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ISZ AMERIKOS
nuo daugelio

CZEVERYKUOSIA SZVAKA 
BANKA.

Milwaukee, — Konra
das Ahlersman,
metu nesziojo visa savo paeze- 
duma orjįe savos czeveryke. 
Nedeliojė radosi drauge su L,

savos czeveryke. 
? su ke

leis savo draugais^ pas kuriuos 
pernakvojo. Kada ant rytojaus 
pabudo, užmaudamas czevery- 
ka, palamino kad jojo trys 
szimtelei dingo. Suprato kad 
kas juos paėmė ir 
apie tai policijai.

Ta paezia diena palicijai 
pranesze

pranesze

jog jam 
kas tekis paėmė 775 dolerius 
ir du auksinius ziegorelius isz 
namo. Vagiu da nesuimta.
OPERATOREI SULAUŽYS 

SUTARTI SU AUGLE- 
KASEIS.

Pittsburgh. — Anglinei ope
ratoriai isz vakarines Peimsyl- 
v’anijos, Illinojaus, Ohio ir In
dianos, suvažiuos 6 Kovo in 
Clevelanda idant sulaužyt su
tarto padaryta Jacksonville ar 
ba pageryt. Sutartis padaryta 
lyg Apriliui 1927 metui. Pitts- 
burgho aplinkines operatoriai 
ketina susirinkt Utarninke ap
svarstyt ar dalybauti tame po- 
sedije ar ne.

KUNIGAS APSIVEDĖ.
Hazleton, Pa. — Kun. A. 

Turkiewicz, prabaszczius ezio- 
naitįn^s

J 08. K11 SS.

kiszkos parapijos apsivedė ana 
diena Wilkes Barre. Mazga 
niotervstes suriszo kun. biskli
pas Leonas. Grpchowski, Kun. 
Turkiew|cz nespyep pribuvo in 

...i per
iled u ra

Amerika ir koki tai laika 
buvo pas
Scltmtone, po tam apėmė ezio- 
naitine neprignlminga parapi
ja. Jaunavedės pravarde neda- 
žinojome.

KOVA SU MILŽINISZKA 
ŽIURKE.

Boston, Mass. — Žiurke, ku
ri buvo 14 coliu ilgio, davė 
daug ergelio czionaitiniai poli
cijai. Toji milžine užklupo ant 

praeigiju inkasdama 
vienam in koja o kitam in ran
ka, ant galo atjojo palicijantas 
ir padėjo indukusia 
keleis szuveis isz revolverio. 
Buvo tai viena isz didžiausiu 
žiuikiu kokia kada kas mate 
sziam mieste.
DIDELES UGNĖS PO VISAS 

DALIS SUV. VALSTIJŲ.
Ludlou, Mass. — Naujas 

Szv. Jono kliosztoris prie czio- 
naitines Francuziszkos parapi
jos sudege h'g pamatu. Bledes 
$50,000^Kliosztori ketino ati
daryti ateinanti Septemberio 
menesi.

Halstead, Pa.

biskupa

dvieju

žiurkia

•— (‘zionais su- 
dege,8zcszi namai paneszdami

Vienainblcdes ant $300,000. 
garadžiuje sudege 30 automo
biliu.

Pottsville, Pa. — Ugnis kilo 
sztore Lillienthal ant South 
Centre ulyczios kuri prasipla
tino in sztorus Hoppes, McMa
hon ir Outlet. Ugnagesiai pri. 
buvo isz visos aplinkines iii pa
galba. Bledes padaryta 
$800,000.

Port Carbon, Pa.

ant

Didelis 
brekcris'prie Schuylkill Park, 
prigulintis prie Randolph Goal 
Co., sudege drauge su aplinki- 
neis namais. Brokeris buvo ne
senai sutaisytas ir elektrikas 
užvestas. Blcdes $500,000.

1 — e J w . i

Berwick, Pa. — Pattern sza- 
pos prie American Gar Foun-
* • ll*

dry sudegė kaipo keli artymi 
' namai. Bledes daejna suvir- 
szum ant pusė mili jono dole
riu.
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Į LIETUVOS PASIUNTINIS, JO 
PATI IR DVI (DUKRELES

ISZ LIETUVOS
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nutrauktas nesenai, 
Kazy Bizauską, jojo

Szis naujas paveikslas kuris buvo 
persiūto musu Lietuvos pasiuntinį poną 
guodotina motere ir dvi dukreles Prima ir Alge. Paveikslas
likos atitrauktas Lietuviszkoje ambasadoje
Diplomatiszkam rati'lije yra sakoma, 
yra labai svdinga ir prijemna moterį', ka galima užtemyt ant 
josios veidelio paveiksle. Pasiuntinis Bizauskas kėlės sanvai- 
tes adgal kallx'jo per radio isz lOlizabeth, 
girdėjo Lietuvi'! pe visa Amerika. Szitas paveikslas 
je“ yra pirmutinis kokis kada radosi 
kam laikrasztije Amerike musu pasiuntinio.
.K'

I jetuviszko jo
Imk

Wasliingtone.
poni Bižauskiene

patalpytas

kurio kalba
“Sanle-

1 Jet uvisz-

NEPASISEKE UŽPUOLI
MAS ANT KRAUTUVES.
Kaunas. Užpuolimą

6 vai.
— Sau

sio 29 d. apie 6 vai. 30 min. 
'fraku g. 8 Nr. pil. Aleksa n’,d ros 
Getikienes krautuvelen

paprasze papirosu. 
Szeimyninke atsigręžus paim
ti isz lentynos papirosus, Inoj 
inejo kraiituvelen dar 1 vyras 
apsiraisziojes visa veidą (vie
toj kaukes). Sziam inejus, pir
masis atkiszo Goti kiemu revok 
veri, Getikiene griebė pleszikui 
už rankos ir pakete triiilcszma. 
Pleszikai pamate inbegnsi 
kraiituvelen, Getikienes sunn, 
leidosi bėgti, paskui juos eme 
vytis Getikiai, o (paskiau tu ke
li komendantūros kareiviai. 
Vienas plcszikas ((ap.risztu vei
du) perszokes tvora pabėgo in 
kapines. Kitas atsiszaudydti- 
mas pasuko Ūkio gatvėn. Ties 
tos paezios g. 40 N r pleszikas 
krito perszautas. Kadangi gy
dytojas laiku neatvyko, tai ne
nustatyta, a r .pleszika perszo- 
ve besivijusieji kareiviai, ar jis 
pats persiszove.
rastas vidaus paša Alfonso Ln- 
kensko gyv. Szancziuose, Rin
gu vos g. 32 N r. Kriminale poli
cija nuvvkusi ten suėmė ir ant

vvras ir

S

hie,jo

Pas pleszika

Praeita 
atritinę palicije turėjo 

su prasi žengei ia is

SEREDOJE PREZIDENTAS 
COOLIDGE BUS PRI- 

SIEGDYTAS. 
Wasiiington, I). Ci

atsibus inaiigurrtVije 
preziden-

Szita

ra ji pleszika Lukensko szvoge- 
riAU’onsa Kazlausku ten pat 
gyvenusi. Abudu pleszikai yra 
intariami dalyvavus visi___
pas k u t i n i u ose pi i‘szi mu ose.

visuose

m* teip 
1 ’arotla 

teip didele kaip

KLEBONIJOS DARŽELY 
NAUJAGIMIS.

Utena. — 1924

\Asmna "baulb“DU-KAM NEDEUNI8 L A 
I8ZEINA KAS UTABNINKA IB PETNXCZIA* 

PRENUMERATA KABZTCOJĄt
AMKBIKE: Ant ri*o meto |3.M. Ant po*** meto $1.M 

EUROPOJE: Ant tuo melo M M.
MM“ Lainko* Ir piningu* visada ainskite tiktai ant edto adreso:

W. D. BOCZKOWSK1-CO.
MAHANOY AND A ST.. MAHANOY CITY. PA.

W. I». BOCKKOWSKI, Pre*. * MgrMVVnllvniBl| irrW. i 
r. W. BOCZKOWHB1, Wlter 36 METAS

* *- ( 
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j Nelaime ant geležinkelio Irlandijoi.
I Trūkis nusirito nuo tilto.

llsz Visu Szaliu
f

ĮįĮMįO

į r

r

f
I?

<> r w 'j®

f

4y
*

■ jp
y

ai y < Ž J
> ■< ’
L £ įį *

Donegal, Irlandijoi, 
veja. Keturi vyrai ir 

laitg sužeista, 'loji vieta 
gulėjo daugeli va

Kada trūkis bego per tilta artimoje 
visas trūkis likos nupūstas per smarku 
keturios moteres likos užmusztos o < 
yra atitolinta nuo žmonių, todėl sužeistieji 
landų pakol atėjo kitas trūkis dažinot kas atsitiko su pirmu
tiniu.

a va-
v a gone

SIBERIJOI ‘ATRADO NAU
JĖS GYSLAS AUKSO.

Tokio, Japonija. — Telegra
mai danesza in czionais buk ry
tinei Siberijoi 
gos gyslos aukso, 
kaip tai kitados 
dike, Alaskoje. Žmonis dagir- 
de apie taji suradimą pradėjo 
traukt in ten tukstanezeis isz- 
bamlyti savo giluki aplinkinėj 
kur negalima gautis kitokiu 
būdu kaip ant 
munistai i 
jams iszkasti ne daugiau kaip 
dvideszimts svaru aukso.

4 <

gyslos
surasta turtin- 

panaszei 
atrado Kloli-

gautis 
rogucziu.I rogucziu. Ko- 

pavelino jeszkolo-

SENAM PECZIUJE VEL- 
NES KŪRINA...“

Parvžius. — Devvnesde- 
sziints metu senumo Mme. Ni
non de Lenclos insitiiylejo pa- 
siutiszikai in 30 metu T aid vi k a 
Negre, o praszalino isz savo 
szirdies pinantini mylema, 28 
metu Lemia Dannoirt. Atmes
tas mylemas siuto isz pavydu
mo ir persekiojo bobute viso- 
keis budais. Senuke parasze 
jam gromatele idant ne<lrystu 

atsilankai,
nagus antro 
kiltu Skumin

• 4

'w

1

1
4 
I 

'■
■

1

■

I
i

! n

I
■ 19

-J

ffl
'!■
JH

]

'"ri

,1'11.'M

daugiau pas jaja 
nes papult n in 
mvlemo o isz to 
las. Bet insiirtes Leonas liete- 
mino ant persergejimu ir nu
ėjo. Leonas papuolė in rankas 
Ludviko kuris baisai supliekė 
kaili savo prieszui ir likos nu
gabentas in ligonbuti. Už tai 
likos nubaustas ants)00-fraiikii 
kuriuos mylema užmokėjo už 
ji. ■

SUDEGE GARSI SŽV. JO
NO—PIRSZTO BAŽNYCZIA.;

Audros
perkūnija trenka 

szale St. Jean-du- 
Doigt bažnyrzios. Namai užsi
degė, o nuo ju užsidegė ir baž- 

Žmones dėjo visu pa-

M

VEDES KUNIGAS PABĖGO 
AMERIKON

Vi luinus Auszros vartų ka- 
mendorius kunigas Dekenavi- 
czius, perbeges Lietuvon ir pa
sisavinęs svetima pavarde, 
paėmė Kauno ingulos bažny- 
czioje szliuba ir gyveno su žino 
na Gintauto pavarde.

Sužinojusios apie
niaus Auszros vartų davatkos 
pakele triukszma ir 
apie tai Vyskupui.

I

r

i|l

KUNIGO SKANDALAS 
VAGONE.

Szveksznos kunigas Guraus
kas 1924 m. Spaliu 2 
žiu oda ma s ge lež k e 1 i o
tarp Mažeikiu ir Sziauliu už
gulė žyde moteri O. 
tai karininkas pakele 
ma ir paprasze žandaro L. 
statyti protokolą, bet tas nesu-
rasze. Gryždamas atgal tas ka
rininkas užtiko vėl ta pati ku
nigą bevažiuojant ir jau Klai-

Pamatęs 
truksz- 

su-m. Liepos 
men. buvo rastas Utenos klebo
nijos darželyje pamestas kūdi
kis vvriszkosios Ivties; kudi-• B

kis buvo labai eražiai aprėdy
tas, i

dėjo Imti pasitiirinczio as 
kūdikis galėjo turėti 
-4 sava i t i‘s laiko, prii

•S,

tai Vil
Morlaix, Fra ne i je. 

metu vakar 
in namus

pranesze 
Tuo laiku

kunigo žmona mirė, triukszmas
nurimo ir vyskupas kun.
k e n a v i cz iu paskyrė
kamendorium, kur gerai pasi- stangu ugni užgesyti, bet buvo

STEITINE PALICIJE TURĖ
JO DAUG DARBO 1924 

METE.
H a r r i m I a 11 ję4 ■ th , —I 

met a
daug darbo 
aresztavodama net 11,437 \ pu
tas už visokius prasižengimus 
isz t uju buvo 4(174 už peržengi
mą prohibicijo.s tiesas. Už žu- 
d i nsta s
tomobilins 893, padegimu 6, su- 

gemblerysta 2,- 
240, apipleszima 566, sužageji- 
ma mergaieziu 
surado pavogtu dalyku už 1 
647.02 dolerius. Padare 
mylės raiti, o 
ir geležinkeliu

muszima 296, isz ko galima spiesti, kad į'edo.je suraszydino protokoh

ir moterių 61-, 
227,- 

32,107 
ant automobiliu 

atbuvo net 1,- 
667,137 mylės idant suimti pra- 
sižengi'lius. •

SKUNDŽE SALUNINKA 
ANT 15,000 DOLERIU.

