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ISZ AMERIKOS MIRTINAS LAIVAS DVASE VYRO Isz Visu Szaliu
MALDA ISZGYDE

PER 15 METU NEGALĖJO 
VAIKSZCZIOT, NUĖJO ANT 

MISIJŲ IR ISZEJO 
SVEIKAS.

ATPLAUKĖ IN AMERIKA 
SU MIRUSIAIS LAIVOREIS 

PO DVIEJU METU. 
KELIONES.

BAUGINO PAOZIA, KURI 
ISZ BAIMES ATĖMĖ SAU 

GYVASTĮ. KENCZE KRISTAUS 
KANCZES

RADO 700 METU
KAPA

f

Q0BE0I Ir Pinigui Visada siuskit, tik' Kūt Irffl kftMD

W. D. BOCZKAUSKAS ■ OO., 
MAHANOY AND A STS., MAHANOY. CITY, PI.

W. D. BOCSKOWBKI, Fr*«. A ■(
V. W. BOCZKOWMBI, lifter

fe 39 METAS

ISZGAMA VYRAS ISZ LIETUVOS

50 metu senumo faumeris

Dievo

York, Pa. — Jonas J. Grove, 
gy’ 

veliantis arti nuo szio miesto, 
tvirtai sako, 'kad atgavo pajė
gas savo kojų per szirdinga 
malda ir intikejima in 
galybe.

Grove, kuris negalėjo vaiksz- 
czioti be prigedbejimo kitu, per 
daugiau kaip penkiolika metu, 
nuvažiavo ant ovangelisžkos- 
misijos laikyta Įier Rev. Hen-, 
ry Stough, su pagelba savo sū
naus ir žento, nuėjo prie alto-; 
riaus, prie kurio atsiklaupė, 
norints tai jam suteikė dideles 
kanezes ii’ meldėsi prie Dievo 
idant jam sugražintu pajėgas.

Iii keliolika miliutu, įtaigai 
pasijuto sveikas ir atsikėlęs 
pradėjo eiti Ik? pagdlbos kitu. 
Simus ir žentas aipsiveiJke isz 
džiaugsmo pamate tęva (‘i na ii- 
ii pati. Susirinkusieji žmones 
pripažino, buk tai tikrai ste
buklas, nes Grove pažinojo nuo 
daugelio metu ir žinojo jojo 
padėjimu.

Seattle, Wash- — Ana diena 
“Mar- 

rado pakrasz- 
J a po- 

“Ryo Yei Maru,” 
kuris p’laukinojo po mares per 
du metus, padarydamas dau
giau kaip 4,500 myliu be gyvo 
žmogaus.

An’t laivo surasta kaulai asz- 
tuoniu laivoriu o du 'buvo ne
gyvi panaszus in mumijos. Ma
tyt, kad likusieji du, nužudė 
savo draugus idant užlaikyti 
savo gyvastis k uoi Iglau šia, bet 
ir lieji paskutiniai mirė isz ba
do.

Laivo styras 'buvo pagady- 
tas ir manoma, kad negalėjo 
jojo suvaldyt ir sugryžti adgal 

; in ‘Japonija, todėl 'laivas <plau- 
: k i nėjo po mares du metus pa
kol visi iszmire isz Ibado.

Amerikon isz'kas la ivas 
y y

WashingHono
Rvo Yei Maru

gare t Dollar 
ežiuose 
niszka lai va

Septyni 
menesiai adgal nusižudė 
nais Edvardas Ya'gerhofei 
metu,

A Deni own Pa.
czio- 

, ;>4 
isz nežinomos priežas

ties. Nuo tojo lai'ko jojo pati 
, 42 metu, neturėjo 

naktimis ramybes. Kožna nak
ti, apie dvylikta valanda, kam
baryje girdėjo kokius 
sznabždc'jimus, slankiojimą ir 
perk ra t i nejima szu pledu, o 
kaiip kada net paklodes kas te
kis traukdavo nuo lovos.

Negalėdama ilgiaus nukens- 
ti tokio pasielgimo savo miru
sio vyro, nutarė snsivienyt su 
juom, nes maustė motore, kad 
jisai be josios negali ramiai 

lodei nuėjus in 
paleido du sziii-

Marijona mot n

tai

szuplodu

30 M E T U MERGINA, KAS 
PETNYCZIA K E N O Z I A 
KANCZES KOKIAS KEN

TĖJO KRISTUS.
,L • . 1

GEN. KOZLOVAS ATRADO 
KAPA JENGLISZ KALINO 

IR JO MILŽINISZKA 
TURTĄ.

INMETE KŪDIKI IN UPE IR 
NORĖJO PASKANDINT 

SAVO MYLEMA. <

KOVA SU BAŽNYTINĖMS 
GIESMĖMS.

Now York. — lrž tai, kad ka- 
talikiszkas -kanlinolas O’Conn- 
eN isz Bostono, papeikė ir už
draudė giedoti
p r o t e s t o n i sz k a g i esm (‘:

AMERIKIECZIAI MOKA 
DAUG UŽ SAVO DANTIS.
Detroit, ^Vch’ — .Sl,vrt" 

žinvlfrlo ~ Amenkoniszkn den
tist u czionais, daktaras Ernes
tas Datton isz Chicagos, laike 
prakalbos, iszaiszkino susirin
kusioms delegatams, kad Ame- 
rikoniszki žmones praleidžia 
300 miiijonus doleriu ant su- 
(aisymo dantų ir juju dažiure- 
jinio.

BAISI RUGEPJUTE 
GELEŽINKELIU.

Washington, D. C. — Ameri
can Railway Asocial ion rapar- 
tai parodo, buk in laika sze- 
sziu menesiu an’t geležinkeliu 
skerskelių Suv. Valstijose, t rū
kei iržmusze 1,068 žmonių o su
žeidė 2,982 isz kuriu daugelis 
mirė vėliau ligonbutese.

Pavieto 
padare

MUNSZAINE UŽMUSZE 
300 KIAULIŲ.

Oakland, Calif. —
Alameda detdktvvai
ablava ant fanuos Jake Rich
mond, pas -kuri rado kėlės di
deles samogonkas, 
gos ir keflis szimtus

daug bro- 
galonu 

mirnszaines ir ta viską konfis
kavo. Kada detektyvai rengė
si apleisti farma, kad sztai lie
ti kepinai kilo eksplozija 
tėjo prie krairlinyczios, kur 
dosi da viena si>rnogonka, ku
rios palieije nesurado. Visa 
szante iszleke

O

szan-
ra-

nesu rado.
in padangos 

karpo ir kiaulinyczia kur ra
dosi 3(X) kiaulių — visos likos 
užmusztos.

MALDOS NIEKO NEPADĖ
JO; VIENAS MIRĖ, DU 

' MIRSZTA.
Nynck, N. Y. — Vietos gy

ventojo, Jono MurphV, dvieju 
metu amžiaus vaikas susirgo 
difterija. Murphy neszauke gy
dytojo. Jis tiki in maldos galy
be ir pats eme maldomis už
kalbėjimais sunu gydyti. Susir- 

4 metu, iigo antras sūnūs, 
žmona. Murphy vis tiek dakta
ro ncinaileido, bet toliau ligo
nius savo maldomis gydė. Ma
žiausias sūnūs sziaudio įniro, o 
pati ir antras sūnūs guli mir-

* ties patale. Murphy
džiasi, meldžiasi.

vis mel- 
f v ' ‘

bažnycziose 
“ Beau

tiful Isle of Somewhere” (Ton 
kur toji patogi sala) laike lai
dotuvių, tai dabar kunigas 
Paul Lindemann uždraudė gie
doti gie^/ie protestoniszkose 

“Oli;bažny ežiose: “Oh*, Promise 
Mo” (O, prižadėk man), kuria 
giedodavo laike vinezevoniu.

J

New York.

PRANASZAUJA KARE 
SU ROSIJE.

“Anglijo, Fran- 
eije ir Vokietije stos prieszais
Bosiję netolimoje ateitoje” — 
taip kalbėjo grofas Czernin 
buvusi s 
isz Austrijos, kuris ana diena 
atplaukė in czionais, kuris sve- 
cziuosis Amerike ke'lis mene
sius. Grofas Czernin tvirtina, 
buk tarp Rosijos ir luju viesz- 
patyseziu yra didele neapy
kanta ir turės ateiti prie susi
rėmimo su ginklais.

9

u ž r u be ž i n i s siuntinis

prie naujos 
s, ma-

ISZSZAUKE ISZ NETYCZIU 
UGNAGESIUS.

Pottsville, Pa. — Kokia tai 
moterėlė priėjus
ugnines signolines dože 
nydama kad tai pacztine dėže, 
patrau'ke už rankenos idant 
atidaryti ir imnesti gruma ta. 
Per savo pasie'lgiima iszszauke 

, kurie atva-
vietos, parege-

visus ugnagesius 
žiavo <prie tos 
darni stovinezia nusistebėjusia 
nidlere, kuri nesuprato kas at
sitiko. Motore iszaiszkino savo 
klaida ir likos paleista.

gulėti kape, 
ma'l kiny ežia, 
vins in savo (krutino*

Kaimynai jaja surado be gy
vasties, Motore pali’ko sopi y- 
pis vaikus. Kelis kartus skun
dėsi kaimynams kad josios vy
ras neduoda jai naktimis ra- 
mvbes ir ne'žino ka daryti, nes 
ir jai gyvenimass nubodo per 
taji tanku atsilankyma nusižu- 
dusio vyro.

SUĖMĖ VISA BALIU IR 
NUOGA MOTERĮ.

Brooklyn, N. Y. — Ant kaž
kieno skundo, apie 50 policmn- 
nu klupo einanezio vienu vyru 
baliaus Pythias name, 
Schermorhobn St.,
priesz publika Szokanczia'nuo
ga mergina. Aresztnota ir ke
liais vežimais policijon iszga’- 
bonta. 280 vyru ir pati szo'keja; 

esant i
Jennings

301 
kur rado

KAPITONAS IR 5 KAREI
VIAI SUSZAUDYTI; 10 

EIS IN KALĖJIMĄ.
Kaunas. — Lietuvoj eina no 

paliaujamos represijos, (atker- 
szimai) atkreiptos priesz mi- 
nisterio pirmininko Voldema
ro. Lietuvos diktatoriaus, val
džia.

Karininkas Karsitis ( 
Penkto Lietuvos regimento pir 
mo bataliono kapitonas, kartu 
su penkiolika 
at iduot i 
kad jie priklauso Socialistu 
partijai. Jie buvo kaltinami del 
bandymo organizuoti ginkluo
ta sukilimą priesz esamaja val
džia.

Kapitonas Karsitis ir penki 
kareiviai buvo pasmerkti mir
ties bausmei ir tapo suszandy- 
ti. o likusieji deszimt kareiviu 
nubausti kalėjimu nuo penke- 
riu iki penkiolikos metu.

S|)eeialine New York rimes 
kablegrama isz Varszavos, da
tuota Spalio 29, taip pranesza 
del Amerikoniszku 
ežiu.

Katovicai, Lenkija, — Emi
lus Vongar isz Biolszovicu. už- 
prasze pas save savo sužiodotl- 
ne Maro Colius ‘idant su juom 
eitu ant atpusko in Naujakai- 
mi, apreikszdanias jai 
pasiimtu su savim
kuri pagim.de be szliubo, da nr 
turinezio pilnai meto. Mare nu
džiugo,

London. — Profesoris Petras 
Kozlovas, tomis dienomis atra
do kapa garsaus Mongoliszko 
vado Jenglisz Kalino, po 700 
melu jo mirties, arti sugriuvu
sio senoviszko miesto Kara-Ko- 
t o, pust i neje. Gobi.

I ’o 
lovui pasiseko surasti jo 'kapa 
ir urvą, kurioje silsejosi tasai 
vadas per 700 metu. Jo grabas 
isz czysto sidabro stovėjo ant 
78 karimu, kurias paėmė nuo 
t iek k įmigai kszcziu ir valdonu 
kuriuos nugalėjo.

