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ISZ AMERIKOS !NORI PERMAINYTlilsz Visu Szaliu
PROHIBICIJE

I

m

TEISINGA BAUSME

JAUNAS JOKUBONIUKAS 
SU VAŽINE J AS JU TĘVA, 
TURES PER DU METUS 

VAIKUS LANKYTI.

Muskegon, Mieli.
Jokubonis, 
priesz dvejetą savaicziu 
žinodamas automobiliu užgavo 
ir tižmusze Floyda Torrey, ku
rio du maži vaikai, Gene G ir 

liko sioratu-

— Jonas 
1G metu vaikinas, 

va

Pauline 4 metu, 
kais.

Joknhoniukas, kuris dirba 
viename vietos fabriko, buvo 
aresztuotas, bet kadangi nelai
me atsitiko notyczia, slidžia 
Ruth Thompson, motoris/.ko, 
paskyrė jam ypatinga bausme; 
būti likusiems 

didesniu broliu.

kuris

sierai ūkams : 
“didesniu broliu,” ir kas antra 
savaite atlankyti juos per dve
jus motus ir per ta laika isz 
savo uždarbio iszleisli nema
žiau kaip $400 vaikucziams 
szelpti.

Sieratukus paėmė pas save 
ju moeziuto, Mrs. Jennie Tor
rey, ir Jokuboniukas sziandie 
atliko pirma savo priederme: 
atlankė naszlaiczius ir nuneszc 
jiems visa glebi invairiu dova- 

•nu ir zoboveliu. Jis žada daryli 
visa, kad isz tikruju butu bro
lis vaikucziams.

OPERATORIAI KERSZINA 
NUMU8ZIMU MOKESTIES 
“UPĖN SHOP” R7LSYKLU.

Washington, D. C. — Senato 
Interstate Commerce kamisije 
kuri tyrinėja minksztuju aug
liu straiko padėjimą ir daginio 
nepaprasta pripažinimu opera
torių kaip: Rockefellerio, 
Schwab, Mellon ir kitu.

Operatoriai tvirtina buk au
gliu yra per daug ir turi maža 
pelną. Schwabas tiesiog pasa
ko ir persorgejo John L. Lewis, 
prezidentą angicka'siu unijos, 
kada tasai sėdėjo prie stalo: 
“Jaigu tu spiriesi didesniu už- 
mokoseziu del anglekasiu, 

kasvklos bus

Roekefellerio

>

ORINIS MILŽINAS

I Manoma Investi Valdžios Monopolius 
Kurie Pardavinėtu Gerymus.

Užbaigė Mokslus
Turėdama 17 Metu

Sakoma kad pana Edmar 
Gardner, kuri turi 17 metju yra 
janniauso studente kokia kada 
užbaigė kolegija Suv. Valst. 
Badai pana Gardner yra ge
riausia studento už visas kitas 
pagal metus. Užbaigė ji moks
lus Rįpon kolegijoj, 
ne. "
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UŽGANĖDINTI ISZ SAVO
ILGIO VEDUSIO GYVENIMO

ISZ LIETUVOS

WASIIINGTONAS — Tiesu 
Kamisije perklausinejo argu
mentus ant permainymo ir pa
gerinimo probibicijos tiesu 
taip, kad valdžia pavėlintu in- 
steigti valdinius dispanserius 
arba vadinamus monopolius 
kuriuose pardavinet u 
namus gerymus.

Kongresmenas

LĖKS SU 50 PASAŽIERIAIS, 
YRA 158 PJSDU PLOCZIO,

TURES 12 MOTORIU.
1

LONDON — Didžiauses oro- 
planas ant svieto yra baigomas 
dirbti llpruier ('o.,dirbtuvėje 
prie (Mustance ežero, kuris ga
les sutalpinti penkcsdeszimts

prohibicijos

S1O.

sutalpinti pe u k esdesz i m t s 
pasažieriu ir bus naudojamas 
per Vokiszka-A mcrikoniszka 
kompanije ant gabenimo pa
sažieriu per mares.

*rolini(‘sniii žiniųrrolini(‘snin žinių apie t a ji 
orini milžiną neiszduodama ir 
yra laikomos slaptybėje bet 
tik tiek dažinota kad eroplano 
sparnai yra 158 pėdu ploczio— 
sfiarnas huo sparno, gali pa
kelt i 44 tonus sunkumo, turi 12 
dideliu niotoriu, dvylika pro
peleriu, dn varytojus, du radio 
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NORĖJO NUSIŽUDYT MAT. 
KRIKSZCZIUNO UŽ- 

MUSZEJAS.
Kriminaline policija prane

sza, 
cziuno užmuszejas Eini kas 
Vladas, perduodant Panevėžio 
kalėjimui, trenkė galva in ad- 
verija ir apalpo. Ligoninėj Ei
nikis atsigavo. Gydytojai tvir
tina, fkad sužeidimas gyvastei 
nepavojingas.

Einikis prisipažino nužudęs 
Mat. Krikszcziuna, taip pat da 
daugiau nusikaltimu padaręs.

APIPLESZE VARGINGA 
NASZLE SU 9 
SIERATUKAIS.

Vėžionys, Alytaus aps., Ne- 
maninu valscz. — Sziu metu 
Sausio menesi isz 21 in 22 die
nos nakti pas pil. Pucilauskie- 
ne piktadariai, atidarė gyvena
mojo namo langine, iszeme lan
gą, kur buvo laikomi visokį 
daiktai, inlindo in vidų ir isz- 
nesze isz ten buvusius rubus ir 
kitus panaszius daiktus, 
kui inlindo pro langa in kieti, 
kiek rado iszkultu grūdu visus 
susi seine pasiėmė. Apie vagys
te pranesze policijai. Pas inta- 
riamus žmonis padalyta krata, 
bet nieko nerasta. Po visu kra
tų, sako, nakti szeimininke pa- 
maeziusi atidarant langine isz 
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Sztai paveikslas Wilsono Cleveland

kad antrasis Mat. Kriksz- 
užmuszejas

operatorius, kapitoną, du inži
nierius ir dvylika tarnu kaipo 
ir peiikesdcszimts pasažieriu. 
Isz to duodasi suprast kad tai 
iszlikruju bus milžinas.

Po 
mui szito eroplano, kompanije 
ketina padirbti da didesni.

KAREIVIAI SUBADĖ 15 
KUNIGU. 

t

Budapęsztas, Vengrija. — 
Praeita sanvaite kareiviai Tar- 
gulemareje subadė peiliais pen
kiolika Graiku Katalikiszku 
kunigu, kurio dalybavo proce
sijoj prob’slukpritxsz nauja in- 
statyma, kuriu unijotu tikėji
mas buvo pastatytas po Orto
doksu tikėjimo vietoje.
SURADO 13 SUSZALUSIUS 

KELEIVIUS.
Viodnius. — Joszkotojai su

rado 13 žuvusiu keleiviu kurie 
per sniegą 

Soonblic k.

užbaigimui ir iszbandv-

ir jo pacziules isz 
Brooklyn, N. Y., kurie ana diena apvaiksztinejo sukaktuves sa 
vo vedusio gyvenimo 63 metus. Tankiai Cleveland grajina ant 
vargonėlių o jo motere gieda.

Pas-

KIEK ŽMONIŲ PRAŽUVO
NUO VULKANU

Sabai b isz 
(’h i cages, kuris innesze taji už
manymą priesz kongresą, siū
lo idant uždraust dirbti mun- 
szaine ir kitokius gerymus ir 
juju pardavinėjimu, tiktai val
džios monopoliuose kur nepil- 
namecziai negalėtu pirkinėti 
gerymus, tiktai pihiamecziai 
galėtu pirkti del naminio su
naudojimo ir tai nedaugiau 
kaip dvi kvortas arielkos, pen
kiolika kvortų vyno ir trisde- 
szimts kvortų alaus ant mene- 

Snlaužymas peczeties ant
bonkos kur kitur ne kaip na
mie, butu baudžiamas.

Isz tokio pardavinėjimo gė
rynių monopoliuose valdžia tu- 
detu kasmetinio pelno 1,117,- 
000,000 doleriu. Tieji kurie da
bar moka butlegeriams už ne
žinia kokius gerymus, po de- 
szirtits ir daugiau doleriu, gau
tu geresni Jr sveikesni sztopa 
nito valdžios po doleri už kvor
ta, 50 centu už kvorta vyno ir 
20 centu už kvorta alaus, o ta
da butlegoriai ir szmugleriai 
kurie dabar pasilieka milijo
nieriais trucindami ir demora
lizuodami žmonis, turėtu pasi- 
jeszkpti sau kokio natini i ilges
nio darbo nes tada niekas tru- 
cinanczio sztopo nepirkinėtu.

Apskaitoma kad nuo 1500 metu pražuvo ne 
mažiau kaip 200 tukstaneziu ypatų

g ras indą- 
“jei

Žymus tyrinėtojas vulkaųu 
profesoris Karolius Sapper,

GAILESTINGI PALICIJAN- 
TAI NUSIŽUDĖ.

Viodnius. — Austrijokiszki 
palicijantai yra labai gailestin
gos szirdies kaip parodo szitas 
at si t iki mas:

Vienas palicijautas surado 
jauna mergina sužeista per au- 
tomobiliu-taksi. Sulaikė szofe- 
ri, kuris nenorėjo mergina pa
imti in taksi ir nuvežti in li- 
gonbuti, sakydamas kad jam 

’sutersz automobiliu su tekan- 
cziu krauju isz ža id u Ii u. Pali- 
cijantas iszgirdes tuos žodžius 
paszauke: “
gyventi tokiam nemielaszirdin- 
gam sviete,” 
džiais nusiszove. Adbeges ki- 
ta's palicijantas ir matydamas 

, isztrau- 
nusiszove

NEISZDUOSI SZITO 
ZAMINO, NE BUSI 

INLEISTAS IN 
AMERIKA.

New York. — 
czionais 
konsulini Lietuvoje 
ir kitur 
tuos kurie geidžia pribūti in 
Amerika. Tarp kitu klausymu 
užduoda ir szituos:

L Kodėl durnai eina in vir- 
szu o ne žemvn ?

2. Kodėl obuoliai krinta nuo 
obeles ?

• » 
«>

NE

Pranesza iii 
kad Amerikoniszki 

Lenkijoje> 
egzaminavo ja visus

dirbo nuo keliu metu idant su- 
skaityt, kiek žmonių pražuvo 
nuo vulkanu. Pagali skaitlį su
rasta visose vieszpatystese, tai 
nuo 1500 meto pražuvo apie du 
szimtai tukjstancziu žmonių bet 
ir tai ne tikras skaitlius. Dau
gelis vulkanu kurie atsigaivi
no, valdžios nepadaro jokiu re
kordu idant ndbauginti gyven
toju. Apie mažesnius atsitiki
mus visai neraszydavo bet di
desni atsigaivinimai vulkanu 
atsitikdavo ant mažu salų kur 
žuvo daugelis žmonių nes ne
turėjo kur pabėgti kaip tai at
sitiko Ticlu 1660 mete ir Toris- 
chima 1902 mete.

Daugelis žmonių inszokdavo 
i u vulkanus isz priežasties ti- 

pasiau- 
kaudami ’save dievaieziams.

Daugiausia žmonių žuvo so
le a nez i uose atsitiki m u ose:

1883m. žuvo 36,417

palikda-

iszgasczio suszukusi: 
ežia?!”. Tada pasirodęs už lan
go kažikoks žmogus, 
mas revolveriu, atsake: 
dar mėginsi tu daiktu jeszkotl,
tai ežia neliks gyvo nei vieno”, 
ir po tu žodžiu piktadaria isz- 
nykes. Priesz Kalėdas mirė to 
namo szeimininkas, 
mas žmona naszle su devyniais
mažais vaikais, todėl piktada
riai, naudodamiesi tuo, kad na
mie nėra ne vieno suaugusio, 
drąsiai elgiasi, o vargsze naszle 
szio grasinimo iszsigandusi to
limesnio jeszkojimo nedaro.

likos užgriautais
ant kalno “Soonblick.” Kada 
joszkotojai prisiartino prie tos 
vietos rado iszkisztas rankas In 
virszu ir tokiu budu žuvusius 
surado.
MAUDYNE DEL 1000, VIE

NAS KAMBARYS DEL
4 RUSU.