Hamtramck, Mieli. — Zofije 
Drzewieekienc apskundė salu- 
ninka Antana Mikolaiczika ant 
penkiolikos tukstaneziu dole
riu už snmuszima ir paniekini
mą josios. Motore ėjo su savo 
vyru namo, kad tame atbėgo 
Antanas prie juju, kirto mote- 
rei in galva su sznmtu geležies 

o Anta- 
isz st u bos

pasielgė ’ su moterių,

Sziomis dieno-

(’h i ca goję 
Apvaizdos pa- 

,|is

)

Sereda 
arba prisiegdinimas 
to Coolidge. Ceremonijos atsi
ims kanuomalsziausia, 
kaip kitados Imdavo, 
teipgi ne bus

aresztavota 121, už au- anais metais.
MOTINA ANT PIKCZERIU 

KŪDIKIS SUDEGE.
New York. — Name Jurga

Bekaso kilo ugnis, kuriame su
degė juju ketnriu metu sūne
lis, o du labai apdegė ir randa
si ligonbuteje dideliam pavo
juje-

Rekašiene 
toatrelije ant

artimam

sios

Bjaurio

galėjo
‘S

kad

mens, 
apie *3 
jo buvo raszteli 
sztytas. Žmonose iki szin laiku 
eina visokios kalbos ir visi 
žingeidanjasi, 
buvo padėtas ne

laiko, 
nek r i k-

ir pasiimto kariszkajai vyrian- 
pateko 

jp vyskupui, kuris kun. Gurauski 
užtai! tik perkeli' iii kita vieta.

sybei, isz kur ta byla
De-

Rietavan nvezia.
Ik

visokios kalbos 
kodėl kūdikis 

prie
ežios durti, bet klebonijos dar
želyje? Kųdikis l iko pa kriksz-

bažnv-

vaiku 
kur,

ŽINUTES ISZ PANEVĖŽIO.
Gruodžio 

netoli Bal- 
Vieszintn

žymėjo kaipo “ krikszczioniu 
szulas ir veikėjas.

radosi 
kintamųjų pa

veikslu nieko nežinodama apie 
nelaime namie, tik kada opera
torius paveikslu apskelbė jo- 

•pravarde ant audeklo
idant jeigu randasi viduje, kad 
pasiskubintu namo, nes josios 
szeimyna patiko didele nelai
me.

VAIKAI APIPLESZE 
LAVONA.

' Minersville, Pa. —
budo turi Imti vaikai, jeigu ne
bijo api'pleszti lavona, kaip tai 
padare du vaikai isz szio mies
telio nesenei. Vienas asztuoniu 
o i 
in 
mel, pas kuri 
užmuszlojo anglekasio. Vaikai 
apipleszi' 
turėjo.

kitas deszimts metu, insigavo 
graboriaus ILum- 

gulejo lavonas
garu d žiu

in v v ko

ir numetė ant įdyezios, 
no moterį* iszbegus 
aplaistė jaja su munszaine. Del 
ko teip 
tai da nedažinota.

MIRE KUN. STEPONA- 
VICZIUS.

Uhisago. — 
mis mirė kum Steppnaviezius,
kuris seninus buvo 
lietuviu Dievo 
rupijoje. Paskutini laika 
kapelionavo pas Seseris Naza- 
rietos.

Kimo palaidojimas
Petnyczioje i^z Sz\\ 'Trejybes 
bažnyrzios (lenku) in Sz v j Ka
zimiero lietuviu' kapines.
ŽUVIS TURĖJO AUKSO 

ŽIEDĄ, KAROLIUS IR 
PINIGU.

Redondo, Gal. — 
ežiu posakis

Amerikio- 
” nevi- 

sada atitinka teisybei. Vietos 
sportas F. G. Bennet t pagavo 
trijų svaru žuvi, kuri turėjo 
pusėtinai turto. Jos viduriuose 
rado diddli vyris^ka aukso žie- 

, viena 
viena

H poor fish

da, karolius, viena sidabrini 
kvotori“, viena “nikeli“ ir 

deszimfi variniu ceijtu. ■
i i

Pleszi-
kai

— Lapkriczio

lytas ir per duotas in 
prieglauda Antaliepteje, 
rodos, ir pasimirė.
KUNIGĄ TRAUKIA TIESON

Szankotas, Kedainiu apskr.
23 Vaisi. Liaud.

Pin t on i u kuopa surengė viesza 
vakara. Sužinojęs apie ji kun.’ 
Szapalas isz sakyklos parekla
mavo vakara ir jo rengėjus. Vi. 
sięms insake in “bedieviu
kara neiti. Už szmeižima ir in- 
žeidima kuopos, Valst. Liaud.

Szapala

•>> va-

— Užpuolimas.
23 d. apie 19 vai. 
cziuniszkio vivnk., 
valsez., jojant keliu užpuolė 
Kaži Kovaliuna isz Zemaiteliu 
km., Vieszintu valsez.,

, grasindami revoveriu, ate. 
me isz Kova liūno 25 lt.

— Pesztvnes.
naujus metus Naujarodžiu kai
me, Krekenavos valsez. kilo 
pesztym's ir sunkiai sužeistas 
Antanas Bukis, kuris patalpin
tas Panevėžio ligoninėj.

— Kažin kur dingo. Sausio 
7 d. Antanas Lomžinskas isz 
Bukonių km., Smilgių valsez., 
iszejo in savo vienkemi taisyti 
daržines ir daugiau nebegryžo. 
S|)ejama, kad užmusztas.

Sutinkant

valsez.

lavonu nuo visko ku 
Prova likos užvesta 

PottsVilles sūdo 'kuri atsibus 
Kovo menesije. Yra tai pirmu
tine prova už telki prasižengi
mu szioje aplinkinėje.
DREBĖJIMAS ŽEMES PRIE 
EŽĮERU IR FILADELFIJOI.

vmičago. — Nedėliojo davėsiago.
jaust drebėjimas žemes mid 
Aįiczigano lyg North (Karoli
nos, kaipo Readinge ir Filadel- 
fijoi. Klevclande net namai su
drėbėjo, žmonis buvo didolioje 
baimėje. Filadelfijoi net susto
jo laikrodžei ir rakandai siū
bavo st u bosią.

Rio De Janeiro.Rio De Janeiro. — Ant ■ if' 
salos Gaju eksplodavojo 3,000 
dėžių dinamito, 300 žmonių už- 
muszta, dAug sužeista. Visi yra
Braziliszki darbininkai.

♦

Suimtas Sziau- 
vir- 

Kaltina-

kuopa pat rauke kun. 
t ieson.

EME KYSZIUS.
Szia ulini.

liti kriminalines policijos 
sz i tunka s B red u lis.
mas kysziu ėmimu. Gandu, kad, 
jis kyszininkas, senai buvo, ga
lu gale insikiszo ir prokuratu 
ra. Lauksime bylos galo.

Negyvas kūdikis. Gruo
džio 31 d. Kundrenn km., Nau- 
jamiesezio valsez., FJzo Baljan- 
skaite pagimdė kūdiki ir pra
nesze, kad jis gimė negyvas. 
Apskrities gydytojui padarius 
skrodimą, pasirodė, kad kūdi
kis užsmaugtas. >

PIRMAS VOKIETIJOS PREZIDENTAS, FREDRIKAS 
EBERT MIRE PRAEITA SORATOS RYTA.

Pirmutinis pre-Beri i na s, —•
z i d ųn t a s re p u b 1 i k os-F red r i k a s 
Kbert, po szcsziu metu sunkaus 
darbo, valdymo Vokietijos po 
numetimui nuo sostmKaizerio, 
mirė Suimtoje apie 10 valanda 
priesz piet nuo influenzos. Vi
sa Vokietija labai nuliūdo.

ICboTtas pasiliko prezidentu 
1918 mete, gimę 1871 mote Hoi-

iii pradines 
po tam užbaigė 

universitetą. Isz jaunuju dienu 
rimorystes,’

delberge, lankėsi 
mokslą i nes

mokinosi rimorystes, siūda
mas pleszkas ir ba'hius del ark
liu. Laidotuves atsibus Sere- 
doje su dideliu iszkelmin. Kai
zerio pasėkėjai tiiom labai nu
džiugo, nes turi vilti atgavimo

* a M * ■ . Y* U. — ' * ' ' ' *'

sosto del praszalinto Kaizerio, 
bet vargei tas jiems pasiseks.

veltui. Bažnyczia sudege.
Ta bažnvezia buvo statvta » •

, ir 
buvo garsi tuo, kad joje buvo 
laikoma didele relikvija — 
Szv. Jono Kriksjrtytbjo pirsz- 
tas. Relikvija tapo iszgelbeta.
BAISI EKSPLOZIJE UŽMU- 

SZE 180 ŽMONIŲ.
Konstantinopolius. — Maga- 

.... „j amunicijos Kharpute, 
Armėnijoj, eksplodavojo Nedė
lios vakara su dideliu trenks
mu. 180 žmonių likos užmusz- 
ta, o daugeli sužeido. Po eks
plozijai pasikele'liai pradėjo 
apipleszinet miestą. Daugelis 
plesziku likos suszuudyta per

Pernai szis pilietis, ne visai ‘penkioliktame szimtmety.
gerai jausdamasis Rietave, pa
bėgo Amerikon. Dabar tas 
ypaez gerai 'Rietąviecziams 
žinomas kunigas gyvena Ame
rikoj Montrealio mieste (Ka
nadoj) ir eina kunigo pareigas.

Trumpa, bet drūta jo gyva
vimo istorija tik dabar iszkyla zįUi|S 
aikszten, o kiek tokiu yra, ku
riu neiszkyla?!

—Liet uvos Žinios.

Amerikon. 
gerai

o.

urnai pasimirė’ vaisku, 
vaikas.

Bet

BADAI MOTINA NU- 
TRUCINO VAIKA.

Didėja, Kokiszkio valsez. — 
Sausio 25 d.
Kieezio ketnriu metu 
Vaikas buvo palaidotas, 
jo palaidojime žmones pradėjo 
kalbėti, kivd vaiku nunuodino 
vyro motina, kuri neapkęsdavo 
inarczios ir vaiko. Vaikas tapo 
isz kapu iszkastas; eina tardy
mas.

apie 13 
Juozo

SUDEGE NAMAS.
Marcinkui, Kviet. vai., Mar. 

ajxskr. — Sausio 24 d. 
STal. sudege ūkininko 
'Miekevicziaus pirma. Gaisras
kilo isz kamino: pradėjo degti 
kamino mediniai balkiai, ku
riais buvo sudrutinfos kamino 
sienos. Nors to ūkininko trio- 
bos yra visai arti Szeszupes ir 
kareiviniu ir nors daugumas 
subėgo gelbėti, bet buvo vėjuo
ta diena, o stogas sziaudinis, 
tai liepsna labai trumpulaiku 
apėmė visa narna. SubegusenLs| * 
pasiseko tik vienas trobos ga-

Pirkia nebuvo 
apdrausta. Ka>mynai pradeda 
kalbėtis, kad dello gera kitu 
del visa ko ir apsidrausti.

las iszgelbeti.
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GINKLAI IR AMUNICIJE 
DEL LIETUVOS ISZ 

ITALIJOS.
Paryžius. — Neapolitonisz- 

koj pristovoj likos sulaikyta 50 
vagonu, kūrinusia radosi 50,- 
000 karabinu ir asztuoni mili
jonai patronu. Isz pradžių val- 
dže nežinojo kam tiejei ginklai 
yra siuneziami, tik po kokiam 
tai laikui pasirodo, buk gink
lai ir amunicije yra siuneziami 
del Lietuvos, nes vahfže užkal
bino taji materijola Italijoi už 
30 milijonu litu. Valdže susine- 
sze su Italijai o kada aplaiky- ■w ■ • • •ta užganėdinantis iszaiszkini- 

, inas, tasai ma tori jota s likos su- 
’ krautas ant laivu ir nugaben

tas in Lietuva.

L’Avenier, Kanada.' — 
Katalikiszkas kliosztoris, czio
nais sudege lyg 
merginu vos iszsigialbcjo isz , 
liepsnos. Manoma kad klioszto- 
ri kas padegė. .

pamatu, 30
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Sūnelis milijonieriaus .turi 
gana apsunkyta gyvenimą.
Jeigu melo savo pinigus norei-
kalingai ir ueiszmintiugai, tai 
žmonis ji pavadina kvailiu, o 
jeigu juos czedina, tai sako 

szyksztuolis kaip irbuk yru 
jojo tėvas.

Tiejei, kurie aplaike žino 
buk prenumerata dej giminiu 
iii Lietuva jau pasibaigė, mel- 
džeme tuo jaus pririunsti už
mokesti, nes kitaip laikrasztis 
bus sulaikytas . tfž dvieju san- 
vaieziu. (kriauše tuojaus at- 
naujint ne kaip gimines Lietu-
voje turėtu kensti dideli nu- 
boduma ir ruguti aut jus jog 
apie juosius užmirszote; juk 
tai juju vienatine 
linksmumas 
“Saule.”