Gan. Kozloyui rupi ypatingai kūdikio atsikratyt 
iszt irt i ten viena 'paslaptinga 
sznlini, kuriame buk Kinu val
dovas buvęs palaidojęs milži- 
nisZka turtą. Einant pasakoji
mais, tasai valdovas siekas pa
sigrobti Kinijos sostą. Priesz ji 
betgi buvus pasiusta milžinisz- 
ka kariuomene, ir valdovas, 
matydamas, kad jam ateina ga
las,

idant 
ju kūdiki,

1*

K ars i t isKonnersreuth, Bavarija, Vo- 
kiet ijo.
amžiaus mergina, Terese Neu
man, iko'žna Potnyczia no'tenka 
pajėgu ir sunkiai aipserga. Gu
lėdama loyoje ji kenezia visas 
Kristaus <kanczes lyg paežiam 
Jojo nukry'žiavojimui. An’t 
ranku, kojų ir kaktos atsiran
da kruvini žaidusiai, panasziai 
kc/kins turėjo Krislus ir szven- 
ta Terese. Verkia/ kruvinomis 
aszaromis. Isz pradžių tik ma
žai raudonos, ibet vedinus isz 
akiu bėga tikros kruvinos asz- 
ttros. Ji pradeda kalbėti seno- 
viszkoms kalboms, 'kuriu nie
kad nesi mok i no. Jau keli me
nesiai kaip mergina nieko ne
valgo.

Mergina guli lovoje iszblysz- 
kusi, iszrodo kaip vaszkinc fi
gūra. Daugybe 
pro josios lova, o ji guli rodos 
di'džiausia*ni Skausme, vartosi 
nuo vieno sžono ant kito ir de
juoja.

T(?rese Neumann gimė 1898 
mele Didžiojoj Petnyczioj, yra 
viena duktė ir deszim'ts vaiku. 
Nuo 1918 ■moto pradėjo sirgti 
visokioms ligoms. J n u serga 
nuo 1926 meto ir visa ta laika 
buvo labai dievobaiminga* Ka
da liga jaja apima, girdi ste
buklingus balsus. Po tu kan- 
cziu, žaiduliai vela isznyksta 
ir pasirodo kas Potnyczia. Nie
ko daugiau nevalgo kaip tiktai 
szaukszta vandens su szmote- 
iiu host i jos — tai visas jos val
gis.

Kada tos kanezios ipereina 
'Terese lanko ba'žnvczia. Sztai 
vakar buvo mii'tinai iszlblysz- 
kus, o sziadien kaip paprasta 
mergina: rausva, 
i miegus, akys szviesios, 
neiszrodo kad kentėtu lokes 
baisės ikenezes. Mergina 
szioja juoda vilnoniu suknelia 
o kada eina melstis in bažny
czia, neszasi 'bulk i e ta > rožių.
NUŽUDĖ DU ŽUDINTOJUS.

Belgradas. — Miraila ir Ris
to Gavrilovai, tėvas ir sūnūs 
Mikailovos Vanczos, kuri pri
gulėjo prie Macedoniszku re- 
voliucijonieriu, likos nuszauti 
ant tilto Istipo. Daug žmonių 
mate taja žudinsta. Badai Bul- 
gariszki Federalist ai at'kerszi- 
no jiems už tai kad nužudo ke
lis isz ju draugu.

— Trisdcszimts metui I *

20 mo'tu joszkojimo Koz-

nukry'žia vojimui.

'žmoni u eina

y

isz desperacijos nužudęs 
savo paezias, savo turtą sumo
tos in ka tik izkasta gilu szuli- 
ni ir ten ji užvertos, o paskui 
su savo sekėjais iszejes szautis 
su prieszais ir žūti, 
vos. Jo sostine
miestas, buvęs Kiniecziu armi
jos paimtas, iszplesztas ir sn-

Ir jis žu- 
Kara Koto

naikintas, bčt asztuonios de-• _

nes mane kad Emilus 
gal permaino savo nuomone ir 
su ja apsipaeziuos per at puška, 
kaip tai senei jai prižadėjo pa
daryt.

Bet Vengeris buvo kitokios 
nuomones, nes jo tikslas buvo 
prikalbyt mergina kad su juom »
eitu idant slaptai nuo josios ir 
______  _______ _ 1 ir po tam 
pabėgti in Vokietija. Kada pra 
ėjo upe Klodnica, isztrauko isz 
merginos ranku kūdiki ir in- 
met e in upe.
daužyti per galva mergina 
kada toji puolė ant žemos 
žado, in mot e ir ja in upe. Kū
dikis nuskendo, bet mergina li
kos iszgelbeta in laika per pra- 
einanezius žmonis ir atgaivini, 
j}l-

Mergina apsakė visa atsiti
kima, duota žinia policijai kuri 
pradėjo vytis paskui iszgama 
ir suome Konczyciuose, pakol 
turejo<proga gautis per rubežiu 
in Vokietija.

'kareiviu buvo 
karo teismui del to, 

jie priklausė

ranku kūdiki ir
Po tam pradėjo

, o
be

laikrasz-

ISZ LUKISZKIO KALĖJIMO 
PALEISTI TIK DEVYNI 

VAIKAI.
Kaunas. — Isz Lukisžkiu ka

lėjimo paleista Lietuviu no 15, 
bet 9, būtent: kun. Pranas Bie
liauskas, 
Marija

Povvlas 
Birdžiulyto,

Stepanavi<‘ziute, Bronius I 
koviezius, Kostas Aleksa, ’ 
ja Žukauskaite, Petras A’oita- 
nis ir Juozas Kazakoviczius.

Karazija, 
l’rszulo 

sOSZ- 
M a liZOKONINKAS PAVOGĖ DU 

MILIJONU IR MERGINA. < *
Briuselis, Belgija. — AckeP 

io kliosztoriaus, Limburgo pro
vincijoj, zokon!nkai praneszc 
policijai, kad ju vyriausias 
brolis, kliosztoriaus virszinin- 
kas, pabėgės, iszsineszdamas 
kartu 2 milionu franku (n pi e 
$50,000). Tie pinigai, buvo sn- 
czedyti per beveik szimta metn 
ir buvo kliosztoriaus locnastis. 
Zokoninkai sako, kad ju virszi- 
ninkas pabėgės su kokia tai 
mergina.
PADIRBO! NAUJA MODELI 

EROPLANA.
Isz Bėdino dauesza kad gar

sus dirbėjas eroplanu daktaras 
E. Rumpier, .padirbo nauja 
modeli eroplano, kuriame ga
lima sutalpyti 135 pasažierius 
ir 35 eroiplano tarnautojus. Tą
sai orinis milžinas turės 10 mo
terių po tūkstanti aikliii kož- 
nas. Padirbimas tojo milžino 
kasztuos kelis midi jonus mar
kiu. Jau Vokietijoj susitvėrė 
kompąnije kuri dirbs tuos ero- 
planus, kuriuos naudos vien 
del gabenimo pasa'žieriu in to
limas szalis ir per mares.

szimtys vežipni aukso, sidabro 
ir kitokiu brangenybių, palai
dotu szulinyj, taip ir like nesu
rasti. GARSIOS "PASVALIO 

ŽMOGŽUDYSTES BYLA.
Knuna

metais

koki
21 metu

ji pasisakė
“Bobbv“
isz New Yorko.

Policijoje visi buvo pritiestl 
užsimokėti po $5 bausmes už 
nepadoru balių.
ANT NELAIMINGO LAIVO 

ŽUVO 314 ŽMONIŲ.

y

ten
y žaiduliai

♦

Rio Janeiro, Brazilija. — Vi
zavo nuso žuvo 314 žmonių ant 

blkeirdusio ItaliszJko laivo Ma- 
kuris nuskendo prie 

Braziliszko ipa'kraszczio. Zuvu- 
7 įpirmos klasos, 37 

antros kiasos, 204 treczios kla
ses, 37 laivoriai ir 9 virszinin- 
kai. 
riai.

KONSEKRUOTAS PIRMAS 
JAPONIJOS VYSKUPAS.
Rymas. — Szv. Petro Bazili

koj, dalyvaujant kelioms ^de- 
szimtims tukstaneziu tikineziu- 
ju Szventasis Tėvas konsekra
vo pirmąjį Japona kunigą vys
kupu.

Tas pirmasis Japonas
kūpąs yra Januarius Hatasa- 
ka. Jis paskirtas Nagasaki vys
kupijai, Japonijoj.
Szventajam Tėvui tose inspu- 

dingose apeigose asistavo To
kyo arkivyskupas Chambon ir 
arkivyskupas de Guebriant.

ves-

i’a'lda y nuskendo
kiek saules 

visai

šieji buvo 2 ne-

Lszgiaibeta 945 pasažie-

s. — Praėjusiais 1926 
Rugpiuezio menesi isz 

5 in 6 diena nakti apie 2 valan
da nežinomi piktadariai, nužu
dė Pasvalio valscziaus valdy
bos sarga Povvla Kraptavicziu 
iszplesze valscziaus valdybos 
pinigine dože, isz kurios pagro
bė pinigu 7,523 litu ir padegė 
valscziaus rasztine. Kadangi 
gaisras buvo pastebėtas laiku, 
tai jisp a vyko greit likviduoti. 
Szios baisios žmogžudvbes

PAJESZKOMAS.
GORKIS SUGRYSZ IN 

ROSIJA.

baisios
vaizdas buvo žiaurus ir patsai
atliktas darbas
darytas tikro barbaro ranko-

Kraptaviczius —
nužudytas smūgiu

galėjo Imti pa-

mis.

sunuPajeszkau savo brolio
Tom Rudaitis, porji metu atgal 
gyveno Edwardsville, Pa. Taip 
gi pajeszkau Antanu Bernecki 
kuris gyveno Wilkes-Barre, 
Pa., ir apielinkeje. Jie pats ar 
kas apie juos žino meldžiu pra- 
neszt ant adreso:

John Rudaitis
Box 105

(lt.

y

y 

Sharpsburg, Pa.

Baltimores Areivyskupas Uždraudžia 
Laikyti Szokius Svetainėse po Baž- 
nyczia. Teipgi Uždrausta Kuni

gams per Pamokslą Iszgarsyti 
Visokius Szokius ir Balus.

Teipgi Uždrausta Kuni-

— Katuli-Baltimore, M d.
kiszki kunigai Baltimores die
cezijoj aplaike uždraudimu nuo 
arcivyskupo Curley, kad neda
rytu ir neskelbtu ant pamoks
lu jokiu bažnytiniu szokiu ir 
kad kunigai nesilankytu ant 
jokiu szokiu. Areivyskupas rė
mėsi ant tiesu 1884 kaipo ir ant 
uždraudimo popiežiaus^ kuris 
szokiams nepritarė.

U žd ra ud i m a s A re i v i s k ūpo

Curley yra, idant kunigai ne
skelbtu jokiu szokiu per pa-

/mokslus kokie jie nebūtu ir ant 
kokios naudos ir jokie szokiai 
neatsibutu po bažnyczia.

Priežastis tame yra nepado
rus pasielgimai laike szokiu Ir 
netinkami sziandieninei szo
kiai. Kitados buvo 'kitaip, nes 
žmonys szokdavo padorus szo
kius ir nebūdavo jokio papikti
nimo. Paliepimas lytisi tiktai 
Baltimores diecezijoj.

