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ISZ AMERIKOS
NEKALTAS UŽ NUŽU- 

DINIMA TĖVO.
Appleton, Wis. — Emi Ii us 

Scharman, 18 metu, kuris nu
žudė savo tęva, kada tasai kir
to jam per galva su szluot-ko- 
cziu, 'likos paleistas ant liuosy- 
bes ketvirtam laipsnyje. Vai
kas stojo apgynime savo moti
nos, kada tėvas pradėjo jaja 
barti ir 'kumszcziuoti ir už tai 
tęva su revolveriu nuszove.

CHICAGAS SPARCZIAI 
AUGA.

Chicago. — Pagal apskaity- 
ma daktaro Regelio, sveikatos 
departamento kamisoriaus, tai 
mieste kas metas nžgema 60,- 
888 kūdikiai, arba padalinant 
taji skaitliu tai gema 204 kūdi
kiai kas diena, arba kas valan
da gema devyni nauji Czika- 
gieeziai.
NEMIELASZIRDINGA

SZIRDIS MOCZEKOS.
Cleveland, Ohio. — Valdžia 

aresztavojo 30 metu Karolina 
Ivanovicz’iene, kuri buvo prie
žastimi mirties savo asztuoniu 
metu poduktes Darateles. Ne
laba moezeka prjsipažino koro
neriui, kad stūmė mergaite in 
grubia pripildyta vandeniu, 
bot priesz tai kirto mergaitei 
per galva su geleži a. Tėvas 
kūdikio Mikolas Ivanovicz po 
atsedejimui viena diena kalė
jimo, likos paleistas, nes pri
statę dą^tyJuSjJcad nieko apie 
tai nežinojo ir neturėjo dalybų 
toje žu dins t oje.
ANGLIJA TURĖJO GERA 

PELNĄ ISZ AMERIKOS 
SVECZIU.

Washington, D. C. — Szimet 
Anglija pasipelno geriau 
Amerikoniszku turistu .(sve- 
cziu) no kaip praeit uosiu me
luosią. Hotelei, geležinkelei ir 
kiti apskaito, kad pasipelno 
szimet nuo tuju svecziu dau
giau kaip 500 milijonus dole
riu.

Szia vasara atlanko Londo
ną 500,000 Amerikieeziu isz 
Su v. Valstijų, 40,000 isz Kana
dos ir 52,000 isz Pietinio Ame-

Nuo pradžios sezono, 
kompanija 

praleisdavo viso imant konia 
po deszimts tukstanezius Ame- 
rikiccziu kas dieina.

su geležiu.

riko.
American Express

nuo

KŪDIKIS PENKIŲ SAVAI- 
CZIU GAVO DANTUKUS.
Mount Vernon, Wash. —Ha

milton miestelis gali pasigirt, 
kad turi kūdiki kuris jauniau
sia gavo dantukus. Tuom kū
dikiu yra
turinti vos penke

Lo r r e i n a W a e b e r, 
s sanvaites 

senumo. Kūmutes isz visos’ap
linkines sueina pažiūrėti tuju 
“dyvu.“

DEL MEILES APLEIDO 
NAMUS.

Kenosha, Wis. — Keli mene
siai adgal, jauna ir patogi, o 
priek tam ir turtinga Miss Mar- 
garieta Wilhelm, įtaigai din- 

Tevai po ilgam, 
ir

APLAIKE $5,000,000
PRASTAS DARBININKAS 
PASILIKO MILIJONIE

RIUM PO MIRCZIAI 
GIMINAICZIU.

LIETUVE 110
METU MIRĖ
c_____

SENUKE BUVO BAUDŽIAU-
PALIKO 15NINKE, 

VAIKU.
Newton, Ontario.— Dvi san

vaites atgal Vincas Maxwell, 
jaunas Airiszis, gyvendamas 
mažoja bakūžėlėje su Indi jonu, 
bet neužilg’io pasiliks locninin- 
ku penkių milijonu doleriu, ke
turių 
daug turto.

Praeita meta registratorius 
kasyklų Svistika rado Max- v

well dirbanti su senu ludijonu, 
apreikszdamas jam buk jisai 
aplaike žinia nuo advokatu Ir- 
landijoj, idant su'jeszkotu ji, 
nes 
konia buvo užmirszes, 
mas paliko jam visa savo turtą 
susidedanti 
nu doleriu.

MYLĖJO VYNĄ.
A irisais

puikiu automobiliu ir

idant su'jeszkotu ji

.=....
MASZINA SUPJAUSTĖ 
VAIKINA ANT SZMO- 

TELIU.
Harrisburgį Pa. — (Antanas 

Harbin, 18 metu amžiaus, dir
bantis popieros falbriko, likos 
pagriebtas per maszina kuri 
sukirtinejo senas popieras ir li
kos supjaustytas ant szmote- 
liu. Baisu atsitikima, regėjo 
daugelis darbininku tarp tu ir 
merginos isz kuriu net devy
nios apalpo.
SUDEGINO SAVO PODUK- 

TE APLAISTYDAMAS
JA GAZOLINU.

Morgantown, W. Va. — Tu- 
moszius Austin įgyvendamas 
kaimelyj Port'Grand Coal Co., 
stojo priesz suda atsakyti už 
nežmoniszka pasielgimą ir žu- 
dinsta savo 14 metu poduktes 
Onos Roscoe.

Patėvis praeita ketvirta 
Džiulajaus parėjo namo girtas. 
Užpykęs už koki ten liszsitari- 
rna mergaites priesz ji, aplais
tė mergaite gazolinu, po tam 
numetė u'ždegla
jos szldbiu. Mergaite po dide- 

mire ligonbuteje. 
Reikėtų už bausme ir toki pa-

ISZ LIETUVOS
PLESZIKAS KAREIVIO 

RŪBUOSE.
pavasari jau šute*

A įnori k on o ūkini n ko

BAISI MIRTIS
NETIKĖLIS NUSISZOVE IR 

SUSIDEGINO SAVE ANT 
LAUŽO.

IŽGAMA SŪNŪS NUŽUDĖ 
SAVO TĘVA.

1928 m. kovo 10 d. vakare
Beržupiu k. gyven-

1922 m. 
mus iii 
Kriksztono namus, Pavietov- 
kos k., Seredžiaus v., atvyko 
kareivis ir pasisakė, jog beva
žinėdamas rekvizicijų reika
lais paklydo ir cine toliau kal
bėtis. Apie 11 vai.

szautuvo, 
atstatęs szautuva 

iii szeimininka reikalavo pini
gu. Kriksztona^ iszsigandes, 
atidavė pleszikiu 
ir 10,000 auk s.

Szis gi paemes pinigus, isake 
Kriksztonui apie tai niekam 
nieko nesakyti, nes jei kam 
nors pranesz, tai jis ateis ir 
iszžudys visus, 
nai oficialiai niekam nieko ir 
nesakė. Tik po kurio laiko Kri
ksztono sūnūs Benediktas Ai- 
riogaloje sutiko civiliais rubais 
žmogų, 
pati pleszika. Vėliau sužinojo, 
kad tai esąs stalius Butkus. 
Dalykas iszejo aikszten. Kri- 
ksztoiiiene 1927 mete rudeni 
pasipasakojo pil. Pataszui apie 
i vykusi pleszima ir Butkaus 
pripažinimą tuo pleszimu. Pa- 
taszius gi pranesze policijai. 
Tardymo daviniai pakankamai 
įtikino teismą, 
nūs yra apiple szes Jonas But
kus. Ir Apyg. Teismas sz. m. 
rugsėjo 25 d. nubaudė Butku 
ketvoriais metais s d. kalėjimo.

SPROGIMAS PRIENUOSE.
Ji , V 1 <

Kaunas.— Sziomis dienomis 
prie Prienų “Žiburio” gim
nazijos mokytojo Pszmeneckio 
Cezario namo, nakties metu ne
žinomu ypatų buvo padarytas 
sprogdinimas.
isziszardyti namo 
tai ir iszbyrcjo langu stiklai.

Sprogimo priežastis rodą, 
kad ežia greieziausia norėta 
pagazdi n ti Pszemeneck i.

Sprogdinta ne mesta bomba 
kaip pradžioj buvo manoma, 
bet tam tyczia padaryta dėžute 
pa rako.
' VAIKAS PRIGĖRĖ SZU- 

LINY.
Gražiszkiu valscz 

ežiu kaime

Seredžiaus v.,
>, ir pora

Jauku v7 
tojui Kostui Kemežai iszjeus 
in tvartus arkliu paszerti, pasi
likusi pirkioj jo žmona Ona 
iszgirdo kieme savo vyro szau- 
ksma. “O Jėzau!
smugiu. Kemežiene nubėgo pa
kviesti kaimynus ir, su jais at
bėgusi in kiemą, rado prie ark
liu tvarto gulinti auksztininka 
vyra. Jo galva buvo kruvina.

įtartas buvo Aleksandras, 
kuris su tėvu gyveno didelam 
nesutikimia ir sakydavo, kad 
toki tęva reikia užmuszti.

1927 m. per Velykas sūnūs 
Aleksandras, parojęs namo gi
rtas, vijosi savo tęva, norėda
mas musžti, 
apgynė.

Po to tėvas pas Naumicsczio 
taikos teisėja buvo užvedės 
baudžiamaja byla, bet vėliau 
nusikalt ima sūnui dovanojo ir 
bvla numarino.

Tardomas Aleksandras kal
tu prisiipažino ir paaiszkino, 
kad tėvas jo nuo mažu dienu 
nekentęs ir sakes, jog jam isz 
ūkio nieko nepaliks.
Balandžio menesi tėvas iszva- 

jis turėjos

Pittsburgh, Pa. — Antanina 
Kratavicziene, 110 metu senu
mo, nesi jausdama sveika, pasa
kė szeimynal, kad truputi atsi
guls ir ta ja diena ne eis in baž- 
nyczia. Szeimyna 
te, o kada sugryžo 
ežios, rado ja lovoje negyva.

Kėlės sanvaites atgal senute 
stovėjo ;__ _____ _______
kaip pro miestą lekia oralaivis 

, Žiūrėdama in ji 
Yra tai. puikiausias 
koki kada maeziau 

savo gyvenime.” 
metu atgal senute pranaszavo 
kad eroplanai bus pasekmingi 
ir lekios po visa svietą.

Kratavicziene buvo gimus 
Lietuvoje, o kada turėjo 16 me
tu buvo laikyta kaipo bau
džiauninke prie Prusiszko ru- 
bežiaus. Josios vyras mirė 40 
metu atgal, o 20 metu atgal 
pribuvo in Amerika pas vaikus 
kuriu turėjo penkiolika.

Senute skaitė laikraszczius 
ir niekad neapsileisdavo nieka
me. Buvo prieszininkc prohibi- 
cijos, -dirbo gera vyną ir pati 
gere, o ir fundino kitiems net ir 
probibiciijos agentams kada 
pas ja atsilankydavo.

paliko senu- 
isz bažny-

ant kiemo žiūrėdama

jo giminaitis, apie kuri jau Tx)s Angeles.. • i ii • t z v r
m i rd a -

isz penkių milijo- 
Maxwell ilgai ne

laukęs, sudėjo savo visa turtą 
in maisza ir tomis dienomis isz- 
plauke in tėvynė kur ketina 
aps'igyvent ir pasilikt grafu.
GERIAU NETEKTI

PACZIGS NE KAIP 
NEKTAIZU.

Los Augeles, Calif. — Visas 
džiaugsmas Arthur’o Brown’o 
buvo tame kad galėjo neszioti 
nektaizas kokios jam patikda
vo, bet jo paeziide kitaip apie 
tai mane ir nuo jo pareikalavo 
persiskyrimo. Brown sake su-

Mano paeziule man 
kad asz nesz'ioju

džiui: “ 
iszinetinejo, 
per szviesas ndktaizas, bot man 
tokios patiko, i.cg 
gali neszioti

Tas labai arži no 
mano paeziule ir tankiai už tai 
susibardavom, sakydama, jai- 
gu nepaliausiu neszioti tokias 
nektaizas, tai mane paines. 
Asz pasilikau prie savo nuo
mones, na ir mane apleido.

