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ISZ AMERIKOS! NELAIMINGI

DIDELE EKSPLOZIJE
G A Z IN IS KUBILAS EKS- 
PLODAVOJO, 26 UŽMUSZ- 
TI, 486 SUŽEISTI 0 5,000 

LIKO BE PASTOGES.

Pittsburgh. — Ugninis stul
pas kuris kilo in padanges 500 
pėdu su perkuniniu trenksmu 
ir sudrebejimu žemes, iszkilo 
in virszu didelis kubilas kuria
me radosi penki milijonai ku- 
biszkii pėdu apszviotinio gazo, 
prigulintis prie Equitable Gas 
Co., ant North Side.

Eksplozije buvo taip smarki 
kad suardė artimus namus, per 
ka neteko pastoges apie 5,000 
žmonių, užmuszta 26 o dauge
lio nesuranda ir sužeista apie 
penki szimtai žmonių. Bledes 
daers lyg 8 milijonu doleriu. 
Ligonbutes pripildytos sužeis
taisiais ir mirsztaneziais. Kiek 
pražuvo gazo dirbtuvėje tai da 
nedažinota. Szimtas darbinin
ku likos pagauti Pittsburgh 
(Tay Plaut kuris sugriuvo ir 
tiek pagauta Damascus Metai 
Co. Vandeniuos paipos sutruko 
užliedamos dali miesto.

Gazo kompanije
North Šitie dalyje miesto apgy
venta per daugeli žmonių, prie 
Ohio upes, skersai nuo Mount 
Washington. Toje dalyje gyve
na daugiausia darbininkai kur ' • M »

randasi

nunhvudaU visokiu fabri-
Jill F '

kn. Namai likos suardyti per 
eksplozije visoje aplinkinėje. 
Eksplozije isznesze milžinisz- 
ka kubilą konia 500 pėdu in 
padanges po tam truko su di
deliu trenksmu.

— Mažiausia 30 dideliu bu
dinki!, kronui fabriku ir kito
kiu budinku aplaike bledes per 
eksplozije. Apskaitoma, kad 
drūtis eksplozijos sukalė mies
te langu ant 65 tuksianezin do
leriu vertes.
PULKININKAS SOBIESKI 

MIRĖ, TURĖDAMAS 
85 METUS.

Los Angeles, Calif. — Pul- 
ki’iiinkas Jonas Sobieski, ainis 
Lenkiszko karaliaus Jono So
bieski, kuris iszvalnino Euro
pa nuo Turkiszko u-zklupimo ir 
tokiu badu iszgialhejo 
krikszczioniszka sviesta, 
czjonais ana diena sulaukda
mas 85 metus.

S<)bieski turėjo bėgti isz Len
kijos su motina, kada turėjo 
vos 6 metus, po tam pasislėpė 
laivo kada 'turėjo 12 metu ir 
vogtinu badu atplaukė in Ame
rika. Kada turdjo 16 metu, pri- 
gialbejo mnszti Indi jonus, vė
liaus inženge in kariumene tu
rėdamas 22 metus ir pasiliko 
pulkininku kada turėjo 26 me
tus ir dalybavo karoję prieszais 
Meksika.
KARALISZKOS VESTUVES 

KASZTUOS 2,000,000 
DOLERIU.

Pittsburgh. — Tūkstantis 
svecziu likos pakviesta isz vi
su daliu Amerikos dalybauti 
vestuvėse Konlitijos Mellon, 
dukters Snv. ValSt. ministerio 
skarbo Wahingtone, kuri išž
iok a už Alan Magee >Scaife. Ant 
to tikslo tėvas nuotakos pasta
te puiku palociu kuris kaszta- 
vo 100 tukstanezin doleriu. Bus 
tai Veselka, kokios ne sztant 
iszkelti ne Europiszki valdo
nai. Dovanu jaunavedžiams jau

visa 
mirė

I

O"' 
f 1

p 

į

prisfeinsta už milijoną doleriu.
Ir tai deinoikratiszkam Ame- 

rike iszkele tokia Veselka! O 
kur milijonieriai dės savo tur-
tat
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PLAUKAI
PASMAUGTNORĖJO 

PACZIA SU JOSIOS 
PLAUKAIS.

pamo-
” nu-

kalbėdamas:

Chicago. — Edvardas Miže- 
jevskis, 5004 Olcott Ave., su
manė atsikratyt nepaprastu 
budu nuo savo pacziules su ku
ria gyveno kaip szuo su kate. 
Po susibarimui paskutini 'kar
ia, l'klvanlas sumanė “
kyt savo paeziule razumo, 
kirpo ilgus plaukus nuo josios 
galveles ir pradėjo pinti virve 

“Jaigu negalėsiu 
tave ant szitos virvutes pakart,
tai norints su jaja tave už
smaugsiu, sodekio malsziai ir 
melskis, nes jau tavo valanda 
mirties artinasi.“

Motore mane kad nukirpi- 
mas plauku užteks jam ir isz 
tojo keršyto juokėsi, bet kada 
vyras pabaigė pinti virvute isz 
plauku, permete paeziule ant 
lovos, apsupo plaukus aplink 
gerkle ir ant tikrųjų pradėjo 
smaugt paeziule.

Ant riksmo subėgo kaimynai 
ir pa Ii ei je ir nugabeno Edvar
dą in suda kur jisai sudžiui 
pasakė kad, tokia motore jau 
senei turėjo rastis pas Abraho- 
ma, bet sudže ji uždare czys- 
cziuje ant pale u tos per szeszis 
menesrus.
16,270 ŽMONIŲ BE 

PASTOGES DEL TVANU.
A/ashingtonns, D. C. Rail-' 

donojo Kryžiaus surinktomis 
žiniomis, del paskutiniu tvanu 
Naujojoj Anglijoj liko be pas
toges 16;270 žmonių. 27!) siu

simai kiūtos,bos buvo 
st ūbos sugadintos.

1,346

UŽSMAUGĖ MOTERIA 
SEDINCZIA 

AUTOMOBILIUJE.
Milwaukee, Wis. — Alvin 

Greenwaldt prikalbino Arthu- 
ra Paetzold idant užsmaugtu 
jojo paezia kada važiuos su ją
ją automobili u je. Už ta dalba 
vyras davė žadintojui moteres 
du deimantinius žiedus ku
riuos numovė nuo nužudintos 
pirsztu ir tris dolerius pini
gais. Porele badai gyveno suti
kime per 15 metu ir niekados 
nesibardavo. Badai v v ras no
rėjo aplaikyt po josios mireziai 
15,000 doleriu insziurenc. Vy
ra ir žadintoja aresztavojo.

Paskutines Žinutes.

ir viena kitos
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ISZ LIETUVOS
KIAULIŲ PRAMONE 

LIETUVOJE.
Kaunas. — Specialistu žinio

mis Lietuvoje yra auginama 
apie pusantro milijono kiaulių. 
Isz szito skaieziaus pardavimui 
eina dar labai nedidele dalis, 
būtent nuo 70,000 iki 100,000 
gaivu.. Bdkonu 1926 metais 
Lietuvoje pagaminta dar tik 
apie 250,000'kilogramu vieno 
milijono litu vertes. Szimet be
konu skaiezius bus kiek dides- 

“Maisto“ ben
drove supirkinėja kiaules gelž- 
kelio stotyse po visa Lietuva.
LENKU BANDITAI PRADĖ

JO PULTI LIETUVON 
SU PLESZIMAIS,

Kaunas. — Poroje per demar
kacijos linija (laikinoji rube- 
žiu), trys Lenku banditai už
puolė Žagariszkiuosc ties lini
ja besilankanti Seinų apskrl- 

inspoktoriu; ji 
atome pinigus,

gryžo atgal in Lenku puse.
NORĖJO NUŽUDYTI 

PILSUDSKI.
Vilnius. — Vilniuj po Spalio 

9 diena Pilsudskis buvęs kaž 
kokio asmens perspėtas, kari 
priesz ji yra su ruožtas pasikė
sinimas. Pilsudskis tuo budu 
Varšuvon gryžo ne artimiau
siuoju keliu pro Gardina, bet 
kitu. Pirmuoju ‘keliu buvo leis
tas važiuoti prekių traukinys. 
Szia m
czan'kos geležinkelio tilta, spro
go bomba. Pirmieji du vagonai 
ir garvežys nukrito nuo begiu, 
“fclta’
paežiu Lenku provokacija del
Lietuviu smaugimo okupuota
me kraszte.

Isz Visu Szaliu
TROCKIS

NUŽUDINTAS

nis. Sziuo metu

APKALTYTAS DŽIURE.
Edwaiyl Kind well kuris isz- 

dave buk džiure Sinclair apga
vystėje aliejaus teisme, buk sli
džios įminėjo kyszius idant 
teismą porverst ant kitos pu
ses.

PRASZALINTAS ISZ SO- 
VIATU VALDŽIOS, UŽ 
KOVOJIMĄ 

BOLSZEVIZMA.
PRIESZ

kuris kovojo po tani prie-

VARGSZE RADO SKARBA 
BET SUGRAŽINO.

Poznan i us. — Pati vargingo 
romesni ko vardu Fitzoviene, 
eidama pienu u art imoje Men- 
dzikodn prie Vokiszko rube- 
žiaus, rado skurini krepszi ku
riame radosi 25 tiikstancziai 
doleriu bumr.sžkoms.

Teisinga motore nunesze ra- 
artimiausia policijos 

stoti. Vėliaus atsiszauke kokis 
tai turtingas Amerikonas, ku
ris pamote krepszi važiuoda
mas autemobilimn. Už suradi
mą pinigu 
vanojo Fitzoviene puikiai 

2,500 doleriu.

m 
dini iii

dainas jai

>

Amerikonas apdo- 
, duo-

ties mokyklų 
apiplesze ir

ATSIVEŽ IN AMERIKA 
DAUG PAVEIKSLU.

Kaunas. — Žinomas kino fil- 
mistas C. G. Lukszis Spalio 20 
diena iszvvko in Aineri’ka, kur 
su avini iszsiveže 3,000 su vir- 
szum metru filmu isz Lietuvos 
gyvenimo. Szia filmas sudaro 
prezidento Smetonos kelione 
po Lietuva, kariuomenes daliu 
sz ve n tos, indomesnos ir gražes
nes Lietuvos vietos ir taip pa- 
nasziai.

Szia filmas Lukszis demon- 
st ruošias Amerikoje Lietuviu 
kolonijose, o geresnes isz 

Amerikos

i

j n 
ki-

Lietuvoj 
2,782,245

važiuojant per Mere-

speja, kad ežia esanti

LIETUVIUI KUNIGUI 1^ 
METU TVIRTOVES.

Vilnius. — Szio menesio 20 
diena Viniaus Apeliacijos teis
mas nagrinėjo Vydiszkiu kle
bono kun. Bobino byla, kuria 
Vyriausiasis Tribunolas buvo 
sugražinęs isz naujo persvars
tyti. Kunigas nuteista pusan
trų metu kalėti tvirtovėje.
LIETUVIU

PERSEKIOJIMAS 
VILNIUJE.

Vilnius. —Spalio menesio 15 
diena Apygardos teismas
grinejo apeliacijos skunda 9 
Lietuviu mokytoju, 
Taikos teisėjo už mokytojavi
mu praeitais metais be val
džios leidimo.

Taikos teisėjo nutarimai vi
siems mokytojams patvirtinti. 
Gynė juos advokatas Vilnisz- 

Nubausti

na-

nubaustu

kis Krest ianov’as. 
szio mokytojai:

Stakauskaite Zose, Ankenai- 
tc Verone, Morkūną i te Jadvy
ga, Novidkaite Mare, Pasztec- 
kas Jonas ir Sziaudžionyte Ona 
po 345 auksinu arba po 6 sa- 
vaitesk alejimo. Krūminis Jo
nas 115 auks., Stakauskas Vik
toras 115 auks., Stasiūnaite 
Karolina 72 auks., arba po 15 
diena kalėjimo.