Neužmirszkite apie tai, nes 
busime priversti sulaikyti po 
paskirtam laikui.

ramybe irv

kada aplaiko

Isz Akron, Ohio praneszama 
juokingas atsitikimas, 
parodo, kad Lietuviu galvos ne 
kopusiai. Buvo pastebėta, kad 
vieszuose baliuose, nors degti
nes nebūdavo pardavinėjama, 
vicjiok kai kurie vyrukai nusi
lakdavo. Syki laiko szokiu tū
lai moterėlei isz kaž-kur iszle- 
ke bonka ir sudužo ant grindų. 
Tada visa paslaptis atsidengu
si. Ta moterėle vesdavusi vy
rus szokti ir beszokdama pra- 
neszdavo “linksma naujiena.” 
Jei vyras kabindavo, tai nusi
vesdavo in szali ir už pinigus 
duodavo — “drinksa.” Po to 
eidavo su kitu szokti. O jos vy
ras stovėdavus nuoszaliai ir 
kaip tik bobelei sznabulkes pri
trukdavo, tai tuoj atvilkdavo 
daugiau. __

drinksa.

kuris

seno-

Naujoi Gvinoje randasi bai
sus paproezei terp tenaitiniu 
laukiniu sztamu žmonių. Kada 
numirszta ypata isz tojo szta- 
mo, tai likusieji isz szeimynos 
susirenka ant laidotuvių ir 
kožnas turi suvalgyti szmoteli 
iszkepto lavono, ir rūkyt pa- 
perosus isz jojo plauku. Katras 
prie tosios besiedos apsirgtu, 
tai buna tuojaus nužudytas, 
nes tai ženklas, buk jisai buvo 
priežaste jojo mirties.

Vieazpatauje lenais
viszkas papratimas, kuris pri- 
vereze jaunavede motore, ta 
vakara po szliubui pasiduoti 
visiemę vyrams kurie raudasi 
kaimelįje...

Žmogiszkas kūnas yra par
duodamas kaip pas mus mesa 
pas mėsininkus. Žmogaus koja 
galima nupirkti už kirvi arba 
už tris auksinus musu pinigais. 
Galima sau iszsirinkti kokia 
nors dalelia žmogienos kaip 
pilvą, peczius, szonkaulius ir 
t.t. Įlankas kepa ant ugnies 
ant bambusiniu lazdų, po tam 
pjausto ant mažu szmoteliu. 
Pagal t uju ‘laukiniu pripažini
mą, 
mėsos kaip žmogiena. Pas juos 
laidotuvių nesiranda, nes lavo
ną suėda tuojaus. Vienas szta- 
mas medžioję ant kitu, o kada 
paima savo prieszus in nelais 
via tai pasidaro sau linksma 
pikniką.

Misijonierius von Hassel ta 
stengėsi užbėgti tiems papro 
ežiams, suszaukdamas ant nu 
sedžio valdžios virszininkus ir 
27 vadus to sztamo laukiniu 
žmonių idant paliautu tuos lau
kinius budus.

tai nesiranda gardesnes

Ant kožno deszimts tukstan- 
cziu vedusiu poru, soptynesde- 
szimts isz ju .persiskire kas 
metas. Meto l$70 isz kožno 
szimto tukstaneziu poru, persi- 
skirdavo tiktai 81 poru. Mete 
19222 persiskyrė 148,815 poru
o apsivedė 1,129,045. Trys mo
tom jeszko persiskyrimo nuo 
vyro prieszaiss viena vyra.

I
Viednius* Viednius. — St. Poeltonfc 

sudegė fabrikas pulmoniniu
vagonu. Bledes daeina ant pu-
oe milijono doleriu.

|■Tį

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

, r j > h m- -t “

Philadelphia. — Porgyvenia 
draugo 20 metu. Laura Mar
ko wskieno, pareikalavo persis
kyrimo nuo shvo vyro Juozo, 
už tai, kad per daug gerdavo 
ir sulaužydavo rakandus.

— Užsidaręs, savo kamba
rine, užpakalijo Cherry ulyn 
ežios, Stasys Varden, perpjovė 
sau, gerkle ir krutinę tiksle nu- 
sižudinimo, bet ji užtiko in lai
ka ir nuveže in ligonbuti. Ketu
ri maži vaikai prisižiurinejo 
tėvui tame darbe.

Scranton, Pa. — K ašy k losią 
Glen Alden Coal Co. No. 2, li
kos užgriautais Antanas Male
nowskis 50 metu ir jojo bode 
Andrius Tilman 42 metu, isz
Dickson City. Abudu angleka-
sei buvo yedia palikdami dide
les szcimvnas. Szmotas anglies 
kuris užgriuvo nelaimingus tu
rėjo 15 pėdu ilgio, 10 ploczio 
ir apie 18 coliu storio.

Ųrszulę 
Glinskiene isz East Saugus bu. 
vo nubausta užsimokėti $15 
bausmes pž sumuszima 
vyro. Jis taip sumusztas, kad 
dabar guli ligoninėj.

Boston, Mass. —

Eynon, Pa. —

I"

savo

tikDarbai 
sziam laikui ėjo gerai, bet nuo 
23 Vasario nekurios kasyklos 
pradėjo tik puse laiko dirbti, 
bet žmonis tuom nenusiminia, 
nes turi laiko namines patrauk
ti, kurios ežia yra užtektinai, 
gal ir daugiau ne kaip kitur.

Czion singeluku mažai, bet 
vra keli netinka nei Dievui nei 
žmonims. Nesenei vienas stai- 
gai mirė ir likos palaidotas pa
gal užsitarnavima, kad nei var
pas ucskainbino.

Reikalinga czionais labai po
ni Baltruviene kad sutaikyti’ 
nekurios moterėles, kurios tan
kui susibara už kunigėlius — 
dalis laiko szali senojo o kitos 

, drauge 
gerdavo nartiine ir važiuodavo 
grvbaut ne kaip Dievo szlužba 
dabot. — Reporteris.

nauja. Mat senasis
------------------- i. .

Wilkes-Barre, Pa. f Juozas 
Zavackis, 47 metu, 
rastas suszales ant smert ant 
kelio arti Newport Township. 
Szaltis czionais pasiekė konia 
ant zero.

— Ugnių szioje aplinkinėje 
ir buvo nemažai, nes sudegė dv 
namai, anlaikvdami bledes ant 
$50,000. Pittstone uirnis sunai
kino tris sztorus. 
dege Besechero
Laurel Run dvi szeimynos pa
siliko be pastoges.

likos su-

Dallase su- 
garadžius, o

Minersville, Pa. f Mikola 
Valukeviczius, 67 metu, kuris 
gyveno pas savo supu, mirė 
praeita Ketvergo lyta. Paliko 
paezia, dvi vedusias dukteres 
ir tris sūnūs. Laidotuves atsi
buvo su bažnytinėms pamaldo
mis Szv. Franciszkaus bažnv- 
czioje Panedelio nrta.

t Petronėlė Botyriene, po 
tėvais Akstanavicziute, mite 
Nedėlioję,,! Kovo. Velione pri
buvo iii Amerika 39 metai ad- 
gal isz Ludviuavo parapijos, 
Kuluku kaimo, gyveno kitados 
Mahanojui per deszimts metu 
po tam apsigyveno czionais. 
Paliko dideliam nuliūdime ke
turis suims, tris dukteres, dvi 
sesores Lietuvoje Ona Linonic- 
nia ir Jeva Akstanavicziute, 
kaipo, broli Juozą New Yprke * * '"J M A
Mahanojui. Laidotuves atsjbns 
Seredos ryta su bažnytinėms

Isz Lietuvos
------------- r—-

NORĖJO NVSISZAUTI. . 
-r * ' ' I - S . ■ ■' ;*l 4 1

Užpaliai. — Sausio 14 d. no

• Lietuviszkos Pasakos.

rojo nusiszauti inkauszes puli- 
ciantas Brazauskas. Bet jo lai
mei liko gyvas, nes kuomet jis 
taikino sau in kakta, tai vienas 
pilietis suspėjo jo ranka pa
kelti augliztyn, tuokart szuvis 
praėjo virsz galvos. Paskiau li- 
kojis piliecziu nuginkluotas ir 
paszauktas III nuovlados vir- 
szininkas, kuris nuvaro ji inszininkas, kuris nuvaro ji iu 
kalėjimą. Varant mėgino prią- 
szintis ir net kirto in ansi vir- 
szininkui.
ginkluotas keliomis 
mis.

BAISI ŽMOGŽUDYSTE.
Kęrvaikiai, Rokiszkio vąls. 

— Vasario 1 d. nakties laiku

Dabartes rodos nu- 
savaite-

'Hį ' *lf;!

žmogžudžiai iszžude visa Kir
stuku szeunyna. Peiliais nužu
dyta. vyras, moteris ir du pen

kis gyvas paliktas. Iszvežta 
grudai, mėsa ir arklys su visu

stuku szeunyna. Peiliais nužn-

keto metu vaiku; lopšzy kūdi
kis gyvas paliktas.

pakinktų. Kirstaukas turęjo 
piktus szunis, bet.priesz ta lai
ka nežinia kieno buvo, nunuo- 

Kirstukas buvo netur
tingas. Kaip matyti, piktada
riu butą pažinstamu;
spėlioja ant rusu, kuriu tame 
kraszte yra.

dinti.

žmones

ISZGYDYTA STEĖUKLIN- 
GU BUDŲ. q

reik

Rymas. — Visas miestas kal
ba apie stebuklinga iszgydy- 
ma mergaites Reginos Ponollo, 
dukrele vargingo ūkininko isz 
Vincenzos. Mergaite apsirgo 
kada radosi kliosztorije Padua. 
Miniszkos jaja nusiuntė namo. 
Szeimyna tvirtai 
Szv.
ja iszgydys, nes jiji melde tėvu 
idant jaja nusiimsiu in Lourda 
in kur keliavo didelis pulkas 

specialiszkanį truki*-
- - ' T-rj ,

tikėjo buk
Panele jaja neapleis ir ja-

SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS

61.
Kad kita syki vienas ponas 

turėjo labai gudru, vęžcja; vie
na syki tas ponas rengė balių ir 
savo vežėjui davė pripirkt vi
sokiu daiktu už dvyleki:
man sako, del ''baliaus puikiu 
drabužiu, tai nusipirk siulu už 
dvyleki, audinio už dvyleki, 
kreidos už dvyleki.” Tada vis
ko prisipirkęs tas vežėjas pa- 
mieravo tam ponui ir užsidaręs 
seklyczioj, dirbo pusantros die
nos, aut galo paszauke poną 
pasimieruot. Ponas atėjės žiu
ri, kad ant grindų su kreida

UO kas ežia?” pa- 
O del pono eile 

,” atsako vežė
jas ir da parode siulu, audimo, 
kurie buk tai da like nuo siudi- 
mo. Na, atėjo ir balius. Vėl po
nas paliepė visko del baliaus 
reikalingo pripirkt vis už dvy
leki: sziėno už dvyleki, valgio 
už dvyleki, žvakes už dvyleki, 
žodžiu sakant visko, kas prie 
baliaus reikalinga. Privažiavo 
svecziu; už 
sziena pakabino vidini j tvarto 
kur buvo svecziu arkliai suves
ti, už dvyleki vežėjas nupirko 
tabokos, su kuria visus vaiszi- 
no, ir visi gyrė cziaudedami; už 
dvyleki žvake jau baigė degti: 
svecziai tai pamato iszvažinejo 
namon, žinodami, kad tamsoje 
nesmagu būti.

Kada 
namon, 
savo poną visur, ir buvo da nuo 
baliaus like szieno, žvakes ir 
tabokos. Tada ponas tam Savo 
vežėjui davė į

dvyleki,

mieravo tam ponui ir užsidaręs

iszraszyta.
4 4klause 

nauju drabužiu

dvyleki ^nupirkta

svecziai 
vežėjas

iszvažinejo 
apsivadžiojo

pelegrimu specialiszkanį truku 
je. Prisiartinant diena kelio
nes,’mergaite teip apsldbo, jog 
negalėjo jokiu bud u a t but į to
sios keliones. ,, < y

Tame laike kaime pasirengi- 
nejo ant paszveu tinimo yliau jo 
stovylo ant garbes Šzy.;Pane-
nėjo a n t pasįven tinimoyliau  jo

1les, taja diena Regina melde su
aszaromis tėvu idant jaja nu
vestu in bažnycziu. Bažnyczio- 
je melde savo kaiminkos idant 
iszmelstu Szv. Paneles sveika
ta del josios. Su tais žodžeis isz 
silpnumo sukrito ant suolelio, 
bet tuoj paszoko ant kojų 
szaukdama, buk likos iszgydy- 
ta ir nejauezia jokiu skausmu 
ir pati, be pagialbos kitu nuėjo 
namo.

