nulėkė sau, o karaliu- 

Karėlius padavė nas pasiliko tose polkose.
velnias paėmę,

liūs labai nusigando, 
prato,

ko. Kada tie 
asztuoniolika metuf

ponaitis pas karalių: 
sako, Vaiku!”

«
9kalvio sunu

44
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szita bns mano merga, vardu 
9 9 Padekavojo tas ka-

Oi ii 1 O; . 7 J ■/ 7

Laidoja kanu* Numirėliu pagal Naa-
* 'll’ I* .H " tek. % 1,1 - X. A 'Ir 1 * *1 ' A ~ ‘ ,1 _

timzaliui, mažesni kuomet ežia 1925 Norkevicziaus sve-l 
tairteje Mah'anoy City, Pa. ’Ger- 
bemieji brolei ir sėšiites ant

gimini.
Asmeniszki Taksai.

“Poll tax” yra “ 
taksai, bandymai daryti sziuos
taksus patiaikinti. Daugel Vai-

"'"'H f ..1 .^1 X 11 i ll X. 1 . ..... .... ii' ..Ik —

^ais, bet fcukuriosė .val^ty-
: žnioricš privalo ’atUJiti w- 

vb jdarbti/ pa v.į di rl? tę, p lįsk irta, 
laika dėdartt naujus vieške
lius. Tas darbas nėra priversti
nas, neš Visuomet žmones ’gali 
mokėti pinigais. 46 Valstijų

valstijos kasai ar lokaliai Ra
šai, 25 vdistijoš reikalabja 
nuo vyru, 18 ii’ 60 hhHuf,

stybes, “ poll taxT f hiokama pi-
Lt • nig; 
boso žniorics privalo ,’fttUfei 

f J 1 L F j !t • T?1
laika dėdartt naujus

asmeniszki szio baliaus grajis geriausia 
orkestrą. Tbdel tiriėšite kiek
vienas linksmai piisi-
szokti. Teipgi bus skaniu už
kandžiu ir gerymu; Pradžirt 7 

tėi I . ft ... 'ii * ’j L^T1 i 1 ft h .G/ \ , al .. . " 

— iszsiderek jais sau!” Suirtu- 
y.„ . . 71_____ . _____1____________'•___

drigantą in miešta, tiiojaus su
tiko toki poną, kuris ėmė dri
gantu deryti. ; ‘Senis paprrtšzu 
szesziu szimtu rubliu •— "ponas,į 
nieko, nelrtukdamas, ir moka.

. Kur asz> sako> nupirkęs

Jcus prekmeczio, seni'š nusivedė

bet kayfu derasi ir kamarias.

nas, nes visuomet žmbnes gali
( /.i 1 b"L ib.. I ^itei'i'Lju_ii ii ui 1 >!■ 11..r ’

reikrtlaujif1 ‘poli tatfes ” ar ltai 

Sai, ir 25 valstijos reikalauja 

atlikimu darbo arba jižmdkejiT
ma pinigu.

■f

valanda vakare. Inžahga Vy-
rams 75c. Moterims ir Mergi- 
noms 25e. \

, ♦ p » g lt ,

Užkvieežia komitetais*
‘ ' j 1 .« * : l ■■ .r. 1 "
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Hrinutinis Ltctuviazkas 
bandėtas Mnhanojul.

'7 • • ft .’V - t ' 7 '
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W. Centre St., Mabknoy City, Pe« j
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imti. “Kur nęz, salto, nupirkęs 
arkli, eisiu > da kitu kamanų T

'« |» V, » . JL Y ' '' ♦ JĮ, ' ' — . 1

Erne puryti. ponas — ant galo, 
, _ ........  „. k,

meto seniui.' “Te, nusipirksi.
suszuko’su 

pikt^i^v^;^ęn$^//^usi^andd ii\
k te.» L* L   1 s*- • >ft - G^fa1 l v, r

arklys nulenkė galva
w jis, mat, 

ažino savo šerta mokytdja. 
bnas^ nusipirkus arklį, tuo-

jeszkoti t ur tu, seni, paikrts!
rv ' " ***l v 4 • * u ... * 3

išzsiemes dą dešrtniti rubliu 
j * ' ' ' * * ' ' 41 1 • !w -

dvejas r kamanas, ” •<
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I
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F'lJ Liuli Į h*.■ » i te"»■ 1 * * •« . ' į Laidoja kunu» Numirėliu pagal Naa 
įaulia mada Pigi preke. Taipgi 
oriztato automobilius riaokieina 
eikalama.
Parduodu visokius paminklus, did* 

liūs ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirksit® POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau gerinus parduoti negu kiti. 
133-331 W. Centre Si.. Malbaaay City

.. "

automobiliu*

Toliau s bus.
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atidavė arklį ir su kamanortns. 
Dabar arklys nulenkė galva 
0®il aplepo,. JIS, mat, 

i^sipirkes orkli; tuo 
r

Dabar
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Yra tai maišzyme ir 
kepime! Pusė-šzhnto 
metu iszbandimas isz- 
mokino muš kaip pada
ryti szita garftighakava

kepime! %
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CAPITAL STOCK H26,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1623,858.62
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Merchants Banking Trust Co. Banka9

Mahanoy City, Pa.
' ’į/) ■ I '■’•■••y- ‘

j. i " '« " 1 ir . .' ’

S-crias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu
1.,.

f

r»’ /

Ji” U ' rj J' ' uju -- J. ft f ''A - i.#', te* t ' R 1 i- ■ -

pinigu yra geriaus negu lOtas procentas be jokio saugumo
Merchants Banking Trust Co. Banks moka 3-czia pro-

,V!(

i
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III

> centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart 
S auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris 
J dirbą ir ezedina. Dėkite savo pinigus in szita Bankai o

■te 'tf <l: \ teąuga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris

persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa-;
dauginimu procento.
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Mokame 8-czia procentu antj
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepoa Mos norim kad ir Jus 
turėtumėt reikale su musu banko 
nepaisant ar ,mažas ar didelis
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B. BALL, Prezidentas.
Geo W. BARLOW, Viėft-Prfaa. 
Jos. E. FERGUSON, Kasierius.
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CHAS. S. PARMLEY
Real Eatatu Atant. Notary Publie

Jeigu norite pirkti ar parduoti narna
’a* a •_ Tfa i M * G JI > tiLAk >-------------------- -----

ta reikalą atliksiu. .Randavoju namui 
luaziuriniu 

namus ir fornictiue, automobilius t.t

tai keripkltea pas niane, asz Jumis 
l " /........*“ y

ir kolektavoju randas.
/ft' t j i L1 1 "1 41 I i .*

1
Kampas Catawissa Ir Markai St 

Maban y City. Pa

W. TRAŠKAdŠKAB
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PIRMUTINIS L1ETUV1SZKAS 
RABORIUS MĄHANOY CITY. 

.; it nl >

iv-

G

__ i kunus numirusiu. Pa—mdo 
•Utotn^bflius del Uldotuvln <rik*s- 
tlnltt, reeaMju. paaiva*' *mo ir tt. 
M* Rt Caatra >t< Minimi dn

Uidoj. 
•ūtomol

^4
T
li.il ■'

'lįli

t
A

iJiifl

ŠA
Ii. ■ !:į: |r liiif' -|| '

h| 
i,i|JI|l'. i .ji Tr ’ T 
' l'laftF:

iiiil
" iiFJ



f

‘ r
į

. W«.

KABAUBNBS PRIŽADAS.

Anglisskai Parašte Mary T. 
Waggaman, Lietuvtazkai 

verte Jonas Tarvidas.