Maskva, Rusija. — Sovietu 
“rojuje” 
porte parodo, kad Rusijoj kiek
vienas žmogus turi gyventi ne 
didesniam ploto kaip paprasto 
stalo virszus. Oficialis doku
mentas aro,do sztai ka:

Miestuose yra tik viena vir
tuve del 12 žmonių. Yra tik 
viena maudyne del 1,000 žmo
nių. Del 147,000,000 gyventoju 
yra tik 187,000,000 ketvirtai
niu mastu grindų vietos.

Rusijos gyventojų skaiezius 
padidėjo 41",000,000 arba 38% 
per paskutinius 30 metu imant 
domėn ta fakta, kad 2,000,000 
žuvo kare, kiti 2,000,000 įniro 
isz bado 1920 ir 1921 metais, ir 
apie 1,500,000 iszžude Komu
nistai laike revoliucijos.

Kadangi Bolszevikai sklei
džia propaganda, 'kad Sovdepi- 
ja yra tikras rojus ir kad dar
bininkai skursta tik kapitalis
tinėse szalyse, tai dabar ju pa
ežiu dokumentai pabodo, kad 
visoj Sovdepijoj keturiems žmo 
nems iszeina tik po viena kam- 
bariuka ir tai stalo virszaus di
dumo.

Apie 85% gyventoju gyvena 
ant ukiu, kur paprastai žmo
nes turi pasidalinti kambarius 
su visztomis, kiaulėmis, szuni-

ISZSIŽADEJO
AMERIKOtai 

‘ ‘open 
ir neprigules prie jokios 

Tolinus jisai pasakė

visos
shop
unijos.”
kad geriausos būdas užbegimo 
visokiu nesupratimu tai yra 
idant patys darbininkai taiky
tasi su operatoriais

Negaliu nukensti
_____ s apsiveda?
daugiau plunksnų

o ne per 
virszininkus unijos kurie dar
buojasi tik del savo naudos.

MOTINA 3 KUNIGU IR 3 
MLNYSZKU MIRĖ.

Shamokin, Pa. — Francisz- 
ka, pati Laurento Kaezmarczi- 
ko, mirė po ilgai ligai Geisin- 
gorio ligonbuteje Danvillej. Ve
lione buvo motina trijų kuni
gu ir trijų (lukteriu kurios yra 
minvszkoms Szv. Eranciszko ♦
zokone. Paliko vvra ir deszimts 
vaiku.

DVI KASYKLOS PRADĖS 
DIRBTI.

Shamokin, Pa. — Kasyklos 
Luke Fidler ir Cameron prigu- 
linezios prie Susquehanna kom
panijos kuriose dirba apie trys 
tukstanezini darbininku, pra
dės dirbti szi Vtarninka. Ka-

. Kodėl žmones
4. Kiek

turi antis už žasi?
Kiek turi kojų trys žmo

nes, o ki(‘k turi dvi visztos?
6. Kiek plauku yra 

uodegoje ?
7. Kokis skirtumai yra tari) 

sienos ir lango tvarte?
8. Kokis skirtumas yra tarp 

obuolio ir bulves? ir 1.1.
Kožnas žmogus su 

protu pripažys kad toki už- 
klausymai yra tikrai kvaili ir 
neiszmintingi. Kas ant tuja 
klatisymu neat’sakis iržganadi- 
naneziai, neaplaikys

in Amerika.

arklio

sveiku

vizos ir
negali važiuoti
Gal toki klausymai butu buvę 
tinkami <senoviszkuose laikuo
se bet ne dvideszimtam szimt- 
metyje.

NUŽUDINTA IR UŽKALTA 
KAMARAITĖJE.

(■ailimbus, Ohio. — 
galva balsiai sudaužyta 
plaktuku, po tam užkalta ka

baisiai
jos i os 

su

nykios Richards ir Scot t dirbo maraiteje, Mrs. A. Battelle Ii-

COOLIDG’IU.
Ana

kos surasta per <lu keliaujan- 
czius agentus kurie atėjo in jo- 
siols narna. Kada agentai u*ž- 
klause keturi u metu dvynukių 
kur yra juju mama, mergaites 

“motina negyva ir už- 
Pranesz-

be pertraukos.
PAGERBTAS PER 

PREZ.
Chippawa Falls, W IS. -T*-

diena prezidentas prisiuntė pa- atsake:
gerbimo gromata ir gorufc te- kalta kamaraitėje.”
linimiM del Augusto Roma- ta apie tai palicijai kuri duris 
novskio, civiliszkos kares se- iszvere ir rado nužudyta mo
nad kareivis kuris ana diena teria. Palicija dabar jeszko jo- 
apvaiksztinejo szimta metu sa- sios vyro, kuris dingo kėlės 
vo gimimo dienos sukaktuves, dienas adgal. >

ISZSIŽADEJOLIETUVYS
AMERIKONISZKOS 
PILIETYBES O PRIĖMĖ 

LIETUVISZKA 
PILIETYSTE.

Pottsville,
Whitehouse pasirasze ant atė
mimo Amorikoniszkos piliety
bes del Frano Žiobos, kuris isz- 
sižadėjo savo Amerikoniszku 
tiesu kaipo citizenas szio lais
vo sklypo.

Zioba yra gimęs Lietuvoje, 
pribūdamas in Amerika 1906 
mete ir iszsižadejo pilietybes 
1914 mete kada tai sugryžo in 
tevynia po Svietinei Karei, kur 
pareikalavo Lietuviszkos pi
lietybes.

Ameri'koniszka valdžia turi 
ant akies tokius pilieezius ir 
kada konsulis apie tai prane- 
sze valdžiai in Washingtona tai 
tuojaus paliepė Pottsvillos sū
dai idant iszbrauktu toki žmo
gų isz skaitliaus Amerikonisz
ku citizenu. Jaigu kada Žioba 
sugryžtu in Amerika, tai dau
giau neaplaikytu citizens po
pierių

Pa. Sudžc

J AM. GERAI IR KIAULĖMS.

— Klausyk, žmogau — juk 
tai bai’siai nesveika turėti kiau- 
linyczia tuojaus prie stubos.

— E-o-e-e, ka ponulis kal
ba, jau tiek metu stovi kiauli- 
nyczia, o da man ne viena kiau
le nepastipo ir ncapsirgo, *

paduotame cenzo ra-
— ir su lais zo-

sa vo dranga negyva 
kės revolveri taipgi 
ant smert.

16 DIENU GYVENO
PO ŽEME GERDAMAS 

TIKTAI VANDENI.
Mex.Mexico City, 

Tenzlutano pranesza, buk tik 
tai vienas isz 27 anglekasiu li
kos surastas kada visus už
griuvo baisi eksplozije kasyk
lose Aurora po tam kilo ugnis.

Li’kusis gyvas anglekasis li
kos surastas Subatoje, kur isz- 
buvo kasyklose per 16 dienu be 
jokio maisto užlaikydamas gy
vastį tiktai gerdamas vandeni. 
Daktaraii mano kad jisai isz- 
liks gyvas. Valdže ji apdova
nos auksiniu medaliu. Kitus 
lavonus atrado.

kur paprastai žmo-

k i m iszkos k va i lybes

Krakatau 
Tambora 
Kenut 
Mount Pole 1902 
Unzuda ko 
Laki

1815” 
1586”

1792”
1783”

> J 58,000
10,000
29,000 
11,000 
12,000

Mirtis tiek žmonių paėmė ne 
tik per atsigaivinima vulkanu 
bet ir nuo kilusiu mariu kuriu 
vilnys užliedavo visa aplinki
ne. Didžiausios nelaimes atsi
buvo ant Pacifiko mariu kur 
raudasi 46 gyvi vulkanai. Dau
giausia bledes padaro vulka
nai Avu, Majou ir Rauti.

sziesį 
nes,

Roikiszkio a p.

MERGAITES ŽUDO DANTIS
Anikszcziai Veliuonos vai. 

(V. kor.) — Musu merginoms 
labai pamėgo saldainius kram
tyti. Kimba prie savo kavalie
rių kad saldainiu pirktu. Tie, 
žinoma, perka. Saldainiai mu
su krautuvėse labai blogos ru- 

— paprastos krakmoli- 
nudažvtos kažkokiais

dvokianeziais dažais.
NORĖJO PABĖGTI SU 

SZIMTINE.
Pundelis,

Czia turgu be kermosziu die
nomis visuomet stovi saldainiu 
loszikai^Pas juos visuomet sto
vi, invairaus amžio “laimes 
bandytojai”. Praėjusiame tur
guje, vienas žmogus praloszes 
saldainiukui keletą litu, 
lyginti padavė visa 
iszkeisti. Saldainiukas trenku 

ir, saldainius 
su szimtine leidosi 

Laime, pavyko ji su- 
cziupti ir tiktai su policijos pa- 
gelba isz jo ta szimtine pavyko 
atimti.

POLICIJA SZAUDE IN 
ŽMONES.

Trakuose (anoj pusėj demar
kacijos linijos) Pilsudski įlin
kai suszauko mitinga priesz 
rinkimus agituoti, kad visi bal
suotu už ju sanrasza N r. L In 
susirinkimą atėjo szpitolninku 
suorganizuotu* ‘ Krikszczioniu ” 
motoru būrys, kuris kele triuk- 
szma ir trukdė mitinga. Isz to 
kilo pesztynes, kuriu metu in- 
simaisze policija ir gavo pa
vartoti ginklą. Rezultate is/ 

puses viena

žmogui in ausi 
palikes, 
bėgti.

amžio

atsi- 
szimtino

PER 25 METUS 25 VAIKAI.
1

Paryžius, Francija. — Pons 
garnys buvo tanku svecziu pas 
Gastona Godi n, pardavėja 
kviotku. Gėdinai apsivedė dvl- 
deszinits penki metai atgal ir 
per taji laika garnys atneszda-

• • 1 1 • 1 • 1— _ _ 1

,. - I -

isž kuriu sziandien deszimts 
yra gyvi. Visi senesni vaikai 
užsiiminėja pardavimu kviet-
ku ant ulycziu kaip ir ju tėvai, likos nužudyti. Badai valdžia 
Badai visi gyvena tiktai vie- atlygins nužudytu szeimynoms

Gastona Godin,

mis ir kartais net karvėmis.
Ot ir rojus! Ncbereikalo mu-|vo jiems po kūdiki kas metas, 

su Bolszevikoliai nuvažiavę in 
Rusija skubiai gryžta in kapi
talistines szalis. Rodosi, kas 
rojuje nenorėtu būti. Bet musu 
Bolszevikai Rusijos rojąus ne
nori, o jie tik persza ji kitiems, nam kambarije.• • t

SUSZAUDE 58 
MAISZTININKUS.

... .....

San Chai, Kinai. — Valdžia 
suszaude 58 kareivius, ir ofi- 
ciorius, kurio dalybavo Nanki- 
no pasikėlimo prieszais svotim- 
szalius Anglikus, Japonus, Fro 
inayus, Amerikieezius ir Italus 
kada tai septyni svetimszaliai

atlygins nužudytu szeimynoms 
už ju gyvastes.

“Krikszczioniu” 
motes nuszauta, kelios sužeis
tos ir keliolika asmenų suimta.
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ADRESAI LIETUVISZKO 

AMBASADORIAUS IR KONZULU:

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

Washington, D. C.

Iszaugino Geriausius 
Kornus

r

F

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

Lithuanian Consulate, 
608 So. Dearborn St., Chicago, Ill.