Daktarai po
Reginos tvirtina, buk ne ženk
lelio ligos nesiranda josios ku
ne. Kėlės dienas priesz tai pri
pažino levams kad mergaite 
turės mirti.

apžiūrėjimui

to

Nanticoke, Pu. — Palici- 
jantas Hoar rado pundeli bu7 
maszku $2,500 kurias pamote 
biznierius. Kada jam sugražino 
likos gausei apdovanotas su 
aeziu.

ir seseria Frauciszka Žaliepia
«<.■■■■ * /i z

. - ... < . v
Seredos ryta su bažnytinėms
apeigomis Lietuviszkojc baž-

• 4 | Jr J’ ™ * į
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Advokatas

te

• M

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
ij, it ’• 1 '! . Ii ii’ >: 1 - bjjr h , 1
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Jau užbaigom daryt
Nauja Dideli Sapnoriu.

- Ka-gi maczi-
je, papildęi didžiausia žudinsta
užmuszoi tęva ir motyna, ka
asz galiu pasakyto ant tavo 
iszteisinimo J

Žadintojas: — Duuggalis.
r--------------------------------------------- ,

audžiu, idant pasigailėtu bied-

iszteisimmo?
44

pone advokate, gali 

no sieratelo

praszyti

160 puslapiu, 
gybe nauju paveiksiu,

bu dau-
1 j ’ , 11 >■’ 1 < .

iszaiszkina visokius sa- , 
h i ...i "',i | * „k į , * .i . , i ■ » i , 1. v if ■ 

pnus kokius 
gali sapnuot.

žmogus 
Knyga 

puikiai drueziai apda
ryta kietais audoklineis
apdarais* Preke su nu-
8i.uutixnu tiktai $1.50.

W. D. Boctkatukas-Co. 
į Ma^nby City, Pa.

penkis raudonus 
sznapsus. Paskui po kiek laiko 
vėl tas ponas sumislijo tam sa
vo vežėjui darbo, 
velnią nupieszti.

RTV ■ \ hn. *i ‘r r ,4

MERGAITES KAIP JUM
PATINKA SZITA MADA?

yv’ii' i . T* i» ■ j c  i ■' ■ v

moterėles Anglijoj

r**1
*I * o

jo visa ir pradėjo laužyti, dras
kyti ji. Senelis cziupt už plau
ku ir kaip pradės diloti su bi-

-----  —.... .... ......... .. - - — - — ------------- -^1

Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas Graborius

zunu. Davė, davė, kol gaidžiai 
neužgiedojo. Kaip gaidžiai už
giedojo, taęla pana nusiramino

“Asz nugalabijau vie
nuolika kavalierių, 
dvyliktojo negalėjau, 
vau velnio apsėsta.” Tada se
nelis nuėjo pas savo gulenti 
vęžįpie žmogų ir pasako, kad 
gali eiti prie panos ir laimin
gai gyventi: “asz 
iszgelbejau nuo smerties.” Ir 
senelis nuėjo savo keliu. Ilgai 
jiedu gyveno. Paskui vėl vel
nias pradėjo apsėsti ta pana. 
Ji pradėjo visaip kankinti sa
vo vyra, isz va re ji net gyvuliu 
ganyti. Viena dienu jam bega
nant, atėjo
“Leisk mane, asz ganysiu ke
letu dienu.” 
parsivarė gyvulius,
vėl persivertęs in jos vyra), 

Pati sutiko ji lauke ir
t‘tu

Badai ' ■ "nil ■ r -y. , r • , .p i M • I ■ • * m -r; 1 «•

invest!, szkotiszka mada - t • J

_ I

Toji mada prasiplati- 
, Viena ak- 

torka Peggy Shannon, apsirė
dė in szkotiszka paroda ir pe
rėjo per Fifth Ave., idant pa
rodyt žmonim kaip toji mada 
iszrodo.

..ii1

mano
in vieta nesziojimo trumpu 
szlebiu. 1
nes ir po Amerika,
t........ ^,<2. ’

o tai liepė 
Nusiminęs 

viena syki savo stubelyteje sė
dėdamas vežėjas nulindęs nuš
lijo apie velnio esybe, kuri tas 
ponas liepo nupieszt; teip jam 
besirūpinant ir 
pecziuku: “ž 
beda spiria, ir ponas nori mano 
pamatyt, tai tu labai nenusi
mink: atsiheszk nuo pono dide
li arkuža popieros ir trejopos 
kreidos, juodos, raudonos ir ža
lios, tada asz tau pamarėli pa
sirodysiu, ir tu mane po trupu
ti galėsi nupieszti ir nupioszos, 
kaip rodysi tam 
ponui, dabok, 

’niekas nepamatytu; tu pats ga- 
, asz tau 

nes tu man

F

*

Ute

ir (are:
o laves 
asz bu-

MILL & PATTERSON STS. 
ST. CLAIR, PA.

ir laidoja mirusiushzbahamuoj*
1 ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo

šia nuo papraseziausiu iki prakil-
. niausiu. Parsamdo automobilius de) 

laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir
i kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas. 1373 M

vonelių,

1
f'. J

tave, sako, 
smerties.

senelis ir sako:

Tas leido. Senelis
(žinoma

namon.
p išdėjo plūsti ant ję: 
szioks, tu toks, tu muszi gyvu- 

, asz tave užmusziu
Senelis du labiau dirbo

liūs mano 
patj.” 
viską ant piktumo. Jis po aki
mis ponios su mietu paukszt 
per nugara jauezui. Poni da la- 
biaus siunta. Paskui ryto meta 
iszsįvarydamas senelis pasako: 
“asz parsivarysiu gyvulius fju 
plocziumi apsisiautęs, o gyvu
liai viri pareis kazoka szokda-

Ir iszsivare. Kaip atėjo 
senelis papjovęs vie

na jauti, nulupo skūra, o kitu 
gyvuliu pamuszo po viena ko
ja ir varosi namon. Poni sutiko 
ji lauke. Isz tolo pamate, kad 
visi gyvuliai szlubuoja, o pats 
pieniui apsisiautęs su skūra 
jauezio. Kaip pradės plūsti ant 
jo! Tada nusivedė ji in jau ji ir 

’°nebijo to nuiszimo.
“cziupt” jai 

kaip prhdos ja 
, muszo, kol ne- 

iszvare velnio ir tada pasako: 
asz judu buvau sutaisęs, kad 
dorai gyvenfarinete, o dabar tu 
vėl pasrszaukei sau velnią.” 
Nuo to laiko jau nebeapsedo ja 
velnias ir dorai ilgus motus jie
du gyveno, o senelis nuėjo sa
vo keliu. Tolinus bus.

mi.” 
vakaras,

J. G. BOGDEN |
322 W Long Ave Du Bota. Pa 

to **
Liet n vi.szkHr Raiikieriu*
ir Lniv»k«»rczii» Agentu*-

Ll«tuvl«*ka* Graberlea
K RĖKLAITIS

Laidoja numirėliu* • pagal 
naujausia mada ’ ir mokslą 
Turiu pagelbininke moterių 

Prieinamos prekes.

816 W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY. PA.

Teleponas No. 149
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poną pasodino ant kėdės 
ir priesz ji isztiese ta popiera, 
ant kurios buvo nupiesztas vel
nias. Ponus ta pamatęs susirie
tė, iszsitiese, suriko, žioptelėjo, 
kinkas pakrato, akys in. virszu, 
kaip kukuliai, iszszoko; tam 
tarpe velnias pripuolęs spran
du nusuko, duszia iszsiemes su 
kanebeku i neirto ir nusirabaz- 
dinp in pekla. Kiti ponai, ka 
žiių’Ojo Į , . J. _ *

savo

akys in. viražu 
iszszoko;

• l»er plyszi, apjako, o 
katrie nepritllpo žiūrėti, tuos 
žieminis sziurpulys perpūto. Ir 
visi ponai, viską palike, iszsi- 

žmogeli, jaigu tavo skirsto. Paskui tas vežėjas liko
prasznoko po

iszdy kušiui 
kad dauginus

Velniui pabaigus szueke-

Ii manos visai nebijot 
nieko nedarysiu, 
gali kartais but dideliu drau
gu, o mums velniams ant svie
to draugai tai didoi reikalin
gi. ’ ’
ti, vežėjas atėjo pas poną pra- 
szyt popieros ir kreidos; ponas 
prasidžiugęs tuojaus davė di
deli arkuža popieros ir trejo
pos kreidos. Vežėjas dabar du
ris užsirakinės ir, velniui iszki- 
szus galva isz po pecziaus> pra
dėjo maleyotį. Nupiosze galva, 
akis, ausis, raguczius. Velnias 
vis po biskuti lindo isz po to 
pecziuko, o vežėjas pasižiūrė
damas piesze; ant galo velnias 
jau iki pusei iszlindo, ir visas 
iszlindes atsistojo prieszais, o 
vežėjas prįsižiuriiiedamąs visa 
ji nnpicsze, kaip, tikrai iszsi- 
žiuri velnias. Kada buvo vis
kis pabaigta, velnias vėl inlin- 
do atgal in ppcziuku, ir jipi ve
žėjas turėjo 'gatavai del povę 
pamalevojes vęlnia. Na, dabar 
viskas buvo gerai, tik reilęejo 
tam ponui pajodyt velnią, ir jis 
vis uedave pakajauSf vis pra
sze parodyt, o vežėjas vis da

ponu ant t ė dvaro, vedė už pa
ežiu apsirinkęs szvaria mergi
na. Ant tu vestuvių ir asz bu
vau, per barzda taukai varvė
jo, burnoj nieko neturėjau.

62.
Kita karta gyveno labai gra

ži pana. Ji buvo velnio apsėsta. 
Keletas kavalierių jojo pas ja 
mcglautis ir vis ji juos nugala
bindavo. Teip karta pasitaisė 
važiuoti vienas kavalierius pas 
ta pana. Bevažiuodamas keliu 
sutiko toki seneli, genelis pa- 
prasze apsistotie, priėjo prie 

sako kavalieriui: 
imk mane.už vežeja busi lai- 

Kavalierius pa misi i- 
> ° 

tas senelis buvęs szventasis.

lis pasuke\įam: 
guldys in

vežimo ir t <
mingas. ’ ’
jes paėmė seneli už vežeja

ežiuku, ir jau ve-
žejas turėjo 'gatavai del ponę 
pa male vojes velnią. Na, da ba r 
viskas buvo gerai, tik i'eiięejo

», i * $ 4 «i i į * ■ ’ * ■ , i 1 * "ri

uedave pakajaus, vis pra
I;vilkino ant tbUaus. Viena syki

buvo pas ta? poną didelis ba
lius: svecziu ir giminiu buvę
isz toli atvažiavo. Kada visi
jau buvo gerai . užsilinksminę, 
drauge ir minėtas ponas, per 
nevalu užsimano pamatyt ta
nupieszta velnią. Vožėjus isz
I . .

įritinai prispirtas, turėjo pato- 
te’ * ’«*' -te', *te. a" ' J •

pradžios atsikalbinėjo, bet, ga-

dyį, Insivedo, ta -savo poną in
atskira kambarį duris pridaro.

Jie nuvažiavo pas pana. Sene- 
4 4 

ova, tu. sakyk jai 
kad nori eiti savo arkliu pažiū
rėti ir ateik pas mane.” Inejo 
kavalierius pas pana. Pana pa- 
pr^sze sesti, ilgai jiedu kalbė
josi; kaip atėjo naktis, pana 
paguldo ji iii lova. Tada įtava- 
Ucrius sako panai: “ 
siu savo arklius apžiūrėt i 
tuoj ateisiu.” 
pas seneli.

VII IV 4/VL V CVO/J V4O4U 1M

lova, kur tave norėjo paguldy
ti.” Kavalierius atsigulė veži
me, o seneilą persimainęs in to
ki pat kavalierių, kuris pasili
ko vežime begulintis, ir inejo

kaip tave pa- 
f

reti ir ateik pas mane.

Asz beg- 
, asz 

Ir iszejo. Atėjo 
Senelis tarė jam: 

gulk tu vežime, o asz eisiu iii

i TA1'

nepažino ir mislijo, ‘kad tas

4

prie panos. Pana, žh^mht jji 
nepažino ir mislijo, ‘kad tas 
pats pirmasis kavalierius. Se
nelis, atsigulė in lova. Ir ate-ję 
pana prie jo lovos. Visu pirmu 
padėjo viena ranka ant jo kūno 
ir klausia: 
ranka»1

“ar sunki mano
Kas ežia, tarė su

erszkeeziais pradėjo inuszti 
senelis vis 
Ant galo senelis 
už plauk n, 
muszt! Musze

NESIKANKYK SAVES.
Jeigu jautiesi koki nesmaguma sa

vi j e kaipo tai viduriu užkietejima, 
perszalima, kosulį, dusuli, sunkuma 
po krutino, katara, strėnų skausmu, 
kraujo tingumą, iszputimus, rugavi- 
mus, galvos skausmu, iszgasti, nesuo- 
lumu, nusilpnėjimu, mėnesiniu perio
dą nesmaguma, tai nėsikankyk virsz 
minėtoms ligoms, bet gauk pas mus 
žolių o suteiks jum pagelba ir svei 
kata, kaip ir daugeliams jau suteikiu. 
Musu žolių sekanezios prekes: Del 
kraujo valimo, palengvinimas mėne
siniu, nūo kosulio ir kokliuszo, nuo 
strėnų skaudėjimo, viduriu užkietė
jimo, rumatizmu, nuo dusulio ir džio
vos, szlapinimosi lovoje, vandenines 
ligos, kiekvieno pakelis po 60c. Nuo 
nervu ligos, iszgasties, galvos skau
dėjimo ir svaigimo ausyse ūžimo, pa
kelis po 8oc. Nuo galvos ir nosies ka
taro 85c.. Nuo balt-liges del moterių 
85c Geriausi gumbalaszal 50c. Pa
lange trajanka 60c. Poplaiszkai 35c 
Nuo plauku slinkimo Ir pleiskana isz- 
valimo 60c. Visu metu gyvenimas 
Szventuju apdaryta $7.50. Atsiųskite 
10c. o gausite musu visokiu žolių ir 
Knygų kataloga. Reikalaujame parda 
veju musu žolėms?knygoms ir popie
čiu gromatoms. M. bukaitis, 
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.
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PAJESZKOJ1MAI.
Asz Vincas Maculeviczia pa- 

jeszkau Joną Mastaucka, pir
miau gyveno Farmington, W. 
Va. Taipgi pajęszkau savo 
kūmo Juozą Vitkauęka. Jeigu 
kas apie juos žino meldžiu pra- 
neszt nes turiu svarbu reikalą.