Nubaustieji mokytojai labai 
susirūpino, nes beveik visi jie 
kilo isz neturtingu szeimu, bi
jo, kad ju loveliams ar bro
liams noiszvostu paskutines 
karvutes pabaudoms užmokėti. 
Mat, czionai nežiūrima teisu, 
ar kas galį ar ne, kaip kad per

il Grand Rapids, Mich. • —• nai buvo su pabaudomis už 
Lenku mokyklų užlaikyma. Po
licija, grasindama parduoti 
paskutini pagalvi, iszreikala-

D. C.

H Rymas. — Popiežius pa
skirs keturis naujus kardino
lus 15 Gruodžio — du Iszpa- 
nus, du Italus 
tautos.

H Scranton, Pa. — Mare Ko- 
szarezyk, 24 metu isz Duryea, 
likos užmuszta o Helena Miku- 
laszczyk, 20 metu, pavojingai 
sužeista per automobiliu kuris 
trenko in stulpą.

11 Washington,
Sismografas Georgetown uni
versitete parode, kad Seredoje 
atsibuvo smalkus drebėjimas 
žemes, 8,000 myliu tolumo nuo 
Washingtono, bet kur, tai da 
nežino.

H New Yorflc. — Verhanzc 
prigulinti prie Penu, geležin
kelio sudegė su 1,500 naujais 
automobiliais, kuriu verte bu
vo $2,500,000.

Mount Mercy akademijoj kilo 
ugnis kuri padaro bledes ant 
$80,000. Miniszkos iszgelbejo 
75 mergaites isz deganezios t ’l • lakademijos.

i vo pabaudos igi paskutinio 
skatiko, /f

w «* * t

PAIMS LIETUVA?,
PILSUDSKIS INSIVERSZ IN 

TRIS DIENAS BE 
MŲSZIO.

iszmestas isz

Tjondon. — Isz Beri i no pra- 
nosza, buk Leonas Trockis, bu- 
vusis soviatu kariszkas minis
ter! s, 
szais bolszcvikiszka valdžia, li
kos nužudytas.
• Žinios isz Moskvos ir Lenin
grado užtvirtina taisos žinos, 
bet nuo valdžios jokio užtvirti
nimo jipie niižudinima Trockio 
neatėjo.

Trockis likos
bolszcvikiszkos partijos praei
ta Subata už a'gitavhna prie
szais bolszevizma, o idant ji 
apmalszyt nuo tolimesniu agi
tacijų, nutarta ji nužudint. Kas 
ji nužudo ir kokiu budu, tai te
legramai apie tai da neprano-

žada atiduoti 
nams.
DEGTINES PARDAVIMAS 

LIETUVOJE.
Kaunas. — Per pirmus 8 

szio meto menesius, 
parduota degtines,
litrai (pernai tuo laiku-parduo
tu 2,640,062). Iszplauku už tu 
degtine ir spiritą valstybe ga
vo 25,439,109 litus.

SVARBUS ATSITIKIMAI 
LIETUVOJE.

1675 mete Kovo 20 diena 
Vilniaus vyskupas Steponas 
Pocius insteige Vei kliose Kal
varijos stotis.

1714 mete Sausio 12 diena 
gimė pirmasis žymus Lietuviu 
poetas Kristijonas Duonelaitis.

1780 ete Vasario 17 diena gi
mė Lietuviu raszytojas, istori
kas ir žymiausias liaudies

vyskupas Motiejus 
Valanczauskas-Valanczius.

1806 mete Balandžio 24 die
na gimė Litvanologas, žodyno 
raszytojas Fridrikas Kurszai- 1 
t is.

1875 mete Vasario 10 diena 
gimė poetas ylrikas Pranas Va- 
czaitis.

1879 mete Kovo 30 diena gi
mė Jonas Biliūnas Lietuviu 
raszytojas beletristas.

1885 mete Kovo 20 diena mi
re Petras Arminas.

1887 mete Kovo 20 diena mi
ro Juozapas Ignas Kraszevskis, 
Lietu vys bent savo siela, ‘kuris 

gražiai

ir 
szvietejas,

re kun. Al. Burba

savo apysakose taip 
apraszo Lietuva ir jos žmones.

1892 met o Kovo 14 (diena mi- 
, žinomas

Amerikos Lietuviu raszytojus 
ir darboutojas.

1906 meto Balandžio 10 die
na mirė raszytojas Povylas Vi- 
szins'kis.

1908 moto Vasario 25 diena 
mirė didelis Lietuviu kalbos 
žinovas d-ras. Kazimieras Jau
nis. '

♦

1911 moto Kovo 18 diena mi
rė menininkas Mikalojus Kon
stantinas Cziurlionis.

1919 meto Vasario 27 diena 
Bolszovikai Jakobsztate žiau
riai nužudo kunigą Joną Bud
ri.

NEPAŽINO RASZTO.
— Lepszaitiono, atnoszian 

jum telegrama nuo tavo sū
naus.

— Gal tai no nuo jo, ba tai 
no jo rasztas. *

Gal tai no nuo jo, ba tai

29 ANGLEKASIAI ŽUVO 
EKSPLOZIJOJ.

TokioTokio, .Japonije. — Augliu 
kasyklose Mitsubishi aplinki
nėje Bibai, gubernijoj Hokkai
do, kilo baisi eksplozije kurio
je pražuvo 29 anglekasiai o 
apie 50 sužeista ir apdeginta 
isz kuriu daugelis mirs. Po eks
plozijai kasyklos užsidegė kas 
buvo sunku gialbeti sužeistus 
ir užmusztus.

pasėkėjai li-

31 MEKSIKONISZKI PA- 
SIKELELIAI UŽMUSZTI.
Meksiko City, Vox. — Pasi- 

keleliu vadas Frederiko Fabi- 
la, jojo sūnūs ir 22
kos užmušei muszyjo prie La 
Espuela.

Kitas pasikeleliu 
jojo septyni draugai likos už- 
muszti, kada norėjo pabėgti po 
pasidavimui San Jose kazar- 
mesia Puebliujc.

vadas ir

118 NUSKENDO SU LAIVU.
Bombay, Tndijo. — Szimtas 

asztuoniolika pasažieriu nuėjo 
ant dugno mariu per nuskendi
ma laivo “Tu’karam,” kuris 
plauko iszs Ramos in ezionais. 
Laive radosi 82 pasažieriai ir 
54 laivoriai. Baisus szturmas 
kilo isz nežinių ir laivas pa
skendo, o tik keli laivoriai isz- 
8 
laime.

‘Tu’karam

— Tsz priežasties 
1(1 metines 

revoliucijos 
ezionais

LIETUVEI TVĖRĖ SOVIA- 
TU REPUBLIKA 

ROSIJOJ.
Minskas.

apvaikszeziojimo 
sukaktuves revoliucijos, atsi
buvo ezionais suvažiavimas 
Lietuviu apsigyvenaneziu Šo
vini i nėjo Rosi joj. Eina paska
lai, kad neužilgio bus apsžauk- 
ta Minske Liehuviszka republi
ka susidedanti isz Lietuviu ap
sigyvenusiu Barsejove, Vaiko
te ir Vreracile. Tpji nauja re
publika bus panaszi in komu- 
nistiszka R'usiszka republika.

pradėjo slat vt i

BOLSZEVIKAI 
STATO DAUG 

MOKSLAINIU.
Moskva. —Ant galo bolsze- 

vikai dasiprato, kad be mokslo 
neapsieis ir
mokslaines. Ant to tikslo val
džia paskyrė septynis milijo
nus ruLliu, už kuriuos pastatys 
750 pradiniu mokslainiu po vi
sas dalis Rusijos.

Taigi, isz pradžių bolszevi- 
kai suszaudc profesorius, mo

vi.s u.s apszviestus
o dabar stato mokslai-

kytojus ir 
žmonis, 
nes.

VISKAS BUS PAREDKE.

Tūlas Žydas norėjo apsi- 
kriksztint. Rabinas dažinojas 
apie tai, atėjo pas ji, įsikalbi
nėdamas jam jojo veidmainys- 
ta ir permainima tikėjimo, ant 
galo dūdavę: i

Masva. — Tie, kurie seka da
lyku vystymąsi Pabaltijy, pra- 
naszanja,'kad kai tik ateisian
ti žiema ir siiszalsia Lietuvos 
keliu dumblynai, Lenku armi
jos imsią žygiuoti ir viena val
stybe, kuri dar nėra sulaukus 
no deszimties motu savo sava- 
rankybes sukaktuviu, pranyk- 
siaut i nuo Europos žemėlapio.

Ixmku diktatorius Pilsuds
kis manas, kad pakaksia t ri ju 
dienu kovos, ir Lietuva jau 
busianti Lenkijos paimta 
aneksuota.

Lietuvos diktatorius Volde
maras betgi pasitikįs, kad Lie
tuva galėsianti atsilaikyti Len
kam per szeszis menesis.

Varszavos aneksionistai ma
no aneksuoti Lietuva pa vidau* 
konfederacijos, kur Lietuva tu
rėsianti sziokia tokia autono
mija, bet busianti po stipria 
Lenku 'kontrole. Vienas dah- 
ku žinovas pasakė, kad marsza- 
las Pilsudskis esąs patenkintas 
Lenkijos-Rusijos siena ir neno
rįs bandyti atsteigti 1772 metu 
sienų. Kai del Lenku sienų su 
Lietuva, tai Pilsudskis, dagi ir 
Vilnių turėdamas pavorz.es i>z 
Lietuvos atsisakęs ka nors kal
bėti.

Lenku daryti per 
Franci ja ir Italija

kuri dar nėra sulaukus

Lietuva 
paimta ir

Anglija, 
bandymai 

prieiti prie alsteigiiep dipb. 
matiniu ir komerciniu santy
kiu su Lietuva nepavyko, del 
to dabar manoma pavartot* 
tiesioginiu metodu Lenku am
bicijoms patenkinti ir linkai 
Lenku pramonėms gauti. Len
kai mano, kad Lietuva natūra
liai priklausanti jiems ir kad 
Nemuno upe, tekanti per Lietu
va, truinti but pilnai Lenku 
teritorijoje.
Lenkai nemano paskelbti Lie

tuvai karo, bet tiesiai insiverž- 
ti in ja, kaip 'kad pabėgėliai 
isz Lietuvos praszo, idant pa
darius kraszte tvarka. Nepasi
sekus sukilimui priesz Volde
maro valdžia, daugelis ju buvo 
pabgc in Latvija, bot kai Lat-

Juk tavo tėvas persivers v*a* neleido ( ?) jiems pasilikt i
grabe, jaigu tu ta padarysi!

— Mano Rabi, tas duosis 
pasitaisyt. Sztai mano brolis 
apsikriksztys in asztuones die
nas paskiau, lai tėvas vela per-

igialbcjo ir pranesze apie ne- sivenrgrabe ant kito szono ir 
gulės kaip priguli. *

r

savo kraszte, jie bege in Vilnių 
kame jie gave Lenku protekci
jos. Gal but, kad Lietuvos So
cialdemokratu partija daugiau 
simpatizuojanti 
a list a ms, 
diktatu ra i.

Lenku Soei- 
nekad Voldemaro

f

i
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ANT ATMINTIES -ŽUVUSIU

1 i1
J

/

KAREIVIU.
Prįemoris Lloyd George at J- & 

donge puiku stovy la Finchley ’ | 
jo ant atminties žuvusiu karei- J 
vįu, kurie kovojo Marne.

KONZULIS PAJESZKO:

Ralys, Bronius, ilga laika gy
venos Pittsburghe ir jo apio- 

is *r i-

vėliausiu laiku 147 South 
N. .L

linkese — dabar jo adre: 
minems nežinomas.