MANDAGUS VAGIS.
Szerlotemburg, Vokietija. — 

Garsus vagis Fricas Valdas nu
teistas dvylikai metu sunkiųjų 
darbu kalėjimo. Jis kaltinamas 
63 vogimais, kuriu 53 jis pats 
prisipažino. Jis pavogė inval- 
riu daiktu už du milijonu mar
kiu. Teisme jis prisipažino, kad 
ne viena karta vogdamas nepa
varto jes fizines jogos. Viena 
karta jis inslin'kes in labai žy
mios szeimynos miegama j: 
kambarį. Tuo tarpu pabudusi 
szeimininke ii‘ prasziusi nekelti 
triukszmo, kad nepabustu jos 
vyras, kuriam labai kenkiąs 
bet koks iszgastis. • Czia jam

Moskva. — Maksimas-Gorki 
raszo isz Italijos, buk ketina 
sugryžti in Bosijo paraszyti 
nauja knyga apie “Nauja Bo
siję”. Sugryžes in Rosije, at-, 
lankys fabrikus ir kaimelius, 
tyrinėdamas gyvenimą szian- 
dieniniu žmonių.

Gorki apleido Rosije dauge
lis metu atgal, praleisdamas 
laika Vokietijoj, Franci joj ir 
kitosia sklypuosią, nes nesuti
ko su Soviatu valdžia.

y

Paskutines Žinutes.

< i Negale-

Philadelphia. — Oktobe- 
rio menesyje czionais likos už- 

s 36 
kuriu daugiausia
, O sužeista apie

labai pagailo geraszirdos po
nios ir gražines jai visus pa
vogtu daiktus. Tas jo prisipaži- 
pimas patvirtintas policijos 
patyrimais. Bitvo ir daugiau 
panasziu atsiti'kimu su juo. ipanasziu atsiti'kimu su juo.

DESZIMTS MENESIU 
KŪDIKIS SVĖRĖ 

150 SVARU.
Jolo, Filipinai. —

simo ilginus neszti prie stalo 
savo sūnelio,” 
in savo vyra, kada nesze 'prie 
sta'lo savo deszimts menesiu 
senumo sūneli, kuris svėrė 150 
svaru.

Tasai vaikiukas yra nepa
prastu reginiu tonais, kuri at
lankę szimtai žmonių kas die
na, o dicvolbaiiminigi Morosai 
mano, kali tai yra naujas me- 
sijoszius ir sunosza jaim daug 
valgiu ir dovanu. Tasai nepa
prastas vaikas suvalgo penkio
lika svaru valgio'kai diena.

rugojo motina

musyta per automobiliu 
yipatos isz 
buvo vaikai 
400 žmonių.

II Bor linas. — Kunigaiksz- 
tis George Wjlhelm von Schoe
naich Caro'lath, sūnus antros 
paezios ciesoriaus \Yilhelmo,'o 
jojo posūnis, 18 metu, mirė nuo 
sužeidimu kokius aplaike mo
to re i k 1 i n u s n e 1 a i mo j c.

11 Bridgeport, Conn. — Szv. 
Marijos kataliku bažnyczioje 
kilio ugnis kuri padare blodes 
ant $150,000. Trys ugnagesiai 
su'žcisli. Du kunigai isznoszo 
Szvencziausia Sakramentu per

įliepsna.

sargas 
in galva ir 

su diržu ant kaklo pakabintas 
prie durn prabajaus. Apžiūrė
jęs jo lavona gydytojas konsta
tavo, kad sargas buvo dar 
smaugtas nuo ko paliko kakle 
žymos. Pinigine spinta iszdras- 
kyta ir iszvartyti visi joj do
kumentai. iVsos valscziaus bv- 
los ir kiti .dokumentai sukraut i 
in viena krūva, apipilti žibalu 
ir padegti. Kas tai galėjo pa
daryti, prie kokiu aplinkybių 
nieko nustatyti negalima buvo, 
nes nusikaltimo vieĮtoje 
pėdsaku nepalikta. Policija 
tyrinėdama szita visa dalykft, 
priėjo iszvados, kad tai galėjo 
padaryti buvęs valscziaus rasz- 
tininkas Kiukis 'Padas, 
nantis Pasvalio miestelyj 
jis turėjo priesz valscziaus val
dyba korszta del jo pa varymo 
isz tarnybos ir buvo jai grasi
nės. Sulaikytas Kiukis tardo
mas neprisipažino; kratos me
tu rasti jo drabužiai, sulaistyti 
žibalu. Dar labiau jo kalto inro- 
de jo nepaaiszkinimas ir neat- 
sąkymas tiksliai in visus pa
tiektus jam klausymus.

Spalio 5 diena Panevėžio 
Apygardos Teismas, isznagrl- 
nejes szin byla, pripažino Kiil
ki Tada kaltu ir nubaudė kalet 
ligi gyvos galvos. i>niU»

kad

nepalikta.
jokiu

y

J t

gyve
nos
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Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W., 

Washington, D. C.

11

,1

Lithuanian Consulate, 
21 Park Row, New York, N. Y.

Lithuanian Consulate, 
608 So. Dearborn St., Chicago, Ill.
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Llarninke. 8 Xovtmborio po 
Schuylkill pavietu ir'kitnr bus 

ant viso
kiu poli I iki "/k u urenhi. Pata
rėm. jaigu kur randasi musu 
tauto* vvrai ant tikietu idant 

Jau di- 
>vetim I

rinkiniai kandidatu

balsuoti už >avi'Z.kiiis 
didi* laikas 
taueziains 
galybe

parodyt i 
ka<l Lietuvei

I

i

I

NAUJAS PREZIDENTAS 
0EERTIN KOLEGIJOS.
Dr. Finest Hutch Wilkins, 

buvo prezidejltu

t ori 
balsavime ir turi Imti 

pripažinti visame. Bet turime 
iaikvii* vienvbe* ir darbuotis• •

isz vien.

kuris kitados
. (’hieagos l niversiteto, dabai 

apėmė ta pati dinsta Obertino 
Kolegijos (Hiajuje.

Noriais 106 vaikai gema ant
Ajneri- 

langian vaiku mirszta 
pirmutiniuose metuose ne kaip
mergaiezin.

kožno 100 mei'gaiczin 
ke, bet <

Jaigu neimtu ateivvstcs, tai 
tarp snauguGii Imtu ta*, kad 
ant kožno 1.9<N) vyru pripultu 
1013 moterių. O kad tarp pri- 
Imvilsiu ateiviu daugiau pri- 
buna vyru, tai 4kaitlis persi-

ateiviu
tai 4kaitlis 

maino, kad anl kožno tukstan- 
czio moteriu pripuola po 1,040 
vvru. «

ArsziaiHia * padėjimai yra 
Anglijoj, kur ant kožno tuks 
tanezio moteriii pripuola 
934 v v ra i- 
nioterr* pervirszina vyrus 

Kinuose pripuola 1,255 
motore* anl tukstanezio vvru.

l\ s-

motorui pripuola vos 
Kituose dklyipnoM* 

pervirszina
kaip.

in laika 130 metu užan-

Lordas Bangor užvedė aky
va teismą aiigszeziausiam An
glijos sūdė atimti milžiniszka 
turtą po mirusiai, 1793 mete, 
Mares l’Kpines, kuris tada su
siklojo isz 92.1'00 svaru szterlin- 
gU, o
go anl pu>treczio milijonu *va- 
rn (suvirsznni szimla milijonu 
auksu).

Man* ITlpines. badai buvo 
ilpno proto motore, todėl ne- 

o iokio testamento. Xe»pa- 
irimini n, 

gini“ isz nelo-
.V»- 

rankas 
J nrgis

ba lai

Isz Lietuvos-
KUNIGAS NEVAŽIUOS IN

jokio testament 
nieko h*l likusiu 
badai Mare

todėl visas 
turtas perejo 

Karalius
m

III

s
palik 
liko
nes
galiszku levu, 
sios
valdžio*.
padovanojo taji turtą dvi ad
mirolo lordo liovė, kuris mai
gai džiaugėsi tuom turtu m 
in kelis metus mirė, nepalikda
mas jokiu impislžiu. MilžiiiLz- 
kas Imtas vela perejo in val
džios ranka*, ne sumažėjas bei 
da daugiau užaugę*.

Dabar Loidas Baii’gor ir ke
li gimines, tvirtina, buk Mari
jona i'Kpine.s buvo Tikru levu 
duktė, ne* tėvai paėmė s/Jiuba 
slaptai. Po ilgu tyrinėjimu lor
das atrado metrikus josios le
vu, kurie užtvirtina tikruma ir 
Lgaliszka gimimą, todėl josios 
turtas pripuola teisingai liku
siems gminems isz kuriu lor-

Bangor yra viena* i*z jujudas
ir dabar stengėsi idant valdže 
jam sugrąžytu taji turtą.

krei-
ii užklausv-

Keli musu skaitytojai 
peši in reilakcije s

zidliai buvo po-

atsa-

inais, kilk lyj 
piežiu, kokios jie buvo tautos 
ir kitokiu informacijii dalyps- 
tanezios kasi ink 'buvusiu po
piežių. <

Ant visu užklausymu 
kome sekaneziai:

Nuo laiko szvento Petro 
aipa>zta'lo, kuri bažnytine isto
rijų užvardino pinnutiniu po- 
piežnrn, buvo viso 262 popie
žiai.

Dabartinis, nuo penkių metu 
vieszpataujantis popiežius Pi- 
jusas XI (Achilles Kalti, kuris 

iszrin!kinia ant popic- 
buvo Lenkijos mineiju-

szii) yra 263-ezias'popiežius isz 
orios. Ilgiausia valde Pi ūsas 
IX, ba net 31 metus (mirė 1878 
mete,) Pagal suraszus tai Szv.

pnesz 
žilius,

sziam laikui
vardus

Benediktai,
I nocent a i,”

23
Jono,

KARALIUS AK SAR-BEN.

* SZPOSAS PEDLORIAUS
*r

lino sau, galėtu būti taip ne 
miolaszirdinga motina, kuri 
parduotu savo kūdiki už tvo
ra.

ta-
važinedamas nuo vienoAMERIKA.

Bvtas” pranesza: Visoj ei- 
laik- 

jraszeziu ir not per radio buvo 
skelbiama kad Lietuvos Kriksz 

,'ezioniu Demokratu Partijos 
pirmininkas kun. Knipaviezins 
iszvažiuojas in Amerika. Buvo 
stengiamasi ta jo tariamaja ke
lione aiszkiut i invairiais pra
manytais mot v va is. Sziuo esa
me ingalioti praneszti musu vi
suomenei, kad kun. M. Krupa- 
viezius in Amerika nevažiuoja, 

NAMU DEGTINE.
Szimonys, Panevėžio a p. — 

Musu kraszte gerokai vartoja
ma namu darbo degtine, kuria 
gamina isz grūdu ir 
tam tikrais inrankiais 
neapsieina 
vienas kiemas. Mat i nėjo ma- 
don ir musu žmones be svaiga
lu ir giminei szirdies nerodo. 
Kas kita iszmetiis burnele kita: 
netruks žodžiu, garsu ir asza- 
ru.

Tik musu nelaimei apsibuvo 
czionai landus vyriausios poli
cijos J. Cz. kurs per vienus mo
lus suuosto ir sudorojo bene 15 
“sama vareliu.”

\’ieniems bodą, kitiems pn- 
1 ioka....

4 4

lej Lietuvos ir užsieniu

cukraus.
. Be jo.‘« 

per pokylius nei

ORALEKYTTES
ISZS1VYSTI.IIMAS

Kcim(‘rcialiszka 
žymiai iszsivy^l i jo per perei
tus dvylika menesius. Prad/Jo
je 1926m. buvo segantieji oro

— Transeontinental ka
ili Sail

ora lok vsle *

keliai 
lias isz ;Now Ybilk’o 
Francisco, (‘hic-ago-New York 
vPkarinjs kelias, ir dvi mažos 
svdl imos konl raki uolos linijos. 
Be. las 'I noj persima i ne. Paež
io DdĮ)artain(‘idas paskyrė 
naujus’kelius ir naujos kompa
nijos organizuotos in trumpa 
laJka 'per visa szaili.

