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ISZ AMERIKOS
“ISZKASK MANE”

LAVONAS MELDE GYVOJO 
PER SAPNA IDANT JI 

ISZKASTU ISZ 
SKLEPO.

Lebanon, Pa. — Per kolos 
naktis Jonas Wentzel, 29 metu, 
1149 Federal ulyežios, aplaiky- 
davo per sapna pareikalavimu 
nuo užkasto žmogaus skiepe, 
jojo name, kuris jam kalbeda- 

“Iszkask mane isz czionais
ir palaidok tinkamoje 
je!” 
spirt praszymni dvasios, nuėjo 
in skiepą ir pradėjo kasti vie
toj, kur jam dvase parode sap
ne. Ir iszlikruju po tropais ra
do medine skryne kurioje ra-

VO:
vieto-

Negaiedamas ilgiaus atsi-

dosi kaulai žmogaus.
Wentzel pranesze apie 

policijai, kuri pradėjo tyrinėti 
taji atsitikima ir daejo prie to 
kad namas stovi prie kraszto 
scnoviszku kapiniu. Kaulai su
rasto žmogaus gulėjo žemoje 
kokia 20 metu, o Wentzel gy
vena jame tiktai asztuoni me
tai.

Kaulai nežinomo žmogaus li
kos palaidoti ant kapiniu ir 
nuo tojo laiko Wentzel daugiau 
nebūna persekio'tas per dvase 
laike sapno. Palicije mano kad 
jisai buvo nužudytas, nes ne
buvo indetas in graba tiktai 
prastam, sukaltam isz lenta, 
gra be.
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SUKAPOJO PACZIA
SUPYKO UŽ TAI, KAD JI 

BUDINO PER ANKSTI 
PO TAM ATĖMĖ 

SAU GYVASTĮ.

Chicago. — Užpykęs del pa- 
czios pabarimo už pamigima, 
Henry Tūrio, 49 metu pastvėrė 
kirvi mėsai kapoti ir sukapojo 
savo paezia Rose, 39 metu. Ma
nydamas, kad ji yra mirusi 
'Kurio sau perpiove gerkle.

Tūrio turėjo groserne prie 
10501 Edbrooke A ve., Roselaji- 
de. Jo pati atsikėlė apie 8 va
landa ir atidaro groserne 
kilo ir ju szeszi vaikai, 
sias kuriu turi 17 metu am
žiaus, o janiausias 2 metus. Vė
liausia atsikėlė pats Tūrio ir 
jam atėjus in groserne tarp jo 
ir paezios prasidėjo 
apie tai, kas turi ryte atidary-

Turlo užypko 
paezios ir patveręs mėsai ka
poti kirvi insivijo ja in kamba
rius, kur ja sukapojo prie vai
ku akiu, 
nužudo, 
prie vaiku akiu pats pasipjovė 
buezerio peiliu.

\’aiku paszanktoji policija 
rado Tūrio negyva. Jo pati bu
vo gyva ir liko nugabenta *)i- 
gonbutin bet daktarai mano, 
kad ji mirs nuo kraujo nubegi- 
mo. Vaikai sako, kad per pas
kutinius kelis inenesis tarp tė
vo ir motinos tankiai būdavo 
barniai.

rr

-1 i sztora.

Žmones 
antru

NESIPAOZIUOKITE 
ANTRU KARTU.

Philadelphia. - 
saugokitės paezinot is
kartu, nes turėsite tikra pekla 
ant szio svieto.” Toki tai tes
tamenta paliko Morris Levin, 
kuris nesenei nusižudė. Levin 
po szesziu metu naszlystes, ap- 

veliones drauge ir 
nuo tojo laiko prasidėjo gyva 
]>ekla, nes tiek jam daede, kad 
turėjo atimti sau gyvastį idant 
isztrukt isz josios szetoniszko 
pasielgimo su juom ir likusiais 
vaikais. Dvvleka tukstanezius <1'
doleriu iszdalino tarp savo vai
ku, o antrai szeton-bobai pali
ko tik viena doleri.

roki tai les-

Su- 
v v ri a li

liam i s

ant

Manydamas, kad ja 
jis paskui, taip pat

MAISTO BUVO UŽTEKTI
* ’Ji 4 i' t i|r F

si ved e su
nes vyras neda- 

szeimynai nieko,

su pa ežia ir

Ergelei Rumuniszkos Karaliszkos Szeimynos

n

Paveikslas parodo Rumunijos karalių Ferdinandą, kuris serga vėžio liga, todėl jojo
gryžti

to
V.’''

> ‘S

paeziule, karaliene Mare, turėjo slaigai užbaigti savo kelione po Amerika ir gryzti namo. 
Ant deszines matome karalaite Helena, pamesta pali karalaiezio Karoiiaus, kuris josios isz- 
sižadejo su šuneliu Mikolu, kuriam priguli Rumuniszkas sostas. Dabar 
ne Mare užims pati Rumunijos karaliszka sostą ir valdys savo padonns, 
guodoja savo patogia karaliene.

girdet, kad karalie- 
kurie labai mvli ir

GILUKIS
MALKAKERCZIO

AR KLAUSYS SAVO TĖVO

VARGINGAS MALKAKER- 
TIS RADO 450,000 DOLE

RIU VERTES SENA 
TURKISZKA 

SKARBA.

Zofije, Bulgarije. — Vargin
gas Buglaras vardu Assen (’zo- 
lakov isz aplinkines Uzapapa- 
ros, net arėdamas malku, nuėjo 

me
ant ku

rio kur ant jo lauke keli vaikai 
___ __ _____i nuo

in artima girraite nukirst 
d i ir parvilkti namon

20 KIAULIŲ GAVO GALA 
NUO “MUNSZAINO.”

Kewanee, III. — Vietos far-, 
(J lenu 

‘lauka

Isz Visu Szaliu
Real suleido in

REVOLIUCIJE
LIETUVOJ?

MERGAITE NAGUOSE 
KUPCZIU GYVOJO 

TAVORO.
San Francisco, Calif. — Apie 

menesi laiko adgal dingo isz 
namu 17 metu Marga riet a Ra- 
kosz, o norints praneszta apie 
tai palicijai, bet toji nelabai 
stengėsi surasti dingusia mer
gaite niiliudusiems tėvams. 
Aha diena atėjo in palicije tūla 
motore, praneszdaina kapito
nui, buk pas kaimynus, kokius 
tai Rosensztad, nuo keliu die
nu girdot vaitojima ir verksmą 
mergaites, kuri kas diena szali
kosi pagelbos, po tam kas to
kis verkianezia musza ir jaja 
keikia. Du įletektyvai nuėjo 
ant parodyto adreso kur rado 
apsiverkusia mergaite ir visa 
pamėlynavusia nuo plakimo — 
buvo tai dingusi Rakosziute. 
Apsakymas baltos nevalninkes, 
padaro dideli inspudi ant pali- 

Rakosziute pri kalbino a -m -X
_______ ■ Žydas,

ctjos. r 
kokis tai Sanders — 
idant apleistu tėvus nes jisai 
jai pasirūpins gera darbu prie 
krutamuju paveikslu, o kada 
jam mergina nubodo, pardavė 
ja ja jn paleistuviu urvą del 
Roscnsztado kur mergaite ne
norėdama pasiduoti del dviko- 
jiniu gyduliu, buvo baisiai kan
kinama ir plakama kožna die
na. 
F • »• W«.« 1 *> !«te: #

4

Dr. Rufus Kleinsmid, prote

* -

Or M

ir mot ere drebanti nuo szal- 
czio. Nukirtęs medi, norėjo isz- 
lupti kelmą, kirsdamas szak- 
nis kirvis pataikė in gana di-« 
deli akmeni ant kurio buvo isz 
kalti koki tai Tm'kiszki žodžei 
kuriu žmogelis negalėjo su
prasti, nes nemokėjo skaityt. 
Perimtas tukyvumu, sumano 
a.kmeni parsineszt namo idant | 
parodyt kokiam 
kad perskaitytu 
žodžius. AtvoT!e akmeni, bet jo 
akvs vos neiszszoko in viražu 
kada po akmeniu paregėjo di
deli skarba supuvusioje 
nioje — pilna auksiniu

virszininkui
Turkiszkus

sori.s universiteto (’alifornia, 
iszdave ukaza idant studentes 
nodrystu rūkyti paperosus po 
bausme praszalinimo isz uni
versiteto. Bet joji 
pasiprieszino 
st a ežia i

i duktė Bet t v •
tam nkazui ir 

apreiszke tėvui, kad 
merginos turi tiesa rūkyti jai
gu nori, nes tokis uždraudimas 
prieszinasi “ypatiszkai laisvei 
žmogaus.” — 
hioieije pana

O kaip apie pro- 
Bett v '!

inervs 
javu 'lauka penkias-deszhnt SOVIATU SUKTYBES 
kiaulių. Laukas ilgoka laikai 
telkszojo vandeny, del (o gru
dai buvo sudygę kaip sclyklas. 
Netrukus visos kiaules buvo 
girtos ir eme “durnavoti 
bėgioti aplinkui ir griuvinėti. 
Septynios ju inkrito in upeli ir 
prigėrė, trylika kitu pastipo 
nuo netikėto “munszaino.”

APGAVIKAS SUIMTAS.
Buffalo, N. Y. — Kazimieras 

Korszekas, 40 metu, badai isz 
kuris apgavo tūla 

paimdamas nuo jojo 
$1,600 su pagelba maszinos ku
ri daro pinigus, likos suimtas 
ir uždarytas kalėjimo. Kersze- 
kas pardavė savo aukai maszi- 
na, kurioje novos radosi $6,000 
bet kurioje radosi tik deszimts 
dolerines bumaszkos.

APDEGINO PACZIULIAI 
PADUS.

.Jersey City, N. J. — Palici
je aresztavojo czionais koki 
taj Tamosziu Klumziaka, 44 
metu, už nežmoniszka pasielgi
mą su savo paezia, kuria pir-' 

b --- --------- ---- ------ 
degino nelaimingai! 
inkaitusia geležia.

Auka vyriszkos inkvizicijos 
dabar guli ligonbuteje, o vyras 
uždarytas kalėjimo. Badai Ta- 
moszius užvydėjo labai paežiai 
kad už daug lankydavosi pas 
savo szvogeri.
KETURI UŽMUSZTI PER 

EKSPLOZIJE PARAKO. *
Indiana, Pa. — Kleras Beck 

18 metu,

visos 
eme 4 i ) 1

MILIJONAI DOLERIU DIN
GO, KURIUOS PAVOGĖ 

VIRSZININKAI IR 
PABĖGO IN 

LATVIJA.