Buczinskas, Leonas, Ameri
kon atvykęs priesz kara, gyve
nęs
Street, Newark

Vinclovas, Domininkas 
venes ilga laika 
Md., ir, neva, ten turejes kokia 
krautuve, kuria vėliau parda
vės ir pats kažin kur dingės. 
Ilga laika Baltimoreje gyvenęs 
pas p.p. Pa'badinskus.

Zinkinas, Jonas, Amerikon 
atvykęs priesz kara, gyvenęs 
York, Pa., bet jau virsz dvieju 
metu isz jo arba apie ji gimines 
žinių negauna.

Jcszkomieji arba apie juos 
k a nors žinantieji praszoma 
atsiliepti sziuo adresu:
Lithuanian Consulate General, 
15 Purk Row, New York, N.Y.

b gy- 
Baltimore,

vorz.es
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ADRESAI LIETUVISZKO 
ASADORIAUS IR KONZULU:

Lithuanian Legation, 
2822 16-th Street. N. W., 

Washington, D. C.

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

Lithuanian Consulate, 
008 So. Dearborn St., Chicago, DI.

Kas Girdėt
K 4

Dalijos
Sbiifiri, spc.in, buk 192R mote 
kils didele kare, kuria pradės 
Rosije, Ki'iiai ir kiti rytinei 
sklypai- Badui toji nauja kare 
ketina testis per penkis motus, 
po tam užstos pakajus lyg 1933 
metui.

astrologas Ttanpit

Su v. Valstijos a'tlanko kas 
metas paprastai szimtas viesu
lu ir vėtrų kuriose žūsta apie 
puslroczio szimto žmonių, o pa
daro bledos nuo 8 lyg 10 mili
jonu doleriu.

Garsus Billy Sunday, kuris 
kalba tikejimiszkus pamokslus 
po visa Amerika, atmetė pa
kvietimą nuo teatriniu kompa
nijų idant rodytųsi žmoniems. 
Kompanijos jam pasiūlė du mi
lijonus doleriu algos per meta, 
liet Billy nepriėmė tojo džiabo. 
— II gal daugiau surenka nuo 
kvailiu kurie atlanko jojo pa
mokslus.

Aplinkinėje Perginė, Angh- 
j°j» dvi moterėlės iszoja gry
baut, rado gurioje milžiniszka 
grybą kuris turėjo 
aplinkui “ 
12 svaru.

skrVbelia
»)•>

“ ii-
colius 
s ve

Fa'brikai ahivolin kas metas 
padirba nemažiau kaip du bi- 

(2.000,000,000) alave- 
liu isz kuriu puse buna dirbti 

medžio. Suv.
padirba

lijoniis

ISZ
Vai*! ijei

cedarinio

7.50,000,600 
alaveliu.

meto
(77>O milijonus)

aut

__ ' t**
pacztinos mar

kes kurias žmones prilipina 
ant gromatu Amerike, Imtu su- 

viena prie kitos, tai pa- 
darvtu >iuczkelia 250 lukstan- 
cziu myliu ilgio, a Vi a deszimts 
kartu galima’hutu apjuosi ap
link mu'U žeme.

Jaigu 
kurias

visas

det<

Už dcszimts metu vvrai Suv. 
Valstijose pnuderuos savo vei
deliu- panasziai kaip sziadien 
daro musu moterėlės. Vyru 
ske|>etaites Ims perfilmuotos ir 
neszios su savim visokius pai- 
belius del padalbinimo savo vei
du kokius nesziojc krepszeliuo- 
se niu.-u moteres. Tada 
veisle eis. . . po velniu!

vvru

Dvideszimts penki metai 
gal ir ne tiek, jaigu motore 

gaspadoriszka už- 
prižinrejo

, O 
at

liko savo 
duoti kaip: 
gerai, viską padare ant laik 
vaikus užlaikė czyshii, 
kožna pageidimu iszpilde ir 1.1., 
tai sakydavo kad toji motore 
buvo tikra motore 'užpildyda
ma savo privalumo kaipo ge
ra gaspadine ir pati. Daugiau 
nieko nuo josios nereikalavo, o 
ir ji pati nesijauto nuskriaus
ta o svietas baigėsi tarp ketu
rių sienų josios namelio ir bu
vo iižganadinta.

Bet paskutiniuose metuose 
užėjo dideles permainos tarp 
moterim Mo’tere susiprato 
idant laikytis su progresu ir 
visokioms permainoms, 
permainyt būda savo gyveni
mo. Turi eiti drauge su progre
su, dalybauti drauge su visu 
svietu, mokytis ir iszsivystyt 
savo protą, idant būti iszmin- 
tinga ir atsakanti del iszaugi- 
nimo jaunos gerttkautes.

tiniai ke

Mo'tere

IJ’rndelaeli

narna

v vro

turi

aisz-Profesorių
kurdamas nauja istorije Euro
pos ant prakalbos Ponnsylva- 
nijos
studentu, kalbėjo apie ateiti
kokia užeis nnt svieto netoli-

l’niversiteto del 1,600

■ 9
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NAUJAS SUV. VALSTIJŲ
VIRSZININKAS.

Henrv Herrick Bond isz Ma
ssachusetts, 
likos
del m in i storio
(’baries Dewey, kuris rezigna
vo.

žvmus advokatas 
paskirtas pagelbininkn 

iždo in vieta

ateityje. Kalbėjo jisai 
apie didele svieto žinysta, ste
buklingus iszradimus ir iszra- 
dimo visokiu g.-tmUiszkii slap
tybių. Svietas nebus apsunkin
tas sunkum darbu, nes Ims isz- 
rasla lengvesnis būdas darbo, 
nes maszinos dirbs sunkiausius 
darinis žmoniii.

ii persimainis — 
be

moję

Miestai vi<: 
bus apszvicsti 
drain, per radio bus 
eroplanai, geleži n kolei, 
st ryt karei, automobilei 
tos maszino>. 
maustys, 
maszinas.

per
pagialbos 

varomi 
laivai 
i r k i -

Žmones tiktai 
o mintys jnjn varis

Bet atei’teje bus ir kares bai-

SUS

sesnes. Armo'tos vems baisia 
liepsna, kuri sudegins visas ar
mijas o ir visas valstybes. Trn- 
cinanti guzai iižmusz viską kas 
tik stoves ant kulio. Ateis bai

liukai — laikai stebėtinų
iszradimu, bet baisiausiu, ka
da dings tukstaiicziai žmonių 
nuo t uju baisiu iszradimu.

Bet iižmir.v/.o ponas profeso- 
ris kad žmogus gali iszrasti bu
dus kurie gali toms ’baisv'bems 
užbėgti, nes žmones geidžia 
daugiau malszu 
kaip kovoti viens priesz kita.

žmones
gyvenimą, ne

Neužmirszkit atnaujinti pre
numerata už “Saule”. Del dau
gelio <laikas jau 
apie tai praneszeme.

PADEKAVONE UŽ APDA- 
RYMA SENOS KNYGOS.

pasibaigt4 ir

Keliolika metu atgal atsive
žiau isz Lietuvos sena knyga 
kuria aplaikiau nuo savo moti
nos, kuri dabar yra mirus. Tau 
kiai meldžiausi isz knygos at
simindama kaip tai mane moti-

isz jos poterius.nele mokino
Nenorėjau josios daugiau min
dote, nes bijojau kad visai ne
pairtu, nes nežinojau kur ja ga- 
leczinu duoti apdaryti. Ant ga
lo nusiueziau in rėdysi a 

’’ su klausvmii
neapdarytu.
kad gali ja apdaryt ir tuojaus 
nusiuneziau. Po keliu sanvai- 
<*ziu aplaikiau knyga, puikiai 
apdaryta in .4kura, susinta isz 
naujo, lapai lygiai nnpiauti, sn 
auksiniu krvželiu ant virszaus 
ir auksiniu vardu 'knygos ant 
nugaro. Nusistebėjau isz tokio 
darbo ir nebuvau tvirta ar tai 
mano knyga ar ne, bet radau 
joje Velykine kortele da isz 
Lietuvos su mano pavarde ir 
tik tada buvau tvirta kad tai 
mano knyga. Bucziau užmokė
jus ir penkis dolerius nž apda- 
rymn, o man tai kasztavo tik 
keli dolerei ir knyga dabar ge
resne ne kaip buvo nauja. Tai
gi, kas turite senn knyga tegul 
siunezia in “Saules“ redysta, o 
darba jum atliks puikiai ir pi
giai. — Su pagarba, Marijona 
Stulpinskiene, Box 26, Brook
ville, Pa. (t.-N. 25)

“Sau- 
ar man jos 

Gavau atsakvma

• •

■ ■■■■—M—*, . || Ml———■■■ .M^M -I II ,į HBMI ,

“Saules” Kalendorius
1928 Metams'
Jau Užbaigtas

* , • ■ 4 '
Tai ir likos u žagtas puikus 

“ ka’lendoriŪR ant 19- 
28 melo. Da'bar tikimės kad 
mušti skaftytojai 
prisimisti užmokesti už 

idant galot inneni

h

paskubins 
“Sau- 
visus

it

MOTERE AR LEVAS
Miidi skaitytojai pasakysiu 

jums viena isz lindniuasiu isto
rijų mano gyvenimo.

Turėjau dvyna broli, myle-

gulėjo mnlszei levas o, 
miegVljnXmhnn

kanipe
kitam kampe miegojo njnhno 

Pabudo ir trvne aids'
kalbėdamas:

— Matai broliuk, dabar ta
sai levas priguli prie mane-4’, 
gerai užsitarnavau ant jo nes 

i ir daro visokius

brolis...

jonies kaip priguli mylėtis tarp )yra nwkytas 
broliu ir tai per ilgus motus i 
pakol karta muszejomo in eir-

ir tai per ilgus persint yniiiiH...
Žvėris yra taip

Kalendoriai 1928 Metams
> ' rI. f

Sziu-pictiniai Kalendoriai yrh azie?
’ LIETUVOS RAITARIJA ir L1ETU-
. VJSZKOS VESTUVES. Dar turim ir 
>trnykszcziu: Lietuva Tėvyne Musu 
Tu Didvyriu Žeme, Adomas iszvary- 
Us isz Rojaus su kiaule žeme, aria, 

to iistutis Sutinka Birute nnt kalno 1
*

prie Palangos miestelio.
'Visokiu mineziu dirbkim isz
Lietuvos Istorija, Klaipeda-New Yor- w
kas, Valio Klaipčdiecziai, Didžiosios 
ir. Mažosios Lietuvos Augsztieji Val
dininkai su Klaipėdos miestu vidury. 
”Aižiu Amerikai už Pripažinimu Lie- 

ir Dabartini Lietuvos Prezi- 
jlenta Smetona. Taipgi turim gražiu 
Kalendorių de! ” 
<<■

> i T? "'J

■

< * Lietuviai 
vien”.malszns ir 

is gai 
ir sziadieh rodo pcrstalymii's 
cirke važiuojant po visus mies
tus ir yra laimingu.

— O asz?... Lai peikimą 
trenke in mano gyvi'iiima, 
turiu maIszios valandėles 
savo paezin kuri yra 
už Ieva. O kad mano vilkai sn-1 
ėst u ! — P. B. i

♦

kuša pnžiuroti porstnfynio. Di- meilinga^ knd mimo broli 
VZA 1/ i 1* IV Aldl/A 4 h Un lt \ iHl'aI/iii I « • t» t t iroktoris ciUko turėjo visokiu 
žvėrių — levus, tigrusus. fam-

I svar
biausiu, kad turėjo patogia 
diiklort4, kai n an i ola.