Brown yra szerifu ir buvo 
apsivedęs tiktai praeita meta. 
— Sūdria perskyrė nesutin
ka nezia pora.
PERMAINE SAVO KŪDIKI 

ANT VISZTU.
Kansas City, Kaus. —- Nega

lėdami iszmaitvt savo kūdikio 
ir būdama apleista per savo 

Mrs.

nėk t a ižas.

nes žmogus ne- 
visados juodas 

labai

H

apleista 
vyra, Mrs. Millie Kernes, isz- 
maine savo kūdiki ant szeszio- 
likos visztu ir dvieju gaidžiu. 
Toji mainia tik tomis dieno
mis iszejo in virszu, nes Korne- 
siene baisiai apdegė prie pe- 
cziaus ir mirdama iszpažino 
daktarui, ka'buvo padarius ke
li menesiai adgal.

DARBAS SZETONISZKU 
ISZGAMU.

New York. — Palicije užėjo 
ant naujo pedsakio kupeziu 
gyvojo ta voro, kurie su pagal
ba adatos ir truciznos inleidžia 
in ranka truciznos savo aukai 
o kada toji apsldbsta, 
in tam paženklinta urvą 'ir te
itais ja ja subjaurina. Valdžios 
sznipai jau užėjo ant pedsakio 
tuju iszgamu ir kelis areszta- 
vojo.

DOVANOJO KALTE PO 
TAM JA NUŽUDĖ.

Detroit, Mich. — Bruce Car- 
, 52 metu, 

laikraszcziuosia idant jo pati 
sugryžtu namo, nes 
noja viską.”

nuveža

go isz namu. Tėvai po ilgam 
rūpestingam ir nenuiistan- 
cziam jeszkojimui atrado duk- 
tere mieste Milwaukee, kur pil
dė dinsta tarnaites. Pasirodė 
buk patogi mergina apleido sa
vo turtingu tėvu pastogių ir 
miestą isz priežasties meiles. 
Pamylėjo jiji tūla jaunikaiti isz 
miesto MiIwaukeertodėl prabu
vo in ta miestą ir nors turėjo 
ezionais gyvent kaipo tarnai
te, bet 'buvo ddl josios daug 
smagiau negu po teviszke pa
stoge, nes galėjo tankiai maty
tis su savo mylimu. Ka tai del 
meiles mergina nepadarys! .. ..j linezius szale viens kito,

penter apgarsino

ūkininkauti

kalbėjo: i i 

regėjimas
Penkiolika

GYVA ISZKEPTA.
Newark, N. J. — Magdalena 

Burke, 15 metu mergaite, žuvo 
baisia m’irczia name savo dė
dės pas kuri radosi ant tarnys
tes. Magdalena kepo mesa, kad 
sztai taukai iszsiliejo ant pc- 
cziaus ir liepsna akimirksnyje 
apėmė nelaimingos sz’lebe. Pa
kol kaimynai subėgo !in pagel- 
ba, mergina iszkepe ant smert 
ir įniro baisiose kaneziose.

MERGAITE SUDEGINO 
SAVO KŪDIKI.

Pittsburgh, Pa. — Szeszioli- 
m ergai te Mariute

Hecker isz East Ale Keesport 
kad 'tai ji padegė 

naima Jono Hecker, tiksle su
są v o kūdikio 

pagimdo trys įmenesiai
Mergaite uždegė

kos metu

prisipažino

kuri 
atgal.

gurbą dra
panų ir iszejo in miestą. Kai

mynai užtemino deganti narna
bet negalėjo gautis in vidurį ir 
kūdikis sudegė.

zapaika ant

Ii u k a neziu

tevi apsvilyt.
KŪDIKIS GIMĖ SU 

DANTUKAIS.
Nashville, Tenn. — Ana die- 

apdovanojo sūneli 
Mrs. Samuel1 Batlin’ienoi, ku
ris turėjo keturis dantukus, o 
vienas isz juju taip skaudėjo 
kad daktaras turėjo isz'traukt. 
Daktarai yra tosios nuomones, 
kad tokio atarti kimo Tennessee 
valstijoj da nebuvo girdėt. .

na garnys

deginimo

“jai dova- 
Mat, Carpenter’o 

pati ji pamote už nežmoniszka 
pasielgimą su ja ir melde kad 
pas ji sugryžtu ir gyvens sutai- 
koje. Motore sugryžo, bet vos 
inženge per slenksti, vyras 
panmete ja ant grindų, perpio- 
ve jai gerkle ir pats sau pana- 
sziai padare. Kaimynai ant ry
tojaus rado abieju lavonus gu-»

I - »

Paskutines Žinutes
Mrs.

kate suturi 
ant kežuos

Alonzo

pėdu ir

Co.

griebėsi 
prie duru ir

kareivis 
atsistojo

iszsigandes
508 dolerius

, nes
tai jis
Taip Krikszto-

kuri pažino buvus ta 
Vėliau sužinojo

'kad Krikszto-

“Žiburio

Nuo sprogimo 
gonku laip-

NURIJO ZIEGORELI.
Binghampton, N. Y. — P. R. 

Tillman, laikydamas maža zie- 
oreli burnoje, nežinomu bildu

11 Shawano, Wis.
Harvey Miller, 
septyniais nagais 
kojos.

11 Auburn, Pa.
Faust, 60 metu įniro Pottsvil- 
les ligon’buteje. Buvp jisai 6 

6 coliu augszczio ir 
svėre 346 svarus.

11 Beckley, W. Va. — Sep
tyni anglekasiai žuvo eksplo
zijoj kuri kilo McAlpin Coal

10 mvliu nuo czionais. Tik
viena gyva iszgelbejo.

Kulipmont, Pa. — Edna, 
4 metu dukrele Mikolo Žilins
ku, mirė nuo apdeginimu, ko
kius aplaike szokdama per de- 
ganezius lapus.

11 Atenaį, G vaiki jo. —Smar
kus drebėjimas žemos sunaiki
no kaiunus Melissi ir Tha'lero 
netoli Korintijos. Žmones isz- 
beginejo in kalnus.

Donelai-

suvožės

Plateliai. Kentu kaimo pil. 
Panas P re i by h, tėvams nelei- 
džant vede liuteriu tikvbos 
žmonų. Tėvui mirus, stojo pats 

tėvo palaktame
tvarkingame ūkyje. Paukinin- 
kavus pora ar trejetą metu, 
matyt nusibodo jam gyventi. 
Naktį isz rugsėjo 13 in atsikė
lęs ir iszejes per duris. Žmona, 
nesulaukdama grįžtant, pakė
lusi galva pamato'jauja degant 
kurioje buvo suvcszti visi ru
giai ir jis pats isz vakaro buvo 

visus ratus, plūgus ir
akeczias ir net pakinktus isz 
kloties in jauja šuvilkes.

Subėgus kaimynams gaisro 
gesinti ir baigiant degti, jis 
pats atrastas deganeziu rugiu 
gale jau be galvos, bekoju ir 
ranku — ti’k vienas liemuo li
pas ta l iemen i mauzeris (briau- 
ninkas). Sakoma, kad jis pats 
padegęs jauja ir ii indus in no- 

nusiszoves, k a,kultus rugius 
berods, ir gydytojas pastebėjo 
radęs per szi rd i perszauta.

Tada velioniui “ laisvosios 
minties” įkvėpėjas paskleidė, 
gandus esą kas kitas ji nužudęs 
ir norėdamas viesziau pasiro- 
dytį, taip sakant, pamitinguoti 
surengė gana triukszmingas 
pakasynas, kurios jam paežiam 
vadovaujant i vyko rugsėjo 17 
d. ir kokiu mes Ploteliszkiai 
nebuvome mate; užpirktas or
kestras’keliu lydint ir in duobe 
leidžiant grajino linksmus 
marszus. Laidojo “girtuokliu 
kapeliuose.” 
kyta net kelios prakalbos: vie
na sake Gėrikas, kita net Pla
teliu liaudies mokytojas nesi
drovėdamas net Kristaus žo
džiu minėti... ten kur nereikia. 
Kai kurios moterėlės, kuriu 
vaikucziai mokykla lanko sa- 

Dievuli! —kokio to mo-
M

grajino

Prie kapo pasa-

ko:“ 
kytojaus besama.

bet kaimynai ji

1927 m.

ros ji isz namu, ir 
tarnauti pas ūkininką. Isz sy
kio tėvo, sakėsi, nemanęs už- 
muszti, bet vakare, atėjės pa
siimti savo statybos inrankin, 
pamate tęva einant arkliu szer- 
ti. Sugriebęs szlega, pokszte- 
rejo su ja du kartu tėvui per 
galva. Tam nukritus vietoj, 
dar du kartu sudavė in krnti- 

lavoua pritrauko prie
arkliu tvarto duru, kad žmo-
ne ir

nes manytu 
arklys.

Teva-žudys
amžiaus,

jog ji užmusze

28 metusturi 
gyveno Jankų vals-

cziaus Simoku kaime.
Kariuomenes teismas, isz- 

nagrinejes IX, 27d. jo bylaBte- 
va-žudi pripažino kaltu ir nu
sprendė nubausti 20 metu sun
kiųjų darbu kalėjimo.

(r O 
staiga! nurijo kada pradėjo 
juoktis isz kokios tai pasakos. 
Daktarai turėjo perpjaut jam 
vidurius, idant iszgaut ziego- 
reli. Buvo tai ziegorelis kokius 
neszio’je ant ranku.
NAUJAS BUDAS ATPRATY- 

MO VYRO NUO GERYMO.
Philadelphia. — Mrs. Hele

na Boswick, ndžinojo kaip at- 
pratint savo vyra nuo gerymo 
kuTis 'beveik kožna diena pa
sigerdavo, ant galo iszrado bū
da, kuris buvo labai pasek
mingas. Šumane ir jiji pasi- 
gertųkada josios vyras parėjo 
namo girtas. Budas buvo pa
sekmingas, nes vyras taip per
siėmė pamatęs girta savo 'mo
tore, kad paliovė nuo tos die
nos gerti, nes sėdi kalėjimo ir 
mausto apie savo kvailybe. 
Parejas namo ir užtikęs savo 
prisiegele girta, iszpere jai ge
rai kaili ir už tai likos, areszta- 
V61QIU ' 77? i.) ’x 1

BARONAS SU PACZIA
ATĖMĖ SAU GYVASTIS.

F

• Panevėžio - 
21 d. Kreko- 

sekretoriui

Viednius, Austrije. — Pasi
rengia in kailinius, rodos’eida
mi ant baliaus, lavonai barono 
Artliuro von Bourguignou ir 
jojo paezios, likos surasti var
gingoje grinczeldjo, kurioje gy
veno nuo kokio tai laiko. Abu
du nusitrucino.

Szis atsitikimas parodo kiek Savižudys 
tai nukentejo turtingi ir žymus 
žmones po Svietinei Karei. Ba
ronas buvo admirolu Ąustrijo- 
kiszkoje flotoje už ciesoriszku 
laiku. Neturėdamas jokio dar
bo ir tik 'gyvendamas isz ma
žos 
nuo valdžios, nutarė abudu už
baigti szi varginga gyvenimą.

algos kuria aplaižydavo

I , *

Brooklyn, N. Y. — Ponas
142Izidorius Sabaliaudkas, 

Palmetto u’lL, inženge in mote
rystes luomą kuri surišzo kun. 
Remeika su Marijona Kusso- 
’dene. r ...

bežaisdamas prie 
szulinio ink rito ir prigėrė to 
kaimo Kiselienes Marijos 5 
metu siinus Domininkas. Žmo
nes mate ir vaika tuoj isztrau- 
ke, vėliaus atgaivinti nepasise
kė.
ŽMONA NUSZOVE IR PATS 

NUSISZOVE.
Krekenava, 

apskrity rugsėjo 
venos vaiseziaus
Edm. Punzeviczius, grįždamas 
isz Panevėžio in namus, kelyy- 
je perszove savo žmona ir pats 
UUsiszove. Jis labai mėgdavęs 
isigerti, ir tada buvęs is’igeres. 
Ta diena jis pralaimejes teisme 
byla. Nusiszovimo priežastis 
dar neiszaiszkinta, bet manoma 
kad del nesutikimo su žmona, 
kurie buvo vedos del pinigu, 

sakydavosi pažįs
tamiems, kad jis esąs blogas 
žmogus. Priesz pora metu yra 
tarnavęs kriminalinėje polici
joje.