Erie, Pa., 
žmogeli,

Ryga, Latvija.
Rygoj patikrintomis žiniomis 
Maskvoj tapo Sovietu politi
nes policijos (“Czekos”) slap
ta nužudytas Kstas George 
Brandt, transportacijos ekspor 
tas kuris 1922 metais padėjo 
Ameikos Szalpos Adminisrta- 
cijai Rygoj pasiusti badau jau
timus Rusijos žmonėms 60 mi- 
lionu doleriu vertes pnszalpos.

Kai Ameriko Szalpos Admi
nistracija pabaigė savo dar
buote Rusijoj, Brandt priėmė 

jam vieta Sovietu 
laivyno kontoroj

- (rautomis

VALDŽE SUSEKE SUOKAL
BI
PRIESZAIS VALDŽE.

KOMUNISTU

buk Lie- 
lai'ka 

revoliu-

Varszava. — Telegramai 
pranesza isz Kauno, 
'tnva. vos apsisaugojo in 
nuo Komunistisžkos 
cijos. Isz tos priežasties valdže
apszauke kariszka stovi po vi
sa Lietuva.

Valdže isztyrinejo suokalbi, 
kuris ketino praszalinti teby- 
tia valdžia po tam revoliucijo- 
nieriai ketino sutverti Sovia-

skrv- b
seno- 

viszku Tmkiszku pinigu ir ki 
tokiu brangenybių, kuriu ver
te daeis konia puse milionn 
doleriu.

Pinigai paeina nuo keturio
likto szimtmeczio— 1452, 1475, 
1480 ir kitu metu ir yra aisz- 
kus. - , ;

PALIKO TURTĄ IDANT
KOVOTI PRIESZAIS 

ŽIURKES.
Edinburg, Szkotije.

tvt kad Elzbietai Mc Greegor-

RADO SENOVISZKA AZTE- 
KINI MIESTĄ.

Mexico, M ex. — Arkijologai 
uyžejo ant pedsakio iszgriauto 
senovisziko miesto provincijoj 
Oaxaca netoli Quiotepec. 
tai miestas, kuriame g; 
keliolika tnkstaneziai gyvento- 
iu turintis 'datfgi’fl piramidu, 
puikiu maldnamin kaip rodos 
gx'ventu per Tol teku s ir Azt e- 
kus gyventojus, keliolika tuks- 
taneziu metu atgal.

F’
1 i
i

Yra 
gvveno

*

— Ma

tinia valdžia bet užmanymas jįniai 1)ai(ici įgriso žiurkes

NAI, BET PATI SU 
VAIKAIS KENTĖJO

BADA.
Jersey City, N. J. — Norints 

Laurentas Giganti, Graikas, tu
rėjo restauracije, kurioje rado
si užtektinai maisto, bet jojo 
pati su vaikais kentėjo bada, 
neturėdami ka valgyt per ke- 
tures dienas, 
vinejo savo
taip buvo skopus. Ant galo 
kaimynai pranesze apie tai pa- 
licijai, kuri nelaba vyra aresz- 
tavojo, o sudže priverto ji go
riau pasielginet
vaikais ir pristatyt valgio kiek 
tik reikią.
DAUG CZARTERIU

ATIMTA PASZELPI- 
NEM DRAUGUVEM. ........................... .....

— Tryleka 
atimta nuo 

draugu vi u kurios mokėjo po- 
smertine paszelpa del sąnariu. 
Tarp t uju kurie neteko czarte
riu Pennsylvanijoj yra ir d ran
govo Modern Woodmen of 
America, kuri tvirtina buk tu
ri 1,141,000 sąnariu po visa 
Amerika, su sody'ba Rock Is-

Szventos 
Szeimynos Draugove isz Jo
liet, Ill. ir da vienuolika kitu

i

va 1st is per
žiurėjo knygas t uju draugovių 
ir • persitikrino kad negalėtu 
iszmoketi 
daug sąnariu mirtų.
BAISI

DIRBTUVĖJE PARAKO.
5 UŽMUSZTI.

Wilmington, Del. — 
eksplozije kilo parako dirbtu
vėje Du Pont ant Carneys 
Point, Panedelio ryta, kurioje 
likos užmuszti penki darbinin
kai, bet juju kimu nesurasta, 
nes likos sudraskyti ant szmo- 
toliu. Asztuoniolika darbinin
ku likos sužeisti; bledes pada
ryta ant $45,000.

Drūtis eksplozijos sudaužo 
langus namu visoje aplinkinėje 
ir buvo girdėta daugeliose da
lyse Delaware valstijos.

Harrisburg, Pa. 
czarteriu likos

land, Ill., kaipo ir

draugu viu.
Ponnsylvanijos

posmertines jaigu

EKSPLOZIJE

Baisi

1

po tam ap-
Iindus su

)

atsineszes in kukne 
bertainuka parako, atidarinėjo 
bleszine in kuria inkrito ki- 
birksztis nuo lampukes ir kilo 
baisi eksplozije nuo kurios mi
re pats Kleras, jojo dvi sesutes 
Mariute 15 metu, Ze'lda 11 mc- 

iminaite Tvila 5 metu, 
kuri buvo atėjus ir visi tame 
laike radosi kuknioje. Mariute 
likos iszmesta per siena kuk
iuos laukan. Motina bego net 
puse mylios pas daktara laike 
flideliq sniego ir dabar serga 
ligonbuteje. Kukne buvo nu- 
neszta net asztuones pėdas nuo 
namo per drūti eksplozijos-

tu ir g

KAIMISZKAS PIENAS.

— Kode jusu pienas nuola
tos tokis vandeniszkas?

— Matai ponuli, kad da
bar lankei liję tai musu karves 
suszlapo.i

pasiūlyta
voluntieriu

Dabar
jis buvo paszauktas

Maskva dalv-

priesz keletą

vietos Sovietu
Brandto

du

likos susektas in laika ir 
bėgtas.

Nuo kokio tai laiko 
girdot, kad Lietuvoje kas to
kis verda bet negaloma buvo 
susekti bet dabar viskas iszsi- 
dave ir ant gilnkio užbėgta, 
nes jaigu Komunistai butu tu-

i

nž-

buvo

už gyvasties todėl mirdama už 
raszc visa savo turtą verties 
szinita tukstaneziu doleriu del 
miesto, idant užvestu kanuodi- 
džiausia kova naikinimo 
žiurkių mieste.

Priežastis tojo nepaprasto 
testamento buvo ta, 
geli metu atgal, žimkes sukan
džiojo josios vienatini kūdiki 
taip baisei kad 
mirė. Daugiau 
neturėjo.

BAISI NELAIME ANT 
GELEŽINKELIO.

- Lsz Muk- 
danesza,* 

silsi
si!

visu

rėja tame pasisekimą, tai ne
žino kas atsiti'ktu Lietuvoje.

Daugelis Komunistu likos 
aresztavota kaipo ir keliolika 
virszininku.

kad da--

nuo žaiduliu 
vaiku po tam

UŽKASĖ MOTERE GYVA
Nužudė savo gundytoju ir už tai likos 

nubausta per tamsus gyventojus.

Tokio, Japonije. 
dano, Mandžiurijos, 
buk artimoje Maczungo, 
musze pasažierinis trūkis
tavoriniu nakties laike su bai
sioms pasekmėms. Trisdo-? 
szinits penki pasazieriai likos 
užmuszti o 64 užeisti isz kuriu 
keliolika jau mirė.

pa sek mems.
penki pasažieriai likos

Paskutines Žinutes.
Washington, D. C.

vem bėrio menesi je Si iv. Va 1st i- 
juosia kasyklosia žuvo 209 dar 
bininku o 1862 sužeista

U Washington, 1). (’

Rygoj.. 
sava i ežiu 
urnai vykti in 
vauti tam tikroje konferenci
joje. Isz ten jis daugiau negry- 
žo.

Isz padarytu Rygoj tyrinėji
mu paaiškėjo, 'kad, Brandtui 
iszvykus im Maskva Sovietu 
laivyno kontoroj pasirodė tru
kumas dideles sumos pįpigu, 
pri klaususiu
prekybos misijai, 
žmona, ir seserys todėl maino 
kad vietos Sovietu valdininkai 
suverto visa kalte jam ir už tai 
jis buvo nudaigotas.

Del Brandto nužudymo,
szimtai Komunistu, tarnaujan- 
cziu vietos Sovietu prekybos 
misijoj, labai iszsigande. Revi
zijos komisijai andais baigus 
daryli ju knygų revizija, dau
geliui buvo insiJkyta tuojau 
gryžti in Maskva ir ten duoti 
paaiszkinimas del ypatingu isz 
laidu.
valdininkai 
gryžti i.n Maskva 
inteike Latvijos valdžiai pra- 
szyma, kad jiCms leistu pasi
likti Latvijoj, 

lt

Vietos Sovietu legacija 
kas gavo komunikatą isz Mas
kvos, kuriuo praneszama, kad 
jei atszankiamieji prekybos

I n sakytieji 
betgi

Sovietu 
atsisakė 

vietoj to jie

va-

ekspertai Aekjausyfia insaky 
mo ir urnai nogryszia in Mask
va, tai artimiausi ju gimines 
busią aresztuoti ir uždaryti ka
lėjime.

Geoid, Korea. — Apie baisu Negalėdama paneszti iszmeti- 
atsitikima kokis atsitiko dide
liam Koreiszkam kaime Tnrsa- 
la, kur žmonys yra papratia 
patys dnyti suda ant prasikal
tėliu ir juos nubaudže pagal 
nusprendimą ‘ ‘ st a rost u. ” No-

nejima sąžines kad ja Ilissar 
taip nužemino ir apgaudinėjo 
savo gera vyra, ant galo nužu
dė Hissari.

j Šeimyna nužudyto, apskundė 
Lie už žudinsta. Seszi seniausi 

rints ir turi tonais sudžes, bet gyventojai, kurio pildo sndžiu 
gyventojai jiems neužsitiki nes 
vargiai kada aplaiko teisingys- 
ta nuo ju jaigu nepripila 
szoinius auksu.

Sztai tūlas jaunas Koroonas 
Hissar pasiutiszkai insimylejo 
iii jauna ir patogia mergaite 
Lie, bet jam greitai ji nubodo 
ir po kokiam laikui apleido ja 
iszkeliaudamas in kita dali 
sklypo, o Lie apsivedė su kitu 
vyru. Po kokiam tai laikui su- 
gryžo neviernasis jaunikis na
mo, o dagirdes, kad jo mylenuv 
isztckojo už kito prikibo prie 
jos vela i)rikalbindamas kad 
jam pasiduotu ir apleistu savo atkasė

Lie kovojo drasei prie- tam, bet jauna motore buvo 
szais taja pagrunda bet ant gaT jau negyva;

ine už žudinsta. r i seniausi

vyra.