Sziadien rogiilarisz-kus oro 
kdlia'i a«psnlpa net 7,628’mylės. 
Kelionėms 
eroj/lanai 
klks

h'W

Ddparfamen'tas

vai'lojama net 150 
ir tie eroplanai ap- 

16,690 myliu kasdien. 
Priesz pabaiga 1927 metu kas- 

21,536,
keliai in ims aipie 9,435 

24 milijonai

dienines mvlios dasieks• <

ir oro
mvles.
žmonių 82 miestuose gales nau
dotis szia uauja 'tarnyste.

vSnv. ValsMijn

pririszdamae 
vartelių,

motore ne szauke jo at
galios, isz ko labai pradėjo ste
bėtis, o vaikinelis džiaugėsi jog 
turės Įiasivažinojima. Perlonus 
pamatęs, jog jo juokas likos 
paimtas ant t ikrųjų, sngryž.o 
atgalios Įirie grinezios. Nukel- 
danias nusiminusi vaikineli 
nuo v(‘žimo, nuėjo prie duriu, 
kur pamate motoro kabinan- 
ezia savo naujoj nupirkta tilvo-

Ana diena (Collinsville, Conn, 
perlorius visofldd blokinio 
voro, 
mažo miestelio iri kita užvažia
vo priesz įmina
savo arkliuką prie 
prie kuriu stovėjo riebi mote- 
re. Pasako jai koki tavora turi 
ir pasisekė jam prikalbint mo- 
tore anl nupirkimo 'keliolikos 
blokiniu iijdn. Tada motore 
pasakė jam, jog ne galėjo pirkt 
daugiau ba neturėjo kuom už
mokėt.

— Na, lai gerai, tarė perlo- 
rius, — jaigu Imi skndnriii tai m ant vinių kukniojo.

jog
rnKada

paimsiu kaipo užmokesti.
—r Xe t tiriu.
Perlorius pamatęs kone t uzi

ną vaiku bovijeiiczius ant kie
mo, pamisimo isz moteries pa- 
szposiiot, tardamas:

Kaip man rodos, tai turi 
gana vnikneziii. Gal man par 
duotum viena o in vieta nžnio- 
k<‘sczio gali paimt tavom.

O ka duotum už viena?

Pamištinau sau, jog ne 
imsiu vnika už tavora, — tari* 
perlorius, — geriau padarytum 
jaigu ji paimtum atgalios ir 
atiduok mano blokes atgalios.

— No mislinu atiduot. Su
tartis yra sutarė ir privalai da
lą i kyt savo žodi!

Tn nelaba motin, kaip
gi gali Imti tokia nemiiJaszir- 
dingn ir parduot savo kūdiki 
už blokes ?

— O kas man tie vaikai ap
eina. Asz neturiu savo vaiku, 

vaikai kuriuos
yra sierntoloi,

Dr. . O. Bridges, likos ka- 
rnnavotas karalium laike meti
nio apvaiksztinejimo Omahoje, 
draugoves Ak-Sar Ben. Kara
liene pasiliko pana Darata 
Davidson, patogi duktė J. IT 
Davidsono, prezidento Nebras
ka Power Go.

Komercijos 
Depai'tairrionHas paženlklina oro 
kelius s'tiiprioms olekitros szvie- 
soms, kad la'kunai gaQoKu rasti 
savo kelia nalkezia. d’aipgi pri
žiūri nusileidimo vn-’las. Die
noj tie nusilei'dimo bunkal (pa- 
ženlk'linti dideliais ratais, kad 
lakumai szviesoj irgi galėtu 
lengvai nusileisti. N'akezia ap- 

visuš laukus elektros 
parodo ’laikiniams 'kur

gali nusileist i. 
eroplanai sustoja yra 
kilikai nnvnJiuli “nl 
Na'kczi’.i 
na i s la'k imam 
k i reib'menai.

Oro keliai gaili būti labai il
su valdžios lau'kais tarpe 

miestu. Transkontinentinis 'ko
lbas yra 2,665 myl'iu il’gio, 
aipie 17 miestu su apsistojimo 

, tarpai 
Tas 'kelias

Duosiu tau $10 vertes 
t a voro.

Na tai gerai, sutinku ant 
sutarimo, iszsirink

pana 
patogi dnktJ popio-

16
14
13

15
13

Petras valde 2-5 metus ir popie
žius Leonas XIII taipgi 25 me
tu* (mirė 1903 mdle)-

I <vg
žiai turėjo 
(i regorei. 
K lemensai. 
Leonai, II Pinsai, 9 Bonifacai,
9 Steponai i

Pagal juju gimimus tai 9.5 
Imvo Kymioni*. 1OG kitu taniu 
isz kuriu didesne dalis buvo 
Italai. Po lain buvo 1.5 isz Bal
kanų tautos.
Vc’kieczia i, 7
Iszipanai, 2 Portugalai ir 2 Af- 
ri kona i.

Nuo 1522 moto, visi popie
žiai buvo llaliszko gimimo.

12 Prancūzai, 12 
Syrijiecziai, 2|.1n’

meto,

Pati Jono Szimko, Slavoke 
isz Norristown, Pa., ligonbnte- 
|e 
diena trilinkas — visos mer
gaites* Kokia tai turtinga be
vaike A meri koniszka 
daginius apie lai, atvažiavo in 
ligonbuti. pasiulindama moti
nai du ti.kstanczius do'leriu už 

tris, bet molina atmetė 
irlinima, sakydama, nors 

turi jau keturis vaikus, bot ir 
tuo* stengsis iszmaitvti.

Montgomery pagimdo ana 
t riaukus

porele,

vi<as 
pusi

Washingtono vald'že apskai
tė, buk Amorikoniszkos molo

kas diena iszduoda ant 
kitokiu 

savo 
liena po penkis

diena
pamleriu ir 

k varbm'H lamos
<

reles
visokiu 
k vara bn 
veidelius 'kas
milijonus doleriu, arba per me
ta konia du bilijonu?
Taip vadinami 
lors” loenininkai
Iijonieriais, bet merginos

konia
4 i

doleriu, 
beauty par
pusioje mi

kli
nos juose dirba aplaiko tiktai 
po 18 ir 40 doleriu ant sanvai- 
te*-

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokome 3-czia procentą ant 
nudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie juau pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

II. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Pres.

J. E. FERGUSON, Kas.

Valgiu Gaminimas
€>*------ IR -------

Namu Prižiūrėjimas
/

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam namo. 162 puslapiu 
didelio formato, 
audeklinais apdarais.

Preke tiktai $1.50
W. D. BOCZKAUSKASXX) 

MAHANOY CITY, PA.

Drūtais

tavo sutarimo, iszsirink sau ,'Tie 
viena isz ju. ' matai

l’erlorius nusistebėjo jog Jo man rodos but um del savo nan-
inlojai sutaupytu szposas taip lengvai jam nusia ug

135 'milijonus doleriu

czionnis
o kaip

NUŽUDĖ.
A’iekszniai. — Rugsėjo 2 die

na Mažeikiu miestelio gyvento-
i Pranas Alekna, Kosta." 

Krampis ir iVncas Ivanauskas 
gyvenanti Krnciu kilime, Tirk- 
szliu valsezinj. užmusze Lietu
vi pirklį Ant. Szvaža. važiavu
si isz Maeikiii namo. Alekna ir 
Matūzas patalpinti kalėjimam 
Ivanauskas ir Krampis pasislė
pė*
KIEK ŽMONIŲ NUSIŽUDĖ.

Sveikatos įlepnrtnmento žl- 
niomis per pirma ji 1927 metu 
pusmeti visoje Lietuvoje invy- 
ko 36 vvru ir 34 motoru nusi
žudymas pirmoje odoje del no 
laimingos meiles, antroje odo
je d<4 Sunkiu gyven’mib aplin
kybių, treczioje del invairiu 
pamiszimu ir ketvirtoje del bi
jojimo atsakomybes 
Perta pat laika visoje I’ietiivo- 
je nužudyta 8 naujagimiai, isz- 
imtinai merginu vaikai.

GINKLUOTAS 
UŽPUOLIMAS.

Kaunas. — Stanki'viczius 
Kazys Patamuszolio kaimo, A. 
Panemunes valsczias gyvento- 

atvy'kes pasiskundė polici
jai, kad kai jis taiso laukuose 

kad neitu jo 
gyvuliai, isz

Ir kitu, f •

jas

neit utvoros'spraga,
laukan svetimi
miszko iszlindo keturi vvrai: 

Keturakis, Szus-
ir dar vienas , kurio

jis nežino, pribėgo

ApipleszG

Palavinskas, 
tauskas 
pa va r<l(»s 
prie Stankevicziaus ir atrėmė
revolverius irt krutinę liepe pa- 

' kelti rankas auksztvn ir iszeme B
isz kiszenes pinigine su 160 li
tu ir dokumentais
nubėgo atgal in miszka. Ta pat 
nakti 2 valanda Stankeviczius 
savo kiemo mate tris nepažys
tamus vyrus, kurie svaidė in ji 
akmenimis. Rvto meta Stanke- 
viezius rado ties Keturakio tro
bomis sudaužytus dvejus ratus, 
kuriuos buvo pasiskolinės isz 
kaimyno. Spėjama, kad tai bu
vo surengta kurio nors, turin- 
ezio pykti, kaimyno talka 
priesz pilieti Stankevicziu.

kaimyno

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Iflzbalsamaoj* Ir laidojn mlraalai 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
sz!a nuo papraseziausiu Ihi prakil
niausiu. Parsamdo automobilius de) 
laidotuvių, vąšeliu, krlksstynlu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

Rali Telefonas 1R71-M
1 ‘i'll1 '

KVll^U knygele Draugystėms del is«- 
mokejimo pinigu ligoniams.Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka-
Bieriaus nog Budėtu pinigu ant 
•unirinklmu.

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

Preke 25c.

*

link 
szviesos

Miestuose kur tl ,
dideli 

airports.” 
('zio-

pavadi nl i
aipszv i esJi irtos.

s'p r išdalyta viso-

tai va’los
ncK 135 'milijonus doleriu kas 
met. Ir tyrinėjimai parodo kad 

ga’lima ‘paežiu bndu ap
saugoti ki'lus 
ills, 
planai 
miszku 
prižinrejimo. Ir gal orophfnais 
Ims galima 
gral’uot i 
dalis.

Priesz

davė, iszsirinko sau viena isz 
szeszlu

su

imtu
medžius ir a ilga- 

Kanadoj ir szioj sz,aly ero- 
daug prisidėjo prie 

ir miszku
prisidėjo 

gaisru 'kovu

I»'

visas
frrieziaus nul’oto-

Suv. Va'Mijn

v iota ms 
kai.

s yra kiti lau- 
yra a-pž.ibintas 

nuo Xe\v York’o ?ki Sal't Lake 
Gi’ty. Kuomet szviesa invosta 
nuo Sal't Laike
Francisco eroplanai galės lėk
ti na'kczia ir keliones bus grei
tesnes. Bet net ir dabar laisz- 
kas pasiunstas isz New York’o 
valka re pasieks 
ankra diena.

.B(‘'t eroplanai netik neszioja 
paczta, nio'dernis-zlki eroplanai 
gali neszti 'pasažierius, nuo 8 
iki 10. Ku ropoję didesni ero- 
pllanai vartojami. Nuo Liepos 
1d. Komercijos Departamentas 
isZdave 'leidimus szesziems ero- 
planams szioji* sza'lyjo nesz'ti 
pasaž.ierius už vidutiniu preke.

t utį iszia vin- 
kurie a'tv- 

eropla-

asZI iionias-deszimt s 
metu eme 60 dienu pervažiuot j 
per Amerikos kontinentą. Ge- 
Icž'kidiu iszsivyst ijimas suma
žino iki 4 dienu. Beit eroiplanais 
galima ta kelione a'tlikti in 
dvideszimts va'lnn’du.—K.L.I.S

szviesa
(‘i'tv iki San

Departamentas 
I us 
dz.iai

PUIKUS GURBINEI

jei iszrinkto goru tėvu. Asz Inu 
parduosiu ju kiek nori po $10 
už kožna.

Pmlorius tomino in ja per 
*edos 

ant vežimo staigai užkirto ar
klį ir leidosi namo net dulkes 
uždengi* ji nuo regėjimo.

jog bk‘kes paliko 
save.