• «

SZVENTVAGYSTE.
Luikraszcziai praneszn kati

isz Liubavo parapijos bažny- 
czios (Mariamp. ap.)'. buvo 
iszvogtas isz kieliko szv. Sak-

i a V. aramentas ir sudraskyti didžio
jo altoriaus paveikslai ir ap
darai. ■ > ■ **

Szventvagystej įtariama psl- 
ohiszkai nesveika mergaite, 
kurie priesz tai mate vaiksz- 
ęzįojant paliai szventorįiv.

VIS TOJI MEILE...
Radviliszkis. (“V-bes” kor) 

Sziauliu apskr. Czia, nesenai 
nusinuodijo tūla panele J. S. 
Sako, ji lauke sutarta valanda 
savo jaunikio, važiuoti szliubo 
bet nesulaukus, iszgere uksuso 
esencijos, ir dviem dienom pra- 
linkus, ligoninėj įnirę.

Kiek ankseziau nusinuodijo 
panele Z. L., i bet gydytojams 
pagclbstint, iszgijo ir iszvažia- 
vo in kaima pas tėvus. Szitoji 
tarnaite mylėjosi su tūlu tech
niku, kufs žadėjo ja vesti. Na, 
žinoma, (einant dabartiniais 
paproeziais), kol vede paėmė 
“avanso,” nuo'kurio mergaite 
tapo neszczia. Jai pareikalavus 
kad jis ja vestu, pasirodė, kad 
jis jau senui vedes, ir turis 
žmona su vaikais, tik gyvenan- 
czius kitame mieste. *

“svecziai”

Isz Visu Szaliu
Paryžius.

NAUJAS STEBUKLAS 
LOURDE.

— Stebuklingoje 
vietoje Lourde, vela atsitiko
stebuklas. Viena mergaite var
du Denisa G i re r do t isz Vczoul 
Dep. Uote Saone, Besankono 
vyskupystes, trijų metu, kuri 
nieko nekalbėjo, ne galėjo 
vaikszczioti, palaiminant Szv. 
Sakramentu, mergaite pradėjo 
kalbėti ir vaikszczioti.

ne

ir J. ,

BILAISZIU RAIMA UŽPUO
LĖ VILKAI.

Bilaisziai, Dusctu vai., Za
rasu ap. Musu kaima “aplan
ke” nelaukti ir kaip žmones 
pamena, nematyti
— 5 vilkai, i

Musu laukuose jie gerokai 
“paszeimininkavo” ir papiove 
10 aviu ūkininku. Indriūno 4, 
Cziulkos 2, BUrtasziaus 2 
Linges 2.

Kiti galvijai ir arkliai, nu
truko nuo raiseziu (nakti pas 
mus gyvuliai laikomi laukuo
se), iszbegiojo baisiausiai isz- 
dukinti.

Žmonėms medžiokliniai szau 
tuvai laikyti draudžiama, o 
czia nuo vilku apsiginti nėra 
kuo. 

. . . , . ♦ , . Ct» .

TUKSTANCZIAI MOTO 
JESZKO SAVO VYRU 

AMERIKOJE.
Varszava. — Lenku vvriau- 

sybe nežino ka daryti su dau
giau kaip deszimts tukstaneziu 
moterių ir trisdeszimts tilks
ta neziais vaiku, kuriu vyrai 
v ra iszkeliave in Amerika.

Tyrinėjimai parode, kad di
desne dalis iszkeliavusiu vytu 
in Amerika, apsipaeziavo su 
kitoms moterims, permainyda
mi savo pravardes ir palikto
mis Lenkijoj moterims ir vai
kais visai ne«irupina ir nesiun- 
czia jiems jokios paszelpos.

Dabar Varszave susitvėrė 
tam, tikras komitetas kuris 
siunczia in Amerika delegatus 
tiksle bandyti surasti pamestu 
paežiu vyrus ir prikalbinti 
juos -duoti apleistoms suszelpi- 
ma. — Daug Lietuviu taipgi 
randasi czionais, kurie apleido 
savo paezias.

RIU

apsipaeziavo

t
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Kas Girdėt
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iszgydinimu josios mylomos 
dukreles?

Nusistebėjimas
si uju 'buvo

sihsirinku- 
visi ,.8ii

Turbūt vyrai szios gadynes 
pradeda suprast, kad gyveni
mas vedusio žmogaus yra snn- 
kus( ?) kad mažiau instoja in 
moterystes luomą ir kas kart 
daugiau atsiranda segimergi u 
ir daugiau persiskyrimu poru. 
Francuzijoj, kur seniau žmo
nes stovėjo ant augszcziflusio 
laipsnio kultūros, skaitlius 

nes vyrai neturi noro 
apsipaeziuoti. Negalima ir to 
užginti, kad daUgeils nesipa- 
czluoja ne tik isz baimes mo- 
teriszkes, kuri de! daugelio bu
na kaulu gerklėje per visa gy
venimą. Didžiause vienok kal
te tame yra paežiu vyru, nors 
ir merginu nelabai galima pa
girt. Paleistuvingas ir nemora- 
liszkas gyvonhhtts sziandicnl- 
nes jaunuomenes galima pasa
kyt didžiause priežastis to yra 
neapsivedimas ir nupuolimus 
žmonijos. Fra ne i je matydama 
ta smarku susimažinima žmo
nijos, turėjo uždėt padotka ant 
senu jaunikiu, bdt tas visuome
nini .jokio gero ncatrie&a.

inažta.
kultūros, 

nes rvrai neturi noro

Privalumai motinos vra szir- 
dingi kaip laimes juosta (ora
rykšte) — susideda isz skais- 
eziu borvu, taip ir motina turi 
turėti skaistu būda, malonu, 
saldu, pilna meiles, meilingu
mo, szilumos 'ir tikėjimo.

Privalumai tėvo, yra kieti, 
sunkus, asztrus, kaip isz plieno 
kalti, kaip iszpjaustytas mur- 
muras. Turi rūpintis apie pa
stogių del vaikeliu ir pacz&os, 
apie drabuži, o kiek da kitokiu 
reikalu iszskeczia rankas prie 
jo, szauke paszelpos ir kimba 
prie jo....

Isztikro, viską iszpiklyt kaip 
priguli, tai yra iszpMdymas di
deles Užduoties, nes taisės už
duotos lengvai sverti apleidi- 
noti, ir juju nepažinti, tad pri- 
gaudineja pats save.

Tula motore isz Ohajau* už
veda skunda priesz savo vyra 
ant persiskyrimo saikydama 
buk vyras geriau klauso radio 
ne kaip josios klegėjimo. O gal 
vyro apsigynimas nuo tojo už- 
metinejimo sude bus, kad jai
gu jam nubosta klausyti radio, 
tai ji gali užsukti, bet paežiu, 
kada*pradeda kalbėti, tai ne
gali jaju sulaikyt.

>an vaite
buk Ros i joj smarkus

skaitytojaiAna 
skaitė, 
vagis pavogė geležinkeli, bet 
dabar lalikraszcz^ai pranesza, 
buk Ame rike, miestelyje Wig
gins, Miss., nežinomi vagys pa
vogė maža medine mokslą i ne 
Hardison paviete. Mokslaine 
dingo nakties laike nuo virszu- 
nes žemes, kad ne pedsakio va
gis nepaliko paskui save.

Kalip jau vogt, tai gerai. Ma
tyt atėjo toki laikai, kad žmo
gus sau rainiai gules lovoje, o 
vagis ateis ir pasiims visa na
rna su gyventojais.

tiktai staigus 
persi mainymas

Per dm ta vilti ir tikėjimą in 
Dieva ir per karsztu malda li
goti žmones .stebuklingu budu 
buna iszgydyti. O bt*t ne yra 
tai stebuklas, 
werviszkas 
žmogaus kūne.

Sztai vela skaitome, buk Ma
ro Schwartz, asztuoniu metu 
isz Newport, Vt., kuri nuo ke
turių metu negalėjo vaiksz- 
caiot ir nesi valde kaip reikke- 
jo, turėjo ja ja nesziot isz vie
tos in vieta. Tomis dienomis 
atnesze ja ja in Szv. Onos baž- 
nyczia, idant ten nuo Dievo 
iszmelsti susimylejimo ir pa- 
gelbos. In baŽnyczia suėjo 
daug žmonių. Kunigas ir visi 
susi rinkusieji meldėsi karsztai 
prie Dievo idant sugražintu 
mergaitei sveikata. Ir isztik- 
nrjn Dievas iszldause žmonių
maklavlimo, n<w mergaite, kuri 
pirma negalėjo pasijudint, pa
ti nuėjo prie motinos kuri puo
lė pilie Szv. Onos relikvijų ir 
Itareztai dekavojo Dievui už

M 
H

B

didelis ir 
tvirtu tikėjimu ir sum judinimu 
pailckavojo Dievui už stebėk-

*lingu iszgydyma mergaites

Amerike ne reike kares, 
dingsta ezionais ir taip daugy
be žmonių nuo revolveriniu ir 
karabinliuiu

reik©

ku'lku. Suraszai
parodo, kad Amerike pražūsta
kas metas, tiek, kirk Švietine-1
je Kaivje vienaan muszyje. Tū
las sudže 
faktus, 
bedamas 
tauta

tai Su v.
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TYRINĖS SLAPTYBĖS MARIU.

MOKYKLOS
SVETIMTAUCZIU

Dr. Fredas Wright isz Carnegio instituto, E. B. Collins 
isz hidrografiszko instituto irDr. Meinesz isz Holandijos, da
ro planus Washingtone ant tyrinėjimo sllaptybes mariu, da- 
žinoti koki gyvūnai gyvena gilumose mariu, 
naudos submarina ir kelis pairuIQnius laivus.

Ant to tikslo

nesenai apgarsino 
kurie yra baisus, kal

kini Annerikoniszka 
privalo greitai surasti 

kokia gyduole ant užibegimo
tuju prasižengimu koki viesz- 
patauja czionais, vietoje iszro- 
diueti klaidas kitoms tautoms.

Sztai pagal tojo sudžiaus ap- 
skartyma, tai Suv. Valst., pra
eita meta buvo 12,000 žudins- 
cziu. Kanadoje buvo tiktai try
lika žudinsc^iu ant kožno mili
jono .gyventoju, Anglijoj de
vyni, Vokietijoj priesz kare 5 
o Suv. Vaisi, net 110.

Mete 1850, kada
Valst. turėjo tiktai 23,000,000 
gyventoju, buvo sklypu dau
giausia guodojaneziu tiesas, 
nes kalėjimuose radosi tiktai 
7,000 prasižengėliu.

Sziadien Suv. Valst. turinti 
118,(MX)JMM) gyventoju, kalėji
muose randasi 163 tukstaneziai 
prasižengėliu.

Londone praeita meta buvo 
27 žudinstos isz tuju 5 likos pa
kartais. Tame paežiam laiko 
Dalias, Teksuose, buvo 60 žu- 
dinseziu. Chicage nesiranda 
tosios dienos, idant nebūtu pa
pildyta viena o tankiai ir dau
giau žudinseziu.

Anglijoj, katras mano papil
dyti žudinsta, žino, kad už sze- 
sziu sanvaieziu turės stoti ant 
kartuvių, bet Amerike žino ge
rai, kad gal ji niekados nesu
ims, o kad ir ji pripažintu kal
tu, tai, deszimts priesz viena, 
ne bus pakartas ar e lėk t riki uo
tas.

Visi ant to sutinka ir vra 
faktu, kad sziadien daugiausia 
prasižengimu yra

priežasties prohibicijos. 
But lageriai žudo viens kita už 
pirmybe biznyje. > Nušluoja 
nuo kelio visus tuos, kurie sto
vi jiems ant kelio. O prohibici
jos agentai nepasilieka jiems 
užpakalyje. O didžiausia Hflad’O/ 

yra tas, kad

PRASCZIOKAS,
KVAISZAS, 

BIAURUSIS

isz

guodojaneziu 
kalėjimuose (Skandinavu novele).

Sziadien visi Amerikos mok
slininkai interesuojasi augusiu 
apszvieta.

Vėlasis Charles W. Eliot, 
Harvard Universiteto prezi
dentas sziame klausime sake —

“Visi žiurėjo in mokslą kai
po in jaunųjų daly-ka; bet iszti- 
kruju turėtu būti viso gyveni
mo darbas. Kad daugybe vaiku 
sustoja lankyti mokyklas su
laukė 14 metu amžinus, nereisz- 
kia, kad apszvieta turi taip ir 
baigtis. Su sziad ienos vasari- 
Hums mokykloms, užsiėmimu 
mokykloms, korespondencijos 
mokykloms, biznio mokykloms, 
skaitymo kliubias, vieszais 
knygynais, ir knygų kliubais 
visi turi geresne proga mokin
tis negu turėdavo praeityje.”