Mano brolis ir asz insim'yle- 
jome in mergina kaip pasiute. 
Karta prie josios, mano brolis 
iszjuoke mane ir tai taip pa- 
niekinaneziai, kad norėdamas 
jam užtai ątsimokot. pagrie
biau stovinezia misingine Inm- 
pa, o jisai isztrniiko revolveri. 
Tsztrau’kian jam revolveri isz 
ranku, bet tas noužsibaigo, tik
tai pricm ergines akiu -szokome 
vien nnt kito kaip žvėrys. Ant 
baladojimn ir riksmo merginos 
atbėgo josios tėvas, klausda
mas kas pasidaro tarpe musu, 
na ir apsukom jam kas atsitiko 
ir kad musu barnio priežastį* 
buvo jo patogi dukrele.

— Ar m viii e mnno dūk t oro?
— Taip, — atsakome abu

du karsztai.
— Na, tai gerai! Bot turi 

kad mano

le“
skaitytojus apdovanot i ant Ka- j)}1p|us jr daug kitu, bet
lodn.

Ogi yra jame puikiu skaity
mu kaip palys persitikrinsite 
perskaityxlami žemiau paduo
ta intalpa tojo kalendorius.

Atnaujinkite tuojaus prenu
merata del savo pažinslamiiju 
Lietuvoje kad galot limeni im
si austi ir jiems in laika Kalen
dorių ant Kaledn isz kurio ta
ros nemažai džiaugsmo ir 
raminanezio laiko.

Sztai intalpa 1928 meto Ka
le ird oria irs:

1 —Kalendoriniai 
ant 1928 meto.

2-—Perkdlomos szvontes.
Czvertys meto ir pasnin-

su-

užraszai

3— i 
kai.

4— Kol uri moto 'laikai.
.)-

6—
7— Aleiiesei 

mainos oro, 
dzin i ir 1.1.

8— “Saules 
t u vos.

9 —Keliones Suv. Valstijose.
10— Auksas: istorije apie 

aukso jesz.kotojns Australijoj.
11— Beždžiones ir du kelei

viai.
12— 

nigai.
13— Dideli tvanai Amerika.
H—-Szventi kalnai.
L",—Pikta Boba

l:žieminiai 1928 meto. 
Skirtumas laiko.

szventuju, 
ūkininku priežo-

ai-

40 met u sukak-

Amerikos popieriniai pi-

juokinga
i si ori jo Lietuvio, jojo mot eros 
ir velnio (su paveikslais).

16—A meri koniszkos 
t es.

I 7—Kuoziu Vakaras — 
saka.

18— ’Sumanus praseziokas.
19— Pinigu vardai.
20— ženklai 

miii.
21

•s

szven-

apy-

giliuko ir Uelai-

Apie bum i nga žmogų.
22—Geras ‘broliūkas.

— Eglaites
24— Gera karvute.
25— Puikus tikpjirnisz.ki ap- 

raszymai: — Angelas;
mineziaus Atsakymas; —

neapleis, kiaides liesu
os; — Stdbuklinga Szv. Pane
les Bažnyczia Meksike; — Mal
ta iszgial’be’tas.

26— Lelijos Kalnas — 
žmoni u apsakymas.

tori jo.
28— Juokai su paveikslais ir 

atminimas paslėptu paveikslu.
29— Petras Galinczius: — se- 

noviszka žmonių pasaka.
30— Ka ženklina jusu vardai 

ir isz ko paėjo.
31— Jonas Kriukutis — 

t o riji*.
I

23-

Dievas

rodo

s 
ne
su

a rszosne I

STRENDIEGLIS
LUMBAGO IR

REUMATIZMAS
GREITA, TIKRA PAGELBA 
SU RED CROSS KIDNEY 

PLASTERIU.

ilFtllvos”

senberniu”.

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

10 UŽ $2. 100 UŽ $15.
Szimet turim 4 naujos ruszios Kalendoriui, pargabentus isz Japonijos, 
austi Ikz meduku, rankom nuteplioti tnippnt suvyniojami kaip ir popie-
rinini, labai gražus. Kainuoja, vienas už 30c. keturi už $1.
Užmoki.<ti geriausia siusti Doleriais, Stempomis arba Money Orderiais.

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

I

pasaka.

senu

-Karalius ir kareivis: is-

32—Meile

1S-

A mori koniszkos 
poros — juokingos eiles.

•)«> 
lai.

34— Rv'tas — eiles.
35— Kokius d rivl m ž i 11 s 

sziodavo Amerike 1776 lyg 19- 
27) metui (su paveikslais).

36— Katalogas knygų ir vi
sokį apgarsinimai.

'I’aigi matote niylemi skai
tytojai ka gausite už dyka jai- 

užsimokesite už
I no ja ns.

—Suv. Valstija preziden

ne

gll i 4 Saule

! !!
tį

}
s

A-BE-CELA arba pradžių ekaitymo ir 
raazymo, del vaikams. Preke 15c

W. D. BOC/ZKĄUSKAS-CO., 
MA H ANO Y CITY. PA.

KANTICZKO3 arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke |1, 

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

i

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulio

JI j

Mainlerlu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkitoa, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvapo, Katariszkas 
kurtumus ausyse, Užymae galvoje, 
Galvos perssalimas, Užkimimas gal
vos, Isz prišaukto galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 80 meto. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne gtempomls). hzrasta 1> 
parduodamr vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PA.

II 1 II I

Pasinaudokite iea toe etebetlnoe gy
duole* už tokia pitfb preke.' k i i . *

■4

sutikt su manim, 
duktė negali būti pati dvieju 
vvru.

Pripažinom,jam teisingysta 
ir kožnas isz mudviejų maustė 
kaip brolis nuo brolio 
at si k ratyt.

m - ■

galėtu

To vas ant galo tarę i n. mus:
— Ar nori t o traukti losus?
Su nenoru sutikome ant jo 

užmanvmo.
— Na

“Dievo Suda“.
laiko uždarysiu vienoji4 klot ko
ja savo dukteria, » o kitoje už
darysiu Ieva. Kožnas isz jud
viejų turės ineiti in klet’kas ir 
iszsirinkti ta, kas joje randasi.

Gerai, bot viena isz mud
viejų levas gali ’sudraskyti?

— žinoma kad taip. Bot ar 
no vis tas pats? Juk norėjote 
viens kita nužudyt!

— O jaigu tomistą 
patrauks in suda ?

— Na, tai jau mano veika
las, o no jii’S,

Dirst (‘lojome viens ant kito 
su nopaykanta ir sutikome no
ringai.

į

Atėjome su broliu naktijo in 
kur jau viskas buvo 

parengta per merginos 
Abi klefkos buvo užtrauktos 
sn pala: “Na, bukio dabar 
mandras, kas randasi kletko- 

tariau in broli.
Ar inoisimo? Asz eisiu 

in kaire o tu in doSzino.
— Kas tau tai pasako? Asz 

pats eisiu in kai ria ja.
— Na tai gerai, 

kairia ja.
— Mandras isz tavos!—su

riko mano brolis -— neapgausi 
tu manos! Asz pats eisiu in clo- 
szine klotka!

— Paskutini karta tau sa
kau, in kokia klotka nori inol-

■

Asz eisiu in kairiąja, o 
tu in deszinoj

Atsidusau giliai, 
ant mano brolio ir nuėjau prie 
deszines klefkos, pakėliau pa
la, atidariau -kletkos duris.... 
Tflmsn, net akis iluro. Pradė
jau cziupinet visuosia kampuo
sią, ant galo dalypstojau ka to
kio szilto...

— Emute, ar tai tu? — nž-

cirkusa

so, T >

ti?

tai pada rykinu-
Asz nakties

už tai

tęva.

vikio in

užkeikiau

" iru r .ll..»«MTiinir'ill iiMain-m* IIIU.II. t 4m.aMMu.il iMMM ,4ĮW,. hmMB>iii>iHII.....Ii imi I)..... II1I—IIIIH I... .... I.... .....

EXTRA! PREKES NUMAŽINTOS 
TIK PER 30 DIENU.

NaujnusioR mados puikios kortines, 
padaryti isz geriausios materijos, 

pagalba ir komfortą. Gyduoles lobai puikiai padaryti kaip ant ežio 
paveikslo parodyta. 60 coliu platumo 

Didelis pirkinys 
už maža preke. Rogulariszka preko 
szitu kertinu $3.50 pora, bet per 
azita menesi parduosime tais pui
kias kertinas dvi poras už $3.98 arba 
4 poras už $7.50. Prisiuskite tik 35c 

Fdtd nusiuntimo kasztu ir paraižykite 
kiek poru 
kertinu. Užmokėsite kada aplaikysito 
kertinas savo name. Ušganėdinima 
gvarantiname arba sugražiname pi
ningus jumis adgalios. Nelaukite 
bet prisiuskite užsakiniu dabar nes lį 
vėl negausite tokio pirkinio. K

PRACTICAL SALES COMPANY |į 
1219 N.

Kam kentėti kita diena, kuomet 
fl/.is nuostabus plast oris gal greit pa
gelbėti jums szioje nelaimėjo? Red 
Cross Kidney Plastoris panaudotas 
prie skaudamos vietos, teikia szilu- 
mc,
persisunkia in s kausmo apimta vieta 
ir tarsi mr.giszku budu paszalina vi
sus siutu-mus.

Raudona flanele užpakaly palaiko 
stziluma ir .padeda gyduolei persi
sunkti per oda in skaudintus musku
lus ir sąnarius. Mėgink Red Cross [ 
Kidney Plaster! szianakt ir insitlk- 
rink pats, kaip greit szi sena gelbs- 
tanti gyduole pasz.alins strondiegii, 
reumatizmu ir lumbago. Visose vais
tinėse.

klausiau »u baime.
— Taip, tai asz mano mie- 

liause — ir užkibo man ant 
kaklo.

— Na, tai tau — pamisli-
— su mano broliu jau

* — ir

nau sau, 
galas. Lai Dievas susimyli tint 
jo duszios... ,,

Klausiau, bet nieko negirdėt 
1 . 1 • ll il 1 12 J . . i •

Gal bestije maWzei ėda 
mano broli. Puiki istorije... 

’ Bet tai nopabaiga.
Ant nelaimes apsirikau, Do

mėjau in tinkama klotka.
Ant rytojaus anksti stojome 

‘ ‘ > kloflftfe. Vikiam

f

isz brolio kletkos n<* baubimo 
levo. '

visi prie kiotUfe: Vikiam

Ii
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isz

’ir 3 mantai ilgio.

h
reikalaujate tu puikiu
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CAPITAL STOCK {125,000.00 
SURPLUS III UNDIVIDED 

PROFITS {623,358.02

,r Mokame 3-czin procentą ant f 
sudėtu pinigu. Procentu pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mos norim kad ir jus 
turėtumėt reikalu su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis. I

adgnlios. 1

•z

IRVING AVE. DEPT. S. 
CHICAGO, ILL.

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Prea.
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MERCHANTS BANKING TRUST CO. i 
MAHANOY CITY, PA. 

--------$--------
3 ežia Procį ntas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra g 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-karl augau didyn. Yra lai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedi.ua. 
pinigus in szila Banka o 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

eriaus negu 10-tas Procentas, be jokio 
| r . f •

Dėkite savo 
persitikrinsite ir matysite

4l 
------------------------------------------------ 1 ...... . ............... -----*--------- --------------------------------------------------- ------------------« ■

Padaryti Angliakasiams
Prailgintas padas ant “Ball-Band” (rau
donos boles) angliakasių kurpių yra gera 
apsauga nuo aštrų akmenų ir anglies.

Paprašyk kad tau parodytų “Ball-Band” 
gumines kurpes, kurios čionais pažymėtos 
—Lopac ir Himiner.

Pažiūrėk kaip jos yra padarytos.