(Su Daleidimu Benzinger 
Brothers.]

pradėjo verkti.Ir Katryte
Linksmus atminimai sujudino 
jos jautria szirdi. Jai prisiminė 
altorius, zakristija, maloni prie 
tamsi zakristija kur ji pagel
bėdavo Seserei Felicijai; prisi
minė Motinos Pautas meilus 
motiniszkas patarimas, kada ji 
spaude prie szirdies Gegužes 
Karaliene, Katryte padare pri. 
žada tai buvo Karalienes Pri
žadas! 21! Ji neiszlaike, szi va
kara baisioje audroje negalėjo 
beiszlaikvti.

Kripiene, sakai turi sza kno
tas! Ar manai, kad dar augtu!’ 

abejodama atsa-— ‘‘Gal,” 
ke Kripiene.

— ‘‘Pamėginkime!” 
riai pasikeldama tarė Katryte
— “Vėl pasodinkime mano Ka 
ralienes Prižada pažiūrėsime, 
gal dar augs.”

Ir jaunosios mokytojos pa ra
gintas Timotiejus, iszejo ir 
tamsu kiemą. Netrukęs sugry- 
žo neszamas szi 1 tos juodos že
mes kibirą, kuria jis 
szte isz po pelenu. Žalias 
ralienes Prižadas” 
laužtas, bet stiebelis turėjo 
daug mažu szakneliu, rože ve1 
insodinta ir aplaistyta Katiy. 
tęs graudžiomis aszarelcmis.

— ‘‘Pamatysi, kaip prigis,’
— linksmai tarė Timotiejus
— “Kada szaknele jau t u r* 
tiek dangszaknu, turi augti.”

— ‘‘Nuneszk ir pastatyk už 
grinezios, kad 
Di lion u i po kojų,

‘‘Pastaromis dieno 
mis jis labai piktas negalim^ 
žinoti kajisai gali padaryti 
Dirbtuvėse sumiszimas jau ver 
da, kiekvienas ta mato bet jair 
nepridera rėkauti ant tu kurie 
nieko bloga nedaro. Gerai, kaf 
tu mergele, nepabijojai jam at. 
sakyti, gerai.”

— “Ar asz jam ka atsakiau'
— paklauso Katryte, kuri var 
giai bežinojo, kas buvo kalba- 
ma sugryžus jai isz pikniko.

— 44Taio tu atsakei!” — tę
sę Kripiene.” — L’ taip dra 
šiai!” — Moteriszke balsia’ 
nusijuokė. — “Asz nemaniau 
kad tokia maža mergaite kaip 
tu, taip nioketumei atsakvti 
Atsistojai ir pasakei, kad jai 
jis dar ka sakys iszeisi isz jc 
namu, — iszeisi visai. Gerai pa
taikei!

_  4 4 
sakiau!” 
Katrvte. —

pienc. —

— vik-

iszkrap-
“Ka-

buvo per-

nebūtu Jonu’ 
” — tarė Kri

Isztikruju,
— liūdnai paklaust 
“Jis kažin ka sake 

apie mano brangu teveli ir as? 
labai supykau už tai.”

Taip, asz patemijau

ar asz taip

—44Taip, asz patemijau,” — 
linksmai tarė moteriszke;” — 
“patemijau, bet žinoma ne ma 
no dalykas kisztis in szeimy- 
niszkusįbarnius; asz stovejar 
prie dura ir klausiaus. Tu moz 
kojai jam atsakyti. Žmones sa
ko, kada juodu buvo vaiku, iir 
ir tavo tėvas buvo neperskiria
mi. Bet dabar asz manau jis už- 
mirszo ka reisžkia meile; senei 
jo szirdyje jos nėra... taip, jis 
užmirszo ka reisžkia meile.”

Ka reisžkia meile! Ka reisz- 
kia meile! Tie žodžiai skambė
jo Katrytės ausyse. Isztikru
ju Dede Jonas užmirszo. Bet 
ji, vos nesenai apleidus mokyk
la, koplyczia altorių Szv. Ur- 
szules vienuolyno, ji nedali už
mirszti; no, ji negali užmirszti

Dede Jonas sėdėjo savo kam
baryje, kuris szi vakara isžro 
de daug tamsesnis ir nykesnif 
negu visadti.

mirszti; no, ji negali užmirszti

negu visadtL Lempa Vos Ap- 
/ szvieto apdėta braižiniais ir

popieromB stalą. Visas kamba
rys buvo tamsus ijykus. Pale* 
siena stoVejo knygų spintor 
kartu su visokios iitsžiės ang
liai. Bet silpna lempos szviesa 
neinstenge ju apszviesti. Net ir 
angsztas langas nedave szvie- 
sos, nes kreivas ced a m medif 
temde ji.

Senis skaitė laiszkus. kurie

stove,]dį ‘ knygų. špi ntOF

4

atėjo jam esant mieste. Buvo 
ten visokiu apgarsinimu, užsa
kymu: visokios nisztas gotažici 
plieno, koksu ir anglių, ir vi
so ka juodas ugnimi liepsno
jantis kalnas, galėjo parduoti 
Bet nebuvo ten iiei vieno drau 
giszko žodžio, nei vieno meiles 
pagarbos, ar vilties žodžio ik' 

paėmė viena adresuotr 
Katrytei Dilioniutei,

girsti isz tavo lupu. ” 
. Susigriaudinusi persigandu 
si’ aszani pilnomis akimis, na^.

jis
“P-lei Katrytei Dilioniutei,’

Szv. Vienuolyno” laisz-
. .. A 'Ui i ,O” |

Pažvelgus indu i szka sukando- 
dantis ir suraukė antakhis^r+u 

Rymiszko vionub)y)io

tylomis jis sau tarė. — Jis da’ 
tebelaiko ja po savo in tėkmė., 
laiko ja su Jczuiti^zkomi 
gudrybėmis, apie ka jis dauf 
esąs girdėjos, laiko ja priesz y 
norus; mokina ja neklausyti 
negerbti, nemylėti jo. Jis ture 
jo prirodymu, kada ji — je 
brolio duktė, Jokūbo mažoj 
mergaite — numėtė kaukp, kr 
ria vienuoles buvo iszmokinr 
uos noszioti, numėto, supyta 
uit jo, ir grūmojo apleisti ji i’ 
eiti vėl pas jas. Taip tai vienut 
liu darbas. A! gana jau to, — 
gana, mane jisai sau.

— ‘‘Asz padarysiu gala tar 
vienuoliu darbui, ir tuojaus!” 
— raszcziai tarė, ir perpleszcF 
Katrvtos laiszka; numėto b 

“Priežiurėsiu, tau1 
visi Katarinos Popiszki laisz 
kai nueitu in ta paezia 
Kaipo jos globėjas, 
priederme pri žiūrėti,

nuo 
ka.

<4

“Isz
nuo Bvmiszku vienuoliu! i

laite Katryte nei pati nepajuto 
kaip išzojo isz Dėdės Jono 
kambario ir patamsiu laiptais 
užlipo in savo kambari, visai 
nežinodama, jog vienas asmuo 

» girdėjo jos kalba.
tamsioje kreivas 
kuris buvo nuėjės karidoi^ 
uždegti lempos, girdėjo kiek-1 

, viena jos žodi.
pamano jisai. —, 

j-iKaip jis gali taip žiauriai 
kalbėti in maža mergaite! Je: 
gu asz buoziau tiesus ir tvirta? 
kaip mano tėvelis buvo jis tai) 
nekalbėtu. Kada mergaite nu 
ėjo persipraszyti,

užlipo in savo kambarį

“O! M

gurbą. —

vieta.
mano yr 

kad to 
kios intekmes butu pauaikin
tos.”

Dede Jonas 
laiszkus; apverto 
laiszka kitais laiszkais ir po 
pierais, tik sztai malonus bal 
sėlis pasigirdo prie jo, ir pake 
les akis pamate stovint 
saves Katrvte.