6 6 6
yra tai receptas del

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio.

Užmuaza mikrobus. — Aptiekose

puikiausiu vaiku apie
metu senumo, paimu* ji ant vc-

už $19 koki tai laika, po tam,
kokia?

motorei

mot ina

žimo, padavė 
vertes visokiu blekiu 
sau buvo iszsirinkus.

Nemislindamas jog 
griaudysis už padaryta sutar
tu, ir jog motore duos jam $10 
kada pamatys jog perlorius anl 
tikruju vaikineli paima su sa
vim, užkirto arklį ir judinėsi 
tolinus. Važiavo labai povelei, 
ba tikėjosi jog motina ji pa- 
szanks atgalios, ba kaip-gi mis-

SIENINIAI KALENDORIA11
ANT 1928 METO!

Kas prisiims Viena Doleri aplaikys 
4 Puikus Gurbinius Sieniniu* Kalen
dorius ant 1928 meto. Prie kožno

San 1* raneiseo kalendoriaus yra prisiūta szventuju

inspektorius,
iszcigza minuoja 

nūs ir lakinius, kad apsaugojus 
pasažierhis ir paežius 'lakūnus. 

Visi eroijdanai turi užlaikyti 
komunikacijos taisykles, kaip 
automobiliai turi užlaikyti sa
vo taisyklos miestuose. Ero- 
planas'turi nes’zti numeni, kad 
biriu galima pažinti eroplaną 
kuomet noprisi'laiko prie visu 
taisyklų. Jeigu ląkunas, neuž
laiko visas taisykles, pames sa
vo leidimą.

• Ne kiekviena vidta Suv. val
stijose gali 'tinsti apsistojime 
vieta,
privažiuoji )prie 'kai'kuriu vie
tų.

Kadjo telefonas užima labai 
, nes

tuo bndu galima nuo eroplano 
susinesz'ti su žeme, ir galima 
lakiniams praneszti jiems rei- 
k ai i nga s i n f o rm a e i j a s.

Interesinga aitsimint i

bot ir gelžlke'liai negali

svarbia vieta lekiojime

, kad 
kuotmdt erojplanai pirma syki 
invest i, 
labai pavojingas ‘persikėlimo 
bivdas. Per pirmus tris'deszimts 
metu suvirsz 50 dkspllioziju at
sitiko ir daug'žmonių užmusz- 
ta arba su’žeista. Bet kuomet 
vaU'd'žia inveido poržiureji'ma 
in'žinu ir katilu tpadojimias pa
gerėjo ir 'taiip bus su oi4(dcyste.

Pereita sezoną 'keli eropla- 
nai 'leido invairlus chemiszkus 
vaistus vaitos laukuose isznąi- 

“ boM-wea'Vil. ° Nuo to
A

visi tikėjo kad buvo

I

kalendoris su pasnykais. Kalendoriai 
turi krepsziuka del sz.ukių špilkų ar 
szepeczio. l’yikei iszmarginti 
iszpjauti.

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

1’nikei ir
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.pnaiszlkejo, kad jeigu tik oro 
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

-------$---------
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pimgus yra gerinus negu 10-tas Procentą/,’ Ke jokio 
saugumo.

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

/ "

o

10-tas Procentas7/Ke jokio

Dėkite savo

i

'BAND
Guminiai del Kiekvieno Reikalo

Bolč) kojinius reikmenis, kurie įgijo tokią

s p

r

Ball Band’4 (Raudona 
reputaciją per pereitus tris-dešimts aštuonius metus.
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Gal neapsipažinęs su įvairioms madoms gu
minių ir kojinių reikmenų, kurie turi Šitą gera' 
žinomą rūšies ženklą.

Tavo krautuvninkas su noru tau parodys, 
jeigu tik jo paklausi.

Visuomet žiūrėk del Raudonos Bolts — 
reiškia daugiau dienų nešiojimo.

Mishawaka Rubber & Woolen 
Manufacturing Company 

460 Water Street Mishawaka, Indiana
“Namai, Kurie Moka Milijonus del RudesT’
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Skarbas Girioje
i. i»i * ■" * * w _ 1 *» * kARBA 

KOKI SAU PATOGI AGUTE 
UŽ VYRA APSIRINKO.

I.
Meile Biedno Vaikino.

Plocko gubernijoj, Milavos 
paviete, palei pati Prūsini rn- 
božiii, yra didelis kaimas Necb- 
lioniu. Senovt's, žemos kaimy
nines grinezeles styrojo, o ap
linkui — toliau nuo kaimo, bal
tavo kaip kur dvareloi. Por 
kainui ėjo dvi ui vežios, stovėjo 
sena medine bažnvtolo ir 1 ne
jaus prieszai bažnyczia didele 
mokslaine.

Rudens laike, 1871 mote, lei- 
džiantisi saule apszviete
raudona szviesa kaimeli. Kai
mas iszrode kaip ugnyje, ir gy
ventoje! linksmai sukinėjosi 
nnt kiemo,.

SU

linksmai 
o kluonuose buvo 

girdėtas spragilu dundejimns. 
Vežimai su maiszais bulviu 
trauki* isz lauku per įdyczias 
ir in visas sza lis užsuk i nėjo, 

siipylinejo
in visas szalis 

Vieni gaspadorei 
bulves in ruimus, kiti volei su- 
gryžinojo in lankus su tusz- 
cziais vežimais.

Kaime buvo garsu ir links
ma.

() da dadavinejo linksmumo 
nziltas oras.

Kvatojo merginos, liuobda- 
mosios ant kiemo, kitos links
mai finu dainavo arba su vaiki
nais szposavo, czia volei kal
voje kujei dtizg(*. net toli bal
sas atsimuszinejo. Ir aplinki
nes dvaru k uosi* tps pats dėjo
si, ypatingai pas viena turtin
ga gaspadorin, 
iszroile, kaip dvariszkos, 
rint ir ne prie pono prigulėjo. 
Buvo tai naszlvs Lukoszius Ka
nalėlis, levas patogios Agatos. 
Gvveno atstui nuo kaimo atsi
skyręs. Ant kiemo krutu. Tui 
Imt buvo pa> Kasaleli pabaig
tuves ar taip kokia žabo vole, 
ba per atvirus langus buvo gir- 

szvilpinailes h 
balsas ir viduje szo-

su

kurio triobos
no

do! npizikos 
t r i h belos 
kanezius kaimnoezius.

Cielam Necldoniu kaime visi 
linksminosi, vienas tiktai dvi- 
de-zimt--melinis Baltrus Ma
tukas buvo labai nulindęs.

Szalindamasis nuo žmonių ii 
zobovn, užsidaręs savo tėvu 
kluone, pjovė del arkliu akseli. 
Buvo užimtas 
mielėmis, jog

savo darbu ii 
negintojo spra

gilu balsu, klegejimo merginu, 
visiko,

atsimiHzinejo ir 
su rėploms,kaip

girgždėjimo vežimu ir to 
kas kaime dėjosi, tiktai muzi
ko isz Rosalelo dvaiuko labai 
jam iii ausis 
jam szirdi, 
spaudi*.

Stengėsi ta skausmą apmai- 
szint ir ta nuliūdima atstumr. 
lai skubino akseli pjaut, ir ak 
si‘lis isz po peilio, kaip isz mai- 
szo, pylėsi.

Ilgai taip dirbo, ir sztai isz
girdo linksma triubeles graju 
pas Rasaleli ir
kliksmai didinosi, Baltruku ap
leido pajėgos ir nustojo akseli 
pjovęs. Rankas nuleido ir not 
pulti* sodo ant szalines 
nio.

besiedninkii

rei) t i -

paszauke —— O Agute!
Agate brangi! — Sziadien tavo 
sugertuves su Andrium Mara " 
zu. Paims tave už paezia, isz- 
vesz Marazas in kita kainui, in 
Jablanava ir ne tiktai, jog man 
neteksi, nes ir niekad tavęs ne 
mat vsiu!...

Sėdėjo Baltrukas ir laikėsi 
sau už szirdies sunkei dūsau
damas:

— Agute, rūtele mano ža
lioji! Ir kam man nelaimingam 
reikt*jo prie tavęs taip labai 
prisiriszt! Juk asz tiktai sunūs 
daržininko, ka turi kelis mai
gus lauko tu duktė tureziaus... 
ar man reikėjo apie tai mislit? 
Tavo tėvas kita del tavos išb
rinko, kerki norėjo!....

Tame saulele nusileido, atsi
liepė varpas ant
Dievo” ir pradėjo gyžtanti iss.
lauku gyvuliai baubt ir kinu- niu muro stęvejb ir žįurpjo in 
les ž.viegt, avys bliaut, o susi- sznli, nuo kurios ketino Ateiti 
rupines Baltrus, kaip spaugas Agotėlė.

M A ni uolas

. > I

dran-

SZITIE VAIKAI GALI PASILIKT MILIJONIERIAIS.
Jaigu juju tėvukas, George h'merieh isz Bostono, bus pri

pažint u per suda kad jisai yra gimini* buvusio bizniavo 
go John Jacob Astor, lai szitie vaikai pasidalius turtu verties
dvieju bilijonu ddlorin. Turtas užaugo ant tidk per 70 motu. 
Tėvas juju dieduką drauge su Astoriu dasidifbo didelio 
to, kuri Astor’as prisisavino del savos po jojo mireziai, be’l 
nuo senai gimines kovojo suduoso už laja dali turto ir teis
mas

r i į t n r-

ketina mmžilgio pasibaigt.

ir kurezias anl visko, kaip bu
vo atsisėdės, taip ir se*elejo.

Del Dievo szventei! Bal
truk, kas su tavim darosi! — 

atejas senas levas
Motiejus ir net už peties Bal- 
l nik a pakratęs — 
vo levo nematai ir negirdi ? Vi- 
sael smagei dirbai, o dabar sė
di, kaip nulietas ir
kaip isz nevalios sugryžes!

Kada da sūnus nesijudino, 
pa k ra t e gerai už peties ir pa-

pa>zauke

ar jau no sa

iszrodai

Agnio rodos (o siisimaiszy- 
ir kalbėjo to-nio nenužvelge 

liaus:
.tu rodą-— Tasai Marazas, 

mas nuolatos su I‘rusais susl- 
neszima, jau konia ir savo kal
ba užmirszt! ir jaigu szneka, 

itai su nenoru ii’ vos maiszo 
Vokisz'kus žodžius. Vietoji* sa
kyt pusryeziai, 
frysztyk, o pietus inittag. Ar 
tai kas girdėjo?! o ir daug ki
tokiu bjauriu žodžiu naudojo 
jog negali nesuprasi, 
su kuom sueina 
tai nepagarbina Dievo, 

laba,s rvtas” arba * I
‘gulim morgen!” (d 

kaip sziandien nenorėjau 
initie nuo jo arielkos, tai pasa
kė:

pasitiko! i

sako 
niekiau:

4 4

Muzike* pas 
nutilo, szviesa 
buvo suvis tyka.

Kasžin ar at eis!

Rasaleli senei 
užgeso, kaime

klau
so pats saves vaikinas isz dide
lio nuobodumo. — Gal negales 
ateit i o gal ir nenorės...

Tame ka loki paregėjo atei
nant ir iszgirdo tyku baisa:

— A r es i!
Ant to balso vaikinui szlrdis 

suplaki* ir atsake:
ICsmiu. — Ir sztai isz 

krūmu iszejo mergina ir prisi- 
arlinejo prie jo.

Toji pagriebus
— Vaiko! kas tau! — susi- 

va Idink’
\’aikinas pravirko.