Kas Girdėt
Vatikane, Ryme, kur gyvena 

pasi rengine ja ant 
Vėl v k i nes ceremoni-

popiežius, 
metines “

Dienoje Szv. Agnieszkos 
kunigai parenka isz kaimenes 
aviu kurios ganosi ant pievos 
prie bažnyežios tosios szvento- 
sios, du baltus avinėlius, ku
riuos atnesza iii bažnyczia ir 
deda ant altoriaus, kur aplai- 
ko palaiminimu pagal tam tik
ras paskirtas maldas. Po tam 
nunesza tuos avinėlius pas jx>- 
piežiu, kuris juos vela palai
mina.

Po t uju ceremonijų avinėlius 
apkerpa, o balta vilna eina ant 
padirbimo paliuszu arba plosz- 
cziu kuriuos vėliaus popiežius 
iszsinntineja del nauju kardi
nolu ir pa t rija rk u.

Galvijai dalvbauna ceremo
nijose visokiuose tikėjimuose 
nes senovės Žydai priesz Vely
kas sudėdavo savo griekus ant 
ožio, kuri vėliaus iszvarydavo 
ant pustynes idant fenais pra
žūtu drauge su griekais. Laike 
Egipcijoniszkos nelaisvės Žy
dai suvalgydavo Egipcijonisz- 
ka avinėli nesulaužydami jam 
kaulu ir stovineziai pasirenge 
iszeiti isz Egipto. Dėdavosi tai 
naktyje priesz Pascha. Su avi
nėlio krauju patepdavo duris 
namu savo idant aniuolas mir
ties juos pralenktu, kuris pa
žindavo juju namus per toki 

. ženklą o Egipcijonu nauja-gi- 
musius vaikus paimdavo.

Senoviszki 
mioniai laike savo szventes 
“Lustrum” užmuszdavo ant 
afieros savo dievaieziui balta 
oži, versziuka ir kiaule. Tokia 
auka iržvardindavo Suovetau- 
rilia. Egipcijonai garbino bu
lių Apisa kaipo ženklą ukinin- 
kystes, bet jaueziu no karvių 
niekados nepjaudavo.

Kitos tautos garbino 
sus, slonius, krakadilius ir kir
mėlės. Ir da sziadien pagonisz- 
kos tautos garbina visokius 
gyvulius, žvėris ir taip toliaus 
laike savo tikejimiszku apeigų.

.jos. I t

Lustrum 4 4

J

t

į

•»

Russell Larson, 13 metu vai

del vargszu ir tiems kurie ne
turi jokios prieglaudos, turi 
darbinius14 bjurns, magazinu^ 
ir krautuves, duoda darba del 
vargszu, turi ligonbutes, prie
glaudas dol vaiku, prieglaudas 
del neszcziu moterių ir daržus. 
Szimtai tukstancziii girtuokliu 
likos iszgelbeti nuo kapiniu, o 

tai suszelpo kareivius 
maistu, papernsais, drapanoms 

kitokiais dalykais laike 
Svietines Kares Francijoj ? Sal
vation 
miolaszirdingiausiu 
mo drauguviu laike kares. To
dėl jaigu kada josios nariai 
rinks aukas nenžmirszkito juos 
suszelpt i.

jaunąs Mokslinczius
SURAMINA Nu

kiek

ir

b,jurus,

TV v '■ ■

I* *

“SAULE” 
LIUDUSIUS, APLEISTUS 

IR VARGSZUS.
NOTICE OF APPEALS.
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pagoniszki Ry- 
savo

tigri-

Tulas darbininkiszkas laik- 
rasztis Londone apgarsino aky
va surasza kas kiszasi prasi
platinimo vėžio ligos tarp vi
sokiu amatu.

Pagal taji surasza tai tan
kiausia apserga vėžio liga dar
bininkai dirbanti fabrikuosią 
stiklo, audinycziose, kasyklose 
vario, zinko ir darbininkai fab
rikuose skrybėlių.

Prieszingai retai serga vėžio 
liga arba visai ant josios neser
ga — muzikantai, darbininkai 
ant geležinkeliu, fotografistai, 
staloriai (dailydos) ir dvasisz- 
kieji.

Szimta metu adgal mirė 
naszle po turtingam kupeziui 
Erick Mansfield, Hamburge, 
kuris paliko turtą susidedanti 
isz 85,000 svaru szterlingu 
(420 milijonus doleriu). Pa
gal testamenta mirusios nasz
les, pinigai buvo sudėti banke 
Anglijoj ir in szimta metu po 
tam padalinti tarp likusios 
Fzeimynos Mansfield'u.

Szimtas metu praėjo nese
niai ir sztai dvideszimts penki 
nariai szeimynos Mansfield’u 
dabar atsiszauke pasidalinti 
taji milžiniszka turtą kuris da
bar užaugo ant 37 milijonu 
franku.

adgal

r va ru

Kiek Adomas ir Jeva paliko 
po savim impedžiuT

Ant tojo sunkaus klausymo 
pasiaukavo atsakyti tūlas mo-

~ u
Arm v buvo viena isz 

suszolpi-

kunigasBridgeport, <’onn.,
J. F. Ledwibb, paėmė szliuba 
eiviliszkam sude su telefoniste 
25 metu amžiaus, pana Marijo
na Shaughnessy, Airisze, apie 

visi
Airisze, 

k u placziai a p ra sz i nėjo 
laikraszcziai.

Juk kunigai 
dovana, auksini ziegoreli, už lyg Nl-tam szimtmeeziui su pa- 

velinimu ir sutikimu bažny- 
czios. Tame szimtmetyje po
piežius Gregorius invede celi
batu arba uždraudimu kuni
gams paeziuotis. Kova už celi
batą traukėsi per 200 metu; o 
Lenkijoj kunigai paliovė pa
czi not is NHI-tam szimtmetyje.

Popiežius Gregorius Vll-tas 
negalėdamas ilginus kovoti nu
ėjo ant iszgujimo ir tonais mi- 

Mirdamas pasakė: 
neapkeneziau 

mirszl fi

kas isz South Dakota, laimėjo

iszauginima geriausiu komu 
ant iszkolmes kuri atsibuvo 
Brooklings, S. D.

46,(KM),00(),(MM),000,00() 
prateviu Adomo

kytas žmogus, Anglikas, kuris 
l>o ilgu metu suskaite ir daejo 
prie szitokio skaitliaus, — kad 
nuo musu pirmutiniu tėvu pa
siliko
vaiku musu
ir Jevos. Musu žeme pasirodo 
kad yra milžiniszkomis kapi
nėmis nes kožnoje keturkampi- 
neje pėdoje silsisi mažiausia 
penkios ypatos. Jaigu visa vir- 
szune žemes padalint ant kapu, 
tai reiketu in kožna kapa sudė
ti po 130 žmoni u.

Mete 1480 Anglijoj gyveno 
tada tiktai 3,700,000 ypatų ar
ba puse tiek kiek sziadien gy
vena Londone1. Tam paežiam 
mete Francijoj isz viso gyveno 
apie 12,500, (MM) žmonių, tris 
kartus mažiau ne kaip szia
dien, Vokietijoj 10 milijonu o 
Rusijoj nedaugiau kaip 2 mili
jonai ir 1.1.

“Saule” vra visuomeniszku 
laikraszcziu, netarnauja jokiai 
partijai no szakai —- vien tik 
del visu Lietuviu Amerikoje ir 
Europoje. “Mažiuleliai ” myli 

o nekenezia jaja fana-

egoistai, veidmainiai ir visi ku
rie darbuojasi del nelaimes 
žmonių. Idant galėtumėm dau
giau darbuotis del visuomenes, 
turime turėti daugiau skaity
toju. Todėl jaigu da ne esate 
skaitytojais “Saules,” tai už- 
siraszykito tuojans ir prisiuns- 
ki to prenumerata 
puiku Kalendorių.

Mažiuleliai
“Saule”
tikai, savmyliai, prieszininkai

Saules

o gausite

Sztai ka tūla mergaite para- 
sze mokslaineje apie karve.

“Karve priguli prie naminiu 
gyvuliu, nes josios turtelis pa
prastai pristatytas prie grin- 
czios. Pilvas karves yra apau
gės plaukais, bet galva ir ko
jos taipgi. Daugiausia jaueziu 
paeina isz kaimu. Miestuose 
juos matyti tiktai pas mėsinin
kus. Žmogus turi daug naudos 
isz jauezio, kaip tai: mesa, skū
ra ir kitus dalykus. Jaigu jau
tis yra karve, tai duoda pieno. 
Jautis ne yra jaueziu, jisai tik
tai taip vadinasi. Karves mai
tinasi auguolems bet ėda ir 
sziena. Karves vaikszczioja su 
mergoms ant pievų. Kaip kada 
karves vra arkliais ir trauke 
vežimus.”

musu skaitytojuDaugelis 
praszo idant iszaiszkint kokia 
tai yra “Salvation Army” 
(Iszganinga Armije). Stengsi
mės atsakyti apie tai trumpai 
isz rapafto tosios armijos.

Salvation Army yra prasi
platinus po 49 vieszpatystes; 
turi 8,213 korpusu ir draugys- 
eziu; turi 14,<526 aficierius ir 
kadetus; 46,349 vietinius afi
cierius; 325,222 jaunesnius afi
cierius, 68 laikraszczius kuriu 
iszleidžia apie tris milijonus. 
Naudingiausias institutas to
sios armijos yra naktines prie
glaudos su valgiu ir maudyne

• •
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A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

>
r

finu ■r.1^1.11

Nuliudimo valandoje nuteikiara 
geriausi patarnavimą. Palaidojimo 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnuvima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
d e szimta minutu. Telefonas 872.

Tikras Budas Baigt 
Muskulu SkausmusNotice is hereby given by the 

undersigned County Commissioners 
of Schuylkill County, to the taxable 
inhabitants, and other owners of 
property within the said County, 
except the owners of mineral depos
its, who will be notified of their as
sessments and the time tor their ap-

“ Prisiuncziu tamislai $L.)0 
už puse moto prenumeratos uz 
“Saule” ir meldžiu permainyt 
adresn ant musu motinėlės, nes 
musu m y lemas lovelis jau sil- 
i-i>i po 
siu.

Liūdna mums po persiskyri
mui musu lovelio, nes nuo ka
da jįsai miroj aplejdo mivs mu
su priedeliai ir gimines — nie
kas mus dabar nesuramina tik- 

‘ Saule” 
suramina musu

apleidimo ir pralinksmina 
musu varge už ka siunezimne 
ozirdingiausia aeziu ir vėlina
mo idant “Saule” 
suramini n kitus kurie yra nu
lindo kaip esame mes. -— Ona 
Ašutai I iene isz 
Pa.”

A rgi 
m o

setsments and the time tor their
Žemeli' deszimts mono- IW1k» that appeals from the Trion-

t«

Nebūk mizerija su Rtrendiegliu ir 
skausmu del Austyrusiu muskulu ir 
sąnariu del sunkaus darbo, užsiėmi
mo ar del kitos priežasties. Vartoa 
Johnson’s Red Cross Kidney Plūste
ri prie skaudamu vietų, subrinkimai 
ir sustyrimai jus apleis — beveik 
urnai.

Johnson’s Red Cross Kidney Pla*- 
I teris užbaigia skausmus tarsi magisz- 
kai, del to, kad gyduoles ant plaste- 
rio persisunkia per oda ir eina tie
siog in apimtas vietas ir būtinai pra
dedu savo nuostabu veikimą ir tei
kia pagalba taip ilgai, kol plasteris 
laikomus prie kūno.

Tukstnncziai sunkiai dirbaneziu vy
ru ir moterų surado papraseziausia, 
lengviausia, greieziausia ir tikrinu
sia būda gydymui skausmu ir susty- 
rusiu muskulu. Nekesk 
minutes.
Plaster bile vaistinėje. Nuo momento, 
kuomet jus pradėsit vartot, jus nusi
stebėsite jo nuostabiu veikimu.

FARMOS — FARMOS.

niiil assessments made for the year 
1928, will be held by said Commis
sioners, sitting as a Board of Revi
sion, at the Court House at Potts
ville, between the hours of 9:30 A. 
M. and 4:00 P. M., Standard Time, 
for the following districts, namely:

MONDAY, APRIL 9, 1928.
Ashland and Auburn Boroughs, and 
the Townships of Barry, Blythe, 
Cash, Delano and Branch.