Tai 1009 metais p. Eliot taip 
tarė.

Sziadien apie milijonas au- 
— guslll prisirasze vicszose va

karinėse mokyklose.
Kad nors negalimo sakyti, 

kad svetimtaueziai pilnai nau
dojasi puikioms mokslo pro
goms, .vistiek jie sudaro gana 
didele dali vakariniu mokyklų

kliubias

sutinka ir

pa p ii dint i

hiznyje

del visuomenes
žmones geria trucizna nuo ku
rios smegenys tain užlietos,smegenys 
kad vieni kitus žudo.

taip užlietos
V

PAJESZKOJIMAS.

Pajeszkau savo sūnaus Bole
slavo Sekausko, taipgi dukte- 
ra ir jos vyra Jonus Rakauskus 
Apie 12 ar 13 metu atgal gyve
no Jacob Creek, Pa., dabar ne
žinau kur. Turiu svarbiu žinių 
jiems praneszti. Jaigu kas apie 
juos žino meldžiu atsiszaukti 
po sziuo adresu. »

Mrs. /Ynna Secuskev
829 River St., 

Versailles, Pa.

Karta buvo trys broliai. Vie
nas buvo visai nemitrus ir 
“gramozdas 
vus ir kvailas, treczias Maurus 
ir nemalonus. Kaimo vaikai 
bėgdavo paskui 
mi: “ 
rvbe ’ ’. •>

Netek©
broliai klausti iszmincziu pata
rimo, kaip galima butii isz- 
gydyti ju trukumus. Ana isz- 
minezius gyveno vakaruose, 
didėlėje lygmuoje, kuri vadino
si “Viržynas”. Ta nederlinga 
lyguma tęsęsi per kalvas ir klo
nius, o baigėsi dantuotai, o in 
tuos dantis isireže buvo laukai. 
Kadangi žeme buvo mažomis 
kalvelėmis apdengta, tai mai
nėsi ir jos spalva, kaip nelygiai 
intemptas aksomas Viržynas 
buvo tamsiai rusvas, o jo vi
dury augo geltonos gėlės bliz- 
ganezios, kaip nakti žvaigždes, 
vadinamos pienėmis — žino
mos, kaip vaistas; o dar auk- 
szcziau ju suposi su mažais žie
du pluosztais geltonkases, 
rias Linnejas pavadino 
a urea”, tai yra 
aukso, auksaplauke. Kai pei 
lyguma 
mergeles sveikino 
galvos linkterėjimu.

Ten gyveno iszminczius. Va
sara pyne jis ragaszes ir donge 
stogus. Žiema dirbo karnų 

batukus”.
Pas ji tai ir atkeliavo viena

purpurine žara

visai
antras labai nai

juos szaukda- 
prnsezioke, kvaiszy, biau-

kantrybes nutarė
*■

it n- 
“virgo 

mergele isz

pralekdavo
viena kita

vėjelis,
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Žiema

vakara trys broliai. Buvo jau 
saulėlydis, o
apdengė Viržyną, apszviesda-

spalva isz-
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Nėra1 tiesesnio kelio in Lietuva arba

isz Lietuvos ih Amerika kaip per

KLAIPEDAJI jkl-j Za, JI m
> 1 Z1

Ant BALTIC-AMERIKOS LINIJOS
Važiavimas su vienu isz B. A. L. Laivu per Klaipėda 

prie dabartiniu aplinkybių yra malonus ir
Visai keleiviu nevargina

Kodėl Lietuviai Važiuoja Ant Szios Linijos?
1. Nepertraukiama kelione isz porto in porta.
2. Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas szalis.
3. Lietuviszkai galima kalbėti su laivo aptarnautojais.
4. Geras valgis ir mandagus patarnavimas.
5. Kasdiena judami paveikslai ir koncertai.
6. Isžpildomi laivo orkestros szokiai, žaislai ir t.t.

B

«*■!

L h 

11 H

II 
H h 
h h
i *I * i 11 
I 1411 i»

i

— Czia visiszkai norą liūd
na — atkirto iszminczius. ■ 
Žiema anksti temsta, bet užtat 
žvaigždes szvieczia per mano 
langusx o asz žiūriu in jas'ir in 
debesis ant dangaus ir dirbu 
taihsojc. Vasara naktys trum
pos, bet už tai galima prisižiū
rėti in gėlos: katilėlius, žvaigž- studentu skaieziaus. Ir dauge- 
dutes ir kitas. Kas gyvena nuo 
kitu atsiskyręs, tik su gėlė
mis ir žvaigždėmis vienatinėj 
tyloj, tam ji suteikia savo do
vanas. Tu, — kreipėsi in pras- 
czioka: — nurimsi ir suszvel- diena, 
nesi. Tu, kvaiszy, turėti aisz- 
kias ir teisingas mintis kai isz- 
moksi suprasti “Viržyną” ir 
debesų kalba. O tu, bjaurusis, 
jeigu pri s i žiūrinėt u m in gėles 
ir žvaigždes, tavo akys ingy tu 
visai kiloki žvilgėsi ir skaistu
mą. Tiesa, žmones vadintu jus 
ir tofliau prasezioku, kvaisziu 
ir 'Ujauruoju, bet jus žinotu
mėte, kad jais neesate.

Kvaiszys pažvelgė in pras- 
ozioka, o szis tarė:

— Ar jau kitokio patarimo 
J l 

kitokks pa tari-

lisz immigrantu užbaigė pilna 
mokslą lankydami pirmiausia 

vakarine mokykla vė
liaus vakarines kolegijas — 

laiku

viesza

paežiu dirbdami per

miestas, Suv.New Yorko 
Valstijų didžiausias miestas, 
turi puikiasia vakariniu mo
kyklų systema. Apszvietos 
Bordas aprūpina net trijų ru- 
szin miesto vakarines mokvk- * 
las. Vakarines pradines mo
kyklas — kur galima pasimo
kinti Anglu kalba ir apie pilie- 
tyste, ir kur tie kurie nori už
baigti elem'entariszka mokslą 
gali užbaigti; ir namu prižiūrė
tojoms pasimokinti namu ruo- 
sza ir vesti namu reikalus. Tos 
vakarines mokyklos siūlo in
strukcijas per 100 vakaru. Yra 

— atsake iszminczius: — apie 60 szitu mokyklų.
Vakarines augsztėsnio 

kslo mokyklos siūlo pilnus aug- 
kia eiti jums keliu, vcdanczlu sztesnio mokslo kursus, kurie

Viržvna

< (

bet

negalėtum duoti
— Yra ir 

mus 
bet tada nebusite kiloki, o tik
atrodvsite kitokiais. rnPad rei-

in dideli miestą. Tu, prasezio- 
ke, eik ;
kytoja — tu, kvaiszy, pas mo
kyklos direktorių, —- o bjau
rusis tegu eina pas siuvėja ir 
kirpdja.

Praszvito trijų broliu vei
dai. Szirdingai padėkojo už 
pamokiniinia ir patraukė mies
to link. Prascziokas kreipėsi 
in baleto mokytoja, kuris isz
moko ji gražiai nusilenkti ir

mo-

veda prie akadeuiiszku diplio-
mokytis pas baleto mo- mu, kurias priima visos kolegi-

jos ir profesijonoaliszkos mo
kyklos. Tos mokyklos turi ir 
komercialiszkus kursus. Yra 19 
szitu mokyklų (vakariniu) ir 
randasi miesto įvairiose da 
lyse.

Yra dar 15 amatu mokyklų 
kur galima pasimokinti viso
kiu amAtu. Apie 100,000 moki
niu užsirasze New Yorko vaka-

atbulam isz kambario iszeiti. r*ne8e mokyklose pereitais

KAINOS 
ISZ KAUNO
(Treczia KIcia)

$125
Valdžios Tax

Ekstra

IN KLAIPEDA
SI 07 Treczia 

Klesa'
In Abi Puse $181
TURISTINE 3 
KLESA (buvusia 
antra klesa) $122 
luabi pusi 203.50

ISZPLAUKIMA1 LAIVU ISZ NEW YORKO
ESTONIA” 14 Novemberio “POLONIA” 4 December!©

* Žiniom Kreipkite* in Vietos Agentu ar In Bendrove

BALTIC AMERICA LINE
UNION TRUST BLDG.

PITTSBURGH. PA.
8 BRIDGE STREET 
NEW YORK, N. Y

Dr. T. J. Tacielauskas

lose.

Pirmutinis Lietuviszkas 
Dantistas Mahanojuje.

Ant Antro Floro Kline Sztoro
19 W. Centre St. Mahanoy City

vakarinėse

4

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

28 Frack St., Frackville, Pa.
Bell Telefonas 172

.........-...♦—'' ■ -

MILL & PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA.

Bell Telefonas 1430-R

Kaikurie miestai labai žy
miai progresavo apszvietos 
reikale. Gary, Indiana, prirasze 
beveik szeszta dali savo visu 
gyventoju vakarinėse inokyk- 

Suvirsz 28,000 žmonių
lanke vakarines mokyklas Bu
ffalo mieste. Ithaca,N.Y. su 18, 
000 gyventoju, turėjo 700 vyru 
ir moterų savo 
mokyklose.

Vakarinėse mokyklose ran
damo paprastus darbininkus, 
rasztininkusr stenografes, szei- 
mininkes; gydytojus, inžinie
rius ir kitus. 67 nuoszimtis 
visu vakariniu augėlesniu 
mokyklų studentu Los Angeles 
mieste buvo vede. Seniausias 
studentas turėjo 83 metus ir 
jauniausias 18 metu.

Daugybe svetimeaucziu dir
ba naktims. Jie negali lankyti 
vakarines mokyklas. 72 miestai 
pradėjo specialos kliasas aprū
pinti tuos darbininkus. Pirm 
negu kliasa gali but i organi
zuota paskirtas skaitlius turi 
užsiraszyti. New Yorkas reika
lauja kad 30 užsiraszytu, Pitts- 
burgas ir Wilmington reika
lauja 'kad 20 užsiraszytu. Ak
ron 12, ir kiti miestai po 10, 
arba net ir mažiaus. Pittsbur- 
gas aprūpina mokytoja jaigu 
tik asztoni nori mokintis. Syra
cuse 4, St. Paul 4.

Apart Anglu kalbos, pilie- 
tystes, istorijos ir hygienos 
daugybe kitu dalyku mokina
ma.

Sekanti miestai užlaiko die- «
nines mokyklai, naktims dir- 
baneziams — Albany, N.Y. 
Adams, Mass.; Akron, Ohio; 
Baltimore, O.; Boston, Mass.; 
Braddock, Pa.; Bridgeport,

augęztesniu

4 H

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
aut visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo paprascziauslu iki prakil- • 
niausiu. Paršam d o automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)
331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.

Nuliudimo valandoje 
geriausi patarnavinia. 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavimu tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimls minutu.

_ ------------ __ Į------------ ....................... _.d-. .

suteikiam
Palaidojima

metais.
Illinois valstijoj iszviso 1926 

mete, užsirasze 70,000 žmonių. 
Kliasos vestos Chicago, Deca
tur Cicero, Joliet Peoria, Rock
ford, Springfield, Quincy ir ke
liose kitose vietose.

Massachusetts valstijoj au
gusiu apszvietimas yra Tan
kuose Division of University 
Extension. 1926 mete, 34,800 
studentu prisirasze 28,484 klia- 
s'ose ir 4,429 korespondencijų 
mokyklose ir .1,787 per radio.

Bjaurusis inditaise sau naujau
sios mados drabužius ir gra
žiai kirposi bei suko plaukus, 
o kvaiszys atmintinai iszmoko 
maža pasika’lbejimu leksiko
ną, vadinama 
vinimu”
ku jam'buvo perszo’kti nuo vie
nos raidos prie kitos, neužilgo 
buvo žinomas, kaipo .geras kal
bėtojas.

Karta

“bendru i.szs(ila
ir, nors pradžioj sun-ma savo malonia 

mineziu.
— Turi mums ka nors patar

ti — tarė vyriausias brolis. — 
Asz esu laikomas slunkium ir 
todėl vadina mane prasezioku.