Wm. Maculcviczius
Box 802

\iil. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR balsamuotojas ■.

riaokhma

Laidoja kunua Numirėliu pagal Nau
jausia mada Pigi preke Telpgl 

automobiliuspristato 
reikalam*

Parduodu rlaoldu* paminklus, dide
lius ir mažius ui pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tol 
kreipkite* pas mane, nes ass galiu ju
mis pigiau gerinus parduoti negu kiti.
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Joluistou City, III.

Pajeszkan savo drauga Fe
liksą Burba, jis gyveno Wau
kegan, Ill., dabar nežinau kur. 
Taipgi pajeszkau jo brolioKa- 

Meldžiu atši
lt

žirnieni Burba.
szaukt ant adreso.

Martynas Barkauskas
31 Portland Stn 

Lawrence, Mass.

Pajęszkau broliu Antana ir 
Juozapa, ir seserį Marijona La- 
o 
kaus.

ueziu ir pusbroli Antano Jur- 
Visi gyvena Chicago. 

Pusbrolis A. Jurkus gyveno 
ant Alei-kos. 
szaukk

Praszau atši
lt

Jonas Ligutis - 
472 Minonk, IU.
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333-338 W. Centre SU Makaeey Cltj

CAPITAL STOCK f 12*.009,00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS 4623,8W.62

Mokame 8-cxla procente ant 
sudėtu pinigu. Procente pridedam 
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir. jus 
turėtumėt reikalą bu muau banke 
nepaisant ar mažas ar didelis

H. BALL, Prwridentaa.
Geo W. BARLOW, Vlce-Prea.
Joa E. FERGUSON. Kaeieriua

CHA3. S. PARMLEY
RmI Estai* Agrat. Notary Pateli*

Jeigu norite pirkti ar parduoti name 
tai keripkites pas mane, au jumit 
ta reikale atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randas.
namus ir forniczlus. automobiliui Lt

Kampa* Catawi«*a ir Market St.
Mahan y City, Pa-

....... "‘r .............- ....... .
W TRA8KAO8KAB

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY
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’■iiiDaraktęrka-
• iedripja ^ienoje ties savim,

Ka matai
> I i 4

nis, paneles ranka, kaip gaį- kaip iszęijei ant ulyezios?
t V t ita/ « ■ '“’i tea ' • te I • . * M * ' »te * . ' j iJp

dangų.
D,

ja, ka matai ? 1
V. — Kaip lyja, tai

Paskui uždžio plunksnole.,, 
dėjo viena koja ir vėl klausia.:

ar sunki mano koja*?
mistos koja, tarė senelis, kaip 
gaidžio plunksnele.r r Panagaidžio pĮunkęuele,

J

I
O’

Vaikas: — Matau skaistu
Hl'l. " ’li : T Tj II ’ | . Ji „ |. F. ■ | . I ,1 I i, i,

Kabai gerai; o kaip ly-

szelst.ą i® p.iktuinj?, szoljo ant. paragoĮiu,
matau

Lakioja hunus numirėliu. Parsamdo 
automobilius del laidotuvių kriksz-
i

529 į, CcpUc St. Mabauoy feityA Pa«
Urdu, veseliju, pasiv®linijinio ir tt*
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J,

r

rai, kad ne nuo tėvo motinos 
ar savo grinteles, o'isz lauko,

I

I

i
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“SADlJE**
I
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naszlaiti.
Suprato, kad,kažkas su juo

Geležkelio darbai baigti. I mesa nors pasižiūrėti galihia, 
Darbu vadovas apmokėjo, kiek daugiau namu ir žmones ne to- 
kam priderėjo, apgavo, kas ga- j ki vargingi, kaip pas juos, 
linui buvo apgauti,, iv žmones Į Važiavo stoti po stoties, ežia 
būriais eme skirstytis, kiekvie- (ilgiau, ežia trumpiau vietomis 
nas trauke in savo šaižiu.

Karcziamoje prie plento užo inžinierius i n side e ji pavalgy- 
ligi vidudienio. Vienas mestai- dinti, o Mykoliukas jam užtai 
niu kimszosi in pintine, antras nusilenke iii kojas.
pirkosi degtines namo, treczias 
ežia pat nusigėrė. Paskui, pasi.

lyszu-

Darbu vadovas apmokėjo, kiek daugiau namu ir žmones ne to-
-------„--------------------------7---------------- ’ K-----------

Važiavo stoti po stoties, ežia
O

Saulei leidžiantissustodami.
l

i j*

Privažiavo visai nauja apy. 
liuke. Nebuvo ežia patvinusiu 

dare isz storu audeklu ryszu- balu, tik vieni kalnuoti laukai 
Hus ir persikabine juos per po- ir vingiuoti, smarkus upeliai 
ežius, nuėjo szukaudami: Dingo mažos pirkeles ir

— Lik sveikas “kvailas My- griuoti daržines kluonai, o bu
vo matyti puikiu dvaru ir mu
ro namu, geresniu, negu ju baž 
nyczios arba karezemos.

Nakti sustojo ties kalne esau- 
cziu miestu. Namai, rodėsi, li
po ant vienas kito, o kiekvie
name ju buvo 
kaip Žvaigždžiu danguje, 
szimte laidotuvių nepamaty
tum tiek žvakių kiek tame mie
ste...

Kaž kur gražiai grojo ir žino 
nes vaikszcziojo būriais links
mai sznekucziuoflamies, nor 
buvo jau taip tamsu, jog nebu
vo galima iszgirsti kaime nu
gąsdintu szunu lojimas ir vai- 
duok 1 i u szau ksmas.

.Mykoliukajs nemigo, 
nierius liepo 
deszros ir
paskui iszvare ji ant kito va
gono, kur veže smėli. Minkszta 
ežia buvo, kaip pūkuose.
vaikinas nemigo, sėdėdamas 
ir parietės po savim kojas jis 
valgė deszra su duona, net jam 
akys lindo virszun ir galvojo:

—- kiūrėk, 
esama pasauly

koliuk”!...
O jis stovėjo.

%

Paliko pilkainb lauku ir ne 
žvilgsniu ju nepalydėjo; tik tai 
žiurėjo in blizgnnczius bėgius 
kurie ėjo toli toli, nežinia kur. 
Vejas kedeno jo tamsius plau
kus, sklaidė balta stora audek
lo palaidinuku ir isz tolo nesze 
paskutinius tolstaneziu .draugu 
dainos žodžius.

Veikiai pranyko už kadugiu 
krumu ju balti palaidinukai ir 
apskritos kepures. Pagaliau ir 
daina nutilo, o jis stovėjo susi
dėjus rankas, nes nuturėjo kur 
uiti. Kaip to, kiszkio, 
valanda szokiuejo 
liais, taip ir jo, vargszo 
laiczio, lizdas buvo 
maisto sandelis — kur Dievas 
duos.

Už smėliuoto 
girdo szvilpnkas, sukamuolia- 
vo durnai ir sudundėjo. Atėjo 
darbo traukinys ir sustojo ne
privažiuodamas nebaigtos sto
ties. Riebus maszinistas ir jo 
jaunutis pagelbininkas, nuszo- 
kc nuo gaivežio, nubėgo in kar- 
ezemn. Juos pasuke ir stabdy- 
tojai. Pasiliko tik inžinierius, 
kurs susimastęs žiurėjo in tusz- 
czia apylinke ir klausu garo 
sznypsztimo katilo.

Vaikinui buvo pažinstamas 
inžinierius ir jis žemai ligi že
mes jam nusilenke.

—- A, tai tu *‘kvailas Myko- 
liukai“! ka gi ežia veiki? — 
paklausu inžinierius.

— Nieko, ponuli! — 
vaikinas.

— Ko negryžti namo ?
—• Neturiu ko gryžti ponuli.
Inžinieriua ka sumurmėjo, c 

paskui tarė:
— Važiuok in Varszava. Te

nai visuomet gausi darbo.
— Kad nežinau kur?
— Sėsk in vagona, tai suži-

kurs ta 
geleži nke- 

nasz- 
laukas, o

kalnelio pasi-

atsake

keturiade-

pavažia-

I

uosi.
“Kvailasai Mykoliukas’’ už 

szoko ant vagono, kaip katinas 
ir atsisėdo ant krūvos akmenų.

— O pinigu turi kiek ? —pa
klausė inžinierius.

— Turiu rubli
szimt skatiku ir auksina de- 
szimtokaįs.

Inžinierius vėl pradėjo niu
niuoti ir dairytis po apylinke, 
o garvežys nuolat urzgė. Paga
liau iszbegO isz kareziamos 
traukinio palydovai, buteliais 
ir ryszuliais neszini. Maszinis- 
tas ir jo padėjėjas sėdo in gar
vežį ir nuvažiavo.

Kokia mylia kelio
vus, ties pasisukimu pasirodė 
durnai ir vargingas, tarp balu

Mykoliukas atgijo, 
juoktis, szaukti (nors jo 
kas nebutu iszgirdes ir taip to
lį), mosuoti kepure... Net va
žiuojąs auksztoj budelei stab
dytojas subarė ji:

— Tu ko ežia nenusedi l Dar 
nukrisi, ir velniai tave paims...

— Tai musu kaimas, ponuli, 
va tenai, vaL

— Kad jusu, tai ir sėdėk ra
miai, — atrėmė stabdytojas.

Mykoliukas ramiai atsisėdo, 
kaip jam buvo sakyta. Tik jam 
kažkodėl ant szirities buvo liud 
na, eme kalbėti poterius. Ar! 
kaip mielai jis gryžtu in ta mo
lio ir skaudu sodžių, ten —- 
taip balu.,. Bet neturėjo ko 
gryžti. Nors ji ir kvailiu va-

susistates kąiępas. Ji pamatęs, 
. Pradėjo 

nie-

]į), mosuoti kepure...
v ♦ ‘ “

atrėmė stabdytojas.

kaip jam buvo sakyta. Tik jam
« * vi V i * r..41 4 ■ ' -i

žiuo-

daug szviesos, 
N<

s

Inži- 
duoti jam švara 

kepalėli duonos, o

Bet

stebuklukokiu 
f
• • • •

Pastovėjęs kelias 
ryto meta traukinys 
toliau. Vienoje stotyje 

traukinys užtruko ilgiau, c

valandas 
važiavo 

m isz9

ko, 
konduktorius pasakė Mykeliu
kui, kad inžinierius gavo tele
grama ir, turbut, grysz atgal.

Isztikruju, inžįnieriiis pasi- 
szauke Mykoliuka pas save.

— Asz turiu gryžti, — tarė.
— Ar tu vienas važiuosi in Va r 
szava?

— Ar asz žinau! — prasznab 
ždejo Mykoliukas.

— Na, 
žmonių ?

— Kaip gi asz, ponuli, pra-

juk neprapulsi tarp

pulsiu, kad asz nieko neturiu ?..
Tikrai, kaip jis galėjo pra

pulti!
— Tai važiuok, — tarė inži

nierius. — Ten prie stoties s ta. 
to naujus namus. Nesziosi ply
tas ir nemirsi isz bado. Kad tik 
neorasigertum. Paskui gal ir 
geriau bus. Del visa ko — szc 
rubli.

Vaikinas paėmė nibli, 
lenke inžinieriui 
insircpeczkino in savo vagona 
su smėliu.

Tuojau ir važiavo.
Pakeliui paklausė kondukto

riaus.
— Ar toli ponuli, 

musu stotis?
kokias keturiasde- 

szimt myliu. Ar asz žinau!
— O peseziam, ponuli, ilgai 

reiktu eiti?
— Kokias tris savaites. Pa

galiau nežinau.
Vaikina paėmė neapsakoma 

baime. Kam jis nelaimingas 
važiuoja taip toli, kad net trys 
savaites isz ten namo reiks eiu 
ti!...

J u 
apie viena berną, kuri sugrie 
be viesulas ir greitai, greieziąu 
net, negu butu galima persi
žegnoti, ąunėsze ir bloszke tjž 

4r * r ' \ [IIF f 

nies kvėpuojamoji masztiw, 
kurios bijosi seni žmones, ne 
blogesne už viesulą? 
jinai dar ji numes!