TUESDAY, APRIL 10, 1928.
Coaldale and Cresxona Boroughs, 
and the Townships of Eldred, East 
Brunswick, East Union, East Nor
wegian, Butler and Foster.

WEDNESDAY, APRIL 11, 1928. 
Frackville and Schuylkill Haven Bo
roughs, and the Townships of Frail-

North Manheim, Norwe-

kuri atsilanko pas 
nuliudi-

lai 
mus, 
ma,

f ✓ » į Į
...
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TO
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Floyd Soule, kuris užbaigė 
mokslus Ripon kolegijoj, 
poli, Wis., likos paženklintas 
su kitais profesoriais tyrinėti 
magnetizmą ant virszunes mu
su svieto.

Ri-

23 SOCIALISTAI SUŽEISTI 
MAISZATYJE.

vai k vi

—- Kada soeialis-

Korini i-'

liejo isz- 
baisi 

t ris

žeisti ir mirė,

szviestu ir

mes.
(Jirardvillos,

reike didesnio phgyri- 
kaip nuo likusios naszles su 

bareliu sierateliais!

SZIANDIENINE MADA.

asz turiu labai—' Brolyti, 
paezedžia motore, vakar pasiu
vo man ui'ktaiza isz savo jeku- 
les.

ko ‘stebėtis.

per

a e r 
Mubvtina tavo

nes
taizes pasisiuvo sau dre.se!

PUIKIOS UKES.

motore 
paczodumo

Mano 
mot e re 

rsz mano n <‘k-

nei vienos
Gauk Red Cross Kidney

ey, Klino, 
gian and Now Castle.

THURSDAY, APRIL 12, 1928.
Clair, Port Clinton 

and New Ringgold Boroughs, 
the Townships of North Union and

Girardville, St.
and

Vioduiiis
tai susirinko iaikvti savo susi
rinkimą F(4dkirczen,
jo/l, prieszininkai po vadovysta 
Iniiniislro ir palieijos <•

socialistus. Kilo 
muszlvne kuri tęsęsi 
valandas. Du likos mirtinai sn-

23 subadyti pei
liais ir sužeisti per akmenis ir 
plytas o burmistrui sulaužė uo
si o visa sale sudaužėta kuria 
konia sugriovė inirszia prie
szininkai.

i nirszia

GERAS VALGIS UŽ 
VIENA CENTĄ.

ličiui li
kti k- 

I nternat ional Work
ant East Side dol 

vargszu kurie ne turi darbo ne 
prieglaudos. Skanu valgi gali
ma gauti už viena centą kuris 

kavos ir 
vargszu

New York, 
kos 
ne” 
ers

ai įdaryta 
per I

Relief

4 4
Ana ( 
sriubos

susideda .isz sriuba^ 
d nonos. 'Pūkštmiežini 
stovi visa diena laukdami savo 
kalėjuos pavalgyt už centą.

HARDINGO TĖVAS ANT VAKACIJOS

.a

:.< ■
<• dj

& w

S
it A

■' i

v

K 
t-
fo;1O?

S'

I

I

i

Kurie norite apsigyventi mu
su Lietuviu Kolonijoje kuri yra 
didžiausia ūkininku kolonija 
Amerike. Žeme derlinga ir ne 
brangi.

40 akru
budinkai, 2 arkliai,
2 kiaules, 
$3,500.

95 akru,

geros žemes 
3 1 

maszinos.

d variszki

geri
>•

1 
karves

Preke

murini
budinkai, 17 karvių, 10 kiaulių 
13 aviu, 4 arkini maszinos ir
lik puse mylės in miestą. Preke 
$8,500.

200 akru, 14 karvių, 11 kiau
lių, .’1 arklui, girrios, sodas, upe 
arti miesto. Preke $7,500.

40 akru geros žemes, geri bu
dinkai, prie cimentinio kelio. 
Preke $2,500.

40 akru geros žemes,

Ryan.
FRIDAY, APRIL 13, 1928.

Minersville, Landingville and Pine
grove Boroughs, and the Townships 
of Mahanoy, West Mahanoy and 
Hegins.

MONDAY, APRIL 16, 1928.
Middleport, Gordon, Mount Carbon 
and Orwigsburg Boroughs, and the 
Townships of Wayne, Walker, Hub- 
ley and Washington.

TUESDAY, APRIL 17, 1928.
Gilberton, Port Carbon, Tower City, 
Mechanicsville and Tremont Bo-

WmI Mahanoy

Pirkite farma didžioj Lietu 
viu ūkininku kolonijoje, kur 
randasi su vi rsz 400 Lietuviu 
ūkininku, kurie turi 4 draugi 
jas, 2 nuosavus svetaines ir 
bažnyczia. Szitoj kolonijoj yra 
labai geros žemes už tai ežia 
tiek daug Lietuviu yr apsigy- 
venia. Asz kaipo 
ūkininkas
jau 14 metu kaip Lietuviams 
patarnauju nkiu pirkime, tai ir 
szimot surinkau daugeli 
žiu nkiu ant pardavimo visokiu 
didumu ir prekių. Dol platesniu 
žinių raszykito ant adreso:

J. A. Žemaitis,
R. No. 1, Box 17, 

Fountain, Mich.

ANT PARDAVIMO.

seniausias
szioj apylinkėje ir

1’

gra-

Tremont 
roughs, and the Townships of Por
ter, West Penn, Tremont and South 
Manheim.

WEDNESDAY, APRIL 18, 1928. 
McAdoo and Palo Alto Boroughs, 
and the Townships of Rahn, Reilly, 
Union ami Pinegrove.

TUESDAY, MAY 1, 1928.
New Philadelphia and Ringtown Bo
roughs, and the Townships of Rush, 
West Brunswick, Schuylkill and Up
per Mahantongo.

WEDNESDAY, MAY 2, 1928. 
City of Pottsville.

THURSDAY, MAY 3, 1928. 
Mahanoy City Borough.

FRIDAY, MAY 4, 1928. 
Shenandoah Borough.

SATURDAY, MAY 5, 1928c 
Tamaqua Borough.

All persons who feel themselves 
aggrieved by the assessments and 
valuations of their property will at
tend said sittings, and present their 
grievances at the time as above stat
ed for each District, for, under the 
law, no reduction can be made in 
any assessment after that time, ex
cept in case of destruction of pro
perty.

Kotelis ir farma. Namas turi 
1G ruimu, maudyne, vanduo ir 
visokios vigados stuboj. Far
ina turi 45 akieriu, daug vai
singu medžiu, visos dirbamos 
maszinos, arkilai, karves, viw> 
to ir miežiai. Priežastis parda
vimo yra kad gaspadorius pa
liegęs. Kreipkitės ant adreso: 

Wm. Konsavage, 
Locust Valiev,

t. f.)
Box 144, R.F.f). No 1,' 

Barnesville, Pa.

maži 
budinkai, prie cimentinio keilo. 
Preke $1,100.

J. P. Andrekus, 
Pentwater, Mieli.

(t .25

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariazkaa 
kurtumas ausyse, Užymas galvoj 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 80 metu« 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempomis). Issrasta U 
parduodame 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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Dubcltavas
Tikietas$4.00

NEDELIOJ 1 APRILIAUS

JAMES R. WALTON, 
JAMES H. KIRCHNER. 
ROY E. BROWNMILLER, 

Commissioners.
Attest:

F. C. BALL, 
Commissioners’ Clerk.

Commissioners’ Office, 
Pottsville, Pa., March 9, 1928.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL A PATTERSON STS., 

ST. CLAIR, PA.

Li«tnv»sk«s Graborius 
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokais. Turtu pagelbi- 
ninke moterims. Priei
namos prekes.

61 fl W. Sprae« Ku.Mahahot cm, pa.
3oe šaukėt ar.,TAMAQUA, PA.

$ d 

j
SPECIAL1SZKAS TREINAS 

Aplesi Mahanoy City 4:40 ryte. 
Grįžtant apleis Jersey City, Ex> 
change Place Sta. 7:20 vakare.
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IszbaljMimaoja Ir laidoja mirusiai 
ant visokiu kapinio. Pagrabai parao- 
szia nuo paprascziauslo iki prakil- 
nlausiu. f 
laid otų via, veselia. krikiztyniu M 
kitiems pasivalindjimams,

R«ll Telefonas 1JI71-M

$1,000 TIK UZ 60 CENTU.
Ku tas tūkstantis doleriu žmogui 

roiszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne
matinio, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), persalimo, skaudėjimo po 
krutino, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins j 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdios liga, tai atsiunsk 85c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.“ Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių | 
Ir knygų kataloęa. Reikalingi

Paršam d o automobiliai da)g ■ •
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Daktaras George Harding (ant deszines) tėvas mirusio
Suv. Valst. prezidento Hardingo, randasi ant vakaciju su sa
vo draugu generolu M. 0. Terry, keliaudami aplink pa'krasztį 
Pacifiko mariu.

Pasirodė Kad Vyras
Buvo Skupesnis

Tūlas Liet uv vs sumanė kad r
gali sutaupyt nemažai pinigu 
per meta ir už juos nupirkti sa
vo pacziulei puikia dovaneliu 
ant Kalėdų. Nutarė jisai už 
kožna pabueziavima savo pa- 
cziules inmosti in maža banku- 
te po penkis centus. Apreiszke 
apie tai savo paežiuiiai kuri 
ant to sutiko, na ir musu Pet
ras per visą meta i n met i nėjo 
nikelius in bankutc.

Atėjo Kalėdos. Nemažai nu-

sistebejo Petras kada atidaro 
bankutc ir vietoje nikeliu, pa
sipylė kvotoriai, pusdoleriai ir 
keli doleriai.

Negalėdamas suprasti 
ežia atsitiko,
radosi stambesni pinigai, 
klauso paezios kokiu būdu tie-

kas 
kad bank u tėjo 

už-

ji pinigai atsirado bank u toje, 
nes jisai dėdavo tiktai po ni
keli.’

— Matai mano mielas Pet- 
■K. *2

ruli — atsake pati — ne kož- 
nas vyras buvo tokiu skupuo- 

•lium kaip tu esi.
Vyras dasiprato visko, bet 

isz piktumo nieko ncatšakc. *

Ir knygų kataloga. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 G i liet Street Spencorpolnt, N. Y.

*1 .DIH

I
f

LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS
PERKAME IR PARDUODAME

Raszykito del informacijų: — Dept. S.

ZIMMERMANN & FORSHAY
170 BROADWAY NEW YORK

FIRMA insteigta nuo 1872

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

--------$--------
3-czia 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 augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dėkite savodel žmogaus kuris dirba ir ozedina.
pinigus iu szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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ARBA KAS ATSIDUODA PO 

APVEIZDA DIEVO, TAS 
NEPRAŽŪSTA.

■ --------------—,--------- ------

Du mano draugai, kurie ma
no savotiszku, jau apsakytu 
jums būdu, prisiviliojo prie sa
ves ir padan banditu, Lorenzo 
ir Dominico esant reikalui por- 
siredinejp in puikius ponus ir 
apleisdinejo kalnus, o aprūpin
ti pinigais, sukinėjosi po mies
tus ir aplinkines,, vnostindami 
isz kur reikia laukt kokiu tur
tingu keliauninku. Greicziau- 
sia dažinodavo apie tokius da
nai keliauninkai mokėdami ge
nai, kelanninkni mokėdami ge
rai varyt savo a mat a, isztrau- 
kinejo isz žmonių žodžius ir 
mokėjo naudotis isz kiekvienos 
progos. Nekarta patys skuns- 
davos ant bandos pelsziku kal
nu razbaininku, idant apmui- 
lint žmonoms akis ir niekam 
nieko blogo apie save neduot 
mislyt. Sakau tai tikri szetonai 
žmogaus kūne. Jie tai, kaip vė
liaus patyriau buvo susitarė su 
gaspadorium, mano didžiausiu 
neprietelium, kuris mano api- 
plesze, ar tacziaus instume in 
piktadariu rankas, buvo jis ju 
slaptu agentu ir suteikinedavo 
bandai informacijas apie kelei
vius.