O asz esu perdaug kvailas, 
kad galeeziau atsakyti in klau
sima. Turi mane padaryti isz- 
mintingesniu — prasze kvai
szys.

— O mane gražesniu — deja
vo biaurusis. — Kai einu gatve, 
pusberniai szaiposi 
pecziu: “O, tai sutvėrimėlis I”

— Pažvelkite, kaip czia ra
mu saulei nusileidus — tarė 
iszminczius. Kas vakaras atle
kia czia veverselis. Laksto jis 
nuo szakutes ant szakutes ir 
aplanko visa apylinke tai yra 
didžiausias dienos nuotykis. 
Czia būni sau vienas 
tarp ganyklų, žiema tarp snie
gu, o tas baltas takelis, kuriuo 
atėjote, yra tartum tiltas, jun
gias szia vieta su miesteliu. Jei 
norite, pakhiusyti mano patari
mo ir perši kelkite czia in lygu
ma; gyventi.

Kvaiszys susznibždejo pras- 
cziokui:

— Czia yra taip nyku ir liūd
na....— o prascziokas balsiai 
pakartoja jo žodžius.

iszmincziui
nauju keliu,
vode per lyguma, pravažiavo

6 inant 
kubi valdžia isz-

karieta su vežėju’pryszaky ir KHašos pradėtos net 67 mies-

Telefonas 872.

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU

uz mano
0, tai sutvėrimėlis!

tarnu užpakally, o joje sėdėjo 
trys ponai, apsikabinėjo kry
žiais ir ohdenais. Ir isz>min- 
czi us pamastė:

— 'Ar-gi 'tai butu anie trys d v
broliai?

REIKALINGI—-Vyrai ir motoras 
pardavinėti Big Sweet Line gyduo
les, toiletinus ir kitkninus daigtus. 
Swėet Mfg. Co. Dept. 1, Wabash 
Station, Pittsburgh, Pa.

tuose ir miesteliuose. Immigra- 
cijos sulaikymas žymiai suma
žino pradiniu kliasu skaitliu. 
Beveik kiekvienas Massachu
setts miestas turi viena arba 
dhugiaus vakariniu kliasu.

Michigane,vakarines mokyk■ 
los įsteigtos Battle Creek, Bay

Ilamtramch,

5, r

Braddock, Pa.; Bridgeport 
Cohn.; Buffalo, N.Y.; Canton, 
Ohio; Chicago , Ill.; Cleveland, Ali., ▼ V1U1U4,

Ohio, Dallas, Texas; Denver, 
Col.; f

N.6

City Calumet, Detriot, Flint
G ran’d Rapids,

Kalama zoo,Lansing,
, Port

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
reisskia, jeigu jis yra apimtai ko
kios nore ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir inv&iriu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
icalnds. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tat 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne
matinio, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szUpinimori lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligia.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
stirdieS liga, tai atsiunsk 85e. o gau
si mušu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Nsrvsj li
ga yra labai blogaa dalykaa, bot mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kėlii ir sutelkia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi muėU žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKATTIS,
25 Gillet Street. Spencerport, N. Y.

Detroit, Mich.; Duluth, 
Minn.; Erie, Pa.; Fall River, 
Mass.; Grand Rapids, Mich.; 
Los Angeles, Cal.; Milwaukee, 
Wis.; Minneapolis, Minn.; 
Newark, N.J.; Now York City; 
Oakland, Cal.;*Pawtucket, R.T. 
Philadelphia, Pa.; St. Louis, 
Mo.; San. Francisco, Cal.; 
Schenectady, N.Y.; Spring
field,Mass.; Washington, D.C.; 
Wilmington,Del.;

Minneapolis,

Jackšon,
Mėriominee, Muskegon 
Huron ir Saginaw.

1927 mote
prisirasze 20,000 studentu ir 
dai’ 5,000 s^etimtaueziu mo-

Francisco, 
N.Y.';F

F vasara
v w.

Atmintis del mirusio
':.A. . . r

mi.mb.mJ.

LEKIOTOJO,
Viktoria Frisch, 

skulptūras užbaigė stovyln ant 
atminties mirusio lekiotojaris 
Floyd Bennfett kuris nulėko in 
Greenley sala lin pagalba Įe

žymus

kiotojams isz Vokietijas, gavo 
uždegimą plattcžiu ir mirė.

1

■ 1 ".Jd.„. ^11. -J -I ,'į.____

IN KENTETOJUS
Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger

klinis koaulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katarlszkas kurtumas, Užimąs gal
vojo, Prlszaklnis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetine pasekme per 80 metu. 
Preke 25c per paczta. Turi rastii 
kožnam name. Iszrasta ir parduo- 
dUtna vien tik pėr 
tHk HAMPDEN LABORATORY 

724-736 MULBERRY STREET
READING, PA.— J—a

y

J. t

e

Ponnsylvanijoj

tiriu. Kliasos laikytos Philadel- 
phijoj, Pittsburgh^, Allentown, 
Lancaster, Harrisburg, Altoo
na, Reading, Scranton, Mc
Keesport, ir keliose industria-
liszkbso iniestuose.

i KMi tolimu vakaru miestai 
irgi turi vakarines mokyklai.
Lbfl Angeles 192!6 mete, turėjo 
62,(530 mbkiiiiu.

♦

4

Worcester, 
Mass. t 4 _______ F.L.I.S.

W. TRASKAUSKAŠ
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tlniu, vesėliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.
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DORAS SZ1MONAS
‘________________ “SAULE”

sziaip ar taip’rai sutemo kada sugryžo na-

— O mano broleli! pas mus 
viskas kitaip persimaino, jau 
nieko neprivalai bijoti, — tarė 
vėl motore; — nes isz kur tu 
czion atsiradai taip netikėtai? 
Kur tu trankaisi per ta ilga 
laika, kad nedavei apie save 
žinios!

— Pirmiausia tu Alencde 
apife save sakdkie, apie ’kokias 
atmainas minavoji; kas czion 
užėjo; ka'voiki tojo grinezioje 
kuri kitados prigulėjo prie 
musu tovu?... Ar tu gal czio- 
nais tarnauji; ar ant kampo 
sėdi, ir kur Zosele! Juk czio- 
nais turi jiji ir josios vyras gy
vent o ne tu.

— O daug tu nori ant kart 
dasižinot broleli, pati nežinau 
nuo kur pradėt nes ipinmiau- 
sia turi žinot jog asz no ant 
tarnystes, no kampinyke, tik
tai su mano vyru gyvenu ezio- 
nais kaipo gaspadine mano te- 
viszkojc. Jau sirvirsz motas 
kaip isztdkejan už Juozo; pa
meni ji! Jis tankiai apie tavo 
minavoja ir laibai džiaugsis 
kada pamatys. O, kad jis da
bar czionais butu. Nubėgo pas 
ugni ir nesitikėjo turėti sve- 
czia. Bėgsiu tuojaus paszaukt.

— Bet kur Zosdle, kur Zo
sele, — klausia nekantriai Szi- 
mukas.

Alenuka nulindo ir galva nu
leido.

• į

ugrai ant kamino. Jis dirstelė
jo in lopszi.

— Gražu |kiu|ikeli Dievas 
judviem davė, o kokis vardas?

— U-gi Zosele, — at-sako 
Alenele.

— Tai no gerai. Jaigu tu
rės toki
kaip ana, tai kad butu no gi
mus.

varginga gyvenimą

— atsiliepė— O, broleli, 
Alena, — Zose dabar laimin
gesne už mus visus, o Dievas 
duos jog ir tu busi laimingu.

— Ne ant szio svieto, mano 
sesele, o ant galo, kaožin ga’l po 
arielkai.

— Dievas ne užmirszta ta 
katras jam atsiduoda.

— O kas arielka! Zinai jog 
rūpesti, apma'lszina! Apie Die
vu ma|i ne kalbėk, ka asz da
bar gersiu. Taip, taip, gersiu 
nuolatos. O ka gnli daryti dau
giau! Zosele numirė...

— No turiu arielkos namie, 
bėgsiu'paszaukt Juozą ir pa
keliui *užeisiu in karezemu.

— Begk, begk greitai, 
parncszk drūtos.

Atsiduso.
— Galva man sukasi... vi

durius degina... oi, oi, Zosele 
numirė.

Alenele
ant saves ir kogreieziansia nu
bėgo jessdkot vyro. Bet ne grei
tai sugryžo. Adyna praėjo kol 
ji surado. Buvo ant szvento- 
riaus su kitais vaktuodami 
daigtus iszgelbetus isz bažny- 
czios ir ketino pasilikt ant cie- 
los nakties.

Pamatęs paezia taip, vėlai, 
nusistebėjo ne mažai, o kada 
pasuke apie sugryžima brdlio, 
paszoko kaip nudiegtas ir tuo- 

pažiurejo ant jnus su jaja ėjo namon. ' 
Eidami užėjo 

arielkos.
Kada prisiartino prie grin- 

czios, iszgirdo kliksma mažos 
Zoselės, kuri palbudus verkė be 
motinos. Inbego abudu in stu- 
ba fr ant didėlio dvvd rado 

v

broli Szimdka gulinti ant suo
lo taip kaip apmirusi. Kalbėjo 
kaip paikszas, ne pažino ne se
sers ne szvogerio. Nuolatos

o

užsimėtė skepeta

in karezema

dienos, nes ar
žmogus greieziau duoda rodą Juo nuo kapiniu, rado da szvo- 
dieitos laike negu nakezia. Ka- geni su sesute laukonczius ant 

, nusidavė Juozas jo. Buvo persimainęs ir lyg 
in dvara, kur greieziausia ga-. nuliūdęs; prasze szvogerio ir 
Ii gauti rodą del ligonio. Peili sesers idant* da no oitri gult, 
labai miclaszirdinga ir dora nes turi apie svarbu daigtn pa- 
ypata, davė ant greitos Juozui 
gyduolių ęlel Szimono ir priža
dėjo pati atlankyti ’ligoni. Ka-

du praszvito
i

Ii gauti rodą del ligonio. Po iii sesers idant/ da « *1 • • « • » • ■ ’ * •
si’kalbot.

i < . VIII, ;
Z m ones paša koja L jog( ja i gn

:*' . r

f

du pono pribuvo, pamato jog žmogų bedu pfislllahinn, liti
ligonis yra tikrai blogiausiam1 jau ir lankosi.,Tusfcėfcia ju, tu 

nu- bedu
siunst i u miestą parvežt dak- sakymo.

ir net pati iparaszę ipas
apraszydu-

padėjimo, liepė tuojaus 'i m kituok prie musu ap-

tara 
daktaru laiszkdli 
ma stovi ligos ir kad kogrei- 
cziausia pri’butu.

Daktaras pribuvo ir Szimu
ka, gali sakyti, nuo mirties 
iszgclbcjo.

Norints jau pavojaus ne bu
vo bet da tolimas buvo nuo 
sveikatos. Liga. Sziniukas rei- 
kwlavo ne ma'žos priežiūros. 
Abudu, sesuo su savo vyru, 
sergėjo ligoni diena ir nakti. 
Sesuo tankiausiu pati viena sė
dėjo prie ligonio, nes tai huvo 
artimiausia jojo sz-irdies.

Praėjo kelios dienos, karsz- 
tis pradėjo nykt, jau Szimu- 
kas galėjo miegot, o tas ji su- 
drutino, o už trijų ncde’liu tai 
jau ir pradėjo vaikszcziot.

Jau sznekejo kaip 
tada niekas jam ne 'buvo 
da sznekejo apie ka 
dvieju gyvenimą 
mu.

Kada jau 
pats taipos-gi 
apie savo atsitikimus ir pribu- 

apie 
apie 
savo

nuo

savo

su

reikia ir 
, ka- 

apio ju 
malsz li

atgavo
apsako sesutei

pajėgas

Laikas sugryžt in Tridieniu 
kaima ir pažinstamus.

Jau ruduo užėjo, ’lapai nuo 
medžiu nukrito. Griricziojc Jo-

viskas adbuliiį eina, vi
kubu liūdna. Kaip neteko Szi
mono, ’

' j .*

same nesiseka. Prie Jokūbu vėl 
pradėjo vargas kibti.

O Mariukai
Rodosi, po iszejimui Szi'ino- 

no, galėjo tuojaus gauti vyra 
nes taip nebuvo, nes kaimotaip nebuvo 
jaunuomene susitarė del josios

J

INDIJONI8ZKI STOVYLAI DEL GRANT’D PARKO.