Taip pamąstęs, insikibo va
gono briaunos ir užsimerke. 
Dabar pajuto, kaip ji nesza,

nuši
lki keliu ir

isz ežia

- In

k a i me pa sa ko j o k a r ta

dvieju myliu jau negyva. , 
su juo ne tas pat f Ar toji’t

O, kur

kaip baisiai szniokszęzią dun-

n 4'1 ♦ ‘negerai, atsitiko, bet ka gi da
bar darysi. Bloga jam, turbut,
ir dar blogiau bus, bot kadangi 
jau buvo bloga, blogiau ir blo-
ginusia, atsimerko ir pasileidę 
laikęsis vagono. Tokia Dievo 
valia. Juk tam jis ir vargszas: 
reikia^skurda ant spraudo ne
szioti,'o sžirdyje baime ir gai
lesti...

Garvežys susniege. Myko 
liukas pažvelgė prieszais save 
ir pa mato isz tolo ta rytum na 
mu miszka, durnu ruku apsiau 
s ta .

— Ar ežia kas jdoga ? 
klauso palydovo.

— Tai Varszava!
Vaikinui vėl szirdi suspaudė 

Kaip jis iszdrys ineiti in tuos 
durnus?

Stotis. Mykoliukas 
Pabucziavo palydovui 
ir apsidairęs nuėjo 
in krautuve, kur iszkaboso bu
vo iszraszvti iszdažvti stiklai 
su raudonu alum ir žalia deg
tine bonkose. Ne girtuokliauti 
jis tenai ėjo, bet kas kita ji 
trauke.

Už karezemos buvo 
statomieji namai, o 
krautuvo stovėjo 
Atsiminus inžinieriaus patari
mu, nuėjo pasiklausti darbo.

Mūrininkai, kalkėmis ir mo
liu susitepu smarkus vyrai pa
tys ji užkabino.

Kas tu per vienas?
... Kuo vardu tavo mo- 
Kas tau tokia kepure

— pa-
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iszlipo. 
ranka 

palengva

matyti 
prieszais 

mūrininkai

Isz
kur esi? 
t ina ?...
pasiuvo

Vienas ji už rankoves timp
telėjo, kitas kepure jam ant 
akiu užmovė. Pora kartu apsu
ko ii. taip kad vaikinas dabar 

kurios pusesnežinojo ne isz
atėjo.

— Isz kur gi tu, vaikuti ?...
— Isz Vilęzoliku, ponai! — 

atszove Mykoliukas.
Kadangi tuos žodžius jis isz-

atrodė

žmones žiiv

mi*.* m < •* ' . j.r7. >
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Jusu’iriėigu taksai, kuriuos 
turit mokėti 1925 m. yra ma
žesni, negu Įmokėjote 1924 m. 
imant proporcijonaliai sulyg 
justi incigu. '•

Ta'ksu sumažinimas
f įį.. f
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i indejo 
galen 1924 m. Birželio 2 d.

Vienok t ta ksu suma žinimas 
riobiįVodiktai viena nauda ku-

■
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. , rią szte*1 i n statymą s pridavė.
Padidinimas

ii
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f
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> mažinimas
; “uždirbtu

niioszimcziais
!r 

indomios kiek-
kitos

r

ta :>■
•l>. *

PUIKI ATMINTIS DEL MOTINISZKUMO.
W. Clarke Noble isz Washingtono 

modeli stovylo kuris neužilgio bus pastatytas per 
tiszka Moterių draugavę, kuri aukavo pinigus ant pastatymo

užbaigė dirbti maža
Terptau-

tojo stovylo ant garbes “Motiniszkumo.

isZemimo vedu
sioms ir szoiniyniv galvos, su- 

2T) 
indigu

permainos yra
vienam taksu mokėtojui.

Po nauju aktu normale tak
su mokestis yra du nuoszim- 
cziai ant pi rmu j u $4,000 už
darbio, keturi ntioszimcziai ant 
kitu $4,000 ir szeszi nuoszim- 
cziai ant kitu. Po pirmuoju ak
tu normale taksu mokestis bu
vo keturi nuoszimcziai ant pir
mu $4,000 ir asztuoni nuoszim-

f
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sakydamas jus. Bet kadangi ji 
pradėjo ji tu vadinti, tai ir ji
sai pradėjo in—tu.

— Nesivargink, —
— jau asz ir už savo ir už tavo 
padarysiu.

Ir dirbo teisingai,
prakaitas iszpylo kakta, o mer
gina tiktai pavirszium stumdo 
savo ieszmu.

Nuo to laiko per isztisa dio- 
abudu, vi- 

vie-
Kai kada pristodavo prie 

Mergi-

kalbėjo,

net jam

na va i kszcziodavo 
suomet kartu ir visuomet 
ni.
ju vienas darbininkas.
na i nebutu daiktu prikalbėda
vo ir prikaisziodavo, o isz My- tiku?
koliuko nasitveziodavo, ir tiek. 
Vakare Mvkoliukas pasilikda
vo nakvoti statomuose namuo
se. nes'nueiti kur nuturėjo, o jo 
drauge eidavo in miestą kartu 

kitomis moterimis ir tuo
murininku,.kuris ja nuolat bar
davo, o kartais kupron 
teidavo.

P

— Kažkodėl nemyli morgai- 
— kalbėdavo sau Mykoliu-
— Bet ka padarysi! Tam 

, kad mus

su

tos,
kas
• • •jis ir

rink

mūrininkas 
kumszcziotu...

Užtat jisai, kaip inmanyda- 
mas, stengėsi atlyginti ta jos 
skriauda. Dirbo nuolat už ja ir 
už save. Pusrycziaudamas da- 
lyjosi su ja duonai, o pietums 
pirkdavo iai barszcziu už pen-

tare giedamu balsu ir
labai su si rupi nes, tai mūrinin
kai vienu balsu eme isz jo juok 
tis.

Ir jis juokėsi kartu su jais, 
kad ir nujuokiamas.

— Tai linksmi 
rėk! — galvojo.

Tas jo juokas ir pądori vei
do iszraiszka patraukė in jfmu 
rininkus. Nusiramino ir eme ji kis skatikus, nes mergina be

veik niekados neturėdavo pini-

Kai juodu paskyrė plytas 
ant aukszto neszioti, Mykoliu 
kas jau negalėdavo pavaduoti 
savo drauges, nes ja stebėjo 
meistras. , ,

Bet žingsnis žingsniu eidavo 
paskui ja lįnkstąucziais laip- 

kad 
nesuklupti ir plytos jos nepri- 

"rlrr irn> ' .........               ,1

klausineti. O kai pasisakė jesz- 
kas darbo, paliepė eiti kartu 
su jais.

— Kvailas, bestija, bet, ro
dosi geras vaikinas. — kalbėjo 
vienas isz meisteriu.

— Reikia jis paimti, — pri
dūrė kitas.

— O insipirksi tu ? — klausė 
Mykoliuko mūrininkas.

— Kad nežinau kaip?
— Degtines goreziu pastaty

si, — pridūrė kitas.
— Arba gausi užskusti, — 

insikiszo juokdamasis treczias.
Pagalvojęs, vaikinas atsakė:
— Tai jau geriau gauti, ne

gu duoti.
Taip bejuokdami

vieta ir stojo prie darbo. Męis-
atėjo ių

trai sulipo auksztu statomųjų 
laipu, o merginos ir. vaikinai 
eme neszioti plytas. Mykoliu- 
kui, kaip naujai priimtam, lie
pė maiszyti kalkes su smėliu.

Tuo budu pristojo prie mū
rijimo.

Kita diena jam pagelbon 
pristato tokia pat, kaip ir jis, 
vargszc mergaite. Visas jos ap- 

, skvlo- 
marszkiniai

daras buvo sena skara 
tas sijonėlis ir
Dieve pasigailėk! Buvo nogra- 

Tureio tamsu liesa veidą, 
tnimpa riesta uosi ir žema 

i nemo- 
kęję per daug rinktis. Vos sto-

Y * 
Zl.

« •

1 kaktą, Bet Mykoliukas

jo szalia jo dirbti tuoj ją susį-
domėjo, kaip paprąstai susi
domi vaikai merginomis kad,

i

O kai pažiūrėję in ji isz po nu
blukusios skaręs, pajuto, kad 
jam kažkaip szilta vidui pasi-

tais, ir kaip jis bijodavo,

dilio, bet visgi delta suprato da ir kaip vėjais, plakdamas
. 1 r ; i ’■*f • 1 ♦ W B ♦ A "E E4 ■ f "-i ** ij r ,i |f <

tiek, kad žmonėse mažiau bado
nukoncadama ir lengviau gauti
nakvyne, negu ju kaime. O!
Žmonėse ir duona baltesne, in

per veidą, juokiasi: hu! hu! 
hu!.., hi! lųl hi!....

Na ir sugriebė jj dabai' au-
hi! hį! Iii!

d ra, sugriebei... Tiktai tat gc-

darė. Net ja užkalbinti pradry. 
so,

Oi^kuyjuM
Varszavos? Senai su mūrinin
kais dirbate?

Tu dalyku jisai paklauso,

spaustu!
Matydamas toki vaikino rū

pestingumą, tasai piktas mūri
ninkas tycziojosi ir rode ji ki
tiems. Kiti taip pat juokėsi ir 
szauke Mykoliukpi isz 
to:

— Na, kvaily, na!...
Karta pusiaupiete mūrinin

kas pasiszauke ta mergina in 
szalį, kažko isz jos reikalavo ir 
net patašė ja'labiau, negu pa
prastai. Po to pasikalbėjimo 
apsiverkusi atėjo pas Mykoliu. 
ka klausdama, ar neturi pa
skolinti jai dvideszimties ska-

auksz-

9

neturi pa-

Ir ko jis jai neturėtu! Grei
tai atrišzo savo 
riame

mazgeli ku- 
buvo dar isz stoties at

sivežti pinigai, ir davė jai rei-
kai a ujama suma.

Toliaus bus.
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STRAGI TARNAITE.

Vienas ponelis pakolojo tar-
naite už koki tai prasikaltyma, 
o toji atsake:

— , O ka sau ponas mielini. 
Ar tai asz pono pati, jog ant 
manes teip Idykauji?
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PASZVENTINIMAS MALDNAMIO TIBETE
* / .. * , :• . ■ n*' , '

Nesenai atsibuvo paszventinimas budiszko mujdnamid
Tibete kuriame dalybavo tuks.tanczei žmonių. Birmoje ęilęje
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cziai ant kitu. Taksai, im^nū 
nuo kiekvieno žmogaus uždar
bio iszskyrus nękurias'iszimtis. 
Tokios iszimtis yra $1,000 ne-

Tas

vedusiems, $2,500 vedusioms ir 
szeimynu galvoms, ir $400 už 
kiekviena užlaikomąjį asmeni 
iszskyrirs vyra ar žmona, 
reiszkia, kad nuo viso uždarbio
nevedes žmogus gali atskaity
ti $1,000, ir vedus pora, sykiu 
gyvenanti, gali atskaityti $2,- 
500. Jei nevedes ar vedus pora 
užlaiko viena ar daugiau as
menų—kurie neturi 18 metu 
amžiaus, arba negali saves isz 
priežasties fizinio ar protinio 
negalėjimo—galima atimįi po 
$400 už kiekviena asmeni sy
kiu su $1,000 ar $2,500 iszimti- 
mis.

1924 m. mokeseziu instaty- 
mas, talpina savyje speciali ap
rūpinimą taksu sumąžinimui, 
kurie nepasirodė kituose insta- 
tymuose. Visos ineigos iki $5,-

$400 už kiekviena.

000 yra skaitomos kaipo už
dirbtos inęigos. Ant szįos su-

1 i 1 ^"in ' ' ’į " i * ' Ii' T '

mos taksus mokantis gauna 25 
nuoszimcziu kreditą ant visos 
taksu sumos. Pavyzdžiui, tak
sus mokantis nevedes ir netu
rįs jokiu ypatų užlaikyti, kęrio
1924 m, uždarbis buvo $5,000, 
be szio sumažięimo turėtu mo
kėti $8Q. Dabar jis moka $60.

'L 'u »; '' -i . _ L' L 1 '!! L*" i.

Nuo viso savo $5,000 uždarbio 
jis gali atskaityti $1,003, dvie
ju nuoszimcziu taksas ant $4,-
000 yra $80 kuriu ketvirta da
lis arba $20 yra atskaitoma.

r

GERIAUSIA.

— Kuom tu suueli nori bū
ti-

U-gi kąminszluoszcziui.
' * % ■ I . I

Del ko kaminszluosz- 
cziu ?

— Ba nereikia teip lankei 
praustis.

.r Ą' 
1
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PAS DAKTARA.
1 . Tt1*J. *
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—. Ach, daktare! Vakar tu 
ręjau b^lšu inuszi in galva, jo (y 

n

.   I 'i » « »    ■ ■■■ 11 IHBM IIIB^

Kur ton ant munszaininio 
kalno,

( Buvo darbas velnio, 
Buvo tai mokesties dienoje

Po pusiąunakt arti Nedelioje, 
Isz miesto pulkas nutreplano, 

Kad rodos nelaime juosius 
nugabeno.