-ki

užduoto likos snszaukti ant ro
dos ir nutarė se.kancziai: “Aki 
už aki ir gyvastis už gyvastį, 
Lie turi būti užkasta gyva sza- 
le savo nužudytos aukos.” Ta
sai baisus nusprendimas likos 
tuojaus iszpildytas.

Jauna moterių nuvede ant 
kapiniu prie atkasto kapo, 
viens isz “seniu” uždavė mo
teriai per galva su szmotu ge
ležies, nuo ko apmirė ir inkrito 
in atkasta kapa, ir greitai ja 
užkaso. Valdže apie tai dagir- 
dus nes jos vyras tuojaus pra
nesze apie tai, o norints kapa 

» in puse valandos po

seniu

Visi seniai” Ii-< c

lo prispyrė ja ant pasidavimo. ’ kos nusprensti ant pakorimo.

Jurgutis O\v<‘n 
per 

po kurio palindo idant

-Suv. 
Valstijų kariuomeneje -ziaditm 
randasi tarnystėje 133,443 ka
reiviu.

U Glencoe, 111. — l’ž viena 
centą 8 metu
ka tik likos neužmuszta? 
troka, 
paimti ten gulinti centą.

Johannesburg, Afrika. — 
rumpas drebėjimas žemos Ran
de, kur randasi
klos, užmuszo szcszis darbinin
kus ir keliolika sužeidė. Dau
giau bledes nepadaro.

H Mexico City, Mex. 
vas ”

aukso k a šv

Lai-
Obregon” nuskendo ant* 

upes Grialva, netoli Pueblo Nu
evo su 38 pasnžierinis, tarp tu
asztuoni vaikai ir dvyleka mo
terių. IM

''

*

I

d

MEILUS PRIĖMIMAS. t
*

i

buvo— Musu gyvenime 
daug blusu..
. — O kokiu budu atsikratė
te nuo jo !

— Ugi turėjome ana diena 
pas mus baliuką ant kurio siįį 
ėjo daucr svecziu oėjo daug svecziu 
namo, pasiėmė su savim ir blu
sas. *

s» 
i»/i 
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kada ėjo
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

I t
Lithuanian Legation, 

2622 16-th Street, N. W., 
Washington, D. C.

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

Lithuanian Consulate,
60S So. Dearborn St., Chicago, Ill.

Kas Girdėt
, Ant Trydeuųko Hoboro, Ib
iam szimtmetyje, Rymo katn- 
likiszka bažnyczia nustatė tarp 
kilu prisakymu penkta prisa
kymu bažnyczios, idant visi ti
kintieji •s’zios bažnyczios isz- 
klausytu pamaldų ir pamokslo 

Szven-

užklausė:

Szventn-dieniais ir per 
tęs.

Vienas isz musu skaitytoju 
“Ar užtenka jaigu

iszklausai pamaldi! ir pamoks
lo per radio? Ba asz galiu gir
dėti visas pamaldas ir pamoks
lu katalikiszkoje bažnyezioje. 
Mooseheart, III., per radio.” 
Szeszioliktam szimtmetyje ra
dio nebuvo žinomas, kada Try- 
dvnekas Soboras (’freezes Su
važiavimas Katalikisžku Kar
dinolu ant rodos) suvažiavo, 
bet klausymas musu skaityto- • • 
jaus duoda gera proga ant ap
svarstymo tojo klausymo pla- 
cziai.

per radio.

Tnlas laikrasztis paduoda se- 
kanezia žinia: “Pa atidarymui 
Marijavitu liažnyczios, Lenki
joj, isz ryto, pasirodė buk ste
buklingas paveikslas Szv. Te- 
resos buvo apiplesztas. Vagis 
nuėmė nuo paveikslo
nes bronzalietas iszdetas 
brangiais akmenais, 3 sidabri
nes bronzalietas, 8 auksinius ir 
6 sidabrinius 
auksinius ir

•> 
• > auksi- 

su

lencziugelins, 
sidabrinius zie- 

gorelius, 13 auksiniu žiedu ir 
viena su brangiu deimantu, 4 
poras auskaru, kelis szniurus 
karolių ir 1.1. Vagysta turėjo 
papildyt vagis, kuris pažinojo 
verte tujų daluku,* palikdamas 
ju vietoj tiktai dalykus, kurie 
neturėjo jokios vertes.

Matyt pleszikas pasiliko baž
nyezioje isz ryto ir pasislepe< 
vakare kokiam kamputyje api- 
plesze paveiksią. Verte pavog
tu votivn neapskaityta.

Argi neimtu
brangenybes sunaudoti ant ko
kiu mielaszirdingu tikslu o ne 
laikyti ant paveikslu ir stovylu 
kaipo pagunda del vagiu.* Po 
teisybei, tas jau tankiai atsiti
ko, kad patys kunigai apiplesz- 
davo stebuklingus paveikslus 
nuo brangenybių po tam jesz- 
knjo vagiu.

•> 
• )

geriau takes

Norints tiirtingiauses skly
pas ant svieto bando turėti pir- 
mybe lekiojime oru ir negali, 
tai supliektas sklypas Vokieti
ja pervirszino kitus sklypus 
savo iszradimais kaip tai dare 
priesz kare.

Tomis dienomis \’okiszkas 
inžinierius pradėjo darba ant 
didžiausio <*roplano su lt),(MM) 
arkliu pajėgu moteriai* kurie 
turės deszimts propeleriu, ga
lės paneszti 134) pasažieriu, 27) 
darbininkus ir perlėks per At- 
lantiko mares in 36 valandas.

profesorisI laktu ras profesoris Cran
don, žymus spiritualistas sako, 
buk novos aplaikytos žinios 
nuo įnirusiu Valentino ir ma- 
giko Houdini, yra netikros ir 
apjea vinges.
“Žmogus turi Imti numiręs 
penkis metus, pakol gali susi- 
neszti su gyvaiseis ant musu 
žemes. Ta jau isztyrinojome 
nuo mirusiu, su kuriais turėjo
me szioki toki susineszima.”

Physicistai stebisi, kur ran
dasi tosios dvasios kada josios 
kalba. Jaigu josios randasi ant 
kokios tolimos planietos, o 
ezviesa keliauna greitumu 180,- 
000 myliu in sekunda, tai bal
sas užimtu milijoną metu pa
kol ateitu pas mus. Jaigu Hou- 
idini arba Valentino, kurie ran-

ProftMoris sako: 
Žmogus turi but i

dasi ant kokios planietos da
bar pradėtųjų mus ka kalbėti 
garsiai, tai juju žodžiai mus 
nepasiegtu už 500 milijonu me
tu* Kas ženklina, kad jokiu bil
du negalima susikalbėt su nu
mirėliais.

Lietuviszkos Pasakos.
SURINKO Dr. J. BA3ANAV1CZ1US.

Noriais pacztines markes yra 
mažos, bet Dede Sajnas per me
tusi sunaudojo daug popieros 
ant ju atspaudinimo. Valdžios 
spaust nve Washingtone
spaudina visokiu markiu per 
motus 18 bilijonu, kas pripuola 
del kožnos 

po

al-

Amerikoniszkos 
galvos po 100 markiu. Tujų 
markiu verte yra 450 milijonai 
doleriu,.ant atspaudinimo juju 
sunaudoja !HM) tonu popieros ir 
870 tuksianczius svaru atra- 
mento. Kad sudėti visas mar
kes viena po kitai, tai apjuostu 
aplinkui musu svietą vienuoli
ka kartu.

Žmonos, o 
įlinkai nežino verties tikro me
daus kuris yra nandingiaiisin 
del žmogaus kūno, o ypatingai 
del sudrutinimo szirdies. Mo
kyti užtvirtina, kad bieziu me
dus yra geriausiu maistu del 
szirdiw, kuris priduoda jai pa
jėgas ir ant to duoda sekanti 
prilyginimą:

'l’ulam. .senam darbininkui, 
kurio szirdis buvo labai silpna, 
davinėjo daktarai digitalis, bet 
ligoniui nieko nepagelbinejo ir 
vis ėjo menkyn. Ant galo mėgi
no jam duoti tikra midų. Midus 
labai patiko ligoniui, nuo ko in 
koki laika pasveiko ir daktarai 
nusistebėjo tuom stebuklingu 
iszgydymn.

ypatingai darbi-

kurios pa

National Board of Eire Un
derwriters savo mėnesiniam 
žurnale raszo, buk Suv. Valsti
jose kas diena žmones suruko 
186,127,800 paperosn ir sunau
doja 770,000,0(H) zapalku. Rū
kytojai yra labai apsižioplino 
naudodami zapalkas, nuo ko 
kyla tankiai ugnys,
daro per metus 27,04X1,(MM) do
leriu blodes.

Bet kiek tai žmonin pražūs
ta isz tos priežasties. Jaigu 
patys rūkytojai panesza ble- 
des, tai tiek to, bet kiek nuo to 
nukenezia kiti, tai net baisu 
pamislyt.

Rūkymas taip insiszaknino 
tarp žmonių, kad sunku žmonis 
nuo to atpratint (arszian kaip 
nuo prohibicijus.)

Idant gerai suprasti kaip 
Amerikoniszki gyventojai ap
veik szczi o ja arba apvaikszti- 
nes szimet Kalėdas, paimkime 
sekanti skaitlį: Bankose turi 
sutaupine per Kalėdinius kliu- 
bus asztnoni milijonai žmonių 
pinigus, ezedinakuriuos ezedina in 
banka kas sanvaite nuo 25 cen
tu lyg 10 doleriu. Szimet tieji 
asziuoni milijonai žmonių (se
ni ir jauni) aplaikys priesz Ka
lėdas 400 milijonu doleriu.

O kiek tai žmonių vra kurie 
nepriguli prie t uju Kalėdiniu 
(<’brisimas Saving (’Inb) kliu- 
bu f Kalėdinis biznis vra mil- 
žiniszku dalvku Ameriko del 
visu.

Pradekite sziadion czedyt, o 
ant kitu Kalėdų aplankysite sa
vo pinigus adgal su procentu.

Svet imžemis, 
butlegeriavima, 
pardavinejima munszaines, ne
gali pasilikti Amerikoniszku 
nkesu. Taip nusprendė sudže 
apskritinio sudo New Yorke, 
neduodamas pilnu popieru 
Juozui Slivinskiui. — Matyt, 
svetiinžemiai (ateiviai) daro 
gera bizni biitlegeriavimu, už- 
kirsdami kūle Amerikicėziams 
New Yorke, kurie geidže nuo 
t uju negeidžiamųjų

” atsikratyt.riu

nubaustas už 
arba slapta

i 4 biznie-

“Naujienos” pranosza apie 
statyba Lietuviu ligonines Chi- 
cagoje, kuri atsieis in pusantro 
milijono doleriu ir turės 000 lo
vų. Arkitekta-s yra Lietuvis M. 
Žaldokas.
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Skaitykite “Saule” ft
1

SAULE
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ge su savim parvedė karalaite 
namo. Namie tuojau karaliui 
deguczius pasigyrė, kad jisai 
smaka užmusze ir galvas jo pa-

*

sako bobelei: —
• ?

rode. Karalius kmiise dukters 
duktė matydama 

Į ne- 
lumorom isztaro, 

ja iszgelbojo.
t, nes do- 

giiezius žadėjo ja iižmųsžt, kad
■

ar teisybe; M

kad tikrasis iszg(4betojas 
nori rod v t is, 1___ ....
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kad deguczius 
Kitaip bijojo ir sakyt
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Apie du broliu, kurie buvo 
panaazus viens in kita.