J

Badai tai buvo Nedėlioję, 
O buvo jau volai, 

Susiede ant st ryto kucai. 
Su peiliais vieni kitus 

užklupinejo, 
N arsi ima parodyti norėjo, 

Katras mokytesnis, 
Kai ras apszviestesnis. 

Palicmonai keli atbėgo, 
Vi s u.s in lalkupa sudėjo, 

Mat, nebuvo tai dori Lietuviai, 
Tiktai (Lietuviszki 'kvailiai.
O jaigu šarmaiinasi būti 

Lietuviais, 
Tai visados pasirodo kvailiais.

* * ❖ 
Svetim-taucziui dyvijosi, 

Kaip Lietuviu vai'kai 
valkiojosi

Po atrytus ir užkaborius, 
Ir sako: kas Isz to bus? 
žinoma, tas ne visur, 

Tiktai kaip kur, 
Tėvai vaiku neprižiūri, 
Norints in vales ju turi.

Neapeina del levu, 
Kas bus isz juju vaiku; 

Kas bus isz tokios 
jaunuomenes, 

Ir prie ko jieji tikti gales! 
Isz tokiu nebus nauda del tėvu, 

Ba užaugs ant laufcriu, 
Niėkut nenusisedes, 

Kalėjime vieta turės. 
O da nežino kaip pabaigs, 

Gal ant 'kartuvių pasibaigs. 
Paklausvkite, kėkis tėvu 

nedbėlniunas, 
Ir kokis buvo atsitikimas, 

Jau paaugės sūnelis, 
Nuo S. ulyczios Jonelis, 

Iszejo isz namu, 
Prie kitu vaiku.

Kada sugryžinejo, 
In kitur eiti, nežinojo, 

Kėlės valandas klaidžiojo, 
Suniuręs verkšnojo, 

Nekokia žmogelis ji pamate, 
Pas save parsivedė, 

Jonukas Angelskai mažai 
mokėjo, 

Ant klausymo atsakyti 
nega'lejo, 

Žmogelis palicijai žino davė, 
Tuojaus in lai'kraszczius 

padavė, 
Ant rytojaus levas pribuvo, 

Ir užklaustas buvo: 
Kodėl vakar nejeszkojo, 

Jaigu vaikas namie 
nenakvojo! 

Juk galėjo dingti vaikas, 
Ar per automobiliu užmusztas. 

Žioplys tėvas akis pastate,
Ir atsake: -

O kvaraba ji žinojo, 
Manėm, kad namie miegojo, 

O tik tada susipratome, 
Kaip isz ryto nepamatom©. 
Palicije iszklausyt negalėjo, 
Ba vaikas Angliszkai 

nemokėjo. 
Daug turime tokiu tėvu, 

Ka nesirūpina savo vaiku, 
Stebisi Amerikonai, 

Kad Lietuviai toki neisz- 
maneliai.

Vaikai del ju neapeina, 
O ir in mokykla ne eina, 

O ka tėvas dirba fabrike, 
Motina užsiėmus su dinerke. 

Tai kas vaiku paisys,

Sztai vienas isz dvieju Tndijonliszku stovylu kuriuos pa
dirbo Europiszkas skulptūras Ivonas Mest rovic kurie bus pa
statyti Grant parke, Chicago. Kožnas stovy'las -avers 20,000 
svaru,

at kept, už tai jog kada turėjo 
Szimona, tai ne su vienu no 
norėjo kalbėt, tai da’bar vaiki
nai nuo josios i 
ncmislino 
Žmones visai
ant josios ir ant Szimuko jog 
isz kokios tai priežasties turė
jo pabėgt isz Tridienio.

Marinka taip apsieit inejo, 
jog rodos nepaiso ir kalbėjo 
jog czionaitiniu vaikipu nete
kės ne už vieno, kad jis ir auk
so kainus prižadėtu.

Jokūbai dasiprato, jog Ma
rijona ne už vienio vaikino ne 
nori eiti, tiktai laukia Szimu- 
ko ir suprato, jog labai ilgsta- 
si jojo ir tikisi jojo sugryžimo, 
nes tanikiai i subėgi nėjo, in pa
lipi ir 'žiurėjo priesz 
kad tėvai
Szimuko, ne tikėjo jog jis su
gryž, to'del troszko iszlcist Ma
rinka už vyro kolei da gyvi, tai 
rūpinosi labai jog Mariuką 
vaido nuo saves vaikinus tu- %
rodama ant mislies Szimuka. 
Net pyko ant josios, jog noisz- 
inusza sau isz galvos ta, kuris 
tiesiog atsisako 
cziavimo.su. Mariuką ir 
tuszczio laukia jojo -sugryžimo.

T(‘vai visaip del josios priki- 
szinejo ir su gražumu ir su pik
tumu idant užmirsztu apie 
Sziinona <nes jau jis ant visa
dos dingo del josios, o ji ji at
sake :

yra padirbtas isz bronzo ir turės 35 pėdas augszczio.

szafliuosi ir ne viena noiliu matyt ir kaip su
užkabint.josi os

pradėjo kalbėt
broliu meillci kalbėti. To tiktai 
asz troksztu, ir to •noretau. Pa
matysite jog sugryž.

IX
Sztai kada taip karta Mariu

ką sėdėjo prio Vis’los ant kai-
žiūrėdama in kita puse

paipuosziine'jo

nuko, 
paregėjo valtele apie kuria ke
li žmones szvaistosi.

Vieni atnesze žaliu szaku ir 
su tom szakom 
valti.

Stebėjosi isz to Mariuką ir 
nekantriai lauke pabaigos — 
kas ežia nusides.

Ne ilgai turėjo laukti.
Kiti vėl paduoda lankas vie

ni kitiems matomaii a t si sveik i- 
neja, bet ne girdi ka szneka.

Tame atsiskyrė kuopele, ke
li žmones, o tarp juju motore 
su kūdikiu soda in. valti, valtis 
nuo kraszto pasijudino ir plau
kia.

Kur plaukia?
Mariuką paszoko ir ž»iuri in 

kur suks, o 'klauso auseles isz- 
fempus ballso muzikes. Labai 
del josios malonus grajus! Pri
mena sau Szimuko daino'les, 
džiaugėsi pati nežino ko, asza- 
ros pradėjo byrėti isz akiu,

— Kas tai do vieni? ko in 
czion plaukia? — kalbėjo Ma
rinka pati, in save. , w

— O gal tai jis? gal isz 
tikro jis.

Perbraūke su ranka per kak
ta.

Tuojaus subėgo jau- 
isz viso kaimo o kada 

palaimino jauna

vima in kaima Tridieni, 
savo gvvenima jame 
Mariuką. T “ 
staigu sugryžima in 
kinp paregėjo durnus ir 
savo kaime, 
per Vislu ir kaip priselino prie 
stubos, kad nors isz tolo pama
tyti Zosdle. Su Juozu, szvoge- 
riu, kalbėjo apie gaspadoriaus 
darbus, tai tankiai bovinosi su 
mažiuke Zosele, atsimindamas 
apie savo mylima Zosele.

Bet Alena persitikrino, jog 
tasai malszumas • ndbuvo tik
ras,. tiktai nuduotas — pavlr- 
szinis.

Szimu'kas nudavinejo mal- 
szuma priesz szvogeri ir sesu
te kad juosius ne rūpint, bet 
szirdije nebaszninke Zose nuo
latos sėdėjo.

Kada jau buvo beveik svei
kas, atsilankė ant kapiniu kad 
prie kapo pasimelst už duszia 
savo mylimas Zose'les tada jam 
buvo lyg lengviau. Tolinus kas 
diena eitinejo ant kapiniu o 
Aluka su Juozu ant tuszczio ji 
nuo to stengėsi atka’lbint.

VII.
Buvo rugeipjiite, visi žmones 

laukuose kaip skruzdeles kru
tėjo. Czia vėl kunigas prabaszz- 
czius triusesi apie pastatyma 
naujos bažnytėles. Szimu'kas 
norėdamas sziuom, tuom prisi
dėt prie bažnytėles, su kirviu 
rankoje tasze medžius prie szi- 
mernyku. Sesute džiaugėsi la
bai ir mislino jog prie darbo, 
iszgaruos jame suvis praeitis 
ir užmirsz apie Zosele. Szvo- 
geris Juozas jau norėjo 

ar duot puse 
lauko, ar iszmokct, ’bet Szimu
kas ne norėjo no klausyt, — 
vilkino Vis ant toliau.

menesiai

ir
Poliaus apie

Zavisla, 
ugni 

kaip perplauko

szvogerio. 
minėjo apie Zosele ir Po vylu, 
tai vėl apie ka kita.

Ant galvos atrodė, jog jam 
labai skauda ir ant krutinės 

g degina. Lupos nuo karsz- 
czio buvo pajuodę o akys per- 
srmainusios. Taip buvo nebe
gale apimtas, jog negalėjo ne 
eiti in lova, tiktai sesuo su 
szivogeriu nunosze, nurėdė ir 
paguldė.

Užsineszinejo nebageliui ant 
ilgos ir sunkios ligos. Alena ir 
Juozas nesudėjo akiu per visa 
naktr, vaktavo 
ligoni. .

Aluka 'būdama jaunesne už 
Szimuka kada tėvai jųdviejų 
numirė, tai turėjo daugiau var
go prie savo apekuno Povylo, 
kuris buvo naszlvs ir bevaikis v

tai privalė tuosius sieratelius 
Užlaikyti kaipo tėvas, bet jisai 
kobjauriausia 
tiktai užgriebt 
Nebuvo 
budeliu.

Szimukas, 
daugiau galėjo 
jis nmjatos -buvo ant lauko 
prie darbo, o norints būdavo 
jau per sunkiai dirba del savo 
amžiaus, bet užlaikė viską ir 
buvo sveikas kaip krienas, o 
jau 'kiek Aluto prikente, tai 
tegul Dievui 'buvo ant garbes.

Už tat gavo gera vyra Juo
zą, dora ir darbsztu žmogų, įai 
ne trukus prie gerbūvio; už- 
mirszo apie praeiti. Juozas pa
žinojo Aluka ir Szimuka nuo 
senei, nes buvo isz to paties 
kaimo Zavislo, o stubele jojo 
tėvu stovėjo ne toli tosios ku
rioje Povydas augino sięrate- 
lius; Juozo motina tankiai užr 
tariavo. už sieratfeHius kada 
Povylas juosius baudė.

VI.
Smutna buvo naktis del Juo-

ir Alenos nuo sugryžimoįvirko. Vėl atsiminė apie ne- 
le invede ji in grinezia, šukute'Szimono, no

guli, 
sus: neilgai traukosi,

— Ar nori taip labai žinot 
kur Zosele, — tarė — o sunku 
mwii a<pic jaja kalbėt, broleli 
mano malimas. Jau Zosdles 
daugiau nematysi! Tavo Zose
le numirė.

Szimukas pastiro tai iszgir- 
des. Alenuka pagriebė jam už 
rankos.

Atsipeikėjo,
sesers klaidžiojanczioin akimi.

•Numirė, sa'kai? — pa
sakyk tiesiog jog jaja Povylas, 
tasai latras užmusze, nes gal 
už jojo daug kentėjo, nes asz 
pamenu, kaip jis su raumi apsi
eit i ne jo kada augotnė.J ’ ’ ’ * ”

— Ne, ne; — tarė Alenele 
greitai. — tu netiketumei, ko
kis jis buvo geras del josios ir 
klausė visko ka jiji norėjo. 
Sztai jiji prakalbino ji jog ati
davė man gaspadoryste su lan
ku ir triobom, o ka buvo prisi
savinęs ipo smereziai musu tė
vu, tai josios darbas.

— Tai prie josios pasitai
sė tas senas latras! O kur jis 
dabar! »

Ir jis jau ant kapiniu
— tarė Alenele, atsidu- 

nuejo
pas Zosele o numirė labai pa
vyzdingai. Prabaszczius pa
rengė ant smert!

— Abudu numirė, jiji pir
miau jojo ir viskas pasibaigė, 
o apie mane no buvo 'kalbos.

— Tankiai apie tave 'buvo 
kalba,'nes ne galėjo žinoti kur 
tu būni. Kur 
jeszkoti kad 
kas su tavim stojosi ir visaip 

o tu apleisda
mas kaima niekam, o ne man 
nesakei in kur iszeini.