I

I

BALUBAND
“Ball-Band” gumines kurpės yra padary
tos del ilgo nešiojimo.

Užsidsk porą. Pažiūrėk kaip jos ant kojų 
atrodo. Yra smagiausios kurpės kurias 
bile kada nešiojai.

Gali gauti “Ball-Band” čebatus, Lopacs ir 
Himiners, balta, raudona ir juoda 
spalva.

į| Visi krautuvpinkai juos parduoda.
Žiūrėk del raudonos bolės.

'p • »*
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Mishawaka, Ind.
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Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. 
460 Water Street
“Namas Kuris Išmoka Milijonus Del Rūšies”
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Sodintis ant jo 
linksmai szvilpavo, 
paregėjo ant kelio priesz save 
einanti žmogų.

— In kur Dievas veda! 
paklausė jo.

— Tai, ve — atsikosėjo su
stodamas žmogus ir isz panin
iu žiūrėdamas: — Klausi ma
nes Antanai in kur eini, tai jau 
gal manes nepažinsti?!..

— O kad tave! Juk tai Ra
salelis! — paszauke mužikas ir 
sulaiko arklius — na tai rods! 
ne nešitikejau tave ežia pama
tot.

l’avežvk mane in Nokia-
niu.

— ‘ Seskie! seskie! — dvie- 
je mudviem bus smagiau.

Insirange Rasalelis in veži
mą.

Ir važiavo tolinus.
— Ar isz Plocko sugryžti?

Antanas Rnsale-

Žinoma pekszczias. Bet

— paklausė
lio.

— Ir tai peksezias toki ke
lia ?

.......... .

jau ir kojn nejaueziu. Persėdė
jus dvejus metus, sugryžtu 
namon. Gailinosiu vienok la
bai, jog Agota ne iszleidau už 
Marazo — tiktai už Baltruko!

— A r tu to gailiesi !! — nu- 
sidyvijo Antanas — gal tau

kumszczia isz

smegenys persi verto.
— Oi man nesusimaisze plo

tas! — atsake žveristfkai Rasa 
lelis.

Ir sugniaužė 
piktumo.

— Jaigu — kalbėjo — bn- 
cziau iszdaVes Agute už M a ra
žo, butu szindien turtinga 
Im Manixie turėjo 3 t ūks t an 
ežius rubliu. O ka <dabar dūkte 
už Mat ako turi ? Tėvas Baltru
ko su 5 tukstaneziais nuo Szul- 
eaus. pripirko jauniems viso 
kiu už tūkstanti rubliu daigiu 
ir tuos nuo ju neateme; bet at
ome nuo ju likusius pinigus — 
jnunieje-gi ne 'ka daug naudos 
isz ukes turi, ba mažai turi že
mos.

t’zia griebėsi 
pradėjo dejuot:

— Sztai prisigavau, tai pri
sigavau!

— Asz misliju, kad nepri- 
sigavai! — ginezino Antanas. 
— Nok kiniuose* visi kalba, jog 
didelei laimejei, kad toki gera 
žentą gavai.

— Ar asz laimėjau...
kaip? — mėtėsi senas goduolis.

tari* Anla- 
vra doras

už

!

galvos ir

ka?

Laime jei —
Baltrukas
kaip toli kito tokio 

jeszkot, su savo paczia gyvena
Apie savo tėvus pame

ti‘kaip tavęs nebuvo, tai 
nuo

nas. —
vaikinas,

mužikas 
kad sztni

XT1T.
Trumpai priesz nusileidimą 

saules, nuo miestelio Žurami- 
no,

Skarbas Girioje 
ARBA

KOKI SAU PATOGI AGUTE 
UŽ VYRA APSIRINKO.

miestelio Žurami- 
link Prūsinio rubežiaus, 

slinko dviem arkliais pakinky
tos vežimėlis, 

ant

KARALAITIS INDIJONU VADAS.
Karalaitis WflliAin isz Szvedijos, 

Amerika, likos padarytas 1 ndijoniszku
kuris apvažineja dabar 

vadu per (Juillayute 
szlama Indijonu, kada lankėsi Seal'ile, Wash, ir 
“Long l'krgle.
Indijonu drapanas, rūkydamas

IY
užvardintas

Ant paveikslo matome karalaiti parengta iii 
“pypke pakajans. , »

daigiai sudego.
— Visas triobas ir daigius 

su ugn i a paleido?!
— Na taip. Ko lik už biskio 

cielas Jablanavo kaimas nesu- 
pyszki’jo. In viena adyna Ma
raza i likosi ubagais, sudegi* 
podraug ir ju visi pinigai, ko- abudu Rasaleli

— Neiszliksime‘gyvais! — 
pravirko Rasalelis.

Ilei! szkesz! na! berūk! 
sartu k! •

V(*lei daugybe kulku pasipy
lė.

li'kosi ubagais

kins turėjo.
— Fr pinigai ?!
— Taip ir pinigai!
Nutirpo Rasalelis.
— Dabar norėdami 

susigri<'bt i,

Vajoi, vajei!

J ežia da kaip

— slauge 
u Antanu — 

ant tu palycziuj VAlil Uil <1111 lU

iatsimuszo in ka toki vežimėlis 
1 su diseliu ir susilaiko.

— Ai vai! ai vai! užmusze! , I , ,
velei uj gyvai!! giszedik! — szauke v

tai stojosi da di-j kokis tai Žydas, 
dėsni kontrabanczikai. Abiosz- Antanas pataiko su d i sėli u 
ezikai jau negali duotie su jais in užpakali kito vežimo, began- 

ir net 
iszverte ta vora ir £vda isz ve- 
žirnelio.

Jau tolinus važiuot negalėjo.
Persigando kaimuoezei, pa

lindo po vežimu, norom neno
rom turėjo žiūrėt kaip muszes: 

su 'konlrabancz*-

rodą; bet su tuom negerai isz | ežio Žydo su tavomis 
kirs, visi taip mena.

Rasalelis užsimislino gilei.
o veidas ba

lo ir volei raudonavo.
Tanu* laike smagei arkliukai 

bego, jau pravažiavo /.alėja, 
Sarnava ir Nnujakaimi, jau bu
vo iszvakaros geros, važiavo 
nuo kalnelio, ant kurio stovi 
Sz rante a ir in Nokia va ne buvo 
jau toli.

— Kas tai? — tare Aute.’

Ilgai s varstėsi,

nas.
Ir pradėjo patempęs akis žiū

rei in brązginus; o menulis pil
na szviesn szviete.

- Rasaleli! — paantrino— 
ar tu matai kas ten krūmuose 
dedasi f

— Juk matau—kas ten lyg 
ki limuose blizga ?...

Hum — nusikosėjo An
tanas — blizga ir judinasi! —■ 
be abejones bus kontrabanczi
kai. Paslėpta gnnglina su tavo- 
rais ijnt kuprų, o rankose laiko 
peilius, tai taip blizga nuo me
nulio szviesos!
.Kelias nuolatos užsisakinėjo 

link kruniu. Jau
kontrabanezikus pažint, einan- 
czius at sargei vienu szniuru, 
kaip žases, vienas paskui kita.

Ilei! szkesz! — paszauke 
Antanas ant arkliu, raginda
mas, kad greieziaus bėgtu. Gy
vendamas žmogus arti rube- 

žinojo gerai ko'ki pavo- 
kont rabanczikai,

norėdamas apsilen’kt 
gauje ir, kad nesueit in krūva.

Tame, kada taip važiavo, 
davėsi girdėt krūmuose szvil- 
pimas, ir tarp kontrabanezikn 
pasidarė sumiszimas.

— Paregėjo mus! 
pamaželi pabūgęs Rasalelis.

— Ka dabar darvt ? — ta
re persigandęs Antanu 
važiuot, ar sustot ?!

— Važiuok kalbėjo Rašalo-

pradėjo ir

ziaus, 
ji ugi tie ir

su laja

Ir

abieszczikai 
kais.

Kaip tiktai pirmas sudundė
jo szuvis, tai gauje kontraban- 
eziku tuojaus iszsisklaide.
vieni bego su pakais kiek tik 
inkabino;kiti-gi pamote pakus 
ir prisiglaudo už ju lauke prl- 
siart inaneziu Žalnierių — o 
paskui pradėjo iii abieszczikus 
isz revolveriu szaudvt. Galeda- 
miosi {ju stražninkais, davė 
proga pirinutinioms su pakais 
prasiszalint.

Bot jau abieszczikai žinojo 
ju kytrimui, tuojaus taipos-gl 
iszsiskirste. Dalis raiteliu sto
vėjo ant vietų, nuolatos in ne- 
szikus szaudydami ir noredam: 
juos apsiaubi;
raiti ant beganeziu su kliksmu-. prato stražnin'kai, jog tai atsi- 

x.. ... , . ... , taiko važiuot, kaipo ant didelio— X i o nu inxyJ m n n imnxpz ’ ’ . 1

kiti-gi leidosi

hot tuojaus uždaro ant

tokia ir

isztekejo už gir-

gana —>

IT-gi ana ir jo sūnūs An
drius! — dūdavo Antanas, ro
dydamas ant bnigenezioso gra- 
bej<‘.

Abudu M a ražai t urėjo per
sk Host as su szoblems galvas. 
Krjla stovėjo prie Andriaus, 
(ai jau tas baigėsi. Da iszgir*- 
dos minint savo vardo atidaro 
akis, 
amžių.

Sztai matai Rasaleli! — 
(are Antanas — kokis buvo 
judviejų gyvenimas, 
smertis. O da (u nuolatos gai
liesi, jog Agute už Baltraus 
iszlekojo, ne
tuoki i o ir latro, k a vargu ve su
degino ir pats, žinrek, pabaigė 
baisei gyvaste! Oj Rasaleli, 
Rasak‘li! pasakyki dabar path, 
ar Agute butu buvus už jo lai
minga ? Na kaip?

— Gana jau to,
pertrauke Rasalelis drebaneziu 
ir silpnu halsu.

Tr vos ant. kojų laikosi.
Jau dabar nebuvo 

matyt ženklo piktumo, 
persimaino.

Akyse jo stovėjo aszaros.
— O Dieve! — paszauke su

sijudinęs ir muszdamas sau in 
krutinę, klaupdamas prie negy
vo jauno Marazo — neprisotio
tas godumas turto apjakino 
mane jr ant niek paverto! Per 
savo aklybe buezia duktere 
pražudęs! per tai li'kaus per 
žmonis paniekintas! per tai in 
neszlove intraukiau 
per tai gavausi in kalėjimu! 
Vieszpatie! kuris iszgolbejai

ant jo 
taip

Matuku!
tai gavausi

kuris
mano duktere isz nelaimes, at
leisk man mano sunkins nusi
dėjimus! Duszia mano tamsi il
gai negalėjo suprast Tavo ga
lybes, net dabar supratau, 
jog mano duktė turi didele pas 
Dievą malone, jaigu ant balse 
savo szirdies, apsirin'ko sau do
ra vyra, o paniekino szita ežia 
gulinti Maraza. Žinojo koki 
iszsirinkt, o asz buvau nuola
tos apja’kimo! Dabar jau ma
tau pirszta Dievo.

Ir taip susijudinęs,
už savo klaidas, gyvenime pa
darytas ties kimu užmuszto 
M a ražo, prižadėjo Dievui per- 
mainyl savo nelaba ‘gyvenimą.

ga i lejosi

Priverstas.
Stojas paskui Rasalelis 

kojų, 
pradėjo kvost isz*kur juo,d u ir
ar nepriguli prie kontrabanczl- 
ku. Iszsileisino greitai, ba su

ant
ba pribuvo abieszczikai

Nie ujdiosz! nie ujdiosz! 
— katra tiktai dasivijo, (ai su 
szoble kertinejo ir privertinojo 
pasiduot.