Paupeje buvo grinczele ir 
jojo gyveno senelis ir bobele. 
Nieko anie neturėjo, kaip lik 
viena kalyte. Vasara seneli}* sn 
bobele žuvaudavo, o žiema se
nelis blizgiaudavo, o bobele li
kus namie verpdavo. Viena 
karta sugryžes senelis isz žūk
les, atrado dievo duota senelei 
du sūnūs. Pradžiugo senelis ir 

“ užauk lesi m e
sūnelius, bus medineziai!

Praėjus kiek metu, užaugo 
labai raidžiai abudu broliai ir 
buvo labai panaszus vienas m 
kita. Per ju praszymiis, nupir
ko jiem abiem levas po kuine- 
Juka ir iszleido in svietą pasi- 
mandrauti. Iszjojo per laukus, 
per miszkus ir užjojo kryžkoli, 
o ant kryžkeles augo puszis. 
Ir sustoja broliai taip rodavo- 
josi: “na ka, kaip mos josime 
abudu drauge, tai nieko gero 
nedažinosime; jokime vienas 
vienu, kitas kitu keliu.” Taip 
susitarė inkiszo in pusi abudu 
broliai po peili ir sutarė, kat
ras pirma stigryž in ta vieta, 
tuojau pažiūrėt vienas kito pei
lio. .Jaigu kurio peilis bus surū
dijąs, tai tas jau bus numiręs. 
Paskui atsisveikino abudu ir 
nujojo: vyresnis po deszinei, o 
jaunesnis po kairei. Vyresnis 
bejodamas sutiko kiszki ir no
rėjo szaut, «bet kiszkis tarė: 
“Neszauk manės, kai tau atsi
tiks kokia nelaime, tai asz tau 
padėsiu.“ Ir dovanojo jis kisz- 
kiui gyvastį, už tai kiszkelis se
ko paskui ji. Jojo bernaitis to
liau ir sutiko vilką. Norėjo ji 
szaut, bet ir jis <praszesi, kad 
neszautu, žadėdamas būti ant, 
pagelbos. Ir vilkas paskui šoke. 
Szitokiu bildu sutiko toliau ir 
Ieva ir miszka. Visi szitio žvė
rys paskui ji seko. Prijojo in 
miestą ir pamate kad visas 
miestas buvo molynai, po žela- 
ba aptaisytas ir žmones želali
nai apsivilkę vaikszczjojo. Mu
su jaunikaitis, noredaihas dasi- 
žinot del ko szitos žehlhos, pax 
klausė kerdžiaus, szajįa kelio 
galvijus gananti, ir garo, atsa
kymu kad esanti karalaite pa-

kitaip pasakytu
Karalius liepe dogneziu nu

praus! ii’ gražiai aprodyt. Pas
kui paleido žinia, kad atiduo
da savo dukterį iszgelhetojni ir 
praszo visu szaliu karalius ir 
ponus ant v<‘seilios. Iszgirdo ir 
musu jaunikaitis apie ta ir pa- 
mislino, kad ten toks atsirado 
kad prisisavino iszgolliejiniu 
karalaites. Nujojo ir jisai su 
visom žvėrim ant veseilios ir 
pamate, kad veda karalaite ant 
vinezevones su deguezimn. 
Tuojau anas padavė kiszkiui 
raszteli, paraszes, kad jisai ja 
iszgelbojo, dolko ji už kito ei
na. Kiszkelis tuojau sznnirksz! 
szmurksz! tarp žmonių inlindo 
ir pribėgės už akiu■ karalaites, 
numėtė po kojom raszteli. Kaip 
tik karalaite paėmus raszteli 
perskaito ir pamato kad ežia 
pat stovi ir tas jaunikaitis, ku
riu smakui galvas nukapojo, 
tuojau paszauke Ieva ir paro
džius ant jaunikaiezio, pasako, 
kad anas jaja iszgelbojo. Degu
czius szoko ant jaunikaiezio ir 
sugriebęs už kaklo suriko: “Ar 
turi tu ženklus, kad nukirtai 
smaka! Asz nukirtau, nes asz 
jo ir galvas turiu!“ Jaunikai- 

4laivas tai tu su- 
asz pirma liežu

vius iszsipjoviau. “ 
pyle isz maiszelio visus smako 
liežuvius. Szoko žmonos pa
žiūrėti smako gaivu, kurias 
deguczius atsinesze ir atrado 
jas be liežuviu. Dabar karalius 
liepe (legucziii suimt ir inki- 
szns i u sziaudu kuli sudegint. 
O jaunikaiti karalius paėmė už 
žentą. Tolinus bus.

tis atsako: ‘ 
si rinkai, bet

(’zionai isz-

M*' *

kyma kad esanti karąįaite pa
skiria ant smert devjėaia-gal- 
viui smakui, akmeninioj urvoje 
gyvenaneziam. Mat kas mot 
jisai reikalauja vieno žmogaus 
ant p ra ryji mo ir dėlto meta to
kius pagaliukus. Szimet iszme- 
to ant karalaites ir dėlto apsi
dengė visas miestas ir žmones 
želaba, gailestaudami karalai
tes. Ta iszgirdes jaunikaitis su- 
szore savo kumeluka ir injojo 
in miėsta. Jodamas sutiko ei- 
nifut pulkus žmonių ir ant 
aukszto vežimo vežant kara
laite ant smert. Jaunikaitis so
ke su visom žvėrim paskui. Ka
da nuvožė., a'nt tos vietos kur 
buvo urve smakas, tai karalai
te viena tonai paliko, o žmones 
sugryžo atgal. Jauni'kaitis su 
žvėrim prijojo ant tos vietos ir 
kaip tik smakas, iszlindes isz 
urvos, jau lorvaja ant karalai
tes iszžiojas nasrus del prary
jamo, tuojau jaunikaitis užlei
do ji žvėrim. Levas su vilku 
griebė smaka ir suleido in ji 
nagus, o meszka sugriebus in 
savo rieszkuezias smako uode
ga, turėjo ji kad nelwgtu. Ta
da jaunikaitis priszoko artyn 
ir su kardu nukapojo smakui 
galvas. Nukapojus, iszpjanste 
isz ju liežuvius, susidėjo in tor- 
ba ir tarė karalaitei: “ 
eik namo. ■Smakas jau negy
vas!“ Karalaite prasze jo, kad 
užeitu pas jos ieva del padeka- 
vojimo, bet jisai atsisakė kad 
neturi dabar laiko ir nujojo 
sau in miestą ant nakvynes, 
nes jau buvo vėlu. Gryžtant ka
ralaitei namo, užstojo jiii kelia 
deguczius ir su kimu grasin-
_ _ a a _ — * * : a '

Dabar
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damas, liepo prižadėt kad aakis 
i • 1 . 1 •• • • * • .Į

smort ir surinkęs visas 1 , . ' I ’ t j
levui kad jisai ja iszgelbojo 
nuo i
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smako galvas in maišia, drau-
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Pakenčia geraus nešiojimo 
šlapiose kasyklose

gunio pakęsti ilgaus nešiojimo kasyklose ir 
toks gumas vartojamas į

Padai storus ir drūti, su mažu prailginimu 
apsaugoti viršų nuo aštrų akmenų.

Ball-Band” čebatai ir kurpės smagus nešioti per visa dienų.
Balti, raudoni ir juodi.

Del visokio sunkaus darbo
MISHKO” — “Ball Band” Odinio Dflrrbo Kurpčs. “Mishko” padai 

yra vandens nepermerkiami ir galima ilginus nešioti negu odinius 
padus.

Keikia drūta us
U Ball-Band’’ Lopacs ir Himincr rūšyse.

ant visų pusių

4

‘M
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j
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' I

apie šlapias kasyklas prašykie
H

* h

kiūrėk del raudonos boles ant kiekvienos karkos.

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. 
460 Water Street, Mishawaka, Ind.

Niinias Kuris Išmoka Milijonus Del Itušles”

Darbininko Draugas

i

LADIES!
YOUR DRUGGI6T
RBCOMMENDS

ROYAL PURPLE
PILLS

ATTENTIOHIi -------- -- !

IPAIN-EXPELLER
Valzbaženklh uireg. S V. Pat. Ofha.

II

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUVISZKA3 
CRABORIUS MAHANOY CITY
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1

Dis. by First National Laboratories
Lehighton, Pa.

Laidoja kunus numeireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikes- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t. 
520 W. Centra St. Mahanoy City, Pa.

*

Gargus per daugiau kaip 
50 nietiu

1 Femyk Ikaro (Anchor) Valsbaienklį

't.

Camel—didžiausis tabako žodis visų laikų
h 4

namų Turkiškų ir Amerikoniškų tabakų. 
Dėlto kad Camels niekad nenuvargina sko
nio ir niekad nepalieka cigaretinio atsida
vimo. Didžiausia tabako organizacija pa
sauly sudeda viršiausį į šitą vieną cigaretą. 

% 
Jei norite labiausia prisirpusio minkštumo 

kokis kada ners paėjo iš cigareto, pabandy-

y t y w to

t

y NIEKAD rūkymo istorijoj nebuvo tokio 
cigareto kaip Camel. Jokis kitas cigaretas 
nebuvo taip maloniai sutinkamas tiekose . 
milionu namų.

Kada Camels pasirodė pasauly jie sutverė 
visai naują jausmą užganėdinimo ir pasiten
kinimo rūkyme. Milionai kurie išbandė

■ M A • « M . «*.•« •

ruko tik Camels *
Camel yra pasaulio numylėtas cigaretas. 

Camel remia didesnis skaičius pirkėją negu 
bile kitas cigaretas turėjo. Kodėl? Dėlto 
kad Camels susideda iš parinkčiausią augi-

' 7 i. '’M'; y 4 'i' ■; "'i* |,:i ■: ?l: i ' '''l-■ i 'i ' i, i ■'I'”! '! i' t i -i1 j" i'1:. 1 ■|'‘"i ' 11'' ; J

| . 'I . 1 ?■

visus,’ kurie gerai galėtų mokėti brangiau,
1' _ ■ 1 L: '    •

■ ta

kite Camels. Nežiūrint kiek jus sutinkate
mokėti, jus šiame garsiame pasirukyme
rasite kiekvieną puikią ypatybę kurios kada 
nors ieškojote cigarete.

| |' , . .’i Ii m ijt|į i; j 7 J i'* ' ' I ,, f'.