Viekas butu buvę gerai, 
Kad tai nebutu narsunai, 
Ant tojo kalno narsunus su

tiko, 
’ Na ir vaina atsitiko,

O priek tam kad nebutu pa
sigeria,

Nebutu musztyne pradeja, 
Kuolai, akmens ir revolverei 

Tr da kitoki innagei.
Vienai moterei su kūdikiu, 
Su szuviu vos neiszdegino 

akiu,

i

akiu
O vienas grinorius, 

Gavo kulka ię žandus. 
Sodomije tenais darosi, 
Vienas ant kito varosi.

Ir bobeles toje ręvoliucijoi 
dalybas eme,

Ba ne vienai per szonus su 
lazda seme, 

Vienam galva teip surepetojo
Jog net keli daktarai susiu- 

vinejo,
Plauku skųst nuo galvos ne

reikėjo, 2 
Ba skūra su plaukais nuėjo, 

Kūnas buvo suszaudytas, 
Kaip rėtis subadytas, 
Kaip rodos neiszliks, 

Ta svietą paliks* 
Vienas žmogelis,

41

1 i

Keliolikos vaiku tėvelis,
In kur ten szruotus gavę, 
Ba ir tarpe kitu kariayą

21nt galo paliemonai paren
ka padare, 

Daugybe in koza uždare,
Kiti prasiszalino in kitur, 
Ir dabar malszei sėdėti tur. 

* ♦ *
Kur ten Vebstere, 

Kelios bobeles susitarė, 
Munszaines parsigabeną, 

Riaukia ir niekad nebūna 
gana» z 

O kaip koki vyra sugriebia, 
Nuo jojo kiek centelių isz- 

griebia, 
Tada per diena lebauje, 

O vakare dejuoje.
Pareja nuo darbo vyrai, 

Su bobelka buna negerai. 
Sako kad kreczia drugys, 

Nesvietiszkas drebulys.
♦ ♦ ♦

Vienoje vietoje Skulkine, 
Nedidelioje peczeje vaikine, 

Kaip pradėjo gerti Subatoje, 
Tik nustojo ryte Nedelioje, 

Ba ir turėjo nustotu 
Jeigu vienas ant kito pradė

jo szokt, 
O mat tasai labai smarkus 

buvo, 
Tai kelis ant kiemo isz vi jo, 
Tįejei pradėjo su akmenais

>leisti
Ir langus daužyti, 

Ant galo riarsiinas gavo ypa
per žanda,

•* 1 ’I . M. .

Tas sugriuvo, o vieųas užlipo
jam ant sprando,

-

Jau ku davė, tąi (Jave.» i. - j r • < w -m

Vos dUšzios isz kūno neiszvare.
Negana to, su peiliu ^aidu

lius padare,
. Baisei žmogeli apdare,
Kėlės valandas ant poreziu 

gulėję, 
Ne neęukrutejo.
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riet miegoti negalėjau!
—' , Nuo ko tai f Gal pone 

per daug valgei, ?...............
- . •• .> , .4v. ,.v ■ ! -7 ppbas daktare,—

Arteli nuo kurios randasi ant bokszto, randasi ant tįstai vyras njano klubia pra-

—„ Nuo ko tai' Gal pone 
u_> "'W’ VdbMI " f |f *11' ' 'f * "į

O ne, ponas daktare, — 

namio. Akys porstąto apveįzda, kuri viską ipato kas tint avie- ioszo piningus, paskui pppejas
i 11 ♦ 1% AT 11 '■ ■ •* *• . . b * • f 1 "■ 1 1 > * i! ■< 1 a. . a

I musze man su užbonu in-galva.

stovi tik dvasiszkieji, o užpakalijė j uju tarnai. Dideles akys, | —

to dedasi. Maldnamei susideda konia isz vieno apvalo bbksz- 
tO. . 4'1. .'Pr'

namo susivaidijo su manim ir 
ivtnciryn mon oil ilirKnnil i n > nra 1 rra I

«

u ~
Pakol daktaras neatėjo.
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DR. T. J. TAC1ELAUCBCAS

Pirmutinis Lietuviaskaa
Denttetas MnhanojuL

S-ras Floras Klino Namo••—7'---------— , tv
W. Centre St., Mehanoy Citjr, r*.
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ŽINIOS VIETINES.
1/

daug darbo szi menesi nes turi 
perkratinėt 179 naujus 
mus nž visokius 
mus. Pnek tam du teismai už 
žudinstas: .Jono Maczinsko isz 
Minersvilles kuris nuszove sa
vo paezia ir Sadie Heniock, 
Slavokes isz Middleporto, ku
ri užsmaugė savo naujei gimu
si knjrliki.

Pottsvilles sūdąs turės

------------------------------------------------------------------- 1___________________________________

Isz Shenandoah, Pa.
J ■ ■

Ivanaviczius

8AULE

teis- 
prasižengi-

— Alfredas
likos sužeistas in paežius Kni- 
kerbacker kasyklosial Kazi
mieras Lavinsiu, 113 N. Ches-
nut ulyezios, Apla ike sula užima
kojos toj paiezioi kabykloje ir 
likos nuvežtais in ligdnbuti.

— Franais <
venantis ant E. Oak ' ulybzios

Janhldhis, iJt it K 'T :: M 11 Ji") .u. IA
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— Per paliepimu Readingo 
anglines kompanijos, 
tos kompanijos kasiklos Pane- 
delije nedirbo. Yra sakyta kad 
kompanija turi mažai užsaky
mu del anglies todėl pradeda 
mažiaus dienu dirbti.

visos

I

į

— Jonukas Grazelis 14 me
tu, apleido teviszka pastogia 
sumanęs atbūti ilga kelione po 
svietą, bet kada gavosi su savo 
draugu in Readingo, kur ji už
tiko “aniolai sargai“ ir atga
beno namo. Badai tėvas Jonu
ko dabar mokina ji
jos namie su pagalba diržo.

geografi-

mirė

F

t Praeita kotverga
Vlado Sr.iberta dvieju menesiu 
senumo dukrele Dorota. Lai
dotuves atsibuvo Nedolioj po 
pietį Laidojo graborius Saka
lauskas.

— Poni Janavicziene kuri 
pavojingai sirgo, likos atvežta 
Subatoje namo isz ligonbutes 
kurios sveikata pasigerino ir 
pavojus dingo.

L

ugnis
valanda 

garadžiuje 
521-523 W. 

O kad taji

matydami,

in artnnus
pagel-

szei- 
dideles 

yra: M arsi n u,

— Praėjusia Ketvergo nak- 
ti, apie vienuolikta 
kilo baisi 
W. Traskaucko 
Market ulyezios.
vakara buvo smarkus szaltis ir 
vejas, ugnagesiai
jog neinveiks prioszo, davė ži
le ugnagesiams
miestus, jog reikalauje 
bos. In trumpa valanda atpysz 
kęjo.ugnagesiai isz Shenadorio, 
Girardville ir Tamakves ir po 
keliolika valandų pasisekė už- 
gesyt liepsna. Septynios 
mynos panesze teipgi 
Medės o tosios
.517 W. Market, Barnei 519 W. 
Market Kriancziuniene ir'M isz 
kar, Tisziai ir Paszarkiene ir 
Zekuskai. Graborius Trackau- 
ckas kėlės dienas adgal parga
beno visa vagonu nauju grabu 
ir kitokiu dalvku ir tas viskas 
sadege, kaipo trokas ir dakta- 

automobi- 
iszgelbcjo 
karavona 

Keli
II 

r I

s '
«h ■ 
fc; ' į i į

ro Danisevicziaus 
bus. Traskauckas 
puiku automobilini 
kuris, jau pradėjo degti, 
ugnagesiai likos sužeisti. Vejas
nesze jdeganezias skiedras ant 
keliu akroni, bet 
neuždegv aplinkinėje 
Ugnis padare bledes ant ko- 

Daug nukente

ant gi lūki o 
stogu.

kios $75,000.
artymos szeimnios kurios di
deliam szaltije isznesze mažus 
vaikus ir rakandus, 
sulaužė ir iszmetinojo 
ežias.

Administrators Notice.

kuriuos 
po uly-

i
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Estate of John Brūžina, late of the 
Borough of Mahanoy City,- County of 
Schuylkill, and State of Pennsyl

vania, deceased.
' Letters of administration on said 
estate having been granted to the un
dersigned, all persons indebted there
to ar requested to make immediate 
payment, and those having claims or 
demands against the same will pres
ent them without delay for settle
ment to Dr. John R. Bissell, Adminis
trator, or Jno. J. Moran, Attorney.
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Norinti apsigyventi ant geru ukiu 
ir tarpe savo tautos žmonių kur jau 
yra suvirsz 400 Lietuviu apsirinku
siu ukes. Czia Lietuvei turi 4 drau
gystes ir 2 nuosavas svetaines, tas 
viskas ir reiszkia kad yra didžiause 
Lietuviu ūkininku kolonija Amerike.

Per 10 metu daug Lietuviu pirko 
ukes per mane todėl ir szimet surin
kau daugeli gražiu vietų ant pardavi
mo, ir daugelis tu ukiu parsiduos la
itai nupiginta kaima. Naudokitės szei 
proga. Gal bus paskutine nes kvie- 
<-zei ir rugei szimet pabrango, nėra 
abejones kad ir žemes pakils.'

Žingeidaujenti ukiu 
meldžiu atsiszaukit

John A. Žemaitis
Fountain, Michr

gyvenimu 
(t.22

R. No. 1 Box 17.

FEDERALIAI TAKSAI 
SUVIENYTOSE 

VALSTYBĖSE.*

4 
bendrovių, dovanu, vartojimo, 
profesijų ir t. t. >

Ineigu taksai sziadion dau- 
giaus žinomi, nes jie lieczia vi
sas žmonių kliasas. rPio taksai 
yra dvieju rusziu,
ir bendroviniai. Taksai moka
ma už gryna pelną atskaiezius

personaliai
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likos sužeistus laiko mnszjb kn 
kitu žmogumi kuris jam pada
ro galvoje skyle.

— Kun. Zurich 
mazgu moteiyates Antanu Se- 
bastina su pana Sara 
cziute.

— Draugyste į Szv. Jurgio 
Citizens, norėdami apdovanoti 
savo prezidentą pkma Adoma 
Adomaiti už jojo ilga patania- 
vima kaipo prezidentą, kuris 
ižbuvo per 25 matus, padova
nojo jam puikia auksine plunk
sna verties $25. Ponas Ado
maitis nesitikėjo toip puikios 
dovanos nuo savo draugu, ku
ria priėmė su didžiausia pade- 
kavone ir per laikraszti isztaro 

draugjims szird ingiai 
aeziu už tokia atminti kuria 
brangina daugiau kaip dei
mantą, nes buvo duota isz vi
sos szirdies. Aczni jums drau
gui už jusu jausta, ir dovaneliu.

------------------♦...............-

Daugelis žmonių Suvienyto
se Valstybėse mano, kad fode- 
raliai taksai yra tik vieni: ineL 
gn taksai (income taxes). Tas 
suprantama, kuomet matome,

se Valstybėse mano, kad fode- 
faliai taksai yra tik vieni: ineL

per metus plnija ndapgiau $1,- 
000. Jei pelnija virszaus $1,000 
už ta pervirszi privalo mokėti 
taksus.

Vedusioms yra kitaip. Jie pa- 
liuosuoti nuo mokėjimu taksu, 
jei per metus nepolnija
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visiems

suriszo

Jurevi-.

GERAS APSIGYNIMAS.

paniekinoTūlas Biznieris, 
tūla misiuke strytkari už ka li
kos aresztavotas ir pastatytas 
in suda. Sudže jojo užklausė 
kodėl teip nemanklagei pasiel
gė su moterių ant ko biznierius 
atsiliepė

— Ponas sudže, apsakysiu 
viską ajszkei. Prie New Yorko 
stoties atsisėdau in strytkari 
ir toji motore teipgi insedo, at
sisėdau ant suolelio, o jiji prie 
manes. Tas nieko. Atėjo kun- 
duktoris, iszemiau isz kamzolcs 
pinigus užmokėjau kas prigu
li.*

Kunduktoris priėjus prie to
sios misiukes paszauke 
pleas.”

Motore atidaro parasonika; 
iszeme maisziuka, atidarė krep 
sziuka, iszeme inasznele, užmo
kėjo už kelione, 
nele, indejo in 
tam in masznele
parašomi. Panaszei pasiantrino 
keliolika kartu. Kada permai
nom karuka ir inlipone in kita, 
atėjo kitas kunduktoris. Misiu
ke atidaro parasonika, iszeme 
maisziuka, isz maisziuko krep- 
sziuka, isz krepsziuko masz- 
nelia, atidaro ir - - -

— Ar girdi — suriko sudže 
netekias kantrybes, — jeigu 
da karta pradėsi tuja pasaka ir 
atijdfnysi savo maszna, tai kir
siu tau in — -

— Teip, teip, ponas sū
džiau, asz teipgi netekau kari- j i • v i * • ♦ • U K
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Uždare masz- 
krepsziuka po 
ir vėliaus in

PARSIDUODA NAUJAS 
NAMAS.

kad daugumas ateiviu yra ’dar
bininkai ir mažus krautuvnin- 
kai, ir beveik visi moka ineigu 

visai

nuo ineigu visas būtinas iszlai- 
'las. Personaliai taksai padalin
ti in dvi dalis, tai paparasti 
ineigu taksa i ir“ stirtax, 
tariuosius moka tie, kurie per 
motus turi virsz $10,000 pelno. 
‘‘Surtax’* yra priediniai tak
sai ir juos mol^a tie visi, kurie

, > pas-

taksus, gi kiti taksai ju 
nelieczia.