Apsako man 
jau buvau ju,
idant mano ingyt; tas iszpaži- 
nimas padaro ant manės ne
smagu inspudi; bet jau stojosi 
ir nieko nebuvo galima patai
syt; niaczinn kad mano teisin- 
ga mstybe ant piktadariu nie
ko man nepagelbos
pervelu! Rods dabar jau tas ir 
mažai mane apėjo; nusiminęs, 

apie 
viską

vėliaus, kada 
kaip jie vaike

jau buvo

sua b jut ne jos

VAIKAI ISZ TOLIMOS GREENLANDIJOS

K

Kuopa linksmu Eskimoan vaikai gyvenanti kaimo Godthaab, kuris yra senio uses isz
Daniszkn kaimu tam tolimam žieminiam kraszle kur gyvena impedžiai Kuropieeziu ir ke
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nemislijau 
ateiti ir pamirszau apie 
kas man pirma buvo brangiu; 
ėjau tokiu gyvenimo keliu, 
koks pirma mane visuodidžiau- 
sia baimia pripildytu ir papik- 
tinetu. — Dabar man buvo jau 
vis tik tiek! Jau vis tik tiek — 
baisus tai žodis, tai ginklas 
kuomi žudo žmogus baisa savo 
sanžines tai baisas szetonisz- 
kas — tai žodis, kuriuomi ra
minasi žmogus nusidėjėlis, ne- 
mislijantis apie pataisa gyve
nimo..

Mano pavaldiniai iszreiszki- 
nejo man visuokuom savo sim
patija ir paguodone.

Kada mate, jog pradedu liūs 
ir ilgetiesi, kad pradedu mislyt 
ir svarstyt mano padėjimą, ta
da mano draugai mokėjo taip 
nuramint mane, taip pertikri- 
net apie teisingumą savo idė
jos, kad sutvirtinejo mane tei
singai piktame — tūpdavai; 
vėl kaip uola kietas savo užkie
tėjime, ir nemislijau tad apie 
•jokia gyvenimo pataisa. Prigi
mimas, arba būdas kiekvieno 
žmogaus turi savo silpnas sza- 
lis, žmogus, kartais, ir religisz- 
kiausiu bildu iszaukletas, < 
savo pageidimu pamirszta kuo
mi esą, suabejutneja ir gyvena 
lik knnu, kaipo kiekvienas ne 
protingas sutvėrimas, kaipo ne 
lyginant gyvulis, kuriam rupi 
vien tik reikalai kuniszko gy
venimo, kuriam ateitis visai ne 
rupi. Atjavisdamas savo nupuo
limą, nekaltina saves, vien ki
tus, o kad negali kaltint anų už 
savo ta, kaip sakiau, nupuoli
mą stengiasi bent savo piktom 
pajuokom žemint kitus žmones 
dorai gyvenanezius, idant ne 
jaust savo duszios iszmetinoji- 
mu, kad del kuniszku pageidi
mu nužemimo taip labai pats 
save, kad jis, kuri sutvėrė Die
vas kaipo augsztesnia už visus 
kitus sutvėrimus, kaipo buiti 
sau panaszia, kuriam dovanojo 
duszia del kurios žmogus gal 
atjausi tuos daigtus, kuriu pro
tu nepasiekia, kuriu kuniszko- 
mis akimis nemato kuriam da
vė protą, jausmus taip tobulus, 
kokiu joks sutvėrimas neturi, o 
jis vienog paniekinės toms do
vanoms Sutvertojaus pasiliko 
pnpratiniu gyvu sutvėrimu, ko

- liepia

kokia

nesužeidė jos o kad inžoide. 
dabar jau vol iszgyde, kadang* 
dorai motinai smagu buvp gir
dot. kad tas jos kūdikis kuri 
taip mylėjo, nors visokiu daty- 
rimu datyre nors jau stovėjo 
ant pat kraszto pragaisztios ne 
pražuvo!

Mariukes szirdis
pradėjo tvaksėti krutinėjo, bei 
neturėjo da drąsos pažiūrėti in 
akis Antanui, kadangi jo apsa
kymas padare ant jos labai ne 
smagu inspudi ir rodosi jai kad 
baisi prapultis jai buvo malo

s m a rkiau

t

tukstant-liriniais

ir
> 

ne

pert rauke

gėdijasi bet likusi jame pikty
be — tai yra velnins 
žemint kitus, o save augsztint, 
iszjuokinet žmonių beprotyste, 
o save turėt už protinga, kurs 
netiki in nieką, ko nemato, o 
savo piktiems darbams duoda 
vardus dorybes ir teisingystes. 
Taip buvo ir su manim. Pasili
kęs vadu, arba virszininkn 
bandos piktadariu, pnlaikinc- 
jau save už žmogų, kuri Ap- 
veizda, buk paszauko del pa- 
taisymo teisingystes, del isz- 
naikininio neteisybes,
pagal tuometinio mano protą- ina, kad tolinus jau eit negali, 
vinio arba nuomones insigyve- 
no tarp žmonių. Taigi liepda
vau savo pavaldiniam atiminet 
piningus nuo turtingu ir dalyt 
juos tarpe vargszu. Visoje ap
linkinėje, kur mano banda ple- 
sze, mylėjo mane vargszai, ne
turtėliai, nes neviena suszel- 
piau ir iszgelbejan isz vargo, 
nuskriaudęs tuomtarpu turtin
ga žmogų nekalta visai keno 
vargo; rods, pats niekad ne
pridėjau rankos prie nuskrian- 
dimo ko nors, bot užtat ne 
draudžiau to darvt savo drau- •
gams, kadangi nesirūpinau isz- 
tirt da liko, ar nedrausdamas 
kitiems skriaust, neskriaudžiu 
tuonii jau taippat kaip ir isz- 
pildantie skriaudimo darbus. 
Rods, teisingai pasakiau netu
rėjau asz tiek valios idant ga- 
leeziau uždraust ploszt, kadan
gi to reikalavo ir visos bandos 
gyvenimo reikalai, kaipo
mano locno gyvenimo reikalai 
bet mano draugai plesze 
vien del iszreiksztu reikalu, 
skriaudė savo artima ir del sa
vo smagiuninu ir del bereikalo. 
Kad persitikrino, jog asz ne 
noriu nieko priimt nuo ju be ko 
galiu apsieiti, dainosi brangu- 
menems ir puikiais rubais tar
pe savos------ėmiau nuo j u tik
pinigus idant juos kuoveikiau- 
siai atiduot tiems kurie būtinai 
ju reikalauja.

— Bot sunau!-
motina — tu omini pinigus ne 
kaltu krauju sutersztus isz ran
ku žmogžudžiu. Argi ir tu kū
diki mano turotumiai krauju 
sutersztas rankas, o žinau kad 

iszĮiažysti visus savo 
nusidėjimus, kaipo spaviedi 
atlikinėdamas.

Taigi brangi motin, fsz- 
pažinstu gryna teisybe ir pri
slegiu tau ant atminties tėvo, 
ant meiles prie tavos ir M a rin
kos, kad niekad ne syki no pa
liepimu, ne jokiu ženklu nepri- 
sa'kiau žudint; prisakiau savo 
pavaldiniams, kad nieks ncisz- 
drystu ateminet gyvasti savo 
artimui, o vienam isz ju iszmu- 
sziau isz rankos sztilieta, kada 
norėjo nužudint mano akyveiz- 
doj hosiginant i, vergą. Kitu 
syk laike gaisro aukaudamas 
savo gyvasti inbegau in visa 
liepsnose stovinti narna iszno- 
sziau g}’va kūdiki ir atidaviau 
sielvartaujancziai motinai, o 
potam pabėgau tarp minios 
žmonių idant iszvengt padeka- 
vonos.

— Garbe Tau Dievą! ma
tau, mano sunau, da neesi pra
žuvęs

deljsziandie i
kaipo

o kada tas apsakymas Antano 
pradėjo but no taip labai bai
siu, praeitis jo ne taip pasibai
sėtina ir juoda, kaip sau jo in- 

mergele, lyg su 
klausė su plakan- 

czia szirdžia tolesnio jo apsa
kymo o 
kalbėjo.

Nuolat bejudant, nuolat 
besibastant isz vietos in vieta, 
nuolat bebėgant ir besislapine- 
jant nuo visko ir žandarmijos, 
nebuvo man laiko painislyt 
apie ateiti. Tie»k tik žinojau ir 
jaueziau kad prie žmonių prie 
svieto sugryžt neturiu reikalo 
kadangi aiszkinau sau jog man 
viskas pasibaigė lenais.

Kasžin kas butu su 
vyko, jaigu neapveizda Dievo, 
kuri nenori žmogaus pragaisz- 
ties vien nuo suklydusiu reika
lauja pataisos. Doros mokyto
jai mokina, kad Dievas nekarta 
užleidžia ant. žmogaus, pagun
das, surėdo taip kad žmogus ne 
noroms pastoja piktu, arba 
gaunasi in tarpa piktu, idant ir 
pertai pasitobulintu. Negalima 
tam užginezyt; tvirtai tikiu in 
tai, kadangi pats to datyriau 
ir žinau kad ir piktas labai 
daugelio iszganingo ir 
žmogų pamokina; r----
pažinantis pikto nemoka jo at 
skirt nuo gero. Tikrai apsvars 
ežius ta juoda mano praeiti 
jaueziu duszioje karsžta deki il
gy st e Dievui, 
man susimylėjo. Nusiuntė. Jis 
man savo aniuola, iszgelbetoju 
kuris iszgelbejo isz skendines 
nuodėmių, idant pradeczia do
ra gyvenimą ir saugoeziausi vi
so pikto. O, motin mano! Dievo 
suvedimai buna stebuklingi, 
žmogus niekad ne privalo ant 
jo rugoti už nelaimes, kadangi 
viskas, ka Dievas ant žmogaus 
užleidžia, 
gaus.

— kalbėjo motina, bu- 
cziuodama ji, kaipi kad deka- 
vodnma jam jog ir piktam gy
venime dorai elgesį jog neper
vėrė jos szirdi kardu skausmu,

veizdi nėjo, 
linksmėjo —

Antanas tuomtarpu

manim

gero

kak tina i,

ranku, pagavo ir atgabeno in 
musu abaza.

Vežėju to pono, kuris veže ji 
palei.do, žinoma, kad daro. 
Prokejas paimtas in nevalo, ne 
žinau kodėl net be mano reika
lavimo, atidavė man viską; 
duodamas dideli pugiliaresi 
prikimszta
banknotais kalbėjo:

— Imk viską, ka turiu.
Auksą ir kitas brangmenias 

kokias vožėsi su savim, kokias 
paėmė palikimo brolio, atomo 
jam mano draugai.

— Imk — atkartojo preki
jas — imk ir pasidalinkit. Pi
nigu man negaila, turiu ju pa- 

bot dovanokit man
laisve, kuri brangesne už visus 
^vietiszkus turtus. Gan turtin
gu esmių, galiu ir be tu piningu 
gyventi laimingai, nors didele 
man darote skriauda, o ta
cziaus vargdieniams, nes tuos 
pinigus buvau jiems paskiros, 
bot neskriauskit mano laisves.