Pasiimkite Camel!

R. J, REYNOLDS TOBACCO COMPANY, WINSTON-SALEM, N. G,
1 . . j i 't
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ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

Forest City, Pa. f Diena 23 
Noveiuberio mire czionai.s Vin
cas G a bris, kuris pusi i ko dide
liam nuliudimiu paežiu ir du 
mažus vaikuczius. VoliunL ki
tados gyveno Honesdale, Pa., 
bot mirė esionai-s.
atsibuvo su bažnytinėms 
maldomis ir palaidotas' ant 
Szv. Antano kapiniu.

I .aido*U\es 
pa-

Hammond, Ind. — Pranas 
Margyl, pamatęs kad jo žmon- 
apsikirpo plaukus, paemes vi
sai nuskuto jos virszugalvi, 
pirm snriszes jn virvėmis.

Chicago. — Pleszikas mirti 
nai nuszove Lietuvi Antanu 
Bani, kuris turėjo huczernia. 
Banys vėliau pasimirė. Pleszi
kas gi niPko neposzes, pabėgo.

nusi-— Ana diena baudi* 
troszkinti gasu Town of Laki* 
gyventojas Juozas Mikniaus 
kas. .Jis buvo 45 metu amžiaus 
nevedės, g 
bariuose užpakaly 
Palina St.

Kaimynu pasakojimais, Mi
kalauskas buvęs insimylejes in 
kokios tai gyva-naszles (lukte
ri. Jis praleidęs del jos daug 
pinigu ir tikėjosi su ja apsi
vesti, bet ji ji atmeti*. Isz nusi
minimo jis bandė nnsitrosA'in- 
ti gasu savo kambarėliuose. 
Rasta ji dar gyva ir nuvežta 
ligoninėn, bet daktarai sako, 

kad pasveik-

gyveno trijuose kam-
4612 So.

jog nėra vilties, 
tu.

Jersey City, N. J. — Povylas 
Borowsky ir Juozas Kempis a p 
skunde Aleksa Kopko, kurio 
groserne ir mesinycz.ia jie buvo 
pirko, už atidarymu punaszios- 
kautuves kitame bloke. Teisė
jas vienok ju skunda atmete, 
nes per neapsižiurejima in par
davimo kontraktą buvo in ra- 
szyta “penki blokai’’ bet ne
pasakyta kur tie blokai 
kur Kopko neturi teises

a naszu bizni uždėti. Teisėjas
‘ ko.

yra. 
pa 
sa- 

reikejo pažymėti kad kai
ha eina apie gretimai esanczius 
blo/kua.

Auburn, UI. — Pas mus pra
dėjo kasyklos dirbti kas dien, 
tik iszskiriant vieno szapto. 
Bei pribuvusiems isz kitur sun
ku aplaikyti koki darba, nes 
visur <
tekt inai.

na -
o

larbininku randasi už- 
Motereles ir dirba 

diena ir nakti prie samogonku, 
konia kožnojc st ūboje varo 
mine ir taip pailsta nuo toj
darini, kad vos paeina. Vyrai 
pa rėja isz darbo, turį patys 
pasidaryt valgi ir iszvalyt sta
bą. Kaip kur gaspadineles pa- 
siszauke in talka daryme mum 
szaines ir koki vaikineli kuris 
prigelb>ti joms ragauti ir.... 
Geriau miteles dažiurekite stu- 

I kas, vyrus ir vaikus, nes Bal
truviene pribus in pirszlius del 
senberniu, kurie lenda prie 
jaunu motorėliu. Badai jau keli 
vyrai pirko pisv.įalietus idant 
atsikratyt nuo tujų “jnodvar- 

Geriau a ps i ma 1 szy k i t, 
galite papult in didele be-

niu. 
nes 
da.

Union City, N. J. — Husas 
pervažiavo ant gatves žaidusi 
Burnatavieziaus vaiku, 6 metu.

Brooklyn, N. Y. — Szio Sek
madienio vakare buvo atsira
dusi ugnis prie kun. Remeikos 
parapijos bažnyczios, sandelio 
kambary. Ln laika ugnis buvo 
pastebėta ir užgesinta, iki ne- 
iszsiplete in gaisra.

LUtuvlsakas Graborlus
K. RĖKLAITIS 

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Tūrių pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.
sis w. Šers** ai..

MANASOY CITY. PA.
SOS VAKKKf ar,

TAW1QCA. PA.

*

Naujas Kamisorius isz Australijos.• •

t
Sir Hugh Denison ir jojo pa-

t i.
dinsta

T

y
ihonal

kuris apims kamisoriaus 
isz Australijos Wash

ing! one, I). (’.

'• SAULIS”

Kaip Likti Amerikos MOTINĖLĖS KALBA
Piliecziu.

Laike paskutinio posėdžioA I l\ t | /( AP 1\ I ( L 1 1 11 w I JV/nt U /i I W ) 

Kongresas priėmė net tris by
las, kurios padaro kelias per
mainas natūralizacijos insta- 
tyme. Pirma byla, sako, kad 
pirmos popieros bus geros kad 

iszduotos per Irisde- 
dienu

Jie tvirtai

John Lizdas
PIANAI 

Plejerei - Baby Grandį 
Ant Lengvu Mokescziu

apie
Ispanijos

beveik

w taryiTT d
spinduliai.nors isztiuoios per 

szimts dienu periodą priesz 
rinkimus. 'Pas inslatvmas vei- •1
kia atbulai. Antra bvla sako 
kad Eederalio 'Teismo toisda- 
riai turi teise paliuosuoti apli- 
kanfn ir liudininkus nuo egza
mino atdarme teismo jeigu pir- 
iniaus buvo natūralizacijos ty
rinėtojo iszegzaminnoti. Tre
czia bylu aprūpina tuos kurio 
tarnavo Suv. Valstijų laivyno 
ar armijoj karos laiku. Jie da
bar gali gauti pilietystes po- 
pierns taip lengvai kaip gavo 
kareiviai kares laiku, bet apli
kacijos turi būti paduotos 
priesz Gegužes 26, 1928.

Dolei tu svarbiu permainų ir 
daugeli kitu permaina proce
dūroj, kurios invyko per perei
tus kelis metus, Foreign Lan
guage Information Service isz- 
leido nauja pamfletą 
r m - - - —

5

1|ii; K“' 
u' J ‘■GJ 
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Man kalbėjo motinėlė 
Žodelius gražius, 
Szi rd i n dėjo, szirdužele 

ne žodžius.
Ir i n smigo in krutinę 

įgilini,
Minint kalba ta auksini1 
D u szio j 
“Augk, sūneli, bijūnėli 
Augk ir buk geru,
Eik in joga, vargdienėli, 
Buk visur doru.
Kad iszaugsi, vyras busi, 
Pabandysi ju...
Geras būdamas, nežūsi 
Nuo dalios kircz'ui.
Darba tiktai, poterėli 
Dora pamylėk, 
Ir geriausi Dievuleli 
Priesz akis vis turėk. 
Taip kalbėjo motinėlė 
Žodelius gražius, 
iSzirdin dėjo, szirdužele, 
Szviosa — ne žodžius.
1 r gyvena jie krutinoj, 
Atmintyj giliai, 
Minint kalba ta auksini* 
Duszioj — spinduliai.

lt» *

tarnauju,

iszegzaminuol i.

I

NAUJI GVARANTYTI 
PLEJEREI NUO 

$390
36 Rolsai, Sėdynė, Atve-DYKAI žinias in stuba, UŽdan- 

,i ■ ■ gala, Metas Pastrajinimas

u.

i
*

t

GERI ANTRA-RANKIAl PIANAI 
NUO $50 IR AUKSZCZIAU.f 

antNEINSILEIDO LENKU 
AEROPLANO.

Spalio 12 diena 3 valanda po 
pietų ties Budvaicziu kaimo 
sziapus demarkacines linijos 
loke Lenku aeroplanas, 
pasienio policija orlaivi 
szaude ir priverto gryžti atgal 
Druskininku link. Rvszv su tuo 
invykiu, Lenlku laikaszczei pa
kele didžiausia truikszma, buk 
musu pasienio policija.Druski
ninku rajono apszaadžiusi lė
kusi isz Gardino in Vilnių 
aeroplana.
BEDARBIAI LIETUVOJE.
Kaunas.

ir Ukmergės 
esama 

daugiausia
esama 23b 

Szia ui i u apskrity

ISZ LIETUVOS
APIE ISZPANIJOS PRINCO 

ALFONSO ATSILANKY- 
MA KAUNE. * • Kaunas^ — Kai kuriu vieti

niu laikraszczin žinia 
Kaune nova buvusi
princą Alfonsą aplėkė 
visos Europos spauda. Dauge
lis laikraszczin daro sensacin
gu ir drauge kurioziniu iszva- 
du. Princas Alfonsas, osa, at
vykęs in Kauna sanrv.-zv su 
manymu iszrinkti ji Lietuvos 
karalium. Kopehagos “ Ber- 

’raszo kad 
princo atsilankymas turi ry- dabartiniu laiku 

szio su Krikszczioniu Demo
kratu partijos pastangomis in
vest i Lietuvoj monarchija ir 
ju troszkimas — iszrinkti ta 
princą karalium”. To pat laik- 
aszczio isz nežinia kur gauto
mis informacijomis, 
monarchistai dar priesz 
jus metus noreje iszrinkti prin
cą Alfonsą savo ‘karalium. Bū
damas Kaune, princas x*pnc5! 
domėjęsis Lietuvos karinome 
nes reorganizacija.

LIETUVOS PREKYBA.
Kaunas. — Rugsėjo menesy 

Lietuva eksportavo už 17 mili 
onu litu, o importavo už 23 rni 
lionus. Reiszkia. svetur iszveže 
aukso už .5 milionus litu. Bet 
suvodps balansu už pirmus de
vynis menesis pasirodo, kad 
Lietuvai prekyba buvo naudin
ga, nes importuotasi prekių už 
176 milionus litu o 
už 182 milionu.

GAISRAS.
Grineidžiai, Tauragės va. — 

Spalio pabaigoj isz nežinomos 
priežmti<*s sudegv visos po ka
ro naujai atstatytos su visu 
turtu pil. Fren'klerio Grinei- 
džiu kaime, 
cziuje trobos; nuo-toliai pada
ryti didęlj.
GIRTUOKLYBES AUKA.
Tindžiuljai, Panemunėlio vai.