Taip gera valanda traukėsi 
toji laukuose inusztine ir tiktai 
tie žino apie tokia niusztine, 
katrie gyveno prie rubežiaus.

Ant galo tie arsziausi kon- 
t rabanczikai, • iszszaude savo 

omesi už

Rasalelis turėjo eit:

Ilazlctone Nedėlios diena, 
Vienas beprotis vyras^ 

Ant kampo nlyežios stovėjo, 
Szlapinosi, ant niek nežiūrėjo, 
Motorolos praeidamos koliojo, 

Ant to nežili rojo, 
Tada paliemona užleido, 

Tas nutvėrė — nepaleido. 
Nuvedi' pas va it a, kur 

užmokėjo, 
5 dol. padėjo

Vienas beprotis vyrasv

Bausme 25 dol. padėjo, 
Da'bar to daugiau nedarys, 
Su tokiu dnj4bu in užkabori 

inlvs.

♦

• • •
Badai Szugernoco viena •kū

mule szposn padare, 
Bot da truputi palauksiu, 

Ne garsysiu,
Kaip prisirinks daugiau, 
l’ai bus apraszyla gražiau.

* *
Szena’doryje ant si ryto, 
Laike parodos atsiliko, 
Vienas norėjo patropset, 

O kitas su kumszez’ia jam 
padėt, 

Mat, likosi isz salimo iszmesti 
Ir del si ryto pavesti, 
Sztai aniolas sargas, 
Su paika paliemonas, 
Nugabeno iii lakupa, 
Ne labai lemta vieta.

Ant rytojaus gerai užsimokėjo 
Kaip muilą suedia namo 

parėjo, 
gal tiek nebodavote,

1

Sverbesni Atsitikimai 
Ant Svieto 1926 Mete
January:

1 —ICksplozij(‘ Floridoje ku
rioje daug žmoniu užmuszta.

I 9 — Meksiko Ivanuost* žuvo 
'daugiau kaip 4(H) žmonių.
į 13 — Oklnhomos kasyklose 
i žuvo 91 anglekaisiu iper e'ksplo- I * • zije.

17 — Strytkaris
Ohajo upia ■

February:
6 — Kilning. ObdliiiHkimie 

nužudyta per lama. «
Baisi viesulą Arkansas 

ir Mississippi valstijose nžmu- 
sz<» daug žmonių.

28 — Vokietijos pirmutinis 
prezidentas Hberias mirė.

March:
1*2 — Santa Klara kliosztoris 

sndege Porlsinaule — keli su
degi*.

29 -
na.

Aprik
7 — Ir/.sikeisejimas ant Mu- 

ssolino gyvasties.
10 — Kinu 'prezidentas pra- 

szalintas n no sosto.
May:
20 — Su k vi imas mariu Bar

nioje, Indijoj — daug pražuvo.
June:
19

12

I I

U
o o

F Pasaka
* b I' > l «

2fi

inpuole in 
r- daug nuskendo.

Kinai apleido Tientsi-

Dio-

Kas ant ‘ko atsiduoda, (ai ■ 
(am Dievas neduoda, — taip 
senovės priežodis yra užsilai- 
kės. Ir ežia pridarome viena to- 
kia pasakaite prilyginta prie 
tojo priežodžio.

Viena karta pasirenge
vas su Szv. Petru ant žemes 
idant persi t i k ryt i, ka ten žrno- 
nys veiko ir kaip pasielgė. Ka
da ėjo'keliu, paregėjo iszvorsta 
vežimą su szienu o prie jo klū
pojanti žmlogu, kuris turėjo su
lietas rankas ir meldo padėji
mo Dievo, szitoje sunkioje bė
dojo.

I

I

I

I

gerai, 
na.
kaip jautis nuo ryto lyg nak- 
cziai dirbo, apart ant savo Ir 
ant tavo ukes — badai ir turtą 
padaugino, ka Marazas isztl- 
kro butu nuszvilpes. Ir ka gali 
pnt jo užmest f... Ar gal tu no
rėtum, ijdant butu isz jo girtuo
klis ir kontrabanezikas ?

— Tai kas man isz to! — 
suniurnėjo Rasalelis — vis ge. 
riau velineziau sau Maraza! ba 
jis trutingosnis už Baltruką.

— Kaip jis turtingesnis! — 
tarė Antanas linguodamas si- 
galva — su jo turtu ne szpitol- 

ba turi

Fame, kada taip važiavo j

— tarė

ar

lis. »
O ežia tolinus davėsi girdot 

pri-

iszszaude 
kulkas, kiek turėjo 
peiliu.
blizgėjo szobles ir peilei ir bu
vo girdėti isz abieju szaliu de- y

trakto.
pekszczias namon, ba Antanas 
turėjo nuvožt atimtus ant ka
maros pakus, už ka gavo gerai 
užmokėt. Netrukus inejo in No
kianti kainui ir skubinosi pa
sveikint Agute ir žentą Baltru, 
kurio da nepersenei labai ne
kentė.

Apsiverko
Dabar vietoje szuviu,

ninkas nesinuiinytu;
baisvbe bėdos.

Goduolis net sudrėbėjo ir pa
klausė:

— Ka kalbi!
— Du metu nebuvai namie, 

tai niedeo nežinai...
— Ir kas pasidarė?
— _ Tas pasidaro, jog An-

dundėjimas raiteliu ir 
tvenkti koki tai balsai.

. XIV.
*

Kont rabanczikai.
— Tai rods mums pa si lai

ke, — dejavo drebėdamas isz 
baimes Antanas — inpuohime 
iii pati vidurį tarp'kont ra ban- 
tiniu peiliu, o žiūrėk ir ahiesz- 
czika atlekia.

— Posūkio in szali! — pa
szauke Rasalelis.

Antanas pnsidco — kad sztai 
ant kart užgriovė isz 
abieszcziku szuvei, i 
ant kontrabanczilku:

javimai. Žinomas daigtas, jog 
abieszczikai ingalejo. Kontra- 
banezikams brangei tas pasi- 
prieszinimas kasztavo — keli 
buvo užmiiszti ir pažeisti.

Antanas su Rasaleliu, kurie 
da per ta ciela laika po vežimu 
gulėjo ir kuriems kulkos pro 
ausis sžvilpe — kada apsimal- 
szino ir nuo l aimes sziek tiek 
atvėso, iszlindo isz po vežimo. 
Bet prie apvirtusio szale veži
mėlio, Žydelio jau nebuvo, ba 
tas naudodamas isz sumiszimo, 
pabėgo iszsižadedanias visko, 
arklio ir tavoru.

Piečius nlusztines snmtnai 
isz rode.
Stražnin'kai iszsisklaide szen 

ir ten, suriszinejo pagriebtus 
kontrabanezikus, kiti surinkl- 
nejo ir sudestinejo ant vienos 
krūvos atimtus tavoms, gulėjo 
nuszauti ir vaitojo paszauti.

Antanas su Rasa lėliu žiopso- 
josi iv pamaži atsitraukė toliu v/ • • * a t • a

visko
$

u (Irius Marazas nuolatos girtas,

'T

nusidavė in kluoną sn papero-
su gult, užkrėtė ir visas triobas

ir visi suriko Antanus,su durnais paleido, o
t

rjw1

bhifli

szalies 
ližklupanti I 

i • ; iz o ♦! i
pi’kszt! jog tiktai kulkos pro į įio, dirktelejo abudu ant lavono 
ausis szvilpo. ■ ■

— Vai Jėzau! vai Jėzau! — ‘

v • ir sztai vos no-nuo vežimėlio 
pikszt! 'parklupo ant gulinezio negyvo-

ir surijo:
— Tai senis Marazns!* I 1
Sudrėbėjo Itasalelis.

1 t

ir puolės am 
žeme pabucziavo.

matydama didele•Z

labai inejes hi 
gimtines kaimu 
keliu,

Ir nusidavė pas vaikus.
Ka da dauginus pasakysiu?
Sztai pasakysiu tai, jog kal- 

muocziai,
Rasalelio atmaina, džiaugėsi ir 
visi ji pamylėjo.

Atidavė Baltrukui ciela gas- 
padorysta, pastate gale kaimo 
puiku kryžių, davė daraktoriui 
50 rubliu ant visokiu knygų, 
idant pargabentu ir davinėtu 
del kaimuoeziu skaityt ir da 
davė 50 rubliu ant bažnyczios.

Tankei mokiesi prie to pa
statyto kryžiaus su Agnio ir 
Baltruku. Norint ant senatvės, 
bet Rasalelis pražiūrėjo du- 
szios akimis, o ka nelabai guo- 
dolius toji mylėsią nuo Dieva 
atlanko.

GALAS.

Lt«*uvk»*k*« Grnborlu*
K. RĖKLAITIS 

Laidoja numirėliu* pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
nlnke moterems. Priei
namo* preke*. 
Sl« W. Kpruce Nt.. •

MAHANUT CITY, PA.
MAKKKr ST .

TAMAQUA, PA.

I

Juk
Kad t ik nuo paiku szonai 

nosopetu.
♦ * ♦

In Binglona isz kur ten 
bdbele pribuvo,

Ir lenais apsisedo, 
vyrams žandus 

t viszkina, 
Ir tai konia kas diena.

Nežino, ar lai isz mandrumo,
Ar isz diddlio kvailumo,

O gal ir gerai daro, 
d.tada, kaip nuo saves varo?
Duok bobele per žandus, 

Tegul hiski doresni buna.
#

Ilei jus Džeradzvjles 
neiszmanclci

Argi taip daro geri obivatelei 
N a le H m i s 11 e s i v a 1 k i o k i t e, 

In duris žmonių lie
ku mszczi nok i te,

Ba už tokius darbelius galite 
kulka aplaikyt,

Ir už tai nieko negalite 
padaryt.

Jus žmonos yra pasirengia 
jus priimt,

Su szvininems bitelėms jus 
pavieszint, 

Goriau namie sėdėkite, 
Užsiraszia “Saule” skaitykite.

# * i #

Vilkos'bariu vyras su reika
lais in miestą nusivilko, 

Bobeliu namie paliko, 
Kaip ilgai buvo,- nežino, 

O kada parėjo dvi ošia, tai 
. j vaikino, 

Rado 'boba ir palicomna 
Tai brolycziiii dasiprast bus 

gana.
.Ink tai man negalvojo, 

Ka vyrai paliemona sutorioja 
Daugiau paliemonu subėgo, 
Prie duriu szturma daleido, 
Del trijų davė iii kaili gerai, 

Buvo ton riksmo ir ai, vai! 
Daug nabagams kasztuos, 
Kol isz to iszsi kivi aklos.

W TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

*

Tai v v re Ii

(b

J

‘Saule
*

vaikine
J

«>•>

— Tai kokis doras žmoge
lis — t a ro Szv. Petras — rei
kia jam prigelbel Dieve?

Bet Dievas buvo kitokios 
nuomones ir atsake:

— Ne, mano Petrei i,, kas ne 
sirupina pats apie tai, kad pri- 
gelbeti jam, tai ne vertas pagel- 
bos.

Paliko ji, ir volei pamate ap
virtusi vežimą su szienu. Važ- 
nyczia visaip stengėsi kad ve
žimo pakelt.

Pasilsėjus paszauke: — Na, 
vardan Dievo pradėsiu kelt, 
gal kaip norint pasiseks.

— Matai Petrai — tore Die
vas — tas žmogus yra teisin
gas, praszo manos pagalbos <> 
pats isz visu pajėgu imnsi prie 

kad asz pats už ji Dė
tam verta padėt — 

o pasakęs tai, pagriebė Dievas 
ir vežimo ir pastate.

Reikėtų ir mums apie ta pa
saka neitžmirszt.

Ne vienas sako:
Jaigu pats nedirbeziau. 
Tai nieko neturecziau! 
Kaip prakalta lieju 

Tai ir turiu.