— Ne buvo kitokios rodos, 
nes žandarai atėjo mane paimt 
in vaiska, o tai vis per Povylo 
praudžia, kad mane praszalint 
o viską galėtu užgriebt, tegul 
jam Dievas to ne pamena. Bet 
tavo Juozelio ilgwi ne matyt.*

Eikime broleli in grin- 
czia, gal esi alkanas, tai užval
gysi, o asz bėgsiu pas ji/ 

, begk, tegul su 
pasisvei kyšiu, nes 

valgyt ne noriu, tiktai jaigu 
turi arielkos tai laszdli iszger- 
siu.

Prabas/x*zius

tave galėjome 
niekas nežinojo

žmones kalbėjo,

— Begk 
szvogeriu

Arielkos!
Tai tau navatna sesute!
Tu seniau ne gerdavai----- Tu seniau 

aridlkbs, broleli.
— Taip, ne geriau seniau, 

bet dabar tai kas kitas... Zose
le numirė... reike iszmgert.

Szhnukas ar tai nuo szalczio 
nuo. susijudinimo drebėjo

MUip uruliu AiUDvaa jvjį nv j 
Įėjo ant kojų susilaikyt. Alene-j

ar
kaip drugiu krėstas jog ne ga

jisai

ir meldėsi už

kadlt ank i no, 
ūki ir turtą, 
globoju, tiktai

kaipo vaikinas, 
nukenst nes

su
juom taikintis,

Praėjo trys menesiai nuo 
atsiradimo Szimono, pasibaigė 
tame laike vasara ir užėjo ru
duo. Nukirto rugius, jaunuo
mene pabaigus darba prie ru
giu, szo'ko net žeme dundėjo. 
Szimu'kas neima 'dalybų zo’bo- 
vojo, tiktai sau ’laukia, rymo ja 
arba bėga ant kapiniu. Jau 
taip ne vepki a ant Zoselės ka
po, tiktai meldžesi už josios du- 
szia.

Kada taip viena karta sede- 
užsidunksojas, dirstelėjojo

ant Vislos ir in -kita puse už
mėto akia ant Tridienio kaimo, 
nužvelgė ten baflta šlubele Jo- 
kubu.

Atsiminė ir apie Marijonele, 
na ir to reikėjo jog nužvelgė
ka toki su ba’ltii andarokėliu.

— Kašžim ar tai jiji?
Szirdi jam suspaudė ir pra-

. VJI’lVvzf V vi <11 Al 11.

kantriai laukeibaszninke Zosele. Jau būvu go-

savo. 0 
žinojo apie praeiti

nuo apsipa-
ant

asz tame ne kalta 
kalta.

kas nakti sapnuoju

— Gal 'tai ne gerai, asz ne 
žinau mano brangiausi tėve
liai, kad asz jojo tikiuosiu bet 

, dievaž ne 
Man rodos kad kas

szna’bžda, 
apie ji o kada tik szuo suloja, 
ar tai diena ar nakti, tai ma
nyje viiskas dreba, paszoku ir 
begu prie lango pažiūrėt ar ne 
su g ryžta.

Atsiduso ir vėl pradėjo kal
bėt :

O, liūdna mario dalelė, 
asz ežiomis ilgstuosiri jojo, o 
jis kur ten toli tarp soviszkiu 
bujoja, gal ne nemislina su- 
gryžti. No, ne, tai ne galiT>uti, 
ežia vėl man rodos kas szna'bž- 
da in ausi jog da ji pamatysiu. 
J'is tikrai sugryž.

Girdėdami Jokūbai taip kail- 
banezia, patys no žinojo ka sa
kyti, Gailėjosi merginos ir rie 
norėjo atimti vi’lti. Bet ka ežia 
daryt? Ne norėjo uždavinėti 
del josios szirdios. Norėjo la
bui idant užm-irsztu apie ‘Szi- 
monn ir žinojo jog ji taip labai 
pamylėjo. Vienok nuolatos 
gražumu perdestinejo jog labai 
norėjo iszlcist už Szimono bet 
kad jis pats ne norėjo.

Ant tuszczio buvo toji kal
ba. Jaigu žmogus apie ka mis- 
linri, tai sunku 'isz galvos isz- 
miiszti. Yra tai žmonių silpny
be. Taip pat buvo ir su Mariu
ku.

Vienok

— Ne, ne, tai ne gali būti. 
O jaigu isz tikro jis, o! tai ne 
pas mus jis plaukia. Kam tiek 
daug žmonių? kam tieji muzi
kantai? Kam taip valtis pa- 
puosztn? Ar mes to esame ver
ti?

Stovi ir da laukia.
Ir klinykai smagiai valti va

ro, bet Vysla plati, da tik da
bar ant vidurio jieji.

Mariuką žiuri akis isztem- 
pus, 'jeszko akimi to, kuri trosz- 
ko pamatyt.

— Tai jisl tai jis! — pa- 
szauko ir suplojo rankoms isz 
džiaugsmo.

Tuojaus nutilo, rodos savo 
akimis netiki, da pradėjo insi- 
žiuriineti.

Tuom lai k 
areziau artihosii ir jau viskas 
kaip ant delno buvo matyt, bė
ga namo, inpuėla in grinezia, 
užsikabina motinai ant kaklo 
ir szaukiai*.

— Motinėlė brangi, ten in 
va'lti muzikantui... žmones ko
ki... jau isz valties iszlipo...

Motina stebėdamosi paszo
ko.

— Ka tu sakai? Ar tu pro
to atstojai? Kokia valtis, kur

valtis kas kart
»• - *

Szimukas su Juozu ir Alenele 
kuriuos atvedė idant pažintu 
jojo busimąją pacziule.

Pasisveikinimas buvo trum
pas, bot labai džiaugsmingas. 
Juozas, Szimuko szvogeris pri- 
gidincziai isztdisino Szimuka 
del ko seniau ne norėjo Mariu
kes kada jam davė, dabar jis 
prasze idant leistu už Szimu
ko, žinoma jog greitai susitai
kė ir tuojaus atsibuvo suger
tuves.

E-he! 
nimns
jau Jokūbai 
pora, užreže muzikantai links
ma polka, leidosi jaunuomene 
in rata ir pradėjo szokti, net 
žeme dundėjo. Sugertuves te
sėsi kone lyg vidurnakezei jog 
jau ne dienas ne gule ėjo kož
nas prie savo darbo.

Tuojaus netrukus davė ant 
užsakų, atsibuvo tokia puiki 
veseilo kokios da niekad Tri
dienio kaime ne buvo.

Szimonas ėmėsi da geriau 
prie darbo negu priesz pribū
vi ma pas Jokiibus. Sziadien 
sztant gaspadorius ir visko pil
na tvartuose ir aruoduose.

Jokūbas pavedės viską de'l 
Szimono da kelis metus gyve
no, turėjo spakaina buvimą bet 
ne galėjo užmirszti savo sū
naus Szimono kuris dingo sve
timoje szalelcje ir abudu sene
liai beveik vienu laiku numi
rė.

Tai yra

!

tikras apraszyinas 
apie dora Szimuka ir Mariute.

GALAS. .
■— -.......... Wl —— ■ —

Ir kas juos prižiuręs,

j?ji?

Bene asz sakau jog jis 
su manim paeziuosis! — kal
bėjo jiji. — Saugok Dieve! man 
tas puvis ne galvoj. Asz ne už 
vieno ne eisiu ne už jojo. Kur 
jis šu manimi paeziuosis! Jis 
kitokios paezios vertas. Bot 
del jojo ne yra aint svieto pa
ezios, jo»kia jo ne verta ir su jo
kia jis nesipaeziuos. Asz tiktai 
ji kaip broli myliu, kaip broli

Jokūbas dirstelėjo per lan
gu. Sztai jau prie vartų muzi
kantai užreže, ateiviai uždai
navo.

Grinezioje užstojo tyla. Mu
iliuką iszsižiojus klauso dai
nos stovėdama viduryje aslos, 
riegdlcdama žodžio prakalbėti.

O kaip toji daina buvo del 
josios maloni ir liūdna.

Mtozikarttai ir dainininkai 
nustojo, atsidavė vartus iriojo

■

Visi rugoje ant Jozulio, 
Jauno, paeziuoto vyrelio, 

Kuris negražiai 'pasielgi ne ja, 
Jaigu su kitais kur sueina. 
Savo bjauram pasielgimu, 

Nepaiso kad ir prio moterų 
Prie kožno kabinasi;

Kad prižiūrėti selinasi.
Juk žinote, kad tokiu kvailiu, 
Kaip tas Juozulis — bumeliu, 

Jeszkoti toli nereikia, 
’Surasti Szenadoryjo gali, 

jaigu prireikia.
Jaigu lenda, in,4ikisr • 

Reike i szmuszti dan t is, 
Jaigu Juozulis nesusivaldy 
Tai daugiau iszgirs ir 

pamatys.
# • •

Drabužis žmogų nedabina, 
Jaigu blogai apsieina, 

Tegul buna prastai 'pasirodęs, 
Ir buna nesiskutęs apžėlęs, 

Jaigu mandagu Urns, 
Tada vadysis žmogus.

Vienojo apygardoje,

>
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K. RĖKLAITIS 
LietUviszkaa Graboriua 
Laidoja numirėlius pa- . 
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.

&16 W. 0|»r«ee Rt., 
MAliANOY CITY, PA.

M0« MAHKKTNT.,
TA■AULA,PA.

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,358.62

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir Jus 
turėtumėt reikale su musu banke 
nepeisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Free.
J. FERGUSON, Vice-Pres. ir Km.

cziavimo.su
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ŽINIOS VIETINES
I

— Nedėliojo pripuola Szi- 
mano ir Judos.

,: r

i:

I

— Laidotuves Juozo Pa
ežio, Utarninko ryta atsibuvo 
iszkihningai ant kuriu dalyda
vo daugelis žmonių.

II

1
— Edvardukas, penkių mo

tu sūnelis Jono Saluko isz Suf- 
folko, likos pavojingai sužeis
tas per t roką. Likos tuojaus 
nuvežtas in Locust Mountain 
ligonbute.

duktė

Kzes del savo

f’

I

■

i

I

— Seredos ryta su Szv. Mi- 
sziomis Szv. Juozapo bažny- 
czioje likos suriszti mazgu mo
terystes per kun. Czesna, pana 
Sofije Rutkauckiute,
ponstvos Aleksandru Rutkauc- 
ku, su ponu Pijuszu Juodeszku 
isz miesto. Svodba atsibuvo 
pas tėvus nuotakos po No. 602 
W. South ulyczios kurioje da- 
lybavo artimi gimines ir dau
gelis .prieteliu ir pažinsi amu. 
Vietinis koras, prie kurio nuo
taka prigulėjo, pagiedojo mi- 

dra uges. Pana
Sofije dirbo per daugeli metu 
“Saules” redakcijoj kaipo 
knygvede ir per taji laika tu
rėjo pažinti su daugeliui skai
tytoju. J a u n a ved ži a i 
vens Mahanojuje. 
jiems kogeriausio 
vedusiame gyvenime, laimes, 
sveikatos ir to visko ko nuo 
Dievo trokszta. Reikeįprimint, 
kad orkestrą buvo tikrai Lie- 
tuviszka’kuri palinksmino sve
telius smagiais szokiais kad 
negalima buvo malsziai pasto- 
vet nepaszokus polkutes o 
grajino Franas Malinauckas 
ant skripkos, Jonas Vaicziulo- 
nis ant korneto ir Petras Kas
sas ant koncertinos-armonikos. 
Sveteliai linksminosi smagiai, 
o kada iszsiskirst.inejo, linkė
jo jaunavedžiams kogeriausios 
kloties vedusiam gyvenime.

redakcijoj

apsigy- 
Velina me 

pasisekimo

I

I

■

— Prezidento rinkimai jau 
po szonu, o ar Lietuviai nors 
sziek tiek susiorganizavo 
kuopa ir ar nusprendė už ka ir 
kaip balsuos* Juk žinote, jog 
szitic rinkimai yra daugiau ti- 
kejimiszka kova.. Argi mums 
svetimi tikėjimai uždraus isz- 
rinkti žmogų kuri mes visi 
guodojame, kuris 
praseziokeliu ir žino ko jiems 
reikė? Juk Amerikos konsti- 
tucije duoda mums lygybe vi
same ir ‘neiiždraudžia iszrink- 
ti žmogų ant prezidento kokis 
jisai nebūtu tikėjimo, 
apie tai apmaustyti.

m

mes 
gimė tarp

1 jU lk<lS

t PADEKAVONE

•imvnos ir 
szi rd ingai 

kunigui

į
*

I

Sze i m v nos (’ze r k a u s k u 
Aleksandravieziu, 
dekavoja, gerbamui 
Tėvu Alfonsui ir jo kapelonui 
ir Tev'ti Justinui isz Szv. Onos, 
Scranton, Pa., ir Kun. Kžarskui 
ir kitiem kunigams kurie daly
vavo laidotuvėse. Taipo gi Mo
tinai Seserų su kitomis • sese
rimis, kuri surengė ir užprasze 
taip dideli skaitliu seseriu isz 
visu vienuolynu ant laidotuvių 
Paulinos Czerkauskienes, mu
su sesutes.