— Liųjkriczio

Kopehagos 
lingske Tidende” 
< ė

Krikszczioniu

I jiet u vos 
d ve-

pk> port nota

Tauragės •v ai s-

(“ V-bes” kor) — L^kriczio 
2 diena, 20 metu vaikinas Bi
tinas, eidamas pas merginas ir 
būdamas neblaiviame slow in- 
virto in upele ir prigėrė.

• KARALIUS DOVIDAS. I I

Benjamin Pumell, kuris sa
ve praminė “
• In” uždedamas nauja tikėjimą 
su kurio pagelba s u bjauri riejo 
jaunas mergaites, likos aresz- 
hivotas ir uždarytas kalėjimo 
už nepadoru gyvenimą.

Karalium Dovi-

in

vėžio

AlUbU 
i a p-

— Sziauliu, Pano- 
miestuose 

1016 
vvru. 

‘>ųr.
bedarbiu, 
Tauragės apskrity 
bedarbiai, o 
125. Iszviso bedarbiu tose vie
lose yra 1,1 H4 o ju >zeimynos 
siirdaro 2,592 asmeniu. Valdžia 
darbo surado tik 192.’

TAI BENT VYRAI.
Pameižiai, Gaures vals. 

Po Pamoižiu kaimu Gaires vis. 
jau antri metai kaip riogsojo 
nuvirtęs tiltas. Ji taisyti Gau
res valscziaus valdyba visai ne 
si rupi no.

Szia vasara 
Gaures
žiūrinėjo matavo, svarst 
vojo, 
nuderiu ilgio 
gal aktas 7 ineteriu buvo), tai 
perdaug medžiagos reiksią ir 
galu galo prieita prio iszvados 
— tiltas nereikalingas, 
priesz kara nebuvo,
dabar. Labai filosofiszkai 
vi ražaitis galvoja tik 
ta, kad Gaures valsczius su po
nu virszaicziu taip pat priesz 
kara nebuvo, o dabar vra,

Galu gale po tokio 
tilto dekreto, Meszku
meižiu kaimu ūkininkai, matv- 

nesusi- 
susidejo

Ant Kalcdu fmcis 38 motai 
kaip “Saulei’’

Bo paliovos kas Nodolin 
jums zauniju, 

Po svietą t uriu lakfch t i, 
Naujienas isz visu rinkli. 
Net man kurna Baltruviene 

kalbėjo:
Reiki* tau pasilsėt — rodą 

davinėjo, 
Surinksiu aukas ant tavo 

naudos 
Iszkeliaiikie pasilse.

kokios dienos.
Bet kur tu žmogau atsilsi 

gausi,
Kad visi naujienas sznalrzda 

in ausi.
Reikė rašyti, 

Niekszus mokyti. 
Ir vėla, skambina t i lipom s, 
Szauke mano kokis (ai

ponas, 
Idant pributau in Patters-ma, 
Pabarti tonais dideli 

nevidoną.
Pribuvęs in vieta nuėjau. 

Ir ten koki szpieliu užtikau, 
Puikus butu vaitkinelis, 
Bet didelis neiszmanelis. 
Merginas kalbina vesti. 
Bet tik kad isz doraus kelio 

iszvesti.
1 r ant juoko palikt 
Po tam isznykt.

Mergaites tokiu szpieliu 
saugokitės, 

Per t oria gerai tokioms 
duokite,

O tada bus goresni, 
Ir iszmintingesni.

* * ♦
Isz ton in Newarka 

nuplėšyk o ja u.
ln karezomelia pasilsėt 

užėjau, 
žmogeli sėdint užtikau. 

Nulindęs buvo tuo pažinau, 
Prio manos prisiartino.

Grąžei pasveikino, 
savo bedas ])railojo kaįboli.

Veikti ir stenėti^ ’
Kad jo Keiduko po velniu 

iszcljimo, 
Visa turtą su savim phemey 

\rarg‘sza paliko, 
Be skatiko.
* ♦ ♦

O kad kvaraba su tokia 
galva,

Ir nedyvai, turetie tokia balda 
Tai sunku visiką athįiinti,

Ir del visu garsyti.

1

buvo 
valseziaus

at v v kės 
virszait is, 

gal-
t

(O

e 
blate akta, kad tiltas 

reikalingas k

Girdi, 
uorei k ir

P- 
užmirsz-

liūdno 
ir Pa-

darni kad nieks ant jo 
mylės, ėmėsi darbo, 
visi medžiaga ir per dvi dienas 
pasidirbo stipru tilta.

Nors tilto, pasak virszaiezio 
))(ų dabar vra ir 
virszaitis ‘kaip

ir ” ne buvo,” 
bus, o ponas 
viszaicziu nogime taip tur but, 
juo ir nemirs.

Valio darbsztus Meszku 
Pamoižiu ūkininkai, 
kitiems, kaip reikia daryt su 
apsileidusiais ponais.
LIETUVOS PACZTO TAR
NAUTOJU SUSIVAŽIA

VIMAS.
Kaunas. — Liųrkriczio 14 ir 

15 diena Zitiecziu salėj pirmas 
Lietuvos Paczto Telegr. ir Te
lefono Tarnautoju Profesines 
Sąjungos skyrių atstovu susi
važiavimas. Dalyvauja isz 25 
skyrių 52 atstovai. Atstovauja 
apie 1,200 nariu. Dalyvauja ir 
2 atstovai isz Klaipėdos krasz- 
to pasztininku profesines są
jungos. Susi važia viina sveiki
no visa eile organizacijų ir 
asmenų. Posėdy Lapkriczio Is 
diena nutarta prisidėti 
Lietuvos Darb. ir Tarnautoju 
Pofesines Sajungu Centro Biu
ro. Buvusi Laikinajai Centre 
Valdybai už gera Sąjungos 
reikalu tvaukyma iszrcikszta 
padėka.

nebuvo

ir
Pavvzdis

prie

“Kaip 
T’apti Piliecziu’Suv. Valstijų.” 
Pamfletas turi visas naujas 
permainas ir regulacijas. Gali
ma gauti knygute už dvide- 
szimts-penkius centus isz Lie
tuviu Biuro, 222 
New York (-itv.

Fourth Avė. 
—F. L. r .{S.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Priimami* jusu sena Piana arba 
Fonografą kaipo dalini užmokesti 

ant bil<- kokio naujo Piejerio.
Raižykite o gausite pilna suraaza

JOHN LIZDAS
477 S. MAIN ST. 

WILKES-BARRE, PA.

M1!

f

1

SKAITYKITE U SAULE

"TEMYKIT.”

Turiu ant pardavimo dideli 
bizni. Sztoras ir buezorno, taip 
gi su gyvenimo kambareis, 
trijų lobu. Del platesniu žinių 
atsiszaukit bile kada.

Jonas Szvcdas, (Agentas) 
40 East Broad St., 
West Hazleton, Pa.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,358.62

Mokume d.czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prio jiiflu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad Ir 
jus turėtumėt reikalą su musu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis.

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusios 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo paprascziausiu iki prakil
niausiu. Parsnmdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu. kriksztyniu h 
kitiems pasivažinėjimams.

BeU Telefonas 1B78-1L

i

t

t.99)

U. BALL, Prezidentas
G W. BARLOW, Vice-Pro.
J. E. FERGUSON, Kas.

EXTRA! GERIAUSIS KU KU LAIKRODIS RINKOJE!

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje.
Ant antro floro Kline Sztoro.

19 W. Center St. Mahanoy City
Jeigu jus norite nusipirkti gera 

Ku-Ku Laikrodi, na tai nusipirkite 
szita laikrodi o busite pilnai, užganė
dinti. Szitas tikrasis Ku-Ku Laikro
dis importuotas isz Europos, pada
rytas isz tvirto rieszut-medžio, puikei 
iszpiaustytas, su raudon-medžio pri- 
dezekais, nosiniai ir juod-medžio 
ranka padaryti invairus artistiszkl 
iszmarginimai, puikus viduriai, baltos 
szlapio kaulo rodykles ir numeral, 
musza pusvalandžius kukavimu, labai 
gerai laiko laika ir gali laikyti visam 
amžiui. Aukszczio 17 coliu o 13 coliu 
ploczio. Niekur jus negausite tokio 
puikaus laikrodžio už tokia žema 
preke. Vertas mažiausiai $20.00, bet 
musu numažinta preke yra tik $13.95 
todėl prisiuskito mums tik $2 kaipo 
depozitu o likusius užmokėsite kada 
laikrodis bus pristatytas in jusu na
mus. Užgančdinimas gvarantuojamas 
arba pinigai gražinami.
PASTABA: Jeigu jus gausite ku-ku 
laikrodi kur nors kitur už pigesne

preke, tai atminkite kad jis nebus tokis geras kaip kad czionai jumis 
pasiūloma. Siuskite užsakymą dabar kol preke yra teip žema. Adresas:

PRACTICAL SALES COMPANY, 
1219 North Irving Ave. Dept. 62. Chicago, Ill.

...  .    =. ...  : == =    ..
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KREIPKITĖS PAS DR. HODGEN3 
Philadelphia Specialistą 

Visos Kroniszkos Ligos.

Silpni, Serganti Vyrai ir Moterea 
Ne Serganti bet visgi 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.
tik pajiaf*

i

Papra.sze mane in vienii 
vieta ant želaniisziu,

Kaip jau žinoma del vibti,
Kad ir Rožaiicziu gieda, 

Daug geria ir niesos edti.
a w a • IjlDidelio seimo ten nebhvo. 

Keletas poru tik pribuvo, 
Tai gerti invales turpjo,

,i

Gere, kiek tik ingal^jo. 
Valanda treczia nakti atėjo, 
Da nekurio sveteliai prie 

stalo sėdėjo, 
Vienas žmogelis labai 

nuvargo, 
Ra reikėjo eiti prie darbo.

Tare in paeziule: 
Duszele eisimo namon 

Ba jąu man sunku galvon 
Rytoj turiu eiti in darba, 

Tai mun labai skaudės galva. 
Bobele baisei užpyko, 
Su krėslu prio vyro priszoko, 
Galva nabagėliui perkirto, 
Vos žmogelis nepervirto. 
Ir da policmona paszauke. 
Žmogeli pas vaitu nutašė, 

Sztriuopa užmokėjo, 
Verkdamas namo parėjo.

Tai vis taip:
Isz Dievo garbes, 
Ant prapulties, 

Rožancziu pagiedojo, 
Paskui ant provos nuėjo. 
Vis.ant didžiausios garbes, 
Su pramuszta galva stones, 

Daugiau Rožancziu nekalbos, 
Tik grinėzioje sedefc.

i i
i

Dept. 62.

i

»

t *.
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VELTUI! VELTUI!
Pureikataukito veltui duo7 

damos pavyzdines bonkutčs 
S AMBINO. Mes norime, 

ud jus lAbandytumet j|!
R AP- RICHTER & CO, 

Berry & So. 5th Sts.
Brooklyn, N. Y.