Asz tris

skaitė toliau
Kat iyte

szalf

— “Asz tris kartus pa bei 
džiau in duris, bet tamsta ne
girdėjai, Dede Jonai; tai asz ii 
inejau. Asz negalėjau eiti rnie 
gotu tamstai nepasakius, — 
kai)) asz gailiuos ka tamstai sz 
vakaru pasakiau....”

Katrytės veidas buvo raudo
nas; ji nervingai’ trine rauktis.*
Žodžiai jai buvo sunku isztart 
nes tuos pat jausmus kuriuos 
Dede Jonas šukele jos naršam 
tėvo szirdyje penkiolika metu 
atgal, inkvepe Katrytės kruti 
non. Bet ji negali užsimirszti— 
ji neturi užsimirszti, no, nei ta
da kada Dede Jonas atsuko in 
ja rustu savo veidą. Ji pažvel
gė in jo szaltas ir kietas kaip 
jo plienas akis.

— “A, tu gailiesi, taip? 
reikalo; nieko negelbės, 
man jau pasirodei kas esi, Ka
tarina. Ir man linksma, — link
sma, kad atsivėrė man akys; 
jau nebeapgauliosi manos savo 
veidmainiszku apsiejimu. Jof 

tave gerai iszmoke, Katarina. 
Tu beveik ir mano apgavai.”

— ‘.‘Apgavau tamsta, Dede 
—, nesuprasdama jo

— “Asz 
nežinau, nežinau, ka tamsta sa- 
kai...”

—- “O, gana!” - 
trauke jos kalba: — 
tarina! Asz nenoru ne žodžio 
daugiau girdėti. Asz maniau 
asz tikėjau— bet, nepaisant 
ka asz maniau ar tikėjau: 
tiek to, viskas užbaigta, 
czionai busi. Tai tavo vieta ir 
asz esu tavo globojas, ir kaipo 
globėjas asz nenoriu, kad kas 
nors kisztu nosi in mano daly
kus. Taigi, nebebus vienuolyno

Jonai!” 
žėdžiu tarė Katryte

kai

4 4

.r

Be
Tt

jis per
galia Ka-

jau 
Tu

mokslo. Dabar įmes, supranta-
me viens kita Katarina.

N.e, ne, ne, Dede Jonai, 
“Tamsta

— «
—- tara Katryte. *— 
mhries įletapranti. Asz labai 
gailiuos kad buvau užpykus, 
Dede Jonai. JePtamsta dova
nosi ir nžmirszi...’ ’

“Ne!” ~ sziurkszęziai 
tariko senis: Mėlynos in ji 
žiurinezios akys; drebantis silp

9 •

' • ,jF ' T

- sziurkszęziai

nns balselis tai buvo jam ro- l“' •’ * . • •
dosi jd mažojo byolio akys ir 
balsas. —4 4 Asz niekad nedova
noja, niekad nenžmir^ta, mer 
gele, tu ta-turi žinoti. Nebebus 
daugiau vienuolyąo .yeidmai-

Pasisleper 
Timotiejus,

■i . ‘ v*1 ' ' i »

varstai nuo Blackstono. Ka- « . . a If t.,. . .

tafc kur kiek btiti;jiB < išsiunti
nėjo dirbtuvėms laiszkus, pra- 
Bzydamas darbdaviu pranesžti 
Katalikams darbininkams apie 
misionoriaus ntsilahkyma, ir 
iszloisti juos iszklausyti sz.ven-

1 ■ Ih i 1 *' f 
daugi jo laikas buvo paskirsty-

nėjo dirbtuvėms laiszkus, pra

Katalikams darbininkams apie
... 'rV. !•" i ' I, . • < a .*

tadieniais Szv. Misziu. Bet Dė
dė Jonas tik ta i su sirauke, su - 
keike ant Ryuio ir suplesze 
laiszka. 1 į

♦' • * . *. . ■ .. p . ' 1 . j.. .

Timotiejus kaipo netinknn :
L** 4 a ■ « a a w 1

de Jonas tik ta i su si rauke, su - 
ir suplesze

*

tis nei prie krisniu nei kasyklo
se, vasaros .metui surado :pas

(a -.i ■*’. j/ 1 4

kaimynus Ūkininkus 
bov Viena Liepos vakaru gvyž-

Altorius ir Kry-
J >

mokinys. — 44 
žius ir žvakes, ir viskas.

44Altorius Ir kryžius ir
o

Timotiejau, kur ?
i ” — i. , ,
' # J —,1

Mikolas n* Po-

<114 i*i4ilii{iit». mi 

.■ **■*<*>

žvakes!!” 
_ <<■;

“Raibume, 
berniukas: — 44 ■_ 
tras ir Steponaą ir visi pkh||h- 
kui susėdę ių didęli vežinią ya- 
žiayo ir mane iiuveže. O, buvo

suszuko Katryte: 
9 9 |

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

atsake
J <>4

ISZ SHENANDAOH, PA.

kai susėdę ių didęli vežimą ya- 

gražu! Daug įtariau kaip Me 
todištu. Nebuvo ko valgyti, ta f 

tiesa/’ jis retai tęsė; --- 
“bęf, kaip Mikolas ėiiko/Kiita- <* •« • % 111 .' * I i j1«

*■/. I

su h'ir-
likai ne lięltp susirenka.’’'

.....'jfc ■1f1’^

Katryte
•— 4 4 Katalikai?”

r
jis dar ia 

bihu pradėjo rėkauti! Asz vi 
sai neeieziau persipraszyti to 
kio senio, nes... Bet katėkizm* 
nasakaites sako, turi dovanoti, 
— turi dovanoti ir tokiem 
įmonėms kaip Benzonui. Isz
tikruju, mažoji mano mokyto ■
ja elgiasi kaip Katekizmas sa 
k0<’

Katryte nuėjo in savo kam 
bari, kame ant stata silpnai de . 
go tampa. Kambarys buvo n y 
kus. Atrodo pilnas dvasiu i j 
viso ko kito. Atsiklaupus pri 
atviro lango, pažvelgė liūdno 
mis akimis in tamsa, uždėngv 
veidą rankutėmis ir paplud 
naszlaite kareziomis 
mis.

Czia bus jos vieta, Dede Jo 
nas sake, — visaYtas ji turi czir 
būti: ežia ji turi gyventi, czi ’ 
bus jos namai. O kas ja paguo 
suramins: Nora czia meiles kr 
ri palinksmintu ja, nėra na 
muos tikėjimo nėra draugu pa 
guodos. Dede Jonas supykę 
ant jos; Karaliene Prižadas au 
droš iszrautas; o 
kuri taip brangino, atidavė k: 
tai. Bet, nuliūdime ir aszarop 
ilsimi ne vargszes Anitos kud’ 
ki, maža kūdiki. O.,, tikrai, ku 
nors augsztame danguje, mr 
tas jos apkriksztytas angelėli 
szia nakti meldžiasi už ja

Praėjus nemaloniai audrai 
sekanezios dienos iszrode dair 
ilgesnes ir liūdnesnes. Ant kai 
no dltbtir buvo kaTszta vasara 
ir nors durnu debesys tom;d 
karszta Liepos m. saule, vie 
nok karsztis buvo nuo ju da? 
sunkesnis ir slegiantis. Trosz 
kinanti durnai ir krosnių liejil 
lu ugnis susiiųaiszo su saule 
tvankiu karszcziu, sudaro sta 
ežiai nepakeneziama ora. Mil 
žiniszki inžinai uže, trenkėsi 
krosnys paplukusios isztirpu 
siu metalu, dai‘bas eina, nerr

v

aszaro

ražanezir

siu metai u, darbas 
atilsio, nėra permainos. Vion- 
marszkiniai suodini darbiniu 
kai braukė nuo kaktų varviint' 
prakaitu, dirbo, maisze ir pils
tė vi ritus metalus, maitino jair 
krosnis, bet juju szirdy.se ne 
apykanta labiau virė už naugcb 
sukilimas kasdien kas valandr 
artinosi, augte augo. .