1

PARSIDUODA PUIKI 
FARMA.
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Gera farma 100 akerin, arti 
Mahanoy City, Lakeside ir 
Lakewood Parku. Geri namai 
ant dvieju szeimynu, tvartai, 
garadžius, visokios reikalingos 
maszinos, daug gyvuliu ir 
paukszėziu, girria ir didelis 
sodas. Bėgantis vanduo. Stu- 
boj sziltas ir szaltas vanduo su 
visoms vigadoms. Parsiduoda 
nebrangiai arba mainysiu ant 
tinkamu namu mieste, 
laiszka atsiszaukite ant 
adreso:

Per 
szio

Peter Casper, 
B.F.D. Box 112

Barnesville, Pa.
Asabiszkai galite atsiszauk- 

ti ant adreso: 24 N. Main St.
' *; Mnhftnoy City,Ta.
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SURADO MAŽIULELIU TAUTA AFRIKO TANKUMYNUOSE.
24 žmonių isz Kutherford, N. J., nuplaukė be- 

i sztama mažiuleliu žmonių, 
abaza tu j u

Wright’o eknpedicije susidedariti isz !
veik 700 myliu ant Barito upes, Bornojuj, Afrike, kur surado 
kokiu balti žmones da no yra mate. Paveikslas parodo atplaukima baltųjų , in 
nežinomu žmonių.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

Pittston, Pa. f Diena 17 ()k- 
toberio No. 6 Shafto, kasyklo- 

likos pagautas per 
angl'i Juozas Barta- 

isz Inkermono, kuris
likos mirtinai sužeistas mirda- 

ligon'buteje po atvežimui.

se No. 6, 
puolant i 
szi u n a s,

pus-scseros.

m a s
Velionis paliko dideliam nuliū
dime paežiu Rože ir septynis 
vaikus isz kuriu vvriauses tu
ri 25 metus o jauniauses 6, pa
liko Amerikoj viena broli ir 5 
pusbrolius ir 3
Lietuvoje paliko du brolius ir 
viena seseri. Velionis pergyve
no Amerike 25 metus pribūda
mas in czionais 1903 mete. Kas 

giminiu geistu dažinoti 
daugiau apie jojo mirti tegul 

likusia naszlia Rose 
54 Union St.

isz geistu

raszo pas 
Bartashunas, 
Inkerman, Pittston, Pa.

Argentina. — Lietuviszkas 
iszeivys, kuris pribuvo in czio
nais keli metai adgal, Petras 
Szitrkenis, užklupo ant savo 
paezios, užtikdamas jaja besl- 
bueziuojant su savo meilužiu. 
Žmogelis tuom regėjimu taip 
insulto kad pagriebė nuo stalo 
ilga medini peili durdamas ap- 
gavingai moteriai in krutinę 

jaja ant vietos,| 
in krutinę,

abudu lavonus 
rindu. Sziuke- 

nis buvo ramaus budo žmogus 
ir geras levas szeimynos. Pali- 
kokelis vaikus

užmuszdamas 
po tam dure 
Kaimynai 
gnlinczius ant

sau 
rado

</• 
o

S ieratukus.

Saint Clair, Pa. — Szv. Ka
zimiero 
M i sijos 
A Ifonsas
užsiimi

bažnyežioje prasidėjo
kurias veda kunigas

Klkhurst, kurios 
s Panedelyje.

ISZ

LIETUVIAI SCHUYLKILL 
PAVIETO BALSUOKITE UŽ

G. FRANK BRUMM
ANT KONGRESMONO

Praszo Juso balso ir intekmes.

T1KRIAUSES KABALAS
Arba A tl d engimo Paslapczlu Atei
ties. Su pagelba kązlrom. Pagal 
Chaldelszku, Persiazku, Graikizzku, 
Arablezku Ir Ctgonbzku burtiniku. 
Izzguldinejlmaz to kabalo yra labai 
lengvo ir kiekvienam gali būti su
prastino.

MORALISZKA KABALA
Katra iszdeda žmogaus ateiti Su 
Salamono' Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del^vyru ir moterų.

t

)

' %

rrrr

Neapsunkina kešenes

VISOS TRIS KNYGUTES 
rTIKTAI U2 . . ... 25c.

Prisiūkite mumis 25c. Gausite 
ritu tris knygutes per paėsta. 
Pinigu galite aluti įtempusia.

W. D. BOCZKOWSKI-CO. 
MAHANOY CITY PA.

-- -------- -------------------- 7---------------------- -------- -----  

Tūkstantis Naktų ir Viena 
ARABISZKOS ISTORIJOS

27 ARABISZKOS ISTORIJOS 
150 Paveikslu.

PUIKI DIDELE KNYGA.
704 Dideliu Puslapiu.

Drųcziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszab
flZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 

APIE SZITA KNYGA

Gerbemasls Tamlstal:— 
Sulaukiau nuo jusu sluncziamoa 

mano vardu knyga 
Naktų ir Viena“ ui

“Tūkstantis

“Tūkstantis 
kuria tariu 

szi r din ga aczlu Ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip 
Naktų ir Viena“ apturėjau, nea man
labai yra žlngeldu skaityti visokias 
Istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szvental ir sma
giai praeina. Asz visiems llnkficzlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena” nes, ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamlrsztl ir visokį rupesezlal 
ant valandėlės atsitraukia

Su pagarba, ▲. ŽOKAS, 
18 d. Gegužio 1921m. 
Dv. Palazduonys, 
Czeklszkes vai. 
Kauno apsk. 
LITHUANIA.
Yra tai ketvirta# iszdaviinas tos puikios knygos, ta# 
parodo kad žmonėm# labai patinka, 
ja nusiusti in Lietuva.
Preke knygos in Lietuva su / nusiuntimu tiktai $2-50.
W. D. ROCZKAUSKAS - CO. MAHANOY CITY. PA.

'    ‘         " 1 ■ l< I—I II I   tį    III              

non

Teipgį galima
Preke knygos Ąmerike $2.00

NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU • 

Ik

Su 283 Naujais Paveikslais.
160 Puslapiu.

8 coliu ilgio, 5y2 col. ploczio

Pagerintas ir padaugintas 
iszleidimas. Sudėtas per se
novės ir szos gadynns astro
logus ir isztrauktas isz viso
kiu senraszcziu. Iszguldanti 
kiekviena sapna ir kas atei
toje stosis. Su priedu plane
tų ir visokiu burtu. :: ::

Knyga puikiai drųcziai 
apdaryta kietais audeklincis 
apdarais.
W. D. Boczkauskas - Co 

Mahanoy City, Pa.

III

PREKE $1.50 
•»

II

MALDA-KNYGES
No. 185 Balsas Balandėlis arba 

Mažas Szaltinelis Dievo Mylistu. 
Naujausia spaudimas su Officium su
dadėjimu litanijų, maldų ir giesmių 
prie Paneles Szvencziausios. 
puslapiu, puikiai apdarytą drūtais 
minksztais skurineis apdarais su ka
bute, auksuoti lapu krasztai.. . .$2.50

No. 186 Balsas Balandėlis, tuoj 
pati knyga kaip virszuj parodyta, tik 
apdaryta plonais kietais skurineis 
apdarais ....................................... $2.00

No. 187 Mažas Nauj'as Aukso 
Altorius, didei naudinga maldų kny
gele, pavesta visos Lietuvos Kataliku 
Jaunuomenei. Graži knygele puikiai 
Ir drųcziai apdaryta minksztais sku
rineis apdarais, auksuoti lapu krasz
tai, preke tiktai.......................... $1.50

No. 188 Aniolas Sargas; yra tai 
naujausia malda-knygelo, su bažny- 
czios aprobatu, 448 puslapiu, visos 
reikalingos maldos, skurineis minksz
tais apdarais, puikiai iszmarginta, au
ksuoti lapu krasztai.................... $1.50

No. 189 Vainikėlis, katalikisžka 
maldų knygele, mažiausia knygel lie
tuviu kalboje. Skurini juodi minksztl 
apdarai, auksuoti lapu krasztai, 802 
puslapiu, didelis alszkus drukas $1.00

No. 190 Visuomet,
gele katalikams lietuviams visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 25$ 
puslapiu, baltos celluloides apdare- 
llais, su kolioruotu paveikslėliu ant

576

malda-kny-
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Joe Cap

High Top 
with plain toe

MISHKO bateliai yra gaminami vy
rams, kurie nori gerai ir ilgai už

tuos pinigus dėvėti!
Jie yra Ball-Band odos darbo bateliai— 

gaminti toj pačioj dirbtuvėj, kurioj ir 
Ball-Band gumine avalynė gaminama. 
Jie taip pat pažymėti tuo pačiu Raudono 
kamuolio ženklu.

Padai pilnai atsako Ball-Band ga
miniams ir yra tik Mishko bateliams 
vartojami.

Jie taip stiprūs ir tvirti, kad daugelis 
angliakasių sako, jog Mishko batelių 
vieną porą išavj tiek, kiek dvi poras kitų

■ Raudonas 
ĮkJįftaniuoly.s,

Ieškokite Raudono Kamuolio

gaminti toj pačioj dirbtuvėj, kurioj ir 

Jie taip pat pažymėti tuo pačiu Raudono

angliakasių sako, jog Mishko batelių

BAI *

paprastų batelių. Kadangi jų padai 
dens nebijo, Mishko bateliai past
i ‘ _________

anglių kasyklose, kur mažai van
dens.

Mishko bateliai pritaikomi {vairiam vyrų

van
dens nebijo, Mishko bateliai pasižymi 
tinkamumu dėvėti žemės paviršiuj ir

ir vaikų kojų didumui, taip vadinamos 
“moccasin” ir “toe cap” mados. Pa-
prastais viršeliais tik vyrų kojų didumui. 
Yra ir aukštais aulais. Tamstos Ball- 
Band pardavėjas Jus aprūpins. Būk tikras
ieškoti Raudono kamuolio ženklo.

MISHAWAKA RUBBER & WOOLEN MFG. CO. 
460 Water Street, Miahawaka, Indiana

BAND

Panisnick Brothers
ISZDIRBEJAI ARMONIKŲ

Norintiems siuncziamc katalogu

717 North Fourth Street 
Philadelphia, Pa.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

-------- $--------
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tą 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas anga su padauginimu Procento.

Dėkite savo
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Arcibrostvos

virsziaus, auksuoti lapu krasztai be 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms........ $1.50

No. 194 Trumpas Katekizmas, 
pagal iszguldima Kun. Pilauskio, bu 
nckureis naudingais padėjimais. 10c

No. 195 Maldele
Szvoncziausio Veido Viesz. Musu 
Jėzaus Kristaus............................. 10c

No. 196 Stacijos arba Kalvarija 
Viesz., Jezuso Kristuso................ 10c

No. 197 Graudus Verksmai arba 
Pasibudinimas prie Apmislinimo Kan- 
ezios Vies., Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal seno- 
viszka būda.................  10c

No. 198 Gromata arba Muka Mu 
ka musu iszganytojaus Jezuso Kristu
so, peraszyta isz gromatos rastos gra
bo musu iszganytojaus Joruzolimo. 
Užgyventose szalyso per katalikui, 
kožnas nezioja ta gromat^ apsiūta in 
puiku ceiki ant stuczkeles pakabina 
kaipo szknpleri. ........................,5c

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY. PA.

f , X.
KVltu knygele Draugystėms del isz- 
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
jjeriaus nog sudėtu pinigu ant
susirinkimu.

t

Preke • * • 25c.

W. D. BOCZKOWSKI-CO., 
MAHANOY CITY, PA.
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