Geriausis Kūdikiams
Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 

kankinamas spardosi savo maitomis 
kojomis—pamėginkite

A F1
v a

Kam

'4

ii mos pa v y 
AMBINO.

Berry & So. 5th Sts.

t

1ST

MAM>

Nuo užkietėjimo vidurių, dieglio ir 
mėšlungio viduriuose ir skilvyje ne
gali būti nieko geresnio ir pagel-
bingesnio.

35c. vaistinėse.

—uv

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

3-ozias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir cxedina. Dekite savodel žmogaus kuris dirba ir cxedina.
pinigus in sxita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento. 7 ===== ■ '**■>

* I

Antras Floras,

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.

Kožna aanvaite—-Šaradomis, Kot- 
vergais ir Petnycaiomis. Oflsoa va
landos! 9 ryto iki 8 vakaro.

BAUSUM NAME.
4 S. CENTRE ST.

POTTSVILLE. PA.
GYD1KIS SU ŽOLĖMS

Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki valetai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaisą žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome invai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszlo, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir Lt. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auysa 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virst 
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 Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud' 
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 lietuvlsrkus 
kolonijas. Adresavokite szlteip:

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd. Spencerport, N. Y.

I*

J

w1

"Si j

’Fii 
Iii

I 

.. u 
H 

'■’h
1. 'll 

! i i ill



l'!llr fflr %
•#

M

SAULE

ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.

dų.
— Tik 14 dienos lyg Kalė

ISZ SKOTLANDIJOS
Oraigneuk, Scotland i ja. —

— Konsulmonas Jonas Viz
girda atvažiavo namo isz li- 
gonbutes daug sveikesnis po 
operacijai.

— Franas Služaviczius, ku
ris laiko hoteli ant kanųiis įtuKu noien am. Kampo 
Pino ir Asztuntos ulycziu, pra
dėjo pasveikt po ligai kuri ji 
paguldė in lova Ikeles 
tęs.

sanvai-

— Pana Milda, duktė ap- 
tiekorienes L. M. Kazunienes, 
sngryžo namo isz IIlinojaus, 
kur svecziavosi pas savo gimi
nes kelis menesius.

— Pana Paulina Grigaliu- 
niute, kuri turi užsiėmimą Sil
ver (’reek Stato banko New 
Pliiladelphijoj, lankosi ana die
na pas ponia A. Vitkauckiene 
ant S. Main ulvczios.

Kaip nemalonu yra raszyti 
isz savo
pas mus nesmagios naujienos, 
kas kart vis liūdnesnes apsi

tari) nopilnaproeziu

kraszto, kad tokios

reiszke, I
mus broliu Lietuviu, kurie ne
klauso savo si raiko vadovu

— Pradedant nuo Panede
lio, visi sztorai bus atidaryti 
vakarais lyg deszimtai valan
dai idant duoti žmonims dau
giau laiko ant pirkinėjimo Ka
lėdiniu pirkiniu.

— Sziadien Peadingo ka
syklų pėdo; miesto, St. Nicho
las ir Gilbertono apliukinesia. 
Krutėjimas po miestą 
dins.

pasidi-

— Panedelio diena vietines 
Lankos pradėjo iszsiuntineti 
czekius del tuju, kurie per visa 
meta czedino pinigus 
mas (’lub.
$144,315.
is zs i u n s 15
First National Lanka iszsiunte 
$68,315; t’nion National banka 
$67,182 o 
Trust < ’o

4‘Christ-
Viso iszsiunsta 

bankas

Saint Clair, Pa. f Praėjusi 
Panedelis atsibuvo laidotuves 
a.a. Agotos Sierienes, kuri mi
re, sirgdama tiktai viena die
na. Velione paliko didžiausiam 
nuliudimia asztuonis vaiku:', 
isz kuriu vvriauses turi 16 me
tu, o jauniauses 2 metu. Paėjo 
isz Vilkavis/jkio valscziaus, 
Pajevonio apskriezio, 
kio kaimo, po tėvais vadinosi 
Agota Kralikiute. Paliko sesc- 
re Ona Klizienia czionais ir du 
brolius Juozą ir Petra, kurie 
gyvena Wilkes-Barre, Pa. Nu
liūdus szeimyna szirdingai de-

Vilka viszkio
Stolau-

> J

Merchants
diena ezekius, o

American Banking 
$ 15,(KM). Žm o nei i a i

turos pinigėlio užtektinai, bet 
v'urk t i L* ♦ o i imu l/iirio o7fn||_ Ine visi, tiktai tieji, kurie czedi- 
no per visa meta.

t Seredos vakara apie pu
se devintos valandos, nelaba 
mirtis iszplesze isz tarpo musu, 
gerai visiems žinoma tautiete 
Katrina Karaszauckiene apie 
54 metu, po trumpai ligai nuo 
szalczio. Velioni' pergyveno 
Mabanojui apie 40 motu, isz 
Lietuvos paėjo isz Kromos pa- 
rap., Suvalkų rody bos, Kros
nos kaimo, Kalvarijos parapi
jos. Paliko dideliam nuliūdimo 
tris sūnūs Juozą, kuris laiko 

Pel ra,
vargonininką Plymouth, Pa., ir 
Benjaminą kuris užsiima biz
niu miesto, (lukteri Antanina 
Andrejauckione, Brooklyne, ir 
du brolius Petra Isoda kuris 
laiko sztora mieste ir Juozą 
Pliiladelphijoj kaipo ir viena 

Gnmauckiene Middlo-

dideli sztora mieste,

soseri 
porto-

Velione prigulėjo prie S.L.R. 
K.A. 31 kuopos ir moterių I 
draugijos Szv. Rožancziaus, 
kurios vra užkviecziamos szi 
vakara nueiti in veliones na
mus atkalbėti rožaneziu už 
drauges duszia per paliepimu 
pirmininkes. Veliones vyras 
Franas mirė apie penki metai 
adgal.

fjflidotuves atsibus Panedelio 
rvta, 9 valanda, 
neins pamaldomis

su bažnvti- 
Szv- Juoza

po bažnycziojo su trimi miszio- 
mis. Likos aprūpinta paskuti- 

sa k ra meni a is per kun.
Laidotuvėm/ užsiims 

graborius Traška nekas.
Liūdna, kad motore, kuri bu

vo smagiausiam gyvenime, tu
rėjo taip greitai apleisti 
svietą, nes 
mo motore, 
sZeimynelia ir pažinstamus ku
riu turėjo daugybe po visa 
Amerika. Lai silsisi amžinam 
atsilsi Katrina.

ŽMOGUS ISZ MONROE 
PAVIETO KALBA.

tiihis 
Czesna.

buvo gero gyveni- 
myleta per savo

Ira K veri 11 isz Monroe 
vieto sako:

pa"

Kožna meta per 
keletą metu atgalios, labui ken 
tojau nuo kosulio ir perszalimo 

bet

i i

jog turėjau gulėti lovoj, 
praeita žiema vartojau Dr. 
White’s Lung Healer gyduole 
ir jo Cold ir Grippe pigulkas 
ir greitai pasiszalino 
metinis vargas.
Galima pirkti aptiekose arba tiesog 

nuo First National Laboratories, 
Lehighton, Pa. ad.

mano

ANT PARDAVIMO.

Pirmos klasos szilurnos pe- 
cziys (hytoris) geram padėji
mo. Parsiduos pigiai. Kreipki
tės ant adreso

1122 K. Centre St.,
Mahąnoy City, Pa.

(99

I

kavoja visiems, kurie dalybavo 
laidotuvesia ir paaukavo pui
kus žiedus. Laidotuves atsibu
vo Szv. Kazimiero bažnycziojo. 
Kun. Matulaitis ir kun. Kle- 
vinckas laike pamaldas. Palai
dota ant Vokiszku kapiniu. Ve
lione pergyveno su savo prisie- 
ga 19 metu moteriszkam ryszi- 
je, buvo doraus gyvenimo mo
tore ir mylėta per visus kurie 
ja pažinojo.

PRIŽADĖJO PASITAISYT.

Pacziule: —-O tu rakali! Kas 
nakti pareini namo girtas: jai- 
gu nepasitaisysi, tai bukie tvir
tu, kad eisi in pekla!

Vyras: — Ar taip? Va jei! Po 
szimfs velniu turiu pasitaisyt, 
ba norints ipo smert nenoretau 
su tavim susitikt. *

PA JESZKO JINAI.

kurie gyvena Ameriko

Pajeszkau mano pusbroli 
Adolfą Budraiti paeina isz 
Kauno guber. Raseinių apskri
ezio, Vaiguvos parap., Vikrai- 
cziu kaimo, taipgi pusbrolio ir 
pusseseres Stanislovo Budrai- 
cziu,
apie 20 metu apie Chicaga, ir 
kitu giminiu. Meldžiu atsi- 
szaukti pas 'mane arba jaigu 
kas apie juos žino tegul prane- 
sza man ant szio adreso:

Ben. Budraitis
213 N. Second St., 

Girardville, Pat.D.24)

savo pusbrolioPajeszkau
Juozapo Ruockaus, paeina isz 
Starapolio Apskr., Antanavo 
Valscz., Girnupio Kaimo, gir
dėjau kad gyveno Scotland, 
apie 30 metu kaip iszvažiavo 
isz Lietuvos. Taipgi pajeszkau 
savo sesers Staloraicziutes. 
Jeigu kas apie juos žino mel
džiu praneszt arba tegul patys 
atsiszaukia ant adreso.1

Juozas Staloraitis
Box 47 Greg

sesers

(99
9

NUGAROS SKAUSMAI 
LUMBAGAS 
REUMATIZMAS.

Greita, tikra pagelba su Red 
Cross Kidney Plaster.

Tukstancziai naudoja greita patva
ria pagelba nuo baisiu skausmu nu
garoje del reumatiznw ir lumbago 
greitu panaudojimu nuostabaus Red 
Cross Kidney Plaster.

Kam kentėti sekanezia diena, kuo
met szis nuostabus plasteris gali grei
tai padėti jusu nelaimėje. Red Cross 
Kidney Plaster, vartojamas prie 
skaudamu vietų, teikia szilima, pa
gelba ir malonumą. Szitos gyduoles 
persisunkia in skaudama vieta ir vi
suomet skausmai magiszku budu iš
nyksta.

Red Cross Kidney Plastor’is yra du 
kart to dydžio, kaip paprastas plas- 
tris. Jis neskyletas, su raudona flane
le užpakalyje, palaiko sziluma ir pa
deda vaistam persisunkti per oda in 
skaudamus muskulus ir susijungimus. 
Nekentek rytoj. Mėgink Red Cross 
Kidney Piaster'! szianakt ir insitik- 
rink patsai, kaip szis gelbstantis vais
tas paszalys nugaros skausmus, reu
matizmą ir lumbagą. Visose vaistinė
se.