Beveik visi Dėdės Jono dar 
bininkai buvo ateiviai: Lenkai, 
Rusai, Italai, ■— atvažiavę in
szia sžąli, tuojąųs pristojo prie
darbu. Isz pradžių dirbo kan
triai, nes iszrode gauna geras 
algas palydinus su - ju, senu —j- 
Pasauliu/ Bet jie pagirdo ge
resnius sąlygas; pramoko kal
bas; apsipažinę su gyveniniu • 
suprato savo liuosybe, siivo

!■ A^1 41 'i Mr*> t * rt.resąias sąlygas; pramoko kai-
- '* " 4 .. J* K X A -A

galybe. Sukelta juose dvasia 
galėjo būti iszmintingai veda- 

m
Pilnas

ma, ar paikiai patraukta' in 
sukylima ir inaiszta. Pilnas 
neapykantos ir pagiežos Beh- 
zonas, stengėsi sukelti juose 
maiszto dvasia. Sutrinkimai 
buvo laikomi nakty kur nors 
kalnuose-kur juodos akys m>i 
apykanta žibėjo ir suodinos 
rankos nekantriai mošavo4 Sa-

U • ♦*« *1' ’+ «' 'M t <* ■“

vo "
Titnagą” ir jo geležines teises 
f Vienok Betizono nenaudin

pasekmių, jėiėfu Dede Jdntis

kalnuose kur juodos akys ne^
ii *apykantą; žibėjo i r ;. suodinos

kalbon vyrai keike “Seni 
i. 

Vienok Betlzoho hėnaudin-
dhrbas galėjo t baiiktb ’bė 
iTil'lU. . iT-11

nebūta buvęs4 4 Tithtijgks ’ ’ tavo 
nusistatymuose. Nes kunigas 
Pranašu; kuris.TkaippA ^misipnO- 
rius mokėjo visas kalbas ir su - 
praton?ųvarmuguju gyveni- 
ma, atvaziavo.szm vusara m 
Ežiuos kalnus. Szimet apsistojo

rius mokėjo visas kalbas ir su
pi i * iu m■» -t ’ "• y

ma, atvažiavo .sma vasara m
t - t * * f • W -M 1 J/ Ir '* d

8Z1UOS kalnus. Sziežiuos kainus, ©zimet apsistojo 
nystes. Supranti ! Ėik miegoti, jisai mažame kasyklų miestely 
— eik! Nenoriu nei žodžio isz;-1 Rąibm’ne, septyni nr jWztubni

* ik'
I

■J Ji " / Vi

Tamaqua, Pa. — Kun. Gu- 1 
daitis daug sveikesnis ir neuž- J 
jlgio atvažiuos namo.
gclba kun. Gbdaicziui likos 
prisiunstas kun.
Shenandorio.

— Praeita Ketverga steiti- 
nc palicije padare ablava ant 
keliolikos talUninku kuriuos 
pastate po 500 doleriu kaucijos 
lyg teismui už peržengimą pro- 
hibicijos prisakymu. Keliolika 
piniginiu maszinu likos konfis
kuota. Terj) aresztavotu randar

In pa-

Norbutas isz

— Kunigas Stanislovas J. 
Norbutas, vikaras prie lietu
viszkos parapijos. Szv. Jurgio, 
likos perkeltas in lietu vi szka 
parapija Tamakva isz priežas
ties susirgimo tenaitinio pra* 
baszeziaus kun. Gudaiczio.

czionais 
per (ris metus. Tamakvieeziai 
turės gera ir energiszka kuni- 
fm, nes yra czionais gimęs ii 
supranta žmonių reikalavimus.

— Leona, septynių sanvai- 
czin dukrele Leo. Spūdžiu isz 
William Penn, likos palaidota 
Nedėliojo ant Szv 
piniu.

— Helena 
insigavo in tula narna ant West 
Coal uliezios isz kurio isznesze 
brangu kailini moteriszka ži- 
pona iszvažiuodama in Tama- 
kvia kur ja ja suome ir adgabe- 
no in miestą kur likos uždarv- 
ta kalėjimo.

Norbntąs
kun.

buvo
si Juozas Zelonis, S. Betz, And.

J. Pecziulopis, 
Jonas Kaselius ir Adolfas Že- 
lonis.

G d ra uckas,
sau dar- sistebejimu paklausė 

__ <<i
nyczios per penkiosdėszimts 
verstu.” ’ ,,

“Ar asz ka sakau apie 
bažnyczia?” — sziurkszezia’ 
ntsiliepe. — 44Aėz sakiau susi 
rinkinius; ir Isztikruju tai bu 
yo spsirinkimas. O žmonių 
kądųprisirinko! isz toli ir art’ 
suėjo visi, Riimanskai ii 
Dibauskai ir purauskai, ir. vi-

l 
altorius,, apkrautas ' raudono

ta jisai namon linksmas, nes
savo mokytojai turi daug ka

Piram karta taip links- 
,” tarė jis

pasakyti.

mai diena praleidau
sėsdamas szale Katrytės ant 
suolo. t i

_ 4 4|r / iL i, ’ ■T 1

tarė Katryte. — 
b / Neinspetumci, 
darnusis tarė.

i - _ Į ? '

Taip? labai gerai
i i

” ’ ■ ,i f * | v

Czionai nota Kataliku bąž-
n

t.sziurkszczia
* ii 1 f '» W L .

ntsiliepe. — “Ąsz sakiau susi

"v 
t...

»■
■ .“«l'H

"Ji | p Į| Il I jį

l: So. Boston, Mass.
25 d. mirė gerai South Bostono 
lietuviams žinomas Antanas 
Szvjestys, kuris iszrode da jau
nas ir stiprus vyras. Velionis 
paėjo isz Jurbarko valscziąus, 
An ti ka hi i szki u kaimo.
Bostone jis iszgyveno 
metu, prigulėjo prie Szv. Pet
ro ir Povylo D-jos,
Kazimiero Susivienijimo Lie
tuviu Amerikoje ir prie Ųkesu 
Kliubo. Paliko paezia, dukterį 
8 metu amžiaus, tėvus, du bro
liu ir viena seseri South Bos
tone, o dvi seseris Lietuvoje. 
Palaidotas buvo su bažnytinėm

■r Sausio

Jurgio ka- 
( i 

Matuleviczieho

•I■ ff":'į

ll ,-lll"-l I'ffl -J
I ' ,

8|isirinkimas.
South 

apie 17
M

Ka darei?

U

Riimanskai i?
szypso- 

Isztikraju 
niekad neinspetumei! Asz bu
vau susirinkime.

—“Taip?”
-— f4 Tavo susirinkime, 

pridėjo berniukas.
— “Mano susirinkime?

! !

99
II—>*II ■ ■»* w' 

paklauso, mažoji mergaite, — 
kaio, kaip tai, mes nelaikome 

tt

4 4

susirinkimu.
— “Tas buvo jusu, > 9 ■» tose

■

i

I V -f

si. Po medžiu buvo padaryta?

mis, baltomis ir visokios £pal-
vos, gėlomis. Turbut daugeli*

, Ant 
r ■■ /JY '■r ' 1, ■h f 11111 # TĮF

altoriaus buvo kryžius, taip ir 
man pasakoja i; i r žvakes. t i r 
viskas bpvo gražu. Ir pamoks*

1 ~ ’ (r

pratusztino savo daržus.
A j; Jį " I

man pasakojai; ir žvrakes, ii

liniukas apsivilkės ilga suknia
atrodė kaip karalius.