Ir tu, k vai Ink !
— pats save ir levus no-!

rupini. Žinau kas t i, ba sueiga su vaikinu lokiam
tuszczio, laike del merginu negražu. Bet

— tarė

Toji pagriebus jam už ran
kos baimingai žiurėjo link kai
mo ir tarė:

Neprivalau in ežia a t (M -senis
reikalingai
Liu kenk e,
Agota m* del tavęs! Pasirūpino matai, d<‘l lavos turėjau tai pa-

« * • V i I. ... . * «

nes ant

sau Rasalelis ant žento Maraza, • daryt! () ant 
lygu tureziu sau, sziadien su
gertuves... bus ir veseilo... del 
tavęs viskas pasibaigė.. Ar bus 
Agota laiminga už Marazo, ant 
to Rasalelis ne paiso... jam tik
tai eina Apie tai, kad jo dukle
butu da turtingesne. Tu ja tnr [trus, sudedamas rankas — tai... 

tai tu da apie mane mistini ? — 
ir nuo graudumo nugalėjo (lan
giaus kalbėti.

— Paklausvkie manos — 
kalbėjo pamaželi mergina: — 
Marazas isz Jablanavo jau apie 
mane tarp savos padare sutar
tuves ir pribuvo sziandien ant 
sugertuviu, bet asz nepriėmiau 
su arielka stiklelio nuo An
driaus Marazo. Tėvas net bare 
mane užtai. Pripuoliau tada tė
vui prie 'kojų ir prasziau

galo, ežia ant ka
piniu mano motinėle* silsisi, tai 
ji nuo pikto mane apsaugos!... 
Ne užtruksiu czia ilgai — lik
tai noriu tave* suramini, ba ži
nau, jog esi susirūpinės.

— Agut(*! — paszauke* Bal-

ba turtut inga nepadarytum, 
neturi, tai vaikeli turi apie* ja 
užmirszt, o elel tavek Ims ge- 
riause! O dabar eikie in tvaria, 
užm<‘sk arkliams sziemo ir at
eik ant vakarienes!

Baltrukas apsimnlszinelamas 
paklauso te*vo nieko nesakyda
mas.

O kaela paskui seelo su levais 
vakarieniaut, tai ne*galejo val
gyt, norint buvo bulvinei su 
pienu kukulei, bet jam nelindo. 
Ir kada tėvas su meilina jam 
nuolatos kalbėjo, jog Agota 
per liūtinga del jo, o jisai de*l 
jos tėvo per bieelnas •— susi
graudinęs vaikinas tarė:

užmirszt 
kad
gali ra^t

— Liepele man 
apie Agotėlė, rodos, 
taip galima! () kur 
ant svieto patogesni* už Agotė
le mergina! O jos szirdis ir du- 
szia da gražesne!... Asz tiktai 
su ja galeeziau būtie laimingu!

Tėvai pažiurėjo vienns in 
antra ir jau nieko nekalbėjo — 
baisiai gailėjosi vaikino. Bal
trukas gi dūsaudamas misi i jo:

— Prižadėjo Agotėlė, jog 
szi vakaru pribus ant kapiniu 
pasimatyt su manim. Bet ar 
ateis* O kad tai ateitu!... tegul 
norint szita karta ja pamatau 
ir atsisveikinu.

Ir laifke tos valandoj, bet nnt 
d vėjo.

Ant galo nieko nevalgęs, sto
jo ir iszejo nevos ant tvarto at
sigult. Bet negule, tiktai ron

ta:

SU

ir jnigu szneka 
ir vos

V i ei oje 
jis sako

S.
till

O kaip 
ar pasilinka, 

liktai | 
dll

PIANU PARDAVINĖ
JIMO APGAVYSTE
Žmones turi ‘tiesa

anl. nip'garsiniimn. Ir taipgi 'pir
kėjas, turi 'tiesa 1i;ke'1i in ka 
pardavėjas jam pasako. Szia- 
die'n, 
czinos(‘ yra teisingi

apgarsinimai

’ d

I NEURALGIJOS
KENTĖTOJAI

SKAITYKIT SZITA

a ■

Nėr Reikalo Ilgiaus Kentet 
Sziuos Baisius 

Skausmus.

Del greieziausios, pastoviausios pn- 
, var-

9

I

■ .....................................
fnlbos del nouralgijoH nkausmu, 
tok JohnKon’K Red Cross Piaster!, .lis 
paszalina sziu agonizuojaneziu prie
puoliu skausmus tarsi magiszkai. Per 
-10 metu Hzi gelbstanti, niekuomet ne
apgaunanti gyduole, yra komfortas 
kentėtojoms del Reumatizmo ir Po
dagros, suirusiu nervu, uždegimu etc. 
savo umiu ir tikru veikimu.

Czia apie ji nėra jokios paslapties 
— gyduole paszalina skausmus. Ir 
kiekvienas Red Cross Kidney Plaster 
turi pilna gydymo jėga iki plasteris 
atlieka savo pilna darbu paszalini- 
mui skausmo. Taigi buk tikras, kad 
vartojamas plasteris butu Johnson’s. 
Parduodamas visose vaistinėse.

laiikrasz- 
, bet kar

tais apgarsinimai vai’lojami 
ne parduoti dnigVa, kuris yra
apgarsintas, 'bet parduoti ka 
kilo ir del didesniu prekių. Ki- 

dan’g apgarsini
mu Rengia t i'k įpril raukt i žmo
nos in ’k ra uit nves.

Bet ler 
i

Hipio tiria pianu kompanija, ku
ri turi kraut nves Bostone. New 
Yorke, SI. Louis, I 
joj ir I’roviili'iiee, 
hind. T

L tais žodžiais,

pri- Na’l iona I 
Bureau gavo

Business 
langeli skundu

Meine libe ar tu no nori 
trinkiu sznape, 

kere” skauda!
Negalėjau ne suprast ka jis

tai man mano
< c

kalbėjo. Jr ka nuo tokio bed i C- ^’LU'lis’/knosi*
vio gali gero tikintis! Pasakiau 
net savo levui, jog Andrius no 
v(*rtas žmogum vadintis, jog 
jau viena karta, kada ėjo per 
rubožiu, likosi per abieszczikuM 
paszautas, ir už rubožiu sėdėjo 
du sykiu kalėjimo ir da nežino 

rrai ievas mano
net užpyko ant manos ir nesi
davė pin’praszyt, jis nežiūri ani 
M a ražu nedorybių liktai ant jn 
torto — i 
ta. atome.

Baltrus stovėjo, kaip nudii 
tas.

kas ji lauko.

las ji apjakino ir pro-

Hr,

<) Dievo! inajio smuiką, 
negreitai kas supras — dejavo 

— ir nei ti
riu priosz ka |5asisktinsi, kaip 
liktai priosz tavo! O kaip man

f

kalbėdama mergina

tavęs gaila!... szirdis plyszta 
kaip pamislinu apie tavo!

\raikiuas n(*t sudrėbėjo. Lai
kosi, kaip galėdamas, kad tik
tai neprnvirkt.

Tu tyli, tu nesiskundi,-— 
kalbėjo Agotėlė, szluostydamn 
aszaras — juk žinau'kiek tu 
kenti. O Dieve, mano Dieve!... 
ir asz turecziau sueit in pora 
su kontrabaneziku, kriminalis
tu!... o tavos, ka t uriu szirdyj... 
negaliu gaut!

* I

11a! — pertrauko gyvai 
ka ežia visus niekus 

ir ta- 
;yvaste ati'dnoeziaii!

Del (o-gi mekeno neno
riu Imt, kaip tiktai tavo.

, o Mara-

4 I

Balt rus 
ninavoji, juk del tavos 

visz'kiu g;............... . .....

O toras tavo
tzas:

Asz t a vos t rok sz t u! 
paantrino mergina.

O!... kad tai Dievas duo- 
u tave del manos už paežiu! No 

apie tavo pinigus man 
tiktai apie tave paezia;tav<

eina, 
bot

aszaiomk idant da manės ne- knlp gm,t tnvC) kll(|n jaH su kf.
leistu; nieko vienok negelbėjo'. (u p0 sugertuviu?

— Teis sugertuves nieko no 
ženklina — atsake* mergina. — 
Manei nnbaszninko motinėlė' 
mirdama kalbėjo, idant saugo- 
tusi nedoru žmoni u. Motinos 
jau nėra ant svieto; bet jos eln- 
szia jauezia ant manės ir mis- 
liju nedaloks ant manes tos ne* 
laimes, ielant Marazui tekiau!

N u szl uost e a sza ras.
O paskui paėmus Baltrui už 

rankos nuvedė giliu ant kapi
niu ir tarė:

— Matai czia silsisi mano 
motinėlė. Klaupkime ir melski
mės už jos elųszia. O ji mums 
iszpraszys nne> Dievo, jog apsl- 
vosime.

Valandoje, kada Baltrus su 
Agotėlė klūpojo szale 
isz debesiu iszlinelo menulis, 
apszviesdamas kapines ir 
džius. Toki 
abudu szirdyse, jog rodos mo-

jog turiu lokeiPasakė tėvas, 
už Andriaus ir gana! Apsiver
kia u ir pmiiislijau sau: 
kad tai butu gyva mano moti
nėlė, toji butu manes neleidus. 
B(*t biedna guli žomeloje, o tė
vas didelis ginezas! — 
mane dabar apgins? 
bar nežinau, ka nabage pradė
siu!

Baltrukas net sudejavo.
Agule-gi atsidusus ir 

szluoszczius su žiursteliu asza- 
ras

— O

fa i kas <T..........
Pati da-

mi

dadave su kartumu:
Andrius Marazas! — ar 

tu ji pažinsti!! — yra tai ‘kan- 
trabaneziko sunūs o ir jis pats 
noszioja isz Prusu tavoms ir 
spiruta. Juk nuo to pralobo ir 
sziandien mano Ieva su tuom 
apjakino, o
taipogi turtingu, 
ant ju pinigu.
butu tiktai kontrabaneziku, tai 
tiek to — da butu puse bedOs,

7

ko ris būdamas 
pasigodetu 

Ir kad Andrius

kapo

mo-
raniunia pajuto

gosi eiti. .Paėmė isz kletaites bet yra girtuoklis ir pabaigtas
nematant geresnes kelnes ir 
surdota, ka Prusnose nusipir
ko. Apsirėdė, apsiavė czebatus
ir kad# gerai sutemo, iszslinko
ne matant isz kaimo ir ėjo ant 
kapiniu.

l i u It.
Sueiga.

Menulis pasirodo ir volei de
besį jo pasislėpė, kada Baltrus,
pasirėmęs prie akmeninio kapi-

latras! .Judkesi isz szvento ti
kėjimo ir in bažnyczia niekad 
neeina! šarmaiinasi musu mu- 
zikiszkos sermėgos ir rėdosi irt 
trumpa Vokiszka surdoteli!

— O rakalis! — paszauke 
Baltrukas.

Bet t nujaus sukando dantis, 
ba nabagėlis negerai iszsitarc, 
mat ir jisai, norėdamas geriaus 
patikt merginai, tai ir pirko 
FrusuoHo toki surdoteli ir da
bar .buvo apsivilkės. Mat ir 
Agato lyg poniszkni nesziojo, 

i kaipo tureziaus duktė.

tina prižadėjo savo pagelba.
— Baltruk! — tarė Agotėlė 

už valandos kada pasimeldė. Ir 
pasi'keldąma nuo žemos rodos 
susidrutinus. — Baltruk!—. 
paantrino — nesirūpink! Alau 
rodos kas sako, jog tai busi 
mano....

Vaikinas dirstolojo ant jos 
su dyvu o ji tolinus kalbėjo:

— Nežinau, kaip tai taip 
stosis, bet kad busi mano, tai 
busi, ba po szitai maldai tikiu 
in tai druezei! Jau asz turiu 
oitie namon. Bukie ramus ma
no my lemas!' r

TO LIAUS BUS.

*
O

Pliiladolplii- 
, Bliodo Is- 

Ea kompanija 
laikraszeziuose 

kraut aviu danguose 
pianu už

savo
jie parduoda

garsina

i r 
ka'd
$295. Žmones, ai vyko in kom
panijos ’krautuve nu'pirkli ta 
insl i’ininonlla, iu’kallbi ui i 'pirkti 

įpiana. 
rrio-žtai at-

ati'gs'zif esnes purkos 
Krautuvėse beveik g. 
sisako (parduot i ta $295. pianu 
. a'ky<laimi žmones, 

greitu laiku į 
xipa’linga pianu.