9 

bot klauso kapitalistu darbda
viu pasamdytu agentu, kurio 
pigiai prikalbina nesavo protu 
gyvenanezius, grasindami kad 
po tam jai dabar neis dirbti 
visiszkai negaus, o pas mus los 
laisves mažai yra kad tokiom 
pertart kad neeitu dirbt ir Ju- 
dosziaus vardn nesisavintu nes 
už patarimu kaip buvo jau 
pirmiau raszyta tuojaus toki 
iszgamos bėga policijai skaus
ti ir policija in ta reikalą kisza- 
si VĮiatingai prie Lietuviu, kaip 
sztai in tokiu iszgamu parda- 
viku savo broliu ir savos po- 
draugei eiles atsiranda ir stoja 
darbininku prieszais da kele
tas kuriems jau kaip buvo mi
nėta neapima protas koks var
das skirti. Bet kas indomianso, 
ir tai negalima užtylėti kad isz 
savo burnos daro (atbula, už; 
pakulini) gala, irtad yra pa
sakyta kad ilgas plaukas o 
trumpas razumas, bet czion at
bulai; ir plaukas trumpas ir 
protas visiszkai trumpas kad 
trumpesnis jau negali būti, nes 
sanvaite su keliom dienom 
priesz tai balsavo ir rankas ko
la, kad pirmiau paminėtu 
straiklaužin visiszkai in sve
taine neinsileisti, isz draugijos 
praszalinti ir ju vardai turi 
but užraszyla knygose, kad to

il raugi ja nepri
imti. 'Tas vra vvriszkai ir ta 
nutarimo reikia laikytis kad 
but pavyzdis ant ateities vėl 
kada sust raikavus.

Bet koks nusistebėjimas kad 
neilgai trukus jau savo užma
nymą užmirszo ir kaip pirmiau 
dirbanezius 
kojiais, pardavikais vadino 
taip dabar netrukus pats ju 
vardu pasisavino, kuris ilgai 
nebus užrnirsztas, isz tu tarpo 
vienas net su sunum pradėjo 
straiklaužiaut nuo 15-tos Lap- 
kriezio, Antras panasziai jam, 
taipgi jau turbūt 19-ta pradėjo 
darba. Pirmutiniam ezion pa
minei am 
dirbt ir atlindus in svetaine 
vienas jaunuolis parodo ka to
kia žmogus vertas! Kur jam 
vieta bid ne svetainėj ir žino
ma jau be mandagumo papra- 
sze kad iszsineszt isz svetaines, 
czion nesmirdinl ir czion tau 
vietos n (‘ra.

Kitas vėl nekuriu jaunuoliu 
pagirtinas darbas ir tiesos ke
lio nurodymas net tarp jaunų
jų, pasitaikius jaunųjų kokiam 
susirinkimui ar szokiui ar kit
kam vert (d u jaunimui susior
ganizuoti ir tokius pardavikus 
jaunus in savo tarpa neinsileis
ti. .Jau kaip girdėt buvo du lo
ki isz jaunimo tarpo praszalin
ti ir iszpraszyti lauk — garbe 
už tai jum jaunime. Mažam 
nors ąnt ateities kiti prisižiu- 
reja kad tokiu nenori niekur 
insileisti, 
kad negerai dare jie ir ju tė
vai ir mažam kita karta nedrys 
straiklaužiauti ir savo varda 
žeminti.

Patarle sako: “ 
ganyk” taip ir czion noriu pri
minti da karta kas nutarta, ta 
szventai ir pildykit, o visados 
iszeis ant gero ir nepasiliksite 
ant iszjuokimo.
draugauja su 
straiklaužiais o ne su mumis. 
Mes norim ant ateities per var
gą susilaukt nors kiek geresni 
gyvenimą o jie mum viską 
trukdo, jie musu prieszai ir 
pavidni mes nuo tokiu szalin-

Da kitas vėl atsirado sziom 
dienom savo broliu skriaudė
jas, juodkojis, taipgi priklau
santys prie draugijos. Rodos 
rimto budo ir kaip girdėt gana 
pasiturintis, bet kas ir isz tur
to kad proto trūksta. Kaip ant 
tu patyeziu, kada prasidėjo de
rybos anglokasiu su savinin-

kilis atgal in
Tas vra e

Judosziais, jiiod- 
pardavikais vadino,

nesenai pradėjus

gaus proto, supras

ka iszginoi ir

kais ir jau butu užsibaigė gc- 
rojon pusėn, kaip sztai isz dau
gelio krasztu atsiranda tokiu 
minks'zta-procziu isztiželiu ku
rie atvirai savo ir visus žudo 
amžinai pąnluodaini kapitalis- 
lu vergijon. Liūdna darosi in 
tokius žiūrint rodos kad galė
tum atplosz.es pakauszi vietoje 
smegenų, kokios nors kitokios 
koštos prikrėstu m, juokėsi ne- 
senei isz juodkoju pirmiau ka
pitalistam parsidavusiu, o sztai 
už keliu dienu pats tokiu stojo. 
Asz nemanau kad mirt eres taip
• « • w v e i . « wjau darytu, jau už toki aUižy- 
rnejima vertėtu ir kelnes mote
rim atiduotų o andarokus dė
vėti, nes nova vyram tas visisz
kai netinka. Anglies savinin
kai pamate, darbininku tokia 
nevienybe ir tamsuma, trukdo 
visokiais budais susitaikvma, 
manydami kad diena už dienos 
prisipildys skaic'/ius darbinin
ku be jokio susitaikymo, o ta
da tai jau kaip ju noras taip 

, ir kiek uores tiek mo- 
Susipras tada ir straik- 

laužiai, bid jau po laikui. Jai 
neuždirbis ant pragyvenimo, 
nors dabar ir kapitalistu pusėn 
stojei savo brolius žudydamas 
pamėgink praszyl ponu 
ninku malones ant pragyveni
mo, nors truputi, ar gausi ? Nie
kados! fl’ada tai suprasi ir pa
matysi kaip reikalinga vieny
be ir už ka laiko ponai kapita
listai darbininką. Jiem kaip 1 ik 
ir proga isz darbininku tam
sumo pasinaudoti, o 
nvbe darbininku tai da toli, 
ypatingai pas mus Scotijoj ir 
straikas rodo ant pralaimi'ji- 
mo. Atsirado da turbūt du 
slraiklaužiai 'bot toki mažos 
vertes ir apie lo'kius nėra ko 
kalbėti, kurie be nusistatymo, 
sziadien toks, rytoj jau kitoks; 
sziadien Katalikas, rytoj jau 
Socialistas, Žydas ar Prūsas.

Da karta praszom kitu ko
lonijų Lietuviai nesnauskit, 
iszduokit lo'kius kur tik randa
si ir kiek, 
deni, kad galima butu padaryt 
suraszii visu juodkoju straik- 
lanžiu, o po tani pasistengsim 
ju visu pagarsinus laikrasz- 
cziuose kad visi ir visur savo 
skriaudikus pažintu. Asz kai
po priklausantis prie slapiosios 
pereigų vedimo, 
suruoszti, bot 
eziant žinos per Saules Red. 
no ypatiszkai,

apsieis 
k (‘s

> 
savi-

tikta vie-

nesnausk i t

vardais ir p ra va r-

apsiimu lai 
vien tik siun-

ne ypatiszkai, tuomkart sudie, 
laukiu pasipilant žinių isz visu 
kampu Scot i jos ir Anglijos.

Szkotinskas.
ANT PARDAVIMO.

Parsiduoda namas Lietuvoj, 
Marijampolės mieste. Namas 
naujas, du melai kaip statytas, 
Amerikoniszko stiliaus ant 
dvieju gyvenimu, J3 kamba
riu, arti geležkelio stoties, tin
kamas del bilia kokio biznio.

mano 
yventi

Priežastis pardavimo, 
szeimyna nesutinka 
Lietuvoje. Del platesniu infor
macijų kreipkitės laiszku arba 
ypatiszkai pas: Stanley Kuc- 
kaitis 306 W. Arlington St., 

Shenandoah, Pa., 
arba ant szio adreso:

Europe — Lithuania 
Mare Kuekaitiene, 
33 Gedamino gatve

Ma rijampole.
9
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CZEKOSLOVAKAI APVAIKSZTXNEJA SAVO D IENA VIRGINIJOJ.
rirmiitinis ('zckoHlovak i,jos ministeris likos priimtas iszkilmingai per savo taut įerzins

Urt

Pel(‘i'.s/burge, \ irginijoj, kada ministeris Zdcnck Fcrlingcris, apdovanojo ji garbes orderiu 
<’zekoslovakai laja diena turėjo puiku pasilinksminimą su tautiszkais szo- 

ir Ferlinge-

< i Balto Levo. 1 9
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Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, UŽymas galvoje, 
Galvos porszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz p^iszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais no stempomis). Iszrasta ir 
parduodama vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.
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kinis. Prie ininisterio (su mandiera) stovi gubernatorius Byrd, Kicliard Crane

M
ris, kurie prisižiurineja szokiams patogiu Shivokaicziu.
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KOKIOS BUS ULYOZIOS ATEITEJE PRIE KOŽN O DIDELIO BUDINKO.
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Pagal pranaszavima garbaus arkitektoriaus Alfredo C. Bosson, tai prie kožno aukszto
idantbudlnko ateitoje, kokius slaty s New Yorke, rasis saidvokai aplinkui kozna ankszta,

darbininkai galėtu pasivaikszezioti ir inkvepti czysto oro. Paveikslas parodo toki budinka *
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kuri pastate Fritz Kroeger, mieste Hamburge, Vokietijoj.
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KAIP NORĖTUMĖT GESYTI UGNĮ SU SZITOKIU APARATU?
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\ Sztai kokioms niaszinoms gesino agni senoviszkuose laikuose
Ant ugnines parodos Sydney, Australijoj, buvo padirbta szitas senoviszkas aparatas gesi-

Anglijoj 1590 motę.

nimo deganeziu namu, žinoma, tada nebuvo tokiu mum kokius sziadien turime, nes buvo tik 
mažos bakūžėlės vieno laipsnio. Kaip galėjo užgesyt liep>na su tokia “maszina 
kai ima.

tai net juo-) 9

MIESTAS SYDNEY PADOVANOJO PUIKU PAVEIKSLA PREZIDENTUI COOLIDGE.
Szitas didelis paveikslas kuris perstatų atplaukimu Amerikoniszkos flotos in Syd

ney, Aust ra lijo # Jtilajaus menesi 1925 mete, likos padovanotas del prezidento Coolidge per
Australijos kamisoriu Hugh Denison, kuris pribuvo in czionais užimti vietą ambasadoriaus.
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