Tolinus bus.
1 * I f I '

prie Szv.

h.|j 

■till

1 
hįflj 

■'y

1 i 
1

Worcester, Mass. — Ona Pa- 
levicziene jeszko perskyros 
nuo Petro Palevieziaus, kaltin
dama ji girtuoklyste 
kymu, ir žiaurumu.

llf III.
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In Knnsus pribiivb keliofc <» 
grinorkos,

Žinoma Lietuviszkos mergi
nos, 

9 sžirdeles niekam netiktisios, 
Kaip rodos nuo visu atlėkusios.

Ypatingai isz ju viena,. ‘ 
.Rodos kitos tokios aiit svieto 

nėra, 
Lietuvei suvaldyti ne gali 

Kožna aplojo tik vali.
Badai su vienu vaikinu, 

Poruotis susi kalbino,
KO kad biski plikas buvo, 
Tai szirdcles pipiru gavo.

Po grinezia bėginėjo,
•a,*1 Ii .|i •!»■ r

Bjaurei nebageli apkalbėjo, 
Sako: o gal ir gerai turėsiu, 
Kaip nūO plikes szviesa tu

rėsiu,I*,1 ■ h A 4 | i i ‘i , '

Ir da kitaip plioyojo,
Ka tik ant liežuvio turėjo.

♦ ♦ .

t Truputi laiko turėjau, 
_  ' . a h r *

iL*

n
Ba per sniegą toli važiuoti■ 1 ° .... V. , . .T •

iiegalej*au.
t Atsilankiau po Skulkina, 
į} Ka maėziau, tai gana,; 
Konia visuosia miestuosia, 
Kaip tai tako didėsniudsia, 
Daug kolieku merginu ma-

v Pztau, 
Kada ant stryto stovėjau,•*r#

<1.

s

Gana gerai prisižiūrėjau, 
■Merginos vos pa vėžlioja, 
Rodos kad susirgia net de

juoja.
Tnojaus prieža'sti daejau 

u.t Ir nuo kitu dažinojau, 
Czeverykus anksziuą perkasi,

9

Ir nuo kitu dažinojau,

Užsmaugia ant liojos puszi- 
< av : naši.

O-Juspusgalves,
r ..Avingalves,

' Ii* ■)'v

Jeigu czevėryka ankszta ne- 
. sziosite?

Ne viena paeiti negali.

■■ . -! ■t'-t :

O-jaaRW^®8*
, Avingalves,

Ar tuom kma sumažinsite,
r

Ant pimtu užspaudai, bai 
*i ^ali, 

ir^li|ba.pasiliko, 
metas Kad iėliš atpuskus at-

0 xa, bambųeis. naktimi rei
kė lakstyti, Jl < V .. f* 4* 1 1 •
ke lakstyti,

U“

Geraczesm jėszkoti,
Tai ir kojos Ataitaio ne turi

■

♦

■ ,ll'

<1 '

r Į

:|< i

v

Ant to puegalves nežiūri.
v Arba da ka: ;

Griihorka pribuvo isz Lietuvos
u Arba da ka:

............................... ...... ,1M H *.. B h

Kuri nencsziojo szniuraukos 
} niekados,

O mat ne buvo plona,
Norėjo paplonyti stuoma

Daryti ne turi ka.
J

Nusipirko sau szniurauka, 
\ Davai vyru praszyti, 
Kad pamaezytu varžyti.

Vyrai morgicos pasigailėjo, 
Na ir ketais Inremia varžyti 

? < pradėjo^, 
Isž pradžių ra i vesi ir dejavo, 

Ir ūbiems galais kv<pavo.
Suvaržė, veidas pamėlynavo, 

Bu kraujas bėgio negavo,
Pilvo pradėjo gurguliuoti, 

' *' O mėfgiti'ri dėjub’ti.
Mergina pradėjo d rasky t is,r-,r ’
'Ir butu sztaktai pa rėja,

O kada priežaste dažįnojo,

Ba' IV kilpas pradėjo mainytis, 
'Ir butu užlėktai parėjo, 

Kad ne butu moteres suėja,

Mergina gerai iszkolibjo,
SzriiuTus ))erpjovė, 

Ir merginai gyvastį davė. 
Katrn isz mažens czeverykus 

t., neszioja, 
Ir save nuo mažens szniura-

i
4voja, 

Taį inaža koja turi,rn<

Ir., plonai iszžiuri.
Bot jeigu suaugusi nori sa

ve permainyt,
Tai tari protą praganyt,

.-Sarmatos ne yra, 
Jeigu mergina stora. 
Tegul ant to nežiūri, 

Bile sveikata turi. »*• 1 • • v • • .?}; Ir kojų ne va ržy k i teVi;J1 nuv«i4jnnv, (-
Ba jmt kriukiu vaikszcziosito.

, '.... L-1 ■■_____? ____1 '■ V L  e
'I*11

Labdaringas Balius!
■ D* r L ’

I

, tol »n ■ i

LIETUVIU MOTERIŲ 
LABDARINGA DRAUGYSTE

MAHANOY CITY, PA.

a’
Remia —

t

f
, I

UTARNINKE, 10 VASARIO (FEB.) 
Ateibua Pttbašny t i n tol Sale je —• 

PrbiUės 7i3B valainda vakare

MAHANOY CITY, PA.
* i

If

neužlai- 
Jie susU 

tuokė Worcesteryje, Vasario 1. 
pasilaikyt prie 

Petrą 15, Joną
ir Ona 10 metu, ir gaut nuo 

jo pinigu 
vokatas

1909. Ji nori 
saves vaikus:
13,

ju užlaikymui. Ad- 
Benj. Mendelsohn.' 

Slater Bldg, atstovauja Pack 
vieziene.

apeigom ant Kalvarijos kapi
niu.
v i r?—. . ' ■ I
Chicago. — In policijos na

gus pakliuvo keli lietuviai ple- 
szikai, kuriuos kaltinama api- 
pleszime dviejų.sankrovų.

Trys; pleszikai rbandė api-

i'ii'IH

,, /ij

41

1

31

Mažai 
apie mu-

Westfield, Mass. •— 
kas raszo in “Saule” 
su kolonije, rodos, kad czionaįs 
nesiranda jokio akyvo, o bet 
visiszkai prieszingai. Czion ran 
dasi gana puiki vieta tėra kal
nu, per viduri teka upe West 
field River, dirbtuves visokios 
ruszies: fandrti, maszinszapės; 
baisikeliu, kelios popierines iy 
t.t. Dvi didžiausios, tai yra; 
H. B. Smith Co., fandres, kuri 
dirba pilna laika ir turi dau
giaaše darbininku. Kitos ir 
jau pradėjo dirbti po 4, 3 ir 
2“» dienas ant savaites kaip 
matyti geriausius darbininku? 
vaikszcziojant bųdarbo rankas 
nuleidia: kaip kur ir algos ge
rai nukapojo.