Dievo pradėsiu

darbo, 
dircziau,

dE s

fy*.
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Graikijos buvusi kara
liene mirė.

27 — Drobėj ima s žemes ant 
Aogctano mariu, — daug už- 
innszta.

30 — Orinis paeztah pradėta 
tarp New York o ir Bostono.

July:
14 —- Daug užmurata ir su

žeista eksplozijoj amunicijas 
Now .JeCsev.

30 — Sukylimai Meksike — 
daug snižeisHa ir užmuszta.

August:
— Krutamuju (paveiksiu

aiktoris Rudolfas Valentino įni
ro.

28 — Vidsula Louisianoj už- 
musze 35 žmonis.

September:
1 — Dideli tvanai Iszpanijoj 

— daug žuvo.
4 — Viesulą Japonijoj už- 

musze daug žmonių.
18 — Baisi viesulą Floridoje 

padare dairg Medes ir'daugelis 
žmonių žuvo.

October:
1 —'Užsikeisejimas ant Per

su karaliams gyvasties.
.10 — Baisi ugnis A laikoje— 

Medes ant milijonu ’doleriu.
19 — Belgu karaliene Mare 

atlanko prezidentą Coolidg’iu.
22 ■■ "■ Drebėjimai žemes Ar

mėnijoj — daug užmuszta.
November:
3 — Per sugriuvimą geležies 

kasyklų Michigane 52 užmusz- 
ti.

5 — Baisus drebėjimas že
mes Nicaragvoje — dideles ne
laimes.

6 — Didele vętra Filipinuo
se — 'daug žmonių užmuszta.

16 — Karaliene Mare aplan
ke Ohicages miešta.

24 — Karaliene Maro isz- 
plauke isz Ame riko namon.

26 — Siamo karalius įniro.
December:
4 — Karaliene Mare sugry- 

žo in Bukareszta.
Didelis

Yorko mieste.
8 — Smarki ugnis sunaikino 

Bu k a reis^to palloei u.

o sniegas Now

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Boll Phanc 872)
331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.

Nnlludlmo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavirha. Palaidojimo 
atliekam rūpestingai Ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

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

i

KREIPK1TES PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialist* 

Viso* Kronisxko* Ligo*.

Silpni, . Serganti Vyrai ir Motoras 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiega 

dirbti. Apsisaugokite pavojau*.

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

Kraujo ir Odos Ligas visuose pa
dėjimuose. Litiazkaa vyru liga*.

Be operacijos ir patrtinima laiko. 
Rodą ir patarimas dykan.

Tik koana Utarninka, Sereda, 
Ketverge ir Petnycai*.

Ofiso* valandos 9 ryte iki 8 vakar* 
BAUSUM NAME.

4 S. CENTRE ST«
POTTSVILLE. PA.

Antra* Flora*,

GYD1KIS SU ŽOLĖMS

•i* I
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Geriausi** būda* gyditi* au žolama, 
dm žole* yra tai tyriausia* raiata* 
gamtos surėdyta* ir tik told raistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu įigu. Mes užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, koklluazlo, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj sslapinl- 
mo*i, perszalimo, rumatismo ir Lt. 
po 00c. Nuo nervu {eigasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyso 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-lige* ir Ū po 86c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmagume isz viręs 
minėtu ligų, tai greiciiaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Sultinis, Tilžės 
spaudo*, pagal tikra 10 ir 0 spaudi 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
aztaia apdarais po f4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloge. Reikalaujame pardavinėto
ju musu Žolėms po visus lietuviukus 
kolonijas. Adresavokite eaiteipi

‘ M. ŽUKAITIS,
_______ j Spencerport, M. Y,

ll

lt

Al

...j"

Laidoja' Pa^mdo
automobiliu* del laidotuvių, krlkaz- 
tinlu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
620 W. Centre St., Maha^oy City, Pa.

Laidoja kųnve

*
JI

Telefonas 872.
Szkotinskas.1 26 auiet Rd.
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ŽINIOS VIETINES
-

— Antanas Marceliunas, gy
venantis ant 12-tos ir 12.uly- 
czios, likos skandžiai sužeistas 
per automobiliu kuri vare Mi
kola Ilarmaneck isz Bukmauto. 
Marcei u na nuveža tuojaus in 
Locust Mountain ligonbute nnt 
sntaisymo.

— Juozas Žurinskas, gerai 
žinomas biznierius gyvenantis 
Kulpmonte, Pa., ir jo sūnūs Jo
nas, motoravo in Mahanoju at
lankyti pažystamus ir prie tos 
progos atlankė “Saules”
dysta. Automobiliu vare p. Ve- 
verszis.

— Seredos ryta, 
kasyklosia likos sužeistas .Tin
gis Andriulis, 515 East Pine 

aplaikydama sužeidimą
szono, koja ir prakirtimus nuo 
miglios. Gydosi namie.

— “Gerinus vėliaus, negu 
niekad”, mums patarle taip 
sako, Petnycziojo ir Su'batojc 
(Nov. 18-19) galima visai pi- 
gei pasipirkti. Rakinta hame 
23c. svaras, (ciela arba puse) 
szviežes szolderis 19c. sv. (cie- 
las) pork ezops 26c. sv. verszie- 
nos czaps 25c. sv. namu darbo 
kilbasa 30c. sv. bleszino pieno 
10c. Geriausia kava 35c. sv., 
sviestas geriausios ruszies 53c. 
sv. tai tik dalis barginu kuriu 
yra daugybe. Visada galima pi
giau pirkti ne kaip kitur kur 
pas: P. J. Kifbertaviczius, 6(M) 
AV. Pine ulvezios.

mums

SHENANDOAH, PA.
— Kazimieras Juodeszka, 

kuris ėjo ant Konsulmono pir
mam vorde uždėjo areszta ant 
bakso idant perkaityti balsus 
paskutiniam rinkimo, nes ma
noma, kąd balsai likos neper
skaityti teisingai.

— Ponia Kriauszliene
Mount Carmel, duktė mirusio 
Litvinovicziaus, 710 laidotuvių 
tėvo pavojingai apsirgo ir li

ISZ

kos nuvežta in Shamokin li
gonbute. Kita duktė Ona Dum- 
blauskiene, pas kuria tėvas bu
vo apsigyvenęs nesenei sugry- 
žo isz ligonbutes. — Nelaimin
ga szeimyna.

— Mare Visziauckiene, 
metu isz Raven Run, 
namo, 
tropus ant W. Poplar ulyezios 
inpuldama in skiepą iszsilauž- 
dama abi rankas. Motore likos 
nuvežta in vietine ligonbute.

— Pennsylvania Light koni- 
panije pradėjo iszardinet visas 
maszinas isz elektrikiuos sto
ties Girardvile nes jau daugiau 
jos nenaudos ant varymo k a ni
kų. Isz to duodasi suprast, kad 
elektrikiniu karuku diena pa

neli žil go

07 

eidama 
neužtomino patamsėję

sibaige ir užgiedos
amžina atsilsi.”
— Stanislovas • Petrovskis, 

likos nuvežtas in Pot t sv i lies 
kalėjimą už dirbimą sidabriniu 
netikru pinigu. Pas ji surasta 
ir maszinuke ddl dirbimo pini- 
g’L

t Mirė Burmistras Maga
linga.—Kada pradėjom spaus
ti larkraszti, aplaikeme žine, 
kad gerai žinomas miesto bur
mistras, Kazimieras Magalin
ga, mirė Seredoje, treczia va
landa po piet namie po No. 425 
W. Coal idi., po ilgai ligai. Ve
lionis gydėsi keliose ligonbutc- 
kc liet lie jokios pasekmes ant 
galo nuvažiavo in Misericordia 
ligonbute Filadelfijoj, kur isz- 
• M • ' « - «

4i

buvo tris sanvaites bet be jo
kios pasekmes. Galima sakyti, 
kad a.a. Magalinga buvo vie
nas isz geriausiu burmistru 
miesto, ne tik isz Lietuviu bet 
ir krtu tautu. Placziau apie jo
jo gyvenimą patalpysime atei
nančiam numaryj. Girdėt kad 
laidotuves atsibus Panedelyje 
bet ant tikrųjų nedažinota. ----------- . * - .. ,

Parsiduoda Automobilius

Puikus Apporson uždarytas 
nutomdbiluis, geram padėjime, 
parsiduoda isz priežasties mir
ties locnininko. Atsiszaukite 
nnt adreso: Mrs. M. Busyln,

Hotel, Gilberton, Pa.N3p

, f
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Du Bois, Pa. — Czia darbai 
labai menkai eina jau nuo po
ros metu, Lietuviu dauguma 
iszvažineja in kitus miestus, 
palikdami czia szeimynas, kiti 
persikrausto su viskuom ir buvo skolingas, 
taip laukia nuo dienos lig die- pradėjo neapkesti. Nuėjo pas 
na i kada mainos pradės dirbt i, 
nes laike dirbimo mainu tai 
czionais dirba apie 1,500 mai- 
nose szitos apielinkes. Ne se
niai czia netoli Du Bois, mies- 
telije, Sykesville, Pa., pradėjo 
Cascade szaftas dirbti be uni
jos, bot su tuom turi daug er
gelio. S 
ne pradės dirbti, 
via i turi gražiausia bažnyczia 
visame mieste ir'kleboną labai 
darbsztn del geroves savo 
žmonių, (ik kad atsirastu dau
giau .darbu tai viskas butu ge
rai.

PLUNKSNA
vienas vargszas

viskuoni

i meta gal ežia mainos
Czia Lietn-

— Czia Lietuviai yra gerai 
susipratę Religiszkai ir 
tiszkai. Kliuba turi savo sve-

Taipgi yra labai puiki 
svetaine intaisyta po nauja
taino.

PoD-

intaisyta
Lietuviu bažnyczia.

— Per pereitus balsavimus 
likosi isz- 

naujo , ir treczio

musu

8 diena Lapkriczio, 
rinktas ant 
urėdo 6 metu 
(A Įderinau )t
Juozas G. Bogden

Taikos Teisėjo 
tautietis 

(Bagdži li
nas). Lietuviai parėmė ji vien
balsiai ir ant savo pastate. Tai
gi Lietuvys gavo 393 balsus, o 
Airiszis 206 balsus. P. Bagdžiu- 
nas gyveno Mahanoiuie nuo 
1895 lyg 1897,

pribuvo Kovo menesi 1899 
ir ten apsigyveno lyg 
laikui ir yra gerai 
daugumui Lietuviu kurie turė
jo reikalus su juom kada dirbo 
keliolika metu sztoruose, prie 
bnnkos ir pirma syki buvo isz- 
rinktas ant s'kvajerio 1915.

Mahanojuje 
o in Du Bois,

Pa • *

szitam 
žinomas

Balcziuniene, 
Av., Blissville, 
30 dienu

J

irutokliavima.

Brooklyn, N. Y. — Katerina 
117 Greenpoint 

tapo pasiusta 
kalėjimai!, o Steve 

Wosaleskv ir Alice Barbrusky
po -0 dienu, už g

— Jonas Sibellius, 98 metu 
su žmon 86 metu, apvaikszczio- 
jo savo 70 metu vedybų sukak
tuves Elmhurste. Jie yra atei
viai isz Prusa Lietuvos ir turi 
savo gimines 
maikoje.

— New Yorke

Siczinskius .la-

Susibari 
žmogus su^ turtuoliu, kuris jam 

ir labai jisai

burtininku ir prižadėjo jam 
gausiai užmokėti, kad tiktai 
padėtu turtuoli nubausti.