Tie žodžiai nelaimingo kelei
vio, arba musu vergo sujudino 
mano, negalėjau vienok sugra
žint jam iszplosztos jo savas
ties akyvoizdojo godžiu bandi
tu, kurie tuojaus paėmė pini
gus iszsidalino tarpo saves be 
pasiklausimo manos daloidimo, 

I matydami kad asz buvau gata
vas atiduot juos paimtam in ne 
vale prekejui.lsz paimlu brang 
meniu, pasilaiikiau asz laikro
dėli, kuri prokejas aplaikes pa
likime brolio; laikrodėlis buvo 
gryno aukso ir labai brangus, 
užmanymu mano buvo sugra
žint ji nematomai mano drau
gui prekejui, kuri norėjau tuo
jau paleist. Bet banditai girdė
dami isz jo locno apsakymo 
apie jo turtingumą, nusprendė 
neleist vergo isz nelaisvos, bet

i laikyt, kol namiszkiai
* i i tlr n i Ciri va 1 n 1 1 > zv ri

t neisz-
žmogus ne pįv]<s jo jsz nelaisvos. Negale-
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Persipraszau, kad kas 
neužpyktu, 

Jaigu katra szita žino 
dalypstetu 

jBa tarp daugelio medžiu žaliu, 
Atsiranda ir sausu.

Taip pat ir tarp riebiu žmonių 
Atsiranda ir iszdžiuvusiu

Su vyrais, tiek to, 
Man su jais nodoto, 

Bet katra boba sudžiuvus, 
Isz tosios gero nebus.

Pittsbnrge lokes kėlės užtikau, 
Daug apie jaises dagirdau, 
T'osios jau del daugelio 

i ns i py ko, 
Del vyru, moterių, prūso 

ir kataliko, 
Negalima pro szali praeiti 
Kad kokia nepradėtų plūst 

ir keikti, 
Praeiti nieko negali, 

Plusta negali susilaikyt, 
tik vali.

Mat, k rajuje dresavo, 
O czionais in pones insigavo 

Kad daugiau ant savos 
kūno turėtu, 

Tai rūteles kitokios butu 
Sziadien kaip silke rūkyta 
Kaip skripka iszdžiovyta. 
O kad jus bobeles kiek 

a t si po n et u me t p
Tada ant praeiviu ne 

užpnldinetumete, 
() ir liežuvius suvaldytumet, 

Sziek liek sarmatos turėtumėt. • • •
Viena mergica pažinau 
Pati Plikojo maeziau, 

Kaip prie pecziaus stovėjo 
Pokeri rankoje turėjo, 

LTgnyje laiko, 
Paskui plaukus raitė;

Tai vol per Įauga iszkisza 
s golva,

Didele kaip kalade, 
O tingine,

Kaip Žydo kumele.
Jaigu kur kokia moterėlė 

suserga, 
O papraszo in pagelba, 

Tai su piktumu pasako, 
Net akis pastato:

Ana ve, del bolbu dirbsiu 
Apie jaises tupinesiu, 
Kad ir badu pastipsiu, 
Apie bobas netrinsiu.

l 4

f

1

1

f

Szirdis nėr duszios apsigy
venimo vieta ir nėr jausmams 
apsistojimo vieta. Szirdis k li
ne turi visai bizniszka tikslu, 
kuris yra. Imtinai reikalingas 
pratęsimui žmogaus gyvasties, kraujinio vandens ir daugybes 

mažu kraujo ląstelių arba 
. Tie rutulhi- 

ganas negali produkuoti mei-'kai nevienodi, vieni balti, kiti 
’ visi jie turi savo 

■darbu. Imkime raudonus, ku-

ir szirdis ji leidžia su nauja 
reikalinga k u nu i medžiaga. Ta 
kraujo inleisdinejima ir iszleis- 
dinejima mes vadiname krau
jo apytaka.

Musu kraujas susideda isz

Jausmai gali pagreitinti arba kraujo
! |’apsunkinti szirdi, bet pals or- kraujo rutuliuku.

I
le, neapykanta, piktumą, ir ki-Įraudoni ir
t us jausmus.

Szirdis yra labai nuostabus riuoso randasi jau prirengtas
M

f

I

daigias. Yra raumeninis orga- maistas, tyras oras. Per musn 
plauczius ir in musu kuna ir 
in raudonus kraujo rutuliukus 
i nei na tyras oras. Ir per tuos 
paežius plauczius iszeina lau
kan iszkvopuojamas jau suga
dintas oras, 'fa i gi musu krau
jas, prisikrovęs i n va iri u gėry- 

rs- 
i visas musu kūno da

lis. Ir taip su visais musu vi
daus organais, jie turi savas 
kraujo nesziojamas gyslas. Tos 
gyslos yra minkszti vamzde
liai, kuriais ir teka kraujas, 
raudonieji gi rutuliukai prasi
sunkia per gyslų sieneles ir pa 

j teikia raumenų isztirpinta 
i muistą, tyra orą ir isz to mais
to pasidaro mums reikalingi 
kaulai ir 1.1.

Kaip ilgai tavo szirdis rasis 
gerame padėjimo, taip ilgai ta
vo kūnas pasiliks sveikas ir 
atsikratys nuo visokiu gyve
nimo pavoju. Prižiūrėk savo 
szirdi. ^F.L.I.S.

nus su kelioms dalims. Iii ir isz 
t n daliu i up i na gyslos ir iszei
na arterijos, nesznnt nevalyta 
ir valyta krauju. Szirdis yra 
kraujui stotis, kraujo neužlai- 
ko bot ji varo vaikszczioti per 
visa kuna. Kiekviena syki szir
dis plaka iszsipleczia ir vėl su- mu, iszbegioja isz szirdio.s gy

• taip daro 72 sykius Jomis po 
1 f' f • • '1 • • . .si t rauke, 

per miliutu. Kai szirdis susi
traukiu, tai ji krauju iszvaro 
isz savitu in gyslas, arba vamz
delius, kurie jungiasi su szirdi- 
mi. Kai szirdis iszsipleczia tai 
atbėga kito kraujo. Szitas 
kraujas g ryžta isz po žmogaus 
kūno, pakeliui pristaezius vi
sa reikalinga medžiaga ir pa-l 
sieines invairius nereikalingus 
atmatas. Szirdios tam tikru 
sienele perskirsta in dvi kama
raites. Priosz kiekviena ka
maraite yra dar po maža prie- 
menuko. Taip pat yra ir du- 

klapaneli’ui. Isz deszines 
kamarėles iszeina kraujas, ne- 
sza utis daugybe reikalingos 
medžiagos, deszinen gi gryžta 
su atmatomis. Admatos iszkvo- 
puojamos plaucziais laukan ir 
inkvopuojama gryno oro. Ta
da kraujas pasidaro tinkamas

' 11 ~ ... ■'*" . .... ...................  MM.-... »■■
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Skaitykite “Saule”
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Rengia Didžiausia Ekskursija in.

LIETUVA
Seniausias^ Lietuvys Laivakorežiu Agentas Amerikoje

GEO. J. BARTASZIUS
Didžiausiu ir Greicziausiu White Star 

Linijos Laivu “MAJESTIC”

2 Diena Birželio {June} 
Keleivius isz New Yorko in Klaipeda ir Kauna palydės 
placziai Amerikos Lietuviams žinomi palydovai: P. Ze
non, L. Straukas ir Juozas Mokola.
Kauna bus prirengti specialiai traukiniai.

Isz Klaipėdos in

LAIVAKORCZIU PREKES
Viena puse. Abi pusi 

Treczia Klesa in Klaipeda $112.00 $186.00 
TrecziaKlesa in Kauna $125.00 $215.00 
Antra Klesa in Klaipeda $170.00 $340.00 
Reikė Prie Kožnos Laivakortes Pridėt $5 Kares Taksa

jau tam prieszintis, idant neuž- 
t raukt ant saves temingos 

'akies banditu, o vėl valdžia 
mano nebuvo taip labai neap- 
rubežinta. Buvau tik virszinin- 
ku banditu ir už tai gavau di
desne dali iszpleszto žmonėms 
lobio, tai ir viskas. Taigi mano 
priesztaravimas visu banditu 
nutarimui butu visai veltu. Su- 
riszta prekoja nugabenta in 
szetra kur liepta jam paraszyt. 
pas savuosius laiszka su pra- 
szymu iszpirkimo isz nevalios, 
kadangi tik tada ketina dova
not jam laisve, kada reikalau
jama suma banditai aplaikys. 
Kada vakaras atėjo, nuėjau in 
savo szetra ir iszsiemiaii isz ki- 
szeniaus laikrodėli idant pasi
žiūrėti in ji. Prispaudžius isz 
nežinių man kokia tai spron- 

laikrodelis

’ ! I

kuris isztyres 
i'

v ra del labo žmo-

J sunau, apie

jog tame teisybe.

— Nesyk i tau 
tai kalbėjau.

Taip motin. Persitikri
nau patsai, 
Apsakysiu dabar kaip iszsigel-
bejau isz tos skendines nuodė
mių, arba tacziaus kaip Dievas 
mani1 iszgelbejo. Szitai vien
kart atvesta man žmogų, kur* 
paėmė ant kelio mano draugai. 
Kada ji pastate priosz mano 
patyriau, jog buvo turtingas, 
arba didžturtis žmogus, preko- 
jas isz Norinbergijos, kuris pri
buvo in Italija del atsiėmimo 
didžio palikimo arba turto, ko
ki jam palikes mirusia brolis. 
Lorenzo ir Dominico, kurie, 
kaip sakiau persiredinejo in 
ponus ir bastėsi po miestus ir 
gaspadas, tyrinėdami apie vi
sokius keliauninkus, dažinojo 
apie ji neiszsprudo jiems isz

džinu laikrodėlis pradėjo 
skambint ir savo skardžiu si
dabriniu balsu, arba skambu 
iszskambino ‘‘devynias.”

[TOLIAUS BUS]

TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvju, krikai* 
tlniu, veseliju, pasivažinėjimo Ir t. t.
520 W. Centro St., Mabanoy City, Pa.
• . . t ..Jl r ' . ' i :! 1 ■
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Vienam ploiso lizdą užtikau, 
Kur keliolika Lietuviu radau, 
Yra tai tikras lizdas szirszinu, 

Ar pastipusiu kurkinu.
Sznairuoja vieni ant kitu 

O ir grūmoję su kuloku, 
Tegul tai vyrai, 

Bot ka jau merginos, tai 
negerai. ’

O kad tieji vaikinai prasti.
Tai negali pas merginas 

malone rasti, 
Tieji vaikinai mane neapeina,

Man tik apie mergicas eina, 
Taigi, bet no kas tos mergeles,

>

I1

Ausys dideles kaip Iri u belos.
Dantys dideli, 
Szleivos kojos, 
Kaip palyozios, 

O mano szirdeles, 
Mažos ir no dideles, 

Trijų pėdu neužaugusios, 
Ir tai vadinasi mergos. 

Kur jaises suradau? 
U-gi Rochesteryj užtikau.

Badai Nuvarke, 
Didele betvarke, 

Vyrai nori paeziuotis, 
merginu neturi 

O rodos pilna ten morgicu 
bet neinžiuri. 

Merginos vela, vaikinu 
neiszsirenka, 

O katros ir yra, tai nepatinka
Del vienu rupi munszaine 

ir einikis, 
’ O del merginu kokis nigoris.

♦

J

1

“MAJESTICNorėdami keliauti in Lietuva laivu S. S. 4‘MAJESTIC” 
ir turėti greita ir smagia kelione vasaros metu per did- 
mari, privalote tuojaus užsisakyti sau vietas, tat gausite 
tinkamesnius kambarius, prie vidurio laivo, kame nejau
site jokio supimo laike keliones. Visais keliones reikalais 
—pasportu, vizų, leidimu gryžti atgal in Amerika—tuo
jaus kreipkitos pas daug patyrusi sena laivakorcziu 
agenta GrEO. J. BARTASZIU, kuris yra tarnavęs laivu 
kompanijoms ir Lietuvos iszeiviams per 23 metus laiko 
ir pardavės szimtus tukstaneziu laivąkorcziu. Už savo 
teisinga ir mandagu patarnavima sziandiena gauna szim- 
tus tukstaneziu padėkos laiszku isz invalidu pasaulio 
kraszt u.
Czionais, 
džiasi prie savųjų, kurie yra jau isz kalno persitikrino, 
kad ju praszymai ir reikalavimai bus greitu laiku isz- 
pildyti.'
Isz kitu miestu keleiviai bus New Yorke patikli stotyse

isz Amerikos krasztu, pulkai Lietuviu glau-

ir palydėti in laivu. Nakvynes gaunamos ant vietos. Val
giai ir gerymai pritaikyti tikrai Lietuviszki. Bus koncer
tai ir szo'kiai kasdiena ir bus judami paveikslai rodomi 
praszalinimui nuobodumo.
Visokiais reikalais meldžiame kreiptis sokaneziu adresu:

GEO. J. BARTASZIUS
498 WASHINGTON ST. NEW YORK CITY, N. Y.