— Czionais randasi apie 
130 lietuviszku szeimynu ir ke
letas pavieniu: Lietuvei gana 
puikęi gyvena, daugumas tu
ri stubas ir kai kurio automo
bilius. Randasi viena lietuvisz- 
ka koopera|ivos krautuve ir
valgomųjų daigiu ir teip kele
tas biznierių. . >

Turime ir kėlės draugystes 
isz kuriu Szv. Kazimierio yra 
didžiause, 
kuri pusėtinai gyvuoja, Dram 
gijų Sanryszis ir kitokes. Pui-į 
kia bažnytėlių ir gera dvasisz< 
ka vadova. Abelnai imant, tai 
Lietuvei gyvena puikiam suti
kime, iszskyriąnt keliu neda» 
kepusiu apt proto, ypatingai
V .'4, t i?V, lui: #!'|W k r

kuri jokios naudos niekam ne- 
atnesza*

Czibnais nekurtas motė- . ra • T*

S. L. A. kuopa 97,

kepusįu aįt proto, ypatingai 
kokiu.ten “biblistu” draugu ve

reles bbišei persigando apib 
pabaiga svieto, kuri ketino už
stoti praeita Petnyczia. Neku- 
rios, musu .bobeles net begb

a. V — M .■

pleszti Hong Hung Lo restora- 
eija, 1345 West^ 18th St. Res
tauracijos savininkas chinietis 
betgi keliais szuviais juos nu-
vijo. Atvykusi policija pradėjo
siausti po apielinke, jeszkoda-
ma pabėgusiu plesziku. Grei
tai vienoj elej pakliuvo in, jos
rankas nu žiūrėtinas asmuo, ku-
ris tuojaus tapo aresztuotas. 
Tai buvo Jonas Shemaitis, 18 
meta, 1635 S. Vanal St. polici
jai jeszkant kitu dvieju drau
gu ir juos jau užklupus, urnai 
vienas pristatė policistui revo- 
vėri, ji nąginkavo ir abu pa
bėgo. Shemaitis gi atsisakęs 
iszduoti savo draugus.
f Veiaus poicija aresztavo 
dar keis lietuv. jaunuolius, ku
riuos kaltina, kad jie insilauže 
ir iszplesze Sam Cassel cigaru 
sankrova, 1437 Šo. Halsted St. 
Aresžtuoti szie vaikezai: Char- 

m., 1610 W. 15 
Št., Edwanl Jonaitis. 15 m., 
1621 Newberrv Ave., Paul Gil
lis, 17 m., 928 W. 37 St. ir 
Geo.rere Kavacik, 17 m., 1454 
So. Union Avė. Visi keturi ta
po atiduoti jaunuoliu teismui.

H f

Nanticoke, Pa. — Gerai pa- 
žvstamas del drugelio Juozas 
Twardowski, likos surastas 
negyvas lovota per savo pa
ezia. Paliko keliolika dukteria 
ir aunu. Velionis kitados buvo 
kašijerium miesto ir darbavosi 
daug politiszkam krutejime.

ANT PARDAVIMO,
j 7/ »"•! va „y?

Nauji namai Frackville, Pa.

” > , jį * .j|i 4I * ig,- 1 ' r 1 l

Tai buvo Jonas Shemaitis, 18

, Veiaus . l 

dar keis liėtuv. jaunuolius, ku-
• i' t. « i j • t Si • * • “ J »w w

ir iszplesze Sam Cassel cigaru
f

les Yurus, 15
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Preke, $4,600 ant lengvu įs^mo-

rj

keseziu. Teipgi lotai mmetąm 
mieste. Apie daugiaus dasiži- 
nokite ant adreso; r 

, V, Lapinskas

:"įl
1

H j

G01 ML Mahanov Avė, 
dx)

DIDELIS PARDAVIMAS 
FONOGRAFU.

T
Mahanov Citv^ Pa.

.. .• *... ■• . A .

pas kunigą isz,ko labai turėjo 
gana juoku isz lengvatikiu.

'.' k *

— DrUngiju Samyszis pra
de jp vcla ^rateli, pradėjo rinkt 
ti ankas ant neturtingu moks-. 
taojviu Lietuvoje ir žada ))a- 
ręjigti 10 mefu snknJdnviu ju- 
bileju nuo susitverimo musu 
IjĄt^yiązkoskolonijos. Musu

Viii' istonje kuri bus atspaudy- 
ta apie Gegužio:

gijų ir žymesniu veikėju, 
į .
. Ii konoorta ir teatra palinki- 

įSiiinti Yisu^. Meldžcmc prisiųn- 
sii in ckioti Baltruviene su Dęi, 
de«Tąta<ihika, nes czion jiems 

k-1* t/t L.,. .• - * ..m **" W •

Mnh^noy Cltyį Prt.
I

Pirm** Orkestrą
A . yINŽANGAr1NŽANGA;

Moforlnto i* Mer«. 3Se, j Vyram* 65c
!*L -i 
f j

I
;i $

Užkviecato visu* atsilankyti,; ,c 
KOMITETAS. .

1 fe** ■
t-VVisa* pelną* ej* ant Ssv. Kasimo-

•i* k

_ »W|Į j
/ r*1
4' '■ 
i

r •! IM

rto Vionuolino. Liet«Toje.
................................................ ■"'Wj'T1 ■

ANT PARDAVIMO.
..v ■ ii.h . ■ . " I^Mrtf" v (

■
dyiejufamiliįu,

bileju nuo susitverimo
.i

“ *■ H Vi1 1 U,T »

463 W. ?Mahanoy Avė., prie 
kampo, ir namai po No. 400 ir 
402 ?W. PinefSta su bucfcerno ir 
gatadžm b; Vis WW’tfiiuos
_ 1 1 . .j ' * a.,*.

r* * «!' < . . t ? <

ant
po No. 401 ir ta aP‘e Gegužio

,, ii

402 W. PhiofSta su buofcerno ir

I .■■■■. ..l" : Ji II M-' •"< "k* ■

j Visokiu modeliu ir didumo 
fonografu parduosiu už labai 
pigias prekes, iki 15 Morcziaus. 
Suczedinsito keletą desetku do
leriu pirkdami fonogi*afa. pas 
niane. Kad ir reikėtų mokėti 
$20 už tikieta atvažiuoti isz tOr 

s vietiniu lietu-;, liaus tai: vis užsimokėtu atva
žiuoti nusipirkti fotiografa ir 
suezedinti pinigo. Teipgicpar- 
duodu visokius naminius daig- 
;ius.t Senus daigius pataisiau 
kaip naujus. Ateikite pamaty
ti mano tąvora. » —

L. WASCH (Vaszkięviciia)

- - - - - f

Suczedinsito keletą desetku do-

H

</' f;

ta apįe Gegužio menesi, su gra* 
žėis paveikslais vietiniu drau
gijų ir zymesnni veikėju. Ko- 
tas ir įjasiroiigineja ant dido-.

dtattigor pusiau. Atsiszankite
A ''iu. jk I . .M.

Ii -'.i

401 SMahnhoy Avo.ps
■"’ ■ — :■ ■ ■ i I .• '< . ■ •

tuo jaukuti tadreso
1 ’ . . *• ui ‘ ' i. »A •”

'į Fu. J. .Skiėrftj-

(to
y., 4,tf

*

„f .11

Minti irisu & Meldžemo prisiųn-

randasi daug darbo.—
Taradaikos Szvogeris.

,lli<

Upholstering and Hardware.
1139 East Mahanoy St.

. i « J ' aid* ..tiJ * '■ 1k ■ i, » k Jj!

MAHANOY CITY, PA.
’(Ant skeiršyries, 12-tos ulyczios)
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ŽINIOS VIETINES.

labdaringu

oro ui- 
tnresi-

Da

keturis 
bus vėlus o 

isz karsz-

— Sziltas dailus oras.
* » — Sziandien Readingo ka

sikiu pede.
«• — Utannnke

Moterių balius po bažnyczia
ant kurio visi yra užkvieczia- 

» mi visi, kūne myli linksmai
• praleisti vakaro kėlės valandė

lės. »
— Poni Budrevicziene sztor 

ninke, ana diena lankėsi Sza- 
mokuosia pas pažystamus.

— Pagal Gus Luckenbill 
isz Schuylkill Haven, 
spetoja, tai szi menesi
me tikra velneva su oru. 
nupuls septynis kartus sniegas 
ir turėsime griausmus. Szaltis 
tesis lyg Gegužio, o Kovo me
nesi je nupuls sniegas 
kartus, pavasaris 
vasara bus viena
cziausiu. — Geriau kad trupu
ti tojo karszczio turėtumėm 
dabar, o butu smagiau.