Szila -procedūra, ’kad 
m* atpgavin'ga vistidk yra ne
leisi Uga, ir žmones porsergeti 
liovęsi i ’bizni 
moms.

s;
imi

, kad negali- 
pri dial vii ta

vist i (‘ik
nors

a*| jgavin'ga
žmones

su tokioms t’ir- 
Jei'gu lan pasilaikytu 

toks ipanasziis aitsit ikimas pra- 
szema įpraneszti National Bet- 

Burean, 383 Ma
lison Avenin*, New ^’oik City.

(er Busi n(>ss
k

Szi’la organizacija koid’idenci- 
aliszkpi laikys tavo praneszi- 
ina, bet ims žingsnius užbaigti 
a«pgavys’i(‘. —E.L.I.S.

Du sz'vogeriai N(‘VinJko gere, 
,\’:i ir aut pagalios Hiisitverc,

Ant ždines sugriuvo, 
l’ž plauku laikėsi, nepaleido.
Paskui daugiau giniinin 

pribuvo,
Kaip pilkius dvasios dras

kyti pradėjo,
'I’ai mat 'kokis ten gyvenimas, 

Argi nori 'I u taip gyvent
'kai ras.

* * *
Juokas žmogu ima, 

Jaigu 'kada altsimena, 
Kaip ndkurie skiresi nuo 

Liet uviu, 
Ir gei<lže 'laikytis Airiszin, 
Buvo vienoje vietoje susi

rink imas Airiszin,
I r I Jei u vi u,

Tai malt vis gražinu, 
Vis lai poniszkni.

Turėjo Ir gervinu in vales, 
l iktai buvo bo dflllies.

O kad pa’licmonai pribuvo, 
Tai ir szuvei girdėti buvo, 
In vi kada vakare ne inleisi, 

Ba dali įmik, su plytgaliu gausi. 
Ten 'k on i a kožna sutpjanslo,

1 r gerai pataiso,
Jaigu bnTlegeris nepasitaisys, 

Tai ko neimate — pamatys. 
» ♦ ♦

Kaip in žen>lns eini, 
vienosm

V

Reading 
v lines

k

NEDELINE EKSKURCIJA 
IN —

PHILADELHPIA
NEDELIOJ G November™
Specialiu I re Inas SubatoH naktį.

Isz Iszeis
Shamokin ............................ 1:30
Mt. Carmel.............................. 1:30
Ashland .................................. 2:21
Girardville ....i....................2:28
Shenandoah ......................... 2:00
Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49 
Tamaqua (Preke $3.25) .. 3:16 
Pribus in Philadelphia .... 6:00 
GRĮŽTANT—Apleis Philadelphia 
7:30 vvalanda vakare ta pat diena 
Standard Time,

$3.50

l • •

DUBELTAVA5 
TIK1ETAS

Ant Reading© Geležinkelio

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuviszkas Skvajaria

Apdraudžia nuo ugnies namus, 
automobilius ir kitokius daigtus 
geriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius legaliszkus reikalus.

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkae 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszaklo galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisluskite 
pinigais ne stempomis). Iszrasta Ir 
parduodame vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles tiž tokia pigia preke.

rni- - .. x - m. . . ' -----------

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dantistas Mahanojuje.
al ________ r__

19 W. Center St. Mahanoy Oity
Ant antro floro Kline Sstoro.

t n 1 < ld
' <»

I

Mid

*

♦

'I'ai vienos akies ne'tenlki
<) kaip naszle imi, tai a'bi<*jn 

net u r i;
EJgine boba užkuri turėjo
Gera žmogų, o'bet jojo 

nemylėjo,
Ir loki vargu kentėjo,

Jog bobai jokiu bildu intikt 
> nogaloijo, 

Vyro skrynele iszmete, 
Ir Žyklo tvaria pastate,

O k a jau (plūdimas tai 
nesviet iszlkas,

Kokios taip plukti nemoke'tii
y

7

4 4

uidkas
O Ikaip plukta, 

d’ai isz įpiktlimo džiūsta: 
Asz tavęs, tu gramozda, 

no noriu, 
Suvis neaipsitosiu, 

Asz <be tavos galiu gyvent 
fl\>kis ve pa’kidius, nori 

ponaut, 
Tu esi del manos no ponas, 

Tok i s kvai'lys ir balvonas,” 
^niogdlis parojus nuo darbo, 

neturėjo kur pasėdėt, 
Turėjo ei’ti in kur kitur burdo 

jesrtkot.
Bukite atsainiais su 

lA'psipacziavilmii
Ba no*t iirosite gero gy venimo.

* ♦ ♦

Badai Grand Rapiilse 
karezomoj buvo balius, 

Ogi vyreli liejosi kraujas, 
Pankui da susiprovojo, 

Negaliu daugiau apie tai 
raszyti, 

Ba i n k i t as v ietį as 1 u ri u 
pisžkyti.

FARMA ANT PARDAVIMO^

Gera farma, 45 akieriu, Lo
cust Valley, arti Mahanojaus 
ir kitu vietų, visa apdirboma. 
Didelis namas su salimu prie 
gero trakto, linksma, smagi 

Turi but parduotaapelinke.
isz priežasties nesveikatos loc- 
nininko. Preke pigi todėl pasi
skubinkite. t.f.

Win. Kunsavage,
Locust Valley, 

Barnesville, Pa.

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

Ii U I I

Laidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
elniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
» y . *

S20 W. Centre St.,M*hanoy City, Pa.

Pasamdo

KRE1PKITES PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialistą 

Visos Kroniszkoa Ligos.

Silpni, Serganti Vyrai ir Moterai 
Ne Serganti bet visgi 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.
tik paji«g«

Gydau pasekmingai katara, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo ir Odos Ligas visuose pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Tik kožna Utarninka, Šarada, 
Ketvergi*, ir Petnyczia.

Ofisos valandos 9 ryte iki 8 vakare 
BAUSUM NAME.

4 S. CENTRE ST.
POTTSVILLE. PA.

Antras Floras,

Lie*nviBaki*« Grahorlut
K. RĖKLAITIS

Laidoja nrnniraliua pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turin pagalbi
ninke motetams. Priei
namos prekes.

510 W. Nprare Kt.,
MAIIANOT CUT. PA. 

800 MAIIKKT ST..
TAMAUl'A. I’A.

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

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

i

Nuliudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavima. Palaidojima 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu In 
deszimts minutu. Telefonas 872.

GYD1K1S SU ŽOLĖMS 
Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
rinusias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapinl- 
mosi, pcrszalimo, rumatizmo ir Lt. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyae 
užima, bemieges, szirdies drebėjimp, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir Lt po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmagume isz virsi 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms Žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Šlaitinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po |4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloge. Reikalaujame pardavinėto
ju musu* žolėms po visus lietuvlszkus 
kolonijas. Adrese vokite szlteipi

J

Spencerport, N.
m. Bukaitis, 

25 Gillet Rd.

V
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ateis priverstinas laikas mokė
ti taksas, tai turėsimo mokėti 
be jokio iszsikalbinejimo. Bet 
jaigu kitos moteres nemoka 
taksiu ir balsuoja, argi mes ne 
turimo lygiu tiesu su joms!

Todėl meldžiu visu moterių 
ir merginu idant taja diena isz- 
ei t urnom visos balsuoti už Kra
nu Boezkauska ant School Di
rektoriaus o tokiu budn paro- 
dvsime savo motoriszka
lybe ir galėsimo džiaugtis, kad 
be mus vyrai begales nieko 
i n veikt i be motoru.

Taigi ITarninke nesėdėk imt* 
namie, eikime pas viena kita ir 
pulkais traukimo ant poliu 
balsuoti.

Su Pagarba,
1 Jelena Narusov i ezi one

Gamta pradeda rengtis 
ant žiemos.

— Utarninke rinkimai kan
didatu. Neužmirszkite apie sa
vo tautieczius.

— Kasyklos musu aplinki
nėje dirba gerai ir kaip rodos 
turėsimo geras Kalėdas.

— T^aidotuves a.a. Margn- 
rietos Szileikienes (Petrusevi- 
cziutes) atsibuvo iszkilmingai 
Seredos rvta su bažnvtinems 
apeigoms Szv. Juozapo bažny
czioje ant kuriu dalybavo dau
gelis žmonių. Nuliūdus szeimy- 
na dekavoje szirdingai visiems 
už paskutini patarnavimu del 
veliones.

— Pijuszas Urbonas kaip 
girdėt nuo daugelio, bus išb
rinktas musu konsulmonu isz 
Pirmo Vordo, nes už ji žada vi- 
si balsuoti.

— Tarp musu konsnlmono 
ir jojo draugu kilo kova už 
praszalinima visu piniginiu 
maszinu isz miesto. Nekurie 
tam užmanymui nepritare mu
su konsnhnomii Vizgirdai to
dėl isz to kilo nuolatiniai nesu
pratimai irginezai ant susirin
kimu, todėl musu konsulmonas 
Vizgirda kerszina padekavoti davojo Schmidto

ne

ISZMINTINGAS
KUNIGAIKSZTIS

ga-

SHENANDOAH, PA.

visu 
miesto.

— Jonas Kalėdas, senas gy
ventojas, 210 N. Race ulye.zios, 
mirė Nedėlios diena po trum
pai ligai nuo uždegimo plan- 
ežiu. Velionis paliko paežiu ir 
viena dukteria. Laidotuves at
sibuvo su bažnytinėms apeigo
mis Szv. Jurgio bažnyczioje.

Viena diena, miesto Tokio, 
Japonijoj, ėjo u'lyezia kokia tai 
jauna ipana, dailiai pasirodžiu
si in puikia stiebe. Daejo prie 
namo, kur ’biod'iias imalorius 
užsiliipe's ant kopecziu buvo už
siėmęs maliavoj imu namo. Ka
da ta jauna pana priėjo arti 
malonaus, isz netycziu iszpuo- 
le jam isz rankos vienlrukas su 
dažu ir visa (kvarba iszsil'iejo 
ant stiebės panos. Mallorius vi
saip i szsi teisi nėjo, kalbėda
mas Imk tai nOtl'kOtai pasidaro 
tasai atsitikimas.

Pana atsake: Tai nidko! Bet 
(n turėsi užmokdti už szita ma
no szlebe, nes jau 'daugiau jos 
negaliosiu noszioti, ir jaigu ne 
užmokėsi tai ’tave paduosiu in 
smla.

turėjo tdki ipaipratima mainy
tis drapanoms ir vaikam i <4 i 
po mies'ta sznipinoti,kaiip žmo
nes apsieina. O apie taja pa
naite lai sunns leant liaus davė' 
žinia savo sekretoriui, idant 
jaja iszbrauklu isz knygų var
du svecziu ir daugiau nevalo 
buvo jai atsilankinet in jojo 
paloviu.

Dubeltavaa 
Tikietaa

i

■ " 5A; v

M

iszsi teisinėjo,

es-— Asz neturiu pinigu, 
miu 1 )ied n as, atsake malorius.

Tai turėsi eiti in kaleji-
inn.

rr

Det W
Rcutnntišku gčtlmu, neu- į; 

ralgijos, paprasto persi
šaldymo, skaudžių 
raumenų, išsinarini
mų ar išsisukamų 

Naudokite
DR. RICHTERIO 

Inkaro Rūšies
[P PAIN-EXPELLERI

VainbaFcnklh rrgiatrUotas
S. V. Pat, Biure.

Nėra tikrasis, be 
mtjsu Inkaro vaisba- 
žcnklio. Vaistinėse 
po 35c ir 70c.
F. AO. RICHTER ICO. 