Ofiso valandos kasdiena nuo 8 ryte iki 9 vakaro.
I Nedeliomis nuo 10 ryto iki 3 popiet.
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i ŽINIOS VIETINES
» Tikras pavasarinis oras.

Ctarninke Keadingo ka
sikiu pede už pirma pus«' szio 
menesio 
kai apalikvs užmokesti tik už

I
k ■ii

rp

bet nekuriu darbiniu-

SAULE ’

au-

Brooklyn, N. Y. — Vienas 
isz reeziausiu atsitikimu, kad 
moteris po vyrui in trumpa lai
ka pasimirszta, atsitiko Kovo 
22 (Tuma, kuomet pasimirė dau
gelio pažinstama Elzbieta Kul- 
bokieile. 'Tik szeszetas dienu

LIKUCZIAI SUDAUŽYTU TORPEDINIU LAIVIŲ Isz Lietuvos.
I

I
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Flotos departamentas sunaikins orinėms bomboms li'kiiczius sudaužytu

DEGTINES KAIP 
VANDENIO.

Veliuona, Kauno apskr. (V. 
Ikor.) — l’zia yra legaliu ir ne
legaliu degtines parda vykiu, 

i Viena tokia nelogalo turi ir p.

toje paezioje kasyklų organiza
cijoj ir turime juos •penet ir 
mokėt riebias algas kurias pa
tys sau pasididina. Del minksz- 
tu anglekasiu stntikieriu
kaujeni paszelpa jau seniu po 
doleri, o.dabar jau treczia as- 
sesmenta duodam po du dolo- 

i kiek musu 
Ivargszai isz to aplaiko (girde- 
joim kad tik po doleriu ant 
sanvaites

4 dienas nes tik tiek dienu per t'itts, bet nežinom
ta laika iszdirbo.

— Schuylkill pavieto 
bli kinese mokslą i nese 
2H,137 vaikai o konia 13,000 pa
rapinėse mokslainese kas pada
ro isz viso apie 43,000.

— Žvmus virszininkas sako

pu- 
lankosi

doleriu 
K.) Du menesiai at

gal buvo surinkta ir aukos kas Į
link drapanų, bet nebuvo kam 
dovanas surinkt i,

, atsidavė
i

I

Tik 
atgal, pasimirė jos vyras, visu 
žinomas Jonas Kulboką.

Kul bok ietie buvo 
apie save juokavo, 
savaites pabai'ga eme silpti ir 
p.m>iskyre su sziuo pasauliu.

sveika ir 
liet jau iii

I

E. Spr...ne; nors laiko prie na
mo iszkaba “Aline”, o kada 
lik inelsi, 
kol lauko pririszti arkliai nusi
traukia ir parbėga namo, arha 

kur 
užsiimi-

“Aline” 
visi geria degtino,

nes nokurie 
ant unijos virsziiuin-

> darbe, 
virszininkai imdami 

didelius mokesezius, sėdi hote- 
liuosia ant minkszln krėslu kur 
ruko gerus cigarus. Jau laikas 
tokius dykaduonius praszalint.

i j . , ... . . ku, kad pagelbėtų tamekad po pirmam Apriliaus ateis . / . . . . . .. . s i • . • bet musu virszininkai idaug užkalbinimu ant kietųjų 
augliu ir didesne dalis kasykla 
dirbs pilna laika. Daug 
veju anglių didesniuosia mies- 
tuosia lauke papiginimo augliu 
nuo 1 Apriliaus. Taipgi dideli 
ežerai jau kone atidaryti.
ledas tirpsta ir laivai pradės 
plaukti in tolimas

parda-

ne>

'Žalis.

— Zudintojaus Kmieliauc- 
ko džiure da uždaryta ir negali 
sutikti ant viroko nuo praeitos 
Seredos. Deszimts vvru vra už • • 
pirma laipsni bausmes ant elek 
trikines kėdės o du už lengves
ne bausme. Kinieliauckas 
(Lenkas) labai nerimaujv sa
vo kambarelije’kalėjime, nega
lėdamas miegoti ne valgyti. 
Lyg sziam raszymni džiure da 

apievis uždaryta ir svarsto 
vi roką.

— (lerai žinomas konlrak- 
loris Uranas Malvasie, isz Lake 
wood po ilgai ligai mirė Sere- 
dojo. Paliko paezia. Palaidotas 
Subatos diena.

SHENANDOAH, PA.
____ >

— Girdėt, kad West Shen
andoah, 'Turkey Kun ir Koll
moor kasyklos, kurios nedirbo 
p<‘itkes sanvaitos pradės dirbti 
szia sanvaite duodamos užsiė
mimą del 2,500 darbininku.

Hazleton, Pa. — Gilbert Con
struction Co., pradėjo darba 
Harwood stripingse kuris sto
vėjo per kėlės sanvaites dykas.

Frackville, Pa.
rijos parapijoj prasidėjo atlai- 

’ dai isz kuriu žmoneliai
naudojo dvasiszkn
savo duszel i u.

pelnu
pasi- 

del

Pati Jono
Ilazletono li-

Freeland, Pa.
Pel ri isz k o, mirė 
gonbuteje palikdama vyra, tris 
vaikus, motina, broli ir seseria.

— Gal czionaitinis miestelis 
yra užmirsztas nuo visu,
rints prasidėjo czionais pirmu
tine Lietuviszka parapi ja Ame
rikoje. Zmoneliai taip malszus,

no-

Trumpi Telegramai.
I I ,

Chicago. — James Slan- 
3G molu, likos nubaustas

— Apsisaugokite 
ežiaus, kuris 
gardas renka orderius ant dra
panų, o kada drapanos pareina 
(’.O.D. tai pasirodo per mažos 
arba netinkamos, 
keli žmonvs 
jau apsigavo, o
lis iszvažiuoja in kitur jeszkoti 
šok i erių. Badai jisai gyvena 
Filadelfijoj ir tankiai atsilan- 
kineje in musu aplinkine.

— Mainieris.

?s pono kriau- 
va žino ja. po. apy-

mTamak v(\|e 
ant tokio orderio 

ponas kriaueze-

S.S. Petro ir Povvlo baž- 
nyczioje prasidėjo 

valandų
ket uresde- 

szimts valandų pamaldos. 
Daug kunigu suvažiavo in |m- 
gelba vietiniam prabaszcziui.

ra port avo, 
25

kad 
mvliu *

suma

Worcester, Mass. — Maro 
Karpavicziuto, 18 motu, buvo 
automobiliaus sužeista netoli 
jos namu, G28 Cambridge St. 
Automobilio valdytojas Edvar
das M a naša s,
važiavęs negreieziau 
iii valanda.

— Dvieju policistu 
minias iszgelbojo gyvastį Mar
inio Kupsto, 45 metu, 248 Mill
bury St., bandžiusio užsitrucyt. 
Kupstiene sako jos vyras labai 
girtuokliavęs per kelias dienas, 
ir parėjus namo G valanda, ra
do ji besvoliojanti ant grindų.

tuoj pri
kuriu pri

vertė Kupstą iszgert 
sulties, kaipo antidotą.
gerai paveikė ant Kupsto. Nu
gabentas in ligonine, jis toliau 

t ikrą, 
Jis iszgeros

Szauktasi pagelbos, 
buvo du polieistai,

citrinu
Sultis

abentas in ligonine, jis 
buvo gydomas, ir 
kad jis pasveiks.
t rucyznos, valomos pudros, isz- 
tarpytos vandenyj.

Boston, Mass.
Herald”
K viet kauskas

pranesza,

I

v ra

.... A. L.

‘‘ Boston 
kad Stasvs 

—— \\ 111 k I e i isz
Cambridge, vyras Franciszkos
Kvietkauskienes—Winkler ku-

kad nežinia ar jie gyvi ar mie- ,ri buvo nužudyta Dedam, Mass.
ga amžinu miegu septvnin bro
liu.

Homestead, Pa. —Su darbais 
pas mus visai blogai kaipo ir 
visoje Pittsburgho aplinkinėje. 
Jaunesniems tai sziek tiek ge
riau, nes gali gauti szioki toki 
darba bet senesniems tai visai
blogai atrodo ha bosai turi isz kas noprieme tu pinigu, 

kad ir priima

Kovo mėnesyj, I92G metais, 
Kovo 21 Middlesex pavieto teis 
me atsisakė priimti turtą ver
tes $8,000 palikta jo moters, 

kad toji nuosavybe 
Imtu pa-vesta Kvietkauskienes 
dviem seserim Lietuvoje.

'Teisėjas .John C. Leggat la
bai nustebo, kad p. Kvietkaus-

Jis prasze, 
I

192G

ko pasirinktie, 
koki žmogų prie darbo. Patar
tina, kad niekas in czionais ne 
važiuotu darbu jeszkoti, geriau 
tegul sėdi ant vietos. Straikie- 
riai vaikszczioje pulkais
darbo ir dideli varga kenezia,

be 
o 

kone visur nukerta mokesezius 
konia pusiau.

Tamaqua, Pa. — Skaitydami 
v i so k i u s 1 a i k r a szcz i n s, 
ta randame kasi ink

Laikraszcziai pilm 
Lietuviszku rasziniu, bardami
vieni kitus, bet nesirupinam, 
nesidarbuojam suszel pi m u t uju 
vargszu — minksztu 

kurie jau 
metas kaip vargsta.

straika.

VIS SZI 
anglini

anglių 
kone 

Jaigu Ir 
kitos tautos tiek stengtųsi kiek 
Amerikoniszka tauta, tai gali
ma butu ir del musiszkiu su
rinkti didesniu paszialpa. Czio
nais turime du lokalus — vie
nas Lietuviu, o kitas Ameriko
nu. Ant Angliszku susirinkimu 
distrikto virszininkai atsilan
ko kaipo Board Members ir Or
ganizatoriai, o pas Lietuvius 
prieszingai, norints visi esamo

straikierius,

kad
sau ir pa-

<

ton, 
kalėjimu ant 42 melu už suža- 
gejima devynių metu, mergai
tes Juzės Rodgurnos, kuri gy
vena ant 1434 Augusta uli.

V Mexico City, Mex. — Dre
bėjimas žemes užmusze czio- 
nais tris ypatus, daug muru su
truko, jaigu butu loses da ko
los miliutas ilgiau, tai visi mu-

Kvietkau’skas—Winkler, bu
vo kaltinamas užmuszime savo 
moteros.

K v i (4 k a u s k a s liudijęs, 
jis nenorįs to turto
geidavęs, kad butu paskirta jo 
moters dviem seserim. Bago 
ežius prisakęs jam nesakyti 
teismui, kad jis nebuvęs vedos 
p-uios Kvietkauskienes-Wink
ler, jis sako, ir nepasakyti tei- 
sejui apie savo szeimyna Lie- 
t uvoje.

.Jis prisipažinęs,'kad jis sa
kes advokatui, kad turtas sie
kęs $8,000, ir kad Bagoczius 
duosiąs jam isz tos sumos $500. 
Bet jis užginezijo, kad jam bu
vo žadėta $4,000 jeigu jam pa
sisektu laimėti, kad tas turtas 
eitu p-nios Winkler seserim.

— D.

seserim.
zius prisakęs jam

Cumbola, Pa. — Juozas Vir
bickas, 73 metu sirgdamas ke
liolika metu, mirė praeita san- 

Velionis paliko paezia, 
tris dukteres ir penkis sūnūs.
Laidotuves atsibuvo su pamal- 

Veli on i s ] tergy ve no 
daugeli metu Amerike.

vaite.

domis.

laivu, kurie užėjo ant uolos Honda, (’alifornijoj 1923 mote. Paveikslas 
laivu sziadien pasiliko. *

o
rai Imtu sugriuvo.