— Vincas Bobina, 330 W. 
Pine ulyczios, likos sužeistas 
Mahanoy kasiklosia. Tosia pa- 
eziosin kasiklosia likos sužeis* 
tas Viktoris Kaunas, 11 Third 
uli. kuriam szmotas 
perkirto aki.

— Ketverge

geleži ea

pripuola at
mintis gimimo diena preziden
to Abrnhoino Lincolno, kuris 
paliuosavo nigeriue isz jungo 
nevaininkvstes.

— Subatos ryta apie pirma 
valanda ugnis kilo cigaru szto- 
rc Community Cigar Store, 113 
E. Centre uli. kuri prasidėjo 
skiepe, padarydama bledes ant 
keliolika szimtu doleriu.

f Saluninkas Kazimieras 
Guberis, *229 W. Centre uli., 
mirė Subatoje po ilgai ligai. 
Velionis gimė 1890 mete Sze- 
nadorije, mieste pergyveno 
apie 15 metu. Paliko moteriai 
dukteria ir tris sūnūs, motina 
ir sesere Mare, Harrisone, N. J. 
Laidotuves atsibus Utamihke

—*•»
mas apie szimtas nauju 
riu in drauguve Moose, 
dabar turi upie 1300 sąnariu. 
Toji drauguve turi savo locnn 
> una, kuri pirko nesenei Ues- 
keriu vadinama “Family

• Theatre.

Nedėlioję buvo invezdi- 
sana- 
kuri

vadinama
Daug lietuviu teipr

Tvorai Order of
♦»

gi priguli in
Ąloose kuri stovi ant drueziau- 
sio ]wimato.

t St a iigai mire Nedėlios 
vakara Juozas Paviiaitis. tu
rintis apie 30 metu. Gyveno po 
1239 E. Centre nlvežios.

— Keli darbininkai Pvtny- 
pjanti leda 
truputi pa- 

Iszsi-

mile

ežioje pabaigiu 
Lake’Side nutarė 
silinksmyd munszaine. 
traukia gerai nuėjo namo. Ta- 

( me szanteje kilo ugnis ir pasi
rodė kad vienas isz darbininku 
pasiliko vidurije nes jojo nie- 

. kur nerado. Po Ugnei rado jojo 
Hiiatiglijusi lavona. Gyveno 
Kveikerk.

— Utaminke Lietuviszkoje 
bažnyczioje bus suriszti mazgu 
moterystes p. Alicije, dūkte* J. 
Slavicku isz Catawissa ulv- 
czio'M su p. Vincentu, sunum p. 
Felikso Pangonin.
t Sukatos naktį apie 1 va

landa staigai įnirę Martinas 
Buracžauskas ajne 60 metu, 
kuris radosi ant burdo pas Ma
re Szvidrienia 627 \V. South 
nlyczioB. Velionis buvo neve- 
dįas ir nepaliko jokiu giminiu, 
prigulėjo prie 31 kuopos S.L.R. 
K.A. sirgo nuo kokio tai laiko 
ant dusulio. Laidotuves atsi
bus su bažnytinėms pamaldo
mis Seredoje. Laidos graborius 
Traskauckas. z Ponas Viktoris 
Lapin-skas rūpinasi palaidoji
mu velionio. ' r

— Albertas Kamaitis 
Juozus Klimas likos uždaryti 
Pottsvilles kalėjimo už apiplo- 
szima daugeli hoteliu czionai- 
tineje aplinkinėje. Kamaitis 
badai papilde ir žudinsta už ka 
turės dabar atsakyti.
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ANT PARDAVIMO.

Namas del vienos familijos, 
ąnl yiso loto, ęnt kampo prie
N’o. 436-438 E. Centre St. Atsi
smaukite in “Saules” ofisą.

«$3iv ;
bifew 1

Ji

% 4^' 
A

Li’ 7

c

W7O.' .1i»

»■»

/ X
It <1*

?f '^7

■

.■r
V;*: 

ufe

LV

fcy n 
®F v‘ fe' 

p' ’ ' 

p4V;

'<y
&-W!

*<Y ’ 4.
.’it
3/

J- . 4

w

'■ /

'i: '
... ■ i. m*;

/

**W

S_M»

r

sWf Uh.< ipAR [ ■ M

r
*-r

■

a 4 j f
J

■q»J
$

RA
M

,’£M

A
J’

■V

rf?W.’M'

rj^ "

.A<

V" %I’wj

W K

L

>

gjiw
A1

w

**

?? ln

7

/ 11 i
di > C A -411 tM. ■ -'

rT</I f4?VViik

■ w.i

W!

$kt,u55r

Jf7 *

>/
'■’U J $■']

w

l&
'I

M

ii

I''

|v

w/F.4 ./flu

7
/b 

A?

w t
f j /

A

$
.7

V »; ĮXį j

ICB

S®
■»

Ui c L II «

7 i

r

A

■'v

/

■"tEiVTlF
-.■■Bi

u rT^4)

r.?

y f
A

>..4j
!>V Ai‘ V|

įfi'TKj

-S-O 
K*; j

', *4

XiT<
A

&
llr

ey.l

4V'

$ . '?žw 
$

*J9 Ak Av1’

‘ 14 ' <
4^4

‘W
wI 

11 nrf 
1 P'i 
iM

■ ^

V'
K

v

7xV' v?
, * n

.į.

įr4v 
X-.P’

*

.’i ' M",,ri

$7įwr.*

Fw

wy®
S!

l» kl , r

'h J

rT .!

i

W-w»
?•-”'• LiTi

»«
>'<? E

$Miv

i

z*.n

J

į;

'7

M
į

1^*

M

■n “nwi

<y

I
k7
L F

M

^'7 ,v

.. >■

i ''S'
■ W 

y . įįį

/ ■ 
I? f’ te

krY

!F'-'yCTt
( > rM

iįp

f

xl
7 ,

kp •*

tH r i

a .
r?-'

/.T’Z

» .. . 
j'1 V <Ci M- 
t 1 |, 

■. :>!

J»* . -J

■3^
' t;

•1

M

■z

i.yi

wv
(‘WJk V > • f

M*,'.

t
w
V su

Si

i

i 
L.H

i G 
r. l t s

S.< '

i£

i

*■ -i

n.,1

■.-'KB
'■ >■ i

F
VĄVi •’

■V

'•A?*'

V

X?
f/ X 
'j

F

Zr
y

A 'A" ■ v* r f

‘n>
UM 

".■<c' 

F *i7 
.4 ■!>

W M1, 
hi? j .1.% 1 y,

<i ■

*Vf
1j

M®
"v\'

t”

e r

H'

f/
f

y?

■i T . *—j >

i

4

,'M.< k
>,?■ ą y

1 'X. •

'i
7

y n f ;'.■*

< ■i

?,W
* <w «

/ *if y

■?.’

A ?
J'

i

‘7^ k'f J1M’ **
l'*\.

■ t'1 < 
A/J V.

C./ 'M 

ss 

SA ■* »4m' V. ,» » pl 
>1

. įp
*.'|4* JgĮ "<gW J

'wT-
r z *'• * !

r.,

"r! I ♦

jll

1

/

-•
»k. A.

kH ■■'fSf 
*' Vi 
»

y>,.' •*;:
>

I V V

<!■
7 4

>
♦ v

■1^

W .
M ... •!* >•

orL_ a 
įrWj
X T ’

ž T

f

A? V'

1
4 1

H

If

As

¥\

C* Ii

' f

v,

>

9 «̂.■ -i

k»

*■•< ‘l

1/

A
M

*
it

9
* 

■ ■
••V

■>W" 
k J ^'1 1

J ’J

5*

rf

A.I* 14'
I#

kill*1

I/į-:;

7. ■ X
7Ą7

ra'/V *h ' a.M

SB■C
■ >

*«

t ■riXi
" f J
J jį
$

?< 
|į.. A 
rĄ “

Wc> (C« 
f

■ < '' 
a

‘ A 'J 
W.