> Apart ineigu taksu yra dar 
septynios ar asztuonios nisz>rs 
kitu federaliu taksu, kurie vai- taip ir svctimszaliai, piliecziai

turi didelius metinius pelnus.
Paprastai , i neigu taksus m o-

ka Visi, kaip Amerikiecziai

džiai turi dideles rė ik szmes,
tie kiti mokeseziai yra turtu

Nuo taksu pa- 
liuosuoti novele žmones, kurie
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ir nopiliecziai.

notaru paliudijimu. Ta blunka 
yra ‘ ‘ Form 1040A
lo pristatyti iszpildyta blanku 
apie savo metines ineigas, su 
gauti kolektoriaus ofise.
tu pareigu nepildo gali būti 

\ dau- Į nubausti. Kad nors aksu nerei- 
giaiis $2,500, bet jei pelnija kia niokoti bet bhmkos turi bu- 
.1___ i teise ,pqo tu t i Užpildytos ir pristatytos Ro

ti di.linh IrlzilJ lol/lnrimiM nfiRiin
virszaus tai turi
pinigu atskaityti po $400 kigl 
vieham nepilnamecziuiuVa_„, 
arba kitain kokiam
mam asmeniui. * • paliuosuotas nuo taksu moke-

Visus paliuosavimus atskai
ezius tik už pervirszi mokami 
taksai.

Reikia visiems atsiminti kad 
visi nevede, kurie per metus 
pelnija nemažiaus $1,000, vedo 
nmažiaus $2,500 kas metais,

CIO K-

ūžia i ko

pirm Kovo .15 d. savo distrikto 
federaliam kolektoriui pava
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fęlit^riaus ofisam
•’ Pernai, vedos žmogus, už* 
diWes per metus $2,500 buvo

Pernai, vedos žmogus,
U J*........................... . . . * __ _

jnno, kniplr szi met, bet turėjo 
kolektoriui pristatyti notaro 
liiKlvtii raszta, jeigu uždirbo 
$2,000 uždarbio per metus. Szi 
met vieton $2,000 padėta $2,- 
500. Tas yra palengvinimas vi
siems tiems, kurie per metus 
uždirba suvirsz $2,000, nes szi 
met nereikia blanku pildyti vi
siems tiems, kurie per -metus 
neturi inigu iki $2,500, bot jei
uždirba $2,500 reikia blunka 
pildyti.

Tiek del taksu nuo 
kurie vėliaus pilniau iszdesty- 
ti.

Po ineigu taksu yra dar pa
likimo taksai arba ‘estate.tax.’ 
Jeigu Suvienytose Valstybėse 
mirszta koks turtingas žmogus 
pilietis ar nepilietis,

ineigu,

Gal pamėtai pinigus ir apie
tai nežinote!
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žmogus kuris .......

pirkdamas Pennsylvania Powpr ir Light. KoSnpanijos sze- 
į -----.... ’
į davipejo, apie 4 metai adgalios.

Apie 1 Sausio 1925 szitio $1000.00 jam uždirbo procentą

Pjlįipkim

•1 “ J

- | Mr ’ 

ilty
u < I

$1000.00

eio, apie 4 metai a 'f r i$ r

ant $315.00. Bet ta.Vproeentas butu buvo jam prapuolęs'jeigu 
jisai ne hutu buvęs investines savo sutaupytus pinigus.

'v
O kiek jus galit pamesti in meta laiko—in du metus— 

in deszimts metu, jeigu no investinsit sayo pinigus-kuriuos 
turite sutaupine ir kurie liuosai be darbo guli.

Ne yra tai klausimas jeigu esate padėjimo arba pajė- 
gate investyti, bet yra tai didesnis klausimas jeigu turi kiek 
sutaupytu pinigu tai privalote juos priversti prie daVba kad 
im .1.. i, rvi .i i, c* m >1 ■ .v/. ■>i.„1» l. .1.11 »zz*l » ..1 \Y < t

Ka tik pabaigtas naujas na
mas ant vienos familijos prie 
405 W. South St. Visos viga- 
dos ir cimentinis skiepas. Par
siduos už priėmimą preke.

Ant* Lcskauskas
405 W. Mahanov St.

Mahanoy City, Pa.

pilietis ar nepilietis, ir jo pa
liktas turtas tenka kitain, val
džia tuomet ima palikimo tak
sus. Taksu laipsnis priguli nuo 
—- urto didumo. Jei turtas ne
mažesnis w$50,000, tai taksu 
imama vienas nuoszimtis. Du 
nuoszimiziai imama ligi $100,- 
000. Jeigu turtas siekia $10,- 
000,000, tuomet imama 50%

Dovanu taksus arba, 
taxes” moka tie, kurie ingi ja 
turtu dovanomis.

Inžanginiąi taksai imami už 
parduodamus tikietus in teat
rus, cirkus, visokius pasilinks 
minimus jei tikietai 
po 50 centu kiekvienas 
augfezcziaus.

Seninus tik valstijos ir mies
tai imdavo pramoninius tak
sus arlgi “excise tax.” Bet vė
liaus ir fudorale valdžia juos 
pradėjo imti ir dabar surenka
ma nemaža suma. Pramoniniai 
mokeseziai imami už cigarus, 
cigarctus, fotografinius apara
tus, ju dalis, narkotikus, ir t. t. 
Yra profesionaliai taksai.

—Foreign Language Infor. Service
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parduoti 
arba

Skaitykite “Saule

(Lf.)

ANT PARDAVIMO.

Nauji namai Frackville,' Pa. 
Preke $4,600 ant lengvu iszmo- 
keseziu. Teipgi lotai minėtam 
mieste. Apie dauginus dasiži-
nokite ant adreso.

V. Lapinskas 
601 W. Mahanoy Avė. 

(t.f.y Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Namas del vienoj familijos, 
ant viso loto, ant kampo prie ’ 
No. 436-438 E. Centre St. Atsi
sukite in “Saules” ofisą.

DIDELIS PARDAVIMAS 
FONOGRAFU.FONOGRAFU.

Visokiu modeliu ir didumo 
fonografu parduosiu už labai 
pigias prekes, iki 15 Morcziaus. 
Suezedinsite kelety (lesetku do-
leriu pirkdaini fonografa pas 
mano. Kad ir reiketu mokėti 
$20 už tikieta atvažiuoti isz to
liams tai vis užsimokėtu atva
žiuoti nusipirkti fonografa ir 
suezedinti pinigo. Teipgi par
duodu visokius naminius daig
ius. Senus daigtus pataisau 
kaip naujus. Ateikite pamaty
ti mano tavora.
L. WASCH (Vaszkieviczia) į 

Upholstering and Hardware.
1139 East Mahanoy St.

(Ant skersynes, 12-tos ulyezios) 
MAHANOY CITY, PA.

Juozas P; Milauskas
Lietuviszkas Skvajeris.

Pristato vestuvių laisnus. teipgi 
padirba, kitokias legaliszkas po-
pievas. Parduoda ir perka namus. 
Insziurina namus, fornyczius ir 
automobilius nu& ugnies it t.t. 
Tik geriausios ir drueziausios 
kompanijos.?: ■ . . .

Ofisas: z 32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.
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PIRMOJI LIETUVIU TAPYMO 

PASKOLOS BENDROVE

ATIDARĖ BANKA
! NAUJAI INRENGTAM SAVO NAME

112 N. Green St. Baltimore, Md.
OFICIALIS ATIDARYMAS INVYKO 23 Vasario 1925.

——.—o--------

Atminimui atidarymo, laike Kovo men. sziu metu, 
visi kurie dar neturi zzioj instaigoj sanskaitos bus pri-

Ijie dauginus pinigo, jumiOi&lirbtu. 
"h •/ /V' \>] ‘.tįsius pinigus, pirkdami 

Preferred Stock’a arba Szerius kompaniioi 
. ■ ■ 1 
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Pennsylvania P ower & Light

g“ Investykit savo suta

trybes ir uždaviau jiai per vii* 
da. •

Sudže paszauke ‘not guilty*
ir paliepė jam iszsincszt isz sy*

*do.
Fotografas ir Malorius 

Važiuoja in Lietuva. V

Buvęs Philadciphijos fotografas 
trecziu kartu važiuoju Lietuvon. 
1922 metais del 900 szimtu Ameri
kos Lietuviu sanžiningai patarnavau 
nufotografuodamas juju gimines Lie
tuvoj, Suvalkų ir Kauno redyboj. 
Daug kas siuntė pinigu nusitraukt 
paveikslus, bet ju nesulauke. Lietuvi! 
Jeigu nori kad Lietuvoj nutraukeziau 
fotografijas j ubu tėvuku, broliu, se
selių, triobas su gyvuliais, ar myli
ma vieta tai rjtszyk tuojaus pilpa ad
resą jusu giminiu Lietuvoj ir savo 
adreso, nes Amerikon sugryžes ruj* 
denyje 192flA m. prisitmsiiT' prabas.

Lietuvoj

risi uit sld b prabas.
Pamate šampa!us duosite •užsakymą. 
Pinigu ant rankos nereikalauju. Nd- 

Lietuvoj nuo 
jusu giminiu. Aplankysiu visus Lie
tuvos tolimiausius kampelius.

V. J. Stankus, fotografas, 
- ’70 N. 7th St

reikalausiu pinigu ir

• >
t.2.6) Easton, Pa.

ANT PARDAVIMO.
Puikus dideli namai, ant

dvieju familiju, po No. 401 jy
403 W. Mahpnoy Avė., prie

Fr. J. Sklera,
401 W. Mahanoy Avė., 4 .

Mąhanoy Cjty, Fft.
‘ ! <1 '«■ , ♦
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yra saugus ir atnesza
PROCENTĄ KAS TRIS MENESIUS

4 ’ i
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Saitas stock’as arba szerai atnesze procentą kas tris menesius be paloves regu-
lariszkai kas kart nuo pat pradžių nuo kada tie szerai buvo pirma karta parduo-

_ - . M ■ a * M ■ •darni suvirsz keturi metai adgalios.
> ji. '■,

Prisiuskite kuponą del knygutes arba del pirkimo szeriu.
——   1 1 ■ .... ................................ .. .   — — .................. . ,

Pennsylvania Power & Light Co. Investment Dept. Allentown, Pa.

V
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Pirkit szerus 
no bile kokio 
ežios kompa
nijos darbi- 
ninka, jie yra 
mus agentai, 
arba prisius
kite kuponą 
o gausit pil
na apraszima

A.

(Mark X in [ ] meeting your requirements)
[ ] Please send me free copy of bopklet telling more about your stock 

and the company. :
[ ] I wish to subscribe for shares your Preferred Stock at price

of $100.00 and dividend per share. Send bill to me showing exact 
amount due. ‘ <

shares your Preferred Stock at price 
Send bill to me showing exact amount 

mie. i j i wish w auuavujjv tv, ..,«••• .shares your Preferred Stock on 
Easy Payment Plan of $10 per share down and $10 per shareper month 
.until $100.00 and dividend per share has been paid. [ ] Please ship.........
shares of Preferred Stock at $100.00 and diividend per share with draft 
attached through,
Name of Your Bank.............. .................................................................. ..

Name

Street

City .

and the company.
[ ] I wish to subscribe for . ?

[ ] I wish to subscribe for- ..... 
of $100.00 and dividend per share, 
due. [ ] I wish to subscribe for 
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tamenta kur
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norintiems 
parduoti sa
vo ežerus, tai 
gauname del 
tokiu kupeziu 
kurie pirktu
tuos szerus.
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imami be instojimo ir knygeles bus iszdodamos dovanai.J 
Szioji Bendrove veda Bankini bizni jau nuo 1906 

metu ir iki sziol yra iszmokejusi nuoszimcziu už padėtus 
pinigus taupymui suvirsz $300,000.00.

Pinigai taupymui priimami nuo $1.00 iki $50,000 
nuo vieno asmens. Saugumas pinigams užtikrintas. 
Už padėtus pinigus taupymui mokama 6% nuoszimtis.

Banka atdara kas diena nuo 9 valandos ryte iki 5 
valandai vakare. Pinigus pasidėti ir atiimti gali kada 
tik nori. • *

Isz tolimesniu vietų pinigai pasidėjimui priimami 
czekiais, draftais arba money orderiais; kaip tik pinigai 
gaunami, inraszoma in bankos knygas ir bankines kny
geles tuojaus iszsiuncziama pinigu padėtojui.

Pinigai paskolon iszduodami ant 1-os hypotekos 
(first mortgage) už 6% nuoszimti.

Pranesza VALDYBA IR DIREKTORIAI.

Saugumas pinigams užtikrintas.

Merchants Banking Trust Co. Bankai
Mahanoy City, Pa. < >

3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu ; 
pinigu yra geriaus negu lotas procentas be jokio saugumo. < 

Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro- < 
centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart ] 

ogaus kuris ’ 
dirba ir ciedina. Dėkite savo pinigus in szita Banks o < 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa- !

auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del

dauginimu procento.
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