Bwry * 8o. Sth 8ti.
Brooklyn. N. Y. V

Illi

•»

skaudžių 
išsinarini-

111 III

nž dinsta ir prasiszalint 
turėti visokius

Jurgis Jurai!is, 
boteli 

kampo Main ir Coal ulycziu.

paran- 
ant.

kaip nuolatos 
nesupratimus.

— Seredos vakaru Fountain ' nepaprasta regėjimu 
Springs, Ashlando ligonbuteje gaus, 
I'aczinh* Vinco Juodeszko, C»07 I baimes 
\V. Mahanov 
patogia ir sveika 
dūkas Lapinskas isz džiaugs-1 sutruko ir 
mo kad susilaukė anūkėlė, da-ikaip litara U isz kurio davėsi 
liną sziadi(*n habanos cigarus.

— Lai mylemi tautiecziai 
dovanoje man, kad negaliu 
V)Niti.szkui pasimatyt su kož- 
nn apie rinkimus, nes isz prie
žasties mano užsiėmimo ir 
trumpo laiko negaliu tai isz- 
pildyt, bet meldžiu visu idant liga. 
I’tarninke kožnas eitu balsuo- niiliudinu* vyra, tris (lukterės, 
t i ir prikalbintu savo draugus Baylicne, Krutulskiene ir Kat-

Avė.,
<

man,

susilaukė 11 iki in 
lu'krele- Die- t 

♦ <

Ana diena žmonvs mate 
ant dan- 

kuris padare nemažai 
del t uju, kurie labai 
visokius nepaprast us 

apsirciszkimns. Kas tokis ore 
apszvieto dangų

matyt žibanezios žvaigždu'kes. 
Manoma kad lai buvo puolan
tis met (‘oras.

t Ona, myl(*ma pati Szima- 
no Bendinskio 225 E. Oak uli., 
mir<* .daigai sirgdama szirdies

Velione paliko dideliam

o tu sunaikinai ja, 
, už 'ble-

nu-

$4.00
IN

NEW YORK A
Nedeliomis 13 Novembefio 

18 Decemberio
Specialia Treinaa Subatoa Naktį

hz Ryte
Shamokin .......................... 12:01
Mt. Carmel ........................ 12:10.
Ashland.............................. 12:47
Girardville...................  12:55
Shenandoah.......................... 12:35
Mahanoy City .................... 1:10
Tamaqua ...........................   1:45
Now Yorke pribus Liberty St. 6:35 
New York pribun W. 23rd St. 7:40
GRĮŽTANT—Apleia New Yorka 

nuo W. 23td St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakare. .

Ant Readingo Geležinkelio

a a

Kalendoriai 1928 Metams
Sziu-metiniai Kalendoriai yra szie:

Dar turini ir 
pernykszcziu: Lietuva Tėvyne Musu 
Tu Didvyriu Žeme, Adomas iszvary- 
;as isz Rojaus su kiaule žeme, aria, 
Keistutis Sutinka BirutVXant kalno 
>rlo Palangos miestelio.
/isokiu mineziu dirbkim isz vien”. 
Lietuvos Istorija, Klaipeda-New Yor- 
<as, Valio Klaipėdiecziai, Didžiosios 
r Mažosios Lietuvos Augsztieji ‘Val
tininkai su Klaipėdos miestu vidury. 
‘Acziu Amerikai už Pripažinimu Lie- 
.uvos” ir Dabartini Lietuvos Prezi- 
lenta Smetona. Taipgi turim gražiu 
Kalendorių del “

HEATROLA
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There it only ONE Heatrola — ESTATE bttildt U
Yra vienatinis tikras HEATROLA 
szihimos peczius su patetuotu HOT 
AIR INTESIFIRE. Tėmikite/Kad 
ant duriu rastųsi jo vardas ESTATE 
HEATROLA.
PREKE $169.50 ant iszmokesczio

M T
M

Am* I

$154.50 už kesz

teip
Paveikslas parodo vidur! 
Hentrola pccziaus 
vadinama —Intensi-Fire 
Air Duct. Tas stebėtinas 
prietaisus daugiau* szi- 
lurnos priduoda be nau
dojimo dauginus angles.

SUNBEAM rf Vienas isz geriausiu ir naujausiu 
hiteriu del apszildimo juso 

ant 
ItzmolcMCslo

PARLOR
FURNACE $125 $115

namo
ui 

c aoh

. KITOKĮ hiterei ir pecziai nauji ir antra 
RANKIAI UŽ LABAI PIGIAS PREKES

idant balsuotu už Frana Boez- 
kanska ant School Director ant 
Independent tikieto. daigu mes 
patys nesistengsime dabar pa
rodyt savo galVbes, tai proga 
dings ant visados ir busime lai
kyti už niek, o 

musu
politikieriai ne

klausi* musu pareikalavimu 
nes sakis kad mes stovim visai 
žemai p«>litikiszkam veikime.

re namie kaipo ir pen’kis anū
kėlius, kurio ’labai mylėjo savo 
moeziute. Laidotuves 
Su'batos ryta su apeigoms Szv 
Jurgio bažnyczioje 
užsipra.szo visus 
ir gimines.

atsiims

ant kuriu 
pažinstamus

IN MAHANOJAUS 
MOTERES.

iszeina

"
I’tarninke bus rinkimai kan

didatu ant visokiu urėdu. Ant 
School Direktoriaus
musu tautietis F. W. Boczkaus- 
kas ant Independent t ik irto. 
Musu pri vai urnas kaipo u'kescs 
szio sklypo yra taipgi balsuoti, 
nes turime taisos tiesas ir pri
valome joms naudotis. Jaigu 
kitos tautos veda prie poliaus 
savo moteres o ir nepilnametes 
mergaites kodėl mes
eiti balsuoti už savo tautieti!

Daugelis moterų bijo balsuo
ti, sakydamos kad turės mokėt 
taksas. Tame klysta, nes jeigu bald, Pa.

negalinu*

St. Clair, Pa— Serodos ryta 
Juozas (Irigailis 45 metu se
numo, likos mirtinai pažeistas 

m i re 
.Jisai

R(‘ev(‘sdda1c kasiklojo ir 
Pottsvilles ligonini! ij. 
buvo nevedės.

Pleasant Mount, Pa. — Czio- 
nais ant farmu szimet ne kas 
buvo per derlius. Kas užaugo 
tai ir supuvo, bulves supuvo ir 
neužsimokejo kasti, jevai likos 
iszmuszti per ledus, nes tokis 
buvo smarkus ledinis sztmanas 

'kad le,du krūvos gulėjo per dvi 
dienas, bet obelys pradėjo isz 
naujo žydėt kaip vasaros laike,

— BeT mano 'brangi panai
te, jaigu 'mano pasodinsi in ka
lėjimu, lai mano pati ir vaikai 
t u re s mirt i isz ’bado.

— O kas man, su tavo pa
ežiu ir vaikais. Pirkau nauja 
stiebe, turėjau už jaja brangiai 
užmokė! i,
tai ir turėsi užmokėti 
d e.

Biednas žmogus apsvarstęs 
ta dalyku, prižadėjo jai mokėti 
po viena doleri kas sanvaite
kol visa suma neat mokes, bet 
ant (o panaite nenorėjo pristo
ti, ir ant galo ji apskundė.

I >a sza ūktas po 1 i c i ja n tas, 
vcAle ji pas vaitu. Pirmiausia
pati papasakojo vaitui savo at
sitikima, ipaskui malorius sa
vo, sakydamas buk tai isz ne
tycziu jalu taip atsitiko už ka 
labai gailisi.

Po išklausymui abieju 
pusiu, vaitas pripažino imalo- 
riu kaipo'ka!lta ir patiko viską 
tarp panaites, ir maloriaus 
idant, susitaikintu, bet panai
te nenorėjo prie nieko pristoti, 
kaip 'tik ant užmokėjimo visą 
pinigu už padaryta blade.

Malorius netumlnmas liek 
pinigu ir žinodamas kad būti
nai tun's ei'ti in katėjimu, jei
gu visa suma neužmokes, pra
dėjo vėl praszyti panaites kad 
po viena doleri moke’t kas san- 
vaito ko1! neiszmokes, o jaigu 
ant to nenorės pristoti, tai in- 
stums ji in katėjimu, o .pati ir 
vaikai turės miiti isz 'bado.

'fame 'laike stojo sūdo kokis 
tai turtingas kupezius, ir isz- 
emes 100 doleriu padavė pa
nai, ir tarė: Dabar asz užmoku 
už tavo szlebe,'bet tuij ja man 
atiduoti i.

— Žinomas dalvkas
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T“ LIETUVOS RAITARIJA ir LIETU
VOS VESTUVES. 1
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ESTATE El-O
KUKNINIS PECZIUS

Degina anglis ar malkas
Yra Ui gražus ir drūtas 

kukninis peczius. yj

$165 ant iszmokesczio
$150 už cash

KALENDORIAI KAINUOJA
1 UŽ 30c. 2 UŽ 50c. 5 UŽ $1.

10 UŽ $2. 100 UŽ $15.
Szimet turim 4 naujos ruszies Kalendorius, pargabentus isz Japonijos,
austi isz meduku, rankom nuteplioti taippat suvyniojami kaip ir popie

, Užmokesti
Kariuusiui siusti Doloriais, Stempomis arba Money Orderinis, adresuojant

- LITHUANIAN PRESS
199 NEW YORK AVE. . NEWARK, N. J.

riniai, labai gražus. Kainuoja, vienas už 30c. keturi už $1.
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Duro - New Capello - Jasper
Yra teipgi geri kuknini pe ežiai. Ateikite pamatyti.

H. J. HEISER & CO.
27 E. Centre St. MahanoyCity, Pa.

4a ju. 1 4 1 4 U 1 r

— Ana diena pas ponstva 
Juozus Žu'kauckits lankėsi po
nia Monika Barisiene isz A reli

r

MAHANOY CITY LIETUVIAI

Balsuokit Visi uz

Frana Boczkauska
• ••ant...

SCHOOL DIRECTOR
...ant • ••

^INDEPENDENT T1 KIETOJ

FRANK BOCZKŪ WSKlfX
I

— Žinomas dalykas, jog 
tau atiduosiu kaip ‘ti'k sugry- 
sziu namon — atsake pana.

— O no, tuotjaus turi man 
szlebe atiduoti, kaip tu reika
lauji visus pinigus ant kart, 
taip ir asz szldbes tuoj reika
lauju ir tuoj turi man atiduo
ti! — tarė kutpęzius.

— Ka? ar tu nori, kad asz 
priesz visa snda nusiredyczia 
ir tau atkludti ssdleibe. Sarma
ta! Asz ežia to nepadarysiu kol 
nesugrysziu namon 
atsiimsiu szlldbe.

Kiųiczius ant (o suvisai ne
norėjo pristoti, 'jaiigu pinigus 
tuoj gavo, tai ir jisai szllebe 
norėjo tuoj paimti. Sudas taip 
gi pripažino už teisybe, ir jai
gu ne atiduoti sdleJbe tuojaus, 
tai turės eiti in kalėjimą. Pa
na sulpykuss tarė: u 
savo pinigus, asz ju nenoriu.”

— Ne taip einasi —tarė 
kupezius — asz jau užmokėjau 
ir noriu tuojau idan!t tu atiduo
tum man stiebe.

Kupezius ant galio paėmė ad- 
[gal pinigus ir atidavė biednam 
malonui, kuris negailėjo susi
judinęs jam a'tsidekavot, iszejo 
su džiaugsmu jiamon pas savo 
paezia ir vaikus, ir lyg sziam 
laikui nepažinota tojo pono ku
ris ji iszgelbejo nuo kalėjimo ir 
da davė jam ta suimta doleriu. 
O tai buvo karaliaus vyriau- 
ses sūnūs ir impodis posto. Jis]
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Camel yra sumaišyti iš rinktinio ta 
bako, kas padaro švelnumą; vėsumą, ! 
lengvumą ir atšviežinanti rūkymą* 
Nereikia specialiu prirengimu del
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