/, i f II 
*■’ V1

A

7 v>f *'

,u

X X/hY
€

,A’‘W
Kr«* Vy 

t ■!»’

I

■!i

J

r • 1

’ A'

l

ffiO
7

f

»py
-ISl

* jr -W

< >

A
■i’

Ww»

l»J

A: ta,-P »(
■

!%,*y w<4

fr’
1 .

t, 

J 1 
difll

J 
I 
1 
1 f
■ I, L 

.t

X

x..$ y ‘M*-
■ w,

Zv 1̂

’■Z1

I w'

’ i.
"Uj

-Wj'
*w

JH *u z

Uty
V A

■t
*1

f 4y! J

B
S.

<
•1t J??

X
r

/

B

■I J
4'

i •v'l/
i

*
Z* /

H
1

IJ
A J'

i
Z 's 7

X? so y.'

■ ■

W ■.o
■€-.
■<7

į V

' i t

W'

yv-

<.v.SL‘

aA.

fr
Xj,7‘y

■/
v

*
t. 1

’V H r' fj/’r ? *i . • t> ■'. .

rt

;w mw 
;!-W

C-
I

J

X*!’r* Me''t

O?

M

^4?i?
' r į

L^y'^'YA 
Ata r'’>J 
**’»• rx/h:

f.

T

*. i

4f';

<■ :

\ *nv! I

m■

X'

* m/

< 7'

ii VI

fU

%• I * . <>

* fc’

A *:

vf«

A

i. i
o 

7i 4/

A' <r.’.

K’ Mm 
\ c)* 
1. ’' *•

•eJL
7,

$ - 

f“.:

V ■■ '* i A ■ <Į»
If

4 V'

)7V

VP^r 

į; 7

M

i

[‘'1

t.L

L
t i ? J 
Ml

I v??

If

/fe

r ■ u.
>^•1’7 4.^

> „> .

i V ■bM

Ji

«fe
'.-iu 
J.k f

> <11 w

y “ , J j /'< ‘J

’f':A
e k ji **

i *
I

*7;

1

I \
V

,<•

; •

-

nę

I®
I

t'

/Vu 
/V ' 
/'W 
h v £ ■

■’V;z

kF

>Au
>ra

$
^r<

a

MWhvjftWy .v..

6;
J 
fe.
Mfcl

w

»<

f '
v>

kA

:W
’* 7 vjii

w

Iviyc

1

BM'

w
O’

“r *31. I

/III? I
V.*#‘

•V

i¥
/

Pl

$JL

t ■■

KO>

1^.

,? T. V

i?

/W

4,

» <

.7?
-i*.$

M

;.» ■
Km
f* ?

’>V
M

i

w
■f’■ .1

j

<-rt» MKrfy Taffy

$ 
r .^1 

rjffl 
®s

.■^^y

#

5?

s^y MWi
W I

' F 4'&
ft
$

i

A
A

J#g/
.■ ’«v

i

!■ ICT®11 '■*
■4

* IM®

*<

f
.. . ■

I
if

VMw■kW'n,^

xL ’’rW’fi "wj

f. ? <■

WA<J
p^fi’v'v

. v ■

»jK

.. v
A

^įSįSĮ]r

i
I

J
■>Jį

■ '^1 
'įl

iMB 
I

ii
H

W ’ V V^irHf f "
<2 Ok -

CIW

■/M "■

*

i^i

-TO

$

* *j X

*•>

r>’

t

Ak

I

Tas reiszkia; Iszmokykite savo dolerius kad turėtu daugiaus centu i.W

ifI-1NVESTYKITE SAVO SUCZEDINTUSI *
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PREFERRED STOCK
Light Co
[szkirpkite ir prisiūkite szita kuponą jeigu
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Pennsylvania Power»*
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Kodėl Parduodami tie Szerai
f

Pinigai nuo parduotu Stock’u bus paski
ram! del dalinio užmokėjimo del pagerinimu ir 
padidinimo Kompanijos nuosavybių; del pabai
gimo darbo prie Wallenpaupack hydro-elktri- 
kos instaigos; del investimo maszinerijos ir 
del instaismo storu elktrikinu dratu; del pri

dėjimą ir pagerinimą prie iszdalinimu šys- 
temu; ir del kitokiu reikalavimu Kompanijos.

yra SAUGUS ir 
už jusu 
pinigus

kožnas szeras 
atnesza I

I

f

*1

■ii

norite pirkti tszerius arba norite pilna
•ui * - *

informacija ivpio szitus szerius. 
l’ĖNNŠYhVANIA POWER * LIGHT CO. iv

Visados Mokėjo Procentą.
Szita Kompanija niekados nepalove mokėti 

procentą ant szitu szeru, regulariszk’ai kas 
trys menesius, nuę laiko kada tie szerai buvo . 
pirma karta parduodami, suvirsz kturi metai 
adgalios.
Iszmokykite savo dolerius kad turėtu dau
giaus centu! Duokite darba del suezedintu 
jusu pinigu. Vieton kad jusu suezedinti pini
gai luošai gulėtu ežia yra spasabas kad jusu 
luoši pinigai uždirbtu jumis daugiaus pinigu. 
Gal turite tik deszimts doleriu — arba gal ir 
turit deszimts tukstaneziu doleriu. Ir vieton 
jeigu juos praleisite tai paveskite tuos pinigus 
prie darbo. Ir spasabas pavesti pinigus prie

PROCENTAS. Procentas arba uždarbys už 
jusu pinigus katruos investinat in sziius szo- 
rius, yra mokamas kas trys menesius, 1 Sausio, 
1 Balandžio, 1 Liepos ir 1 Spalio, 
bartines prekes szeriu, tai procentas siekia 7 
procentą už kožna doleriu ka investinat.

CUMULATIVE., Szitas stock’as arba szerai ’ 
yra teip vadiinami Comulative, už tai kad ,

Pagai da-

kl.4*#?ku
Ir4 f

A^lbidown, Pa., Investment Dept.
| | Please send me free copy of booklet tell- 

ing more about your Preferred Stock and 
the Company.

| | Į >lsh to subscribe for .... shares your 
. Preferred Stock at {price of $100.00 and 

acfpyuded dividend pbr share. Send bill 
(p me showin exact amount duo.

... shares your 
r A inferred Stock on Easy Payment Plan of

Send bill
,»ll

to subscribe for .

i
I

t

Kompanija turi mokėti procentą pilnai, pakol 
vienas centas gal but iszmokėtas del Common 
Stock-holderiu.
LENGVAI PARDUOTI. Kompanija užlaiko 
tam tikra skyrių arba departamenta savo ofi
suose, ‘del naudos szerininku kurie norėtu bile 
hadą parduoti savo szeriu arba stockmi.

Yra tai pirma karta ka turite proga investyti ; 
savo pinigus in szitus szerius, nuo keletą me-

suose, del naudos szerininku kurie norėtu bile

nešiu adgalios, n^es iki sziam laiku j nebuvo tu

" r»

’ir
■ *

į

darbo, yra juos INVESTYTI.
szeriu ant pardavimo net nuo Juniaus mene-
sio 1924m.

Wl I | ..... I IM......... ...

M

IU i®*11

$10 pįr share down qnd $10 per share per
Iff mon Hi until $100 and accrudcd dividend isI

paid.'?
|] Please ship .... shares your, Preferred

Stuęk at $100.00 per share with draft at-

K

’ |ached through 

Name of Your Bank

Namo

Street

City
. ............-A
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