II Rymas 
nes 
vo
bėgiojo iii kalnus in 
vietas.

taip pers 
dr<‘b(‘jimo žemes

— Czionais žmo- 
igando nuo leng- 

, kad isz- 
sangesnes

' Los 
/aiksėdamas 
kolos dienas, 
darbininkas 

norin t s

A n gėlos Calif.

’ r^I,r •* “* ""** Ibiui IWI—III i|l4fui<|i«ilHli^iiHi^|lt|HH«lifl«»<d KiMtiaurtWwwm<(|Wlt>HW»tW^4lliilMlMli n |RmWW‘ * H HiwWwl ■ -* tM <..4*0-,erkunas Nutrenkė'Sil

Sodžiaus gyvenimo vaizdeliso.

i kelyj vieni bevažiuodami 
nuo tilto nu griūna ir 
szn. Koktu net žiūrėti, kuomet 

'seni, prisigėrė, susikabino su
<r

m, prisigėrė, 
iriom mergelem szukauja per

1 argu dienas.

torpediniu 
parodo kiek isz tu]

KEISTA SAVIŽUDYSTE.
Puszvno gatvėje 17 N’r. isz 

revoverio nusiszove karo anv- 
gardos statybos skyriaus tar
nautojas Pranas Kuiczinskas, 
apie 30 metu amžiaus.

Kuiczinskas nusiszove sede-
trupnti užsidro-i damas kedeje.

g,

— O asz viena svki ka lik * 
nesuszalaii.

— Ar girtas? 
Buvau

, tiktai ne tai, kad daug 
su 

Pradžioje vis

Kulka pataiko 
o ] in burna ir kiaurai iszejo per 

saiku iszsigeros. ] pakauszi. Atvykus, policija in 
norėjosi miegot,' invykio vieta, atkreipė domėsi 

ir taip man pasidaro szilta. Ir in gana keistas nusižudymo ap- 
sapno, lyg, 'kad ko-

Z( 
taip sau— Kas 

šit ikimas ?
Nelaime... dabar ir 

alsikrat vsi!.. Dabar... t 
ne, visi numirsime!

niekame .nekaltas: 
o jis guli...

ežia pas jus do al ia rp ju dvieju buvusi

J 
paliovos
M. Chanslor, — Asz 
geležinkelio, j mes tiktai einam, 

daktarai 
stengėsi sulaikyti žaksejima.

<I
Klimo Volenczuko likos suras
tas grabeje paskendo szeszino
se (‘oliuosi4 vandens gilumoj.

mirė

ne-
A leksie-

be
A. 

ant

per
’ i

gana

Buffalo, N. Y. —Lavonas

I *ot tsvi lie, 
savo tėvo

Kejduck, 53 metu 
nanezio Hillside, užtiko jo la
vonu kabanti ant virvutes po 
pastogių.

<T

nesurasdama 
micro

I a. — 11 u k t e 
Kazi- 
gvve-i ir*.

virvutes

1f 'Towanda, Pa. — Rollin 
Green, likos aresztavots už nn- 
žudinima kettiriu naujai gimu
siu kūdikiu savo paežius, ku
riuos ne norėjo auginti.

If Chicago. — Revolveri- 
n i n k a i
Esporieto, 55 metu paleisdami 
iri jo 50 szuviu. Po 
trys revolveri ninkai 
automobiliu je.

Tienstin, Kinai. — Buvu-

nužudė Diamond Joc

žudinsta*
pabėgo

sis priemieris generolas Chang 
Shao 'Treng; likos nužudinta:' 
per tris žiidintojns.
kad tai politikiszka žudinsta.

rp
.M

Manoma

Ryga, La t \ i j a. — Ozio- 
ja u 24,000 

darbo.
nais užregistruota
žmonių kurie neturi
Paežiam mieste Rygoje randa-
si 32,000 žmoni u be jokio užsi
ėmimo.

11 Chester, Pa.
Pennsyl vani jos
nuo J919 lyg 1923 William 
Sproul mire praeita Ketverga. 
Laidotuves atsibuvo Subatoje,

— Buvusis 
gubernatorius 
1923

Guantanamo Bay, Kuba.
Du laivoriai ant Ameriko- 

niszko laivo Whitnev, likos už- 
gazolino o

apie deszimts baisiai apdegin
tais.

muszti eksplozijoj
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Prie pal grabes. Iszpnto. 

ir guli.. Szlai kokios uno
's! Szlai musu 

nuodėmės.
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man —
posztyno, ar kokis gala

Kokia ežia, brolyti, pesz- 
tyno! 'Tarp mudviejų apart to, 

į kad Imdavo jis buteli pastato
regiu asz link v bes Mauzerio si si <‘mos

ir su 
asz
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nes

manim iszsigoria, 
jam pastatau...
- () mes,
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i‘asedejo, »pasedi\jo.

o tai

žinai 'ka, gande
lis ir priėjo prie ma- 
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sunkios kad, sako,man nuobodu. 'Tre-j 

ežia diena szirdis nerimsta, ir j 
Asz taip maniau, kad jis nuo mus atsitraukė. Sėdimo 

mes taip sau po gluosniu — vė
jelis papūto,

saulute kaitinasi;
sau kaitinasi...

Szlai atva/žiuos —
— policijos virszininkas.

virszininkas ?...Ka-gi

ma
mus

nerimsta, ir 
atsitraukė.

t o k s ma žyli s,
pa- lengvutis... vėjelis, ir vėjelis.

X'irszininkas nieko.
Virszininkas tai nieko?!
Visi nnmirsim.

Ak, Vieszpatio Dievo ma-
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taip ir 
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no !
Bobos rainiai! Dabar to-ltis 

kis atsitikimas,

— per dangų ir slenka 
nuo pat Bakunn 

Baisu!
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vejas sustaugė, kaip suszvilpe 

' gluosniai, lyg
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Kaip ir užima, 
i padange. 
Kaip tasai

m

visa
‘S.'.. 1

kad visas kai- 
gal but traukiamas atsa- 

, o jus ežia spiegiate... 
Mi'kn deda! ar gali nuo

dėminga siela in rojų patekt ? 
nusidėjusi.

paklausk...

mas 
kom vben

V
žaibas. Ir

Tik-

Jaigu jinai, labai
kunigo 

tu man pasakyk...
Lik, pirma pramigk...

vyrueziai!ir

Eik, 
Ne,

T

1 )an-

“ Mauzerio” 
kiam sabinio — traktieriuje so- revolveris, isz kurio buvo szan- 
džiu, ir žmones vis arbatėlė go-

ir dailias dainuoja. O jau keliu. Laiszkas, kuri jo moti- 
mane, pusgyvi, tuo laiku snie
gu trindavo.

— Policijos 
Virszininkas!

Petruszka!
nepaskandyk! Visiką ant 

saves prisiimk!
— Ponas virszinin'ke! Tatai

Petrnszkos darbas, mes jog 
nieko nekalti...

la, atrastas padėtas jam ant
ria

mus

žodžiais, parasze nusiszo- 
supleszytas.

virszininkas!

balandėli

mes

uos
velia, buvo supleszytas. Per 

Iskaiczius laiszka policija su7.1- 
| nojo, kad prie laiszko turėjo 
būti pridėta 700 litu pinigu, 
kuriuos paliko.
Policijai pareikalavus

inteike n nova-

i
Kuiczinskas.

motina
sziuos pinigus 
dos virszininkui.

Laiszko Kuiczinskas nebuvo 
pasiraszes. Tos aplinkybes da-
I
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ve progos policijai in invykio
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje.
Ant antro floro Kline Sztoro.

19 W. Center St. Mahanoy City : buv

vieta pakviesti teismo tardyto
ja.

Kuiczinskas savo
o

tarnystėj 
pavyzdingas tarnautojas.
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kad tamsi nak- 
užstojo. Mes persižegnojom 

ir sodinio ausis sugaudo. Ir tik
tai isz karto — terkszl ! baisus 
griaustinis, o po jo—
nuėjo, brolyti, ir nuėjo... 
tai szi rd is suszaln.

Ir taip smarkiai eme lyt 
lyg kad isz kibiro pilt...

u žeme maiszosi. Mos dau- 
kaip pusvalandi sedojo- 

'mo... 'Tykiai, tykiai.pasirodo 
virszinin- saulute

nieko nežinome. 'Ta- blaszkvlis,
— jis slieku

li erbiamieji
Jaigu at važiuosiąs
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Petrnszkos darbas
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giau,

1 ir musu žuvys pradėjo 
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užnert...
nosuspojome 

ir 
ko-

Merkszrai 
lydekos taip ir mirga... Ve

O dabar koks-gi jam ai- ki... Du pilnu kibiru prigau-
leidimas 9

Kam taip?
Ar Potruszkai?

9

deni. Daugiau nebuvo kur dėt. 
mos sau grabe-kran- 

6 jis prie pat grabes ir 
Ii sau ant kupstelio, rankas 

taip iszt.ies.es ir guli. Žiūrėk—

Piname 'Z:. F

Dabar ji reiketu siiriszt.lg
Už ka?
Kaip stovi 

man vis viena. Del manos nors 
kuolą ant galvos taszyk...

-- Asz ji nepalieeziau: ji 
perkūnas n u t re n ko.

Perkunas?
Perkūnas 

kūnas!

ežiu,

CM !■ , U f

pasaulis... va... po lietui kaitinasi. Priėjo
me, o jis 
kini pradėjom bėgt.

'Tai, dėdulė, kur rado 
viota ir amžina ramvbe!

Sze tau, kad nori, žmogaus gy
venimas: ežia gyvas, ežia nu
mirė !

nekrust. Na, mes te-

sau

dėdulė J per-

Žaibas! Viens—ir gala-
vas!...
_ — Sztai jai perkūnas, to
kiame at vėjuje nieko, o asz ma

() ka, ar ji dūrinėsią ? 
Savaime— ouviuiiiv suprantama: 

pasimirė ne sulyg instatymu— 
dūrinėsią. *
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.Karalius Hedjaz apszauko kare prieszais. Irag ir Transjordanije, kurios randasi
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ap'globa Anglijos. Paveikslas parodo miestą Amman, Transjordanijoj ir Einira Abdullah isz 
Transilvanijos. Anglikai dagirde apie pavoju, nusiuntė in tonais kareivius, arnotas, gink- 

Saud ketina iszduotiluotus traktierius ir oroplanus aprnalszyii .pusi kėlimą. Karalius Ibn 
szvonta kare priesžais kitus Arabus Wahabi aus kurie yra laikomi kaipo erotikai.

I

“plesiosaurus
rie gal turi szimta milijonu metu senumo, likos surasti per 
darbininkus aplinkinėje Red Triangle, akmendaužeje, War
wickshire, Anglijoj. Szis suradimas kaulu tojo senoviszko 
žvėries sujudino visa moksliszka svietą ir daug profesorių isz 
visu daliu svieto suvažiavo tyrinėti taji senoviszka sutvėri
mą, kurio'kaulus patalpino Kensington muzejuje.

savos

SUVĖLINTAS 
GELBĖJIMAS.

i . X - --------

Ant tilto stovi mažas vaikiu
kas ir verkė. Szlai ateina kokis 
tai žmogus ir klauso vaikiuko-.

— Ko tu verki mažink?
— Mano tėvukas inpuole 

czionais in vandeni.
Žmogus numoto nuo

surdota ir inszoko in vandeni 
norėdamas gelbėti skenduoli. 
Kelis kartus pasinėrė po van
deniu ant galo iszplauke kalbė
damas in vaika:

— Ant nelaimes negalėjau 
surasti tavo tėvuko.

— Kaip tu galėjai surasti, 
jaigu jisai nuskendo penki mo
tai atgal. •

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.02

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 

Mes norim kad ir jus
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mnžas ar didelis.

1 Liepos.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres. ir Kas.
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