Nori, — tarė burtinin-
— asz nusiusiu piktaskas, — asz nusiusiu 

dvasias, kad ji pasmaugtu ?
— Ne, nes jo turtai paliks 

jo sunams ir giminėms, o asz 
nieko negausiu, ar negali ’ko 
smarkesnio padaryti 1

— Nori, asz nusiusiu ugni
ni lietu isz dangaus, kad su
degtu visi turtai ir kad turtuo
lis tiktai vienas galėtu gyVas 
iszlikti ?

— Ne, — atsako anasai 
žmogus, — paliks vėl žemo, ku
rios Ugne sudeginti negali.

Nori, asz padalysiu, kad 
•kranto upes vanduo ant. 

ano visos žemes užtvis ir pada
rys jam nevaisinga žeme?

— Ne! pas ji gali palikti jo 
kurios jokia vandenio 

galybe negali jam atimti. Pa
sakyk, ka tu daugiau gali pa
daryti?

— O, žmogau, — piktai 1111- 
siszypsojo burtininka's, — kad 
neapykanta yra didesne už sZe- 
tono galybe, tai paimk tu sztai 
szi t a rvszeli; czionai yra toks 
daiktas, priesz kuri nioka's ne
gali atlaikyti.

— Tai duok man, — links
mai suszuko žmogus, — ir pa
davė jam maža ryszeli, kuri 
žmogus

— O kas gi tenai buvo?
Buvo paprasta raszamojl 

plunksna.
— Kokia gi paslaptis yra 

toje plunksnoje? — užklausė 
žmogus burtininko.

— O, tu 'kvaily! —suszuko 
burtininkas, — tu gal nežinai, 
kiek žmonių pražudė tasai nie
kam nevertais daiktelis!..

isz

garbe J

t 
rvszeli, 

gre i t a i i sz vy n i o jo.

paprasta

♦ PĄJĘS3KOMAS.
• - -

Pajeszkau savo pusbroli Juo
zą Babravicziu, 
Chicago tik adreso
Metas atgal apsivedė su Vajan” 
tiene. Jaigu kas apie ji žino 

arba tegul

jisai gyvena 
nežinau.

y gyvenos 
New Yorke. Jis 

bet nu-

gatvėje ras
ta pusgyvis, Julius Valinskus, 
apie 40 metu amžiaus 
116-10th A v., 
buvo dar kiek gyvas,
vžus Bellevue ligoninėn, pasi
mirė, Mirties priežastis dar ne- 
iszaiszkinta, bet rodos, kad bus 
buvęs sumusztas.

Velionis Valinskas buvo ne
vedės, tik turėjo Pennsylvani- 
joje broli, kuriam ir duota te
legrama: —V.

PRAKALBOS.

Rengiama Susivienijimo Lie
tuviu Amerikoje. Kalbės Cen
tro Organizatorius St. E. Vi- 
ttaitis. Prakalbos bus nepa
prastos tuomi, kad bus aiszki- 
nama, kaip svarbu ir reikalin
ga yra priklausyti prie Susivie
nijimo Lietuviu Amerikoje, ku
ri už kelis centus duoda szim- 
teriopa, kaip morali taip ir ma
teriali atlyginimu. Prakalbos 
bus Mahanoy City, Panedeli 21 
Lapkriczio, 7:30 valanda vaka
re, Norkevicziaus saleje. Tnžan- 
ga visiems dykai. Ateikite visi 
ir savo draugus atsiveskite.

Szirdingai kvieczia visus, 
193) Komitetas.

FARMA ANT PARDAVIMO.

Gera farma, 45 akieriu, Lo
cust Valley, arti Mahanojaus 
ir kitu vietų, visa apdirboma. 
Didelis namas su salunu prie 
gero trakto, linksma,
apelinke. Turi but parduota 
isz priežasties nesveikatos loc- 
nininko. Preke pigi todėl past-

smagi

siskubinkite. Wm. Kunsavago, 
Locust Valley,

Barnesville, Ua.

Dr. T. J. Tacielauskas
*• Pirmutinis Lietuviukas

Dantistas Mahanojuje.
— — Ml I ■,! « M*. v w ■! wr

t f.

Ant antro floro KHno Sztoro.
19 W. Center St. Mahanoy City

meldžiu pranoszt 
pats atsiszaukfa ant adreso. 

Ona At'koczuniene, 
84 Chapman St., 

Inkerman, Pa.It.

DIDELIS BALIUS
Rengia S.L.A. Kuopa 211 isz 

Mahanoy City, Seredos vakara 
23 Novemberio, ant Norkevi- 
cziaus sales. Prasidės 7 valan
da vakare. 1 užauga vyrams 50c 
Moterems ir merginoms 25c^ 
Szi rd ingai kvieczia visus 
t.93) Komitetas,

No vein bėrio

DIDELIS BALIUS.

Paskutinis priesz Adventą 
Maskaradu Balius! Rengia 
Szv. Kazimiero parapija. In- 
vyks Seredoj 8:00 vai. vakare, 
Lapkriczio (Nov.) 23, 1927m. 
Szv. Kazimiero parapijos sve
tainėje, 331 Earp Street, Phi
ladelphia, Pa.

Balius!

,'i ,rwr -■■r -į'■ j

Del
Rcumatišku gėlimu, neu

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

Naudokite
DR. RICHTERIO 

Inkaro Rūšies

PAINEXPtlLERI
Vainba^etiklta rrirlutruotat 

S. V. Pat. Biure.
NCra tikrasis, be 

niųsu Inkaro vaisba- 
ženklio. Vaistinėse 
po 35c ir 70c.
F. AD.RICHTCR&CO.

D«rry & 80. Oth SU.
Brwklyn. N. Y.

iHbazetikliH regiam 
S. V. Pat. Biure.

66 6 
yra *t*l raeepta* Sol 

Szalczio, Grippo, Malaria,
ylų ir Tulžinio karszczio.

Uimuesa mikrobu*. — Aptfokoio

SUDŽIAUS KLAIDA

Sonatos bausmes ant kuriu 
paežiu silsėjusi apsudinimai in 
kolos adynąs septynes vagys
tas ir vienuolikę provu už su- 
muszima, atsisėdę liž žalio sta
lelio, o vyriauses isz juju pa
liepė atvest pirmu kaltininką 
ypatoje Jadvygos Jagutienes.

Žandaras invede boba, pa-Žandaras invede boba 
state ja prieszais tribunolą o 
perdetinis perskaito isz aktu:

— Esi Jadvyga Jagutiene, 
motu 27, gimus isz Valios, ne
vyruota, tarnaite, nekorota.

— Praszau szviesiausio su
do. .. atsiliepe apkaltinta.

— Ne praszyk tiktai klau
syk. Prokuratorijc apkaltina 
tarė už tai jog paemiai Luka- 
szienei be josios žinios karolius 
vertes 25
nos naudos, nes Budintojai pri
pažino faktas vagystos yra tik
ras ir patvirtintas.

— Praszau guodotinaus tri- 
•buloriaus...

— Geriaus prisipažink, tai 
sūdąs sumažins tau bausme.

— Praszau pono prokura
toriaus, tai ho aszl

— Na, jaigu užslepi, tai Bu
dintojai iszaiszkins. Seskie to
nais sau ant suolo. Povylai! pa-

I ►
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rubliu del savo loc-

szaukie Budintojus: Joną Ra
teli ir Lukasziene.

O kad trĮbunolas turėjot ant 
apsudinimo septynes vagystas
ir vienuolika už sunkius pažei
dimus kunpį tai del greitumo 
pats perdetinis iszcmc degute 
isz kiszeniaus patrauko viena 
ranka ant kelnes ir uždegė žva
kes stovinčias prie kryžiaus. •X. « AŽandaras invede’ Budintojus, 
perdetinis ’paantrino prisiega
ir josios svarbu ženklinimą.

Liudintojai vienas po kitam 
pripažino Ijaip mate Jadvyga 
imant karolius isz skrynios, 
prokuratorius pasakė: jog kal
tininke neprisipąžysta prie 
kaltes per ktl suniurnėjo:

— “Sepfem meneses!r,(sep-
'S*

neprisipąžysta 
kaltes per ka suniurnėjo:

tynis menesius).

tininke
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— “Cum vota!” (sutinku) 1 
paantrino antras. —

Treczias linktejejo su galva 
o perdetinis apgarsino viroka 
apkaltindamas Jadvyga ant 
septynių menesiu in kalėjimu 
ir užklausa:

— Ar (priimi viroka ar ne?
— Praszau szviesaus su

džiaus ir visos kancclarijos...
— Ne praszyk, tik kalbėk, 

ar priimi Viroka ar ne?
- Nes praszau paguodoti- 
sud'žiaus, tegul mane isz-

■klauso! Asz...
— Tai nepriimi viroko?
— Asz ne žinau, daugelis 

sūdžiau, ba asz Vadinuosi u Bri- 
gyda Pagada ir esmių czionais 
atgabenta kaipo Budintoja isz 
Mauriszkiu... į

Į

Perdetinis neklausydamas 
pabaigos ka turėjo kalbėt bo
ba, sudrebėjo visas isz piktu
mo, trenkė knygas ant stalo ir 
paszaukc su visa gerkle:

— Povylai, tu jeruzolimisz- 
kas asile, paszauk czionais Jad
vyga Jnguie! o kad tave vcl- 
nei pagriebtu!'puse adynos lai
ko praleidom aift nieko o czio
nais septynios pro vos už va
gys! a ir vienuolika už sunku 
pažeidimu kūno! Greicziau!

neklausydamas

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL A PATTĘRSON STS..
ST. CLAIR, PA.

Inbaleamooja ir laidoja mirusiu* 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
šei* nuo papraaaiiausiu prakU- 
nlausin. Panamdo automobilius del 
laidotuvių, ▼•saliu, kriluatynlu ly 
kitiams pasivažinėjimam*.

R Ali Talinas IR71-M

JOS. P. MILAUSKAS
Liatuvlsskas Skvajarls
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Apdraudžia nuo ugnies namus, 
automobilius ir kitokius daigtua 
geriausiose |iompanijose. Atlieka
viaokius leąalipzkun reikalu*.

32 W. PINE ST. 
MAHANOY CITY. PA.
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There h only ONE Heatrola — ESTATE buildo U
Yra vienatinis tikras HEATROLA 
szilumos peczius su patetuotu HOT 
AIR INTESIFIRE. Tėmikite kad 
ant duriu rastųsi jo vardas ESTATE 
HEATROLA.
PREKE $169.50 ant iszmokesczio

$164.50 už kesz
Paveikslas parodo viduri 
Hcatroiu pecziaus teip 
vadinama —Intensi-Fire 
Air Duct. Tas stebėtinas 
prietaisas daugiaus szi
lumos priduoda be nau
dojimo daugiaus angles.

SUNBEAM j .Vienas isz geriausiu ir naujausiu
PARLOR
FURNACE1! $125

hiteriu del apszildimo juso

UamokMcaf* $115
namo 
ui C»»h

kitokį hiterei ir pecziai nauji ir antra
RANKIAI UŽ LABAI PIGIAS PREKES

4

ESTATE El-O
KUKNINIS PECZIUS

Degina anglis ar malkas , 

Yra tai gražus ir drūtas 
kukninis peczius.

$165 ant isžmokeiczio 
$150 už cash

Duro - New Capello - Jasper
Yra teipgi geri kuknini pecziai. Ateikite pamatyti.

H. J. HEISER & CO.
27 E. Centre St. Mahanoy City, Pa.
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Siekia nauju savo populiarumo
I

augštybiu. J

t

Valdžios skaitlines parodo, kad dabar
daugiau Camelu yra rūkoma negu

I

Vieną po kito Camels pra-pirmiau.
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lenke visus kitus.
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Jei riti cigaretei Lutų Ui p geri kaip
Carnal, jų* nieko negirdėtumėt apie epe- 
dalį prirenglmą, kad padariut eigaretur

' del gerklėm Niokot negali Msimti

'I/ rieto* rinktinio tabako.
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