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MOTINA
SUSPARDĖ IR SUMINDŽIO. 

JO VAIKA ANT 
SMERT. v

St. Clair, Pa. — Mykolą Ja- 
kobaczi, tėvas penkių vaiku, 
likos už<larytas Pottsvilles ka
lėjimo už mirti Steponuko Do- 
nacko, 10 metu vaikiuko.

Steponukas su keliais drau
gais siautė ant kaimyno kiemo 
valgindami obuolius ir mėty
davo in ji su nesuvalgytais 
szerdemis. Mykolas labai inir- 
szo ]msielgimu 
dėjo paskui juos vytis, 
ves Steponuka kuris 
perszokt per tvora, suspardė 
vaika po tam kelis kartus szo- 
ko ant jo krutinės, 
mirė Pottsvilles ligonbuteja.

MOTINA IR JA 
APVOGĖ.

I

Patterson, N. J. — Mrs. Fe-j

vaiku ir p ra- 
Paga
no re jo

Vaikutis

isz
>

Vincas 
studentas 

mokslaincs 
sz-

STUDENTAS ATĖMĖ SAU 
GYVASTĮ.

Minersville, Pa.
Mikunas, 17 motu 

augsztesnes
ežia, atome sau gyvastį por i 
gorima trucyznos praėjusia 
Subata. Jo potevis nenorėjo 
jam ’duoti automobiliu ant pa
sivažinėjimo ir tai buvo prie
žastis neiszmintingo žingsnio 
Vinco. Nuvežtas in Pot t sv ii les 
ligonbuti mire in dvi 
dns po tam. J -

trucvznos
Jo poteris

valan-

LINDBERG AS UŽMOKĖJO 
$50,000 BET KŪDIKIO 

NEGAVO.
New York. — Charles 

bergas, žymus lekiotojas, 
rio kūdiki pavogė vaikvagiai 
1 Kovo, užmokėjo vagiems 50 
tukstanezius doleriu, liet kūdi
kio neaplaike pagal prižadėji
mą.

Po užmokėjimui pinigu, val
džia tuojaus iszleido visiems 
bankams praneszima kad jesz- 
kotu bumaszkas, kad gal pa
sisektu užeiti ant pedsakio va
giu. Matyt, kad vagiai pabijo
jo kad ju nesuimtu ir dabar 
nori kad pinigai butu iszmo- 
keti auksu.

Lind- 
ku-

PER 1931 METUS AMERI- 
KOJA NUŽUDYTA 12,000 

ŽMONIŲ.
New York. — Amerikoja 

per 1931 motus, pagal Pruden
tial Insurance kompanijos sta
tistikos žinių iszviso gengste- 
riu kovose žuvo 12,000 žmonių, 
kuriu amžius sieko iki 31 metu 
amžiaus. Surinkęs tas žinias f

Dr. Ilorfamans, paskirsto mies 
tais ir pasirodo, kad daugiau
siai lokiu žmogžudyseziu pro- 
porcionaliai gyventoju skai- 
czius atsitiko Birmingham, 
Alabama, seka visa eile mažes
niu miestu pietinėse valstijose, 
o vėliau Amerikos didmies- 
cziai, Chicago, Detroit ir New 
Yorkas.

lomena Giarro, 62 metu, kuri 
laiko maža vaisiu sztoreli isz 
ko maitinos ir priek tam buvo1 
naszle szi rd ingai nudžiugo ka
da jos sūnelis Vedio su paezia 
pribuvo isz Albany in 
ežius. Senuke su atvira szir- 
džia priėmė sveczius, pagami
no gardžius pietus, o vakare 
atidavė savo lova idant svete
liai miegotu saldžiai, o 
atsigulė arit kietu grindų.

Motina turėdama koki tai 
nepaprasta prijautimą, staigai 
pabudo isz miego ir pagal sa
vo papratima, sueziuope ant 
krutinės ar turi savo pinigus— 
896 dolerius, kuriuos czedino 
nuo daugelio motu, laikydama 
juos paneziakoja, pririszta ant 

szniureliu.

4

&
, <»

y>

18 TUKSTANCZIU
VAIKU ISZMIRS

SVC

pati

kaklo su szniureliu. Pinigai 
dingo, o szalia gulėjo tusezia 
paneziaka.

Motina sukliko' ant 
kad likos apvogta, bet 
szteliai buvo dinge. Motina su 
dideliu rupeseziu pranesze tai 
policijai, kuri tuojaus pradėjo 
jeszkoti pabėgėliu ir ant galo 
surado juos ant geležkelio sto
ties Jersey City. Pas sūneli su
rado 800 doleriu ir du tikietus 
in Albanv. Pauksztelius uždą-Y 
re kalėjime.

Tai tau vaiku 
senai motinai už szirdinga pri
ėmimą.-Sūnūs kaltino savo pa
ežiu kad ji prikalbino ji ant api 
pleszimo motinos, nes pasakė 
paežiai kad motina turi pinigu 
kuriuos nesziojasi ant kaklo 
paneziakoja.

vaiku 
pauk-

atlyginimas

BARBERIS SURADO SAVO 
BROLI KUNIGĄ KADA 

JI SKUTO.
Boston, Mass. — Ana diena 

atejas in hoteli Ritz-Carlton 
barberszapi kunigas 
McDonald, atsisėdo ant kėdės 
ir paliepė barberini ji nuskust. 
Bar beri s 
akyvai insitemino in jo veidą, 

Ar tu ne 
esi Walteriu?” Kunigas nusi
stebėjas atsake kad jis juom 
yra.

Pažino brolis broli ir

» 4

vj u?

i
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Dame kolegijos studentai atiduodu garbe mirusiam Kauto Roekne motin1. — Notre 
se sukaktuvėse jo mirties, 
in kuria kūdikis inpuole ir likos isztrauktas gyvu. 
D. C. kuris likos apdovanotu 
daktariszkus darbus.

•> — Anglekasiai

TIEK VAIKU ISZMIRS RO
SIJOI NUO BADO JEIGU 
NEAPLAIKYS PAGELBOS.

Praga, Czekoslovakija. — 
Pribuvęs in ezionais rusiszJkas 

. pasiuntinys Ivan Kurtzak np- 
| reiszke, buk Rosijoi szimet tu
rės iszmirti 18 tu'kstanczei vai- 

. j ku, jeigu neaplaikys greito su-

•2-

iszgolbsti kūdiki isz 300 pėdu skyles Picker, Ok., 
Q 
O.

Priestly modaliu isz American Chemical drauguves už savo

• e

Dr. (’. L. Parsons isz Washington,

UŽDARE SŪNELI TVARTE 
KAD GALĖTU ISZTEKETI 
ANTRU KARTU. BAISUS 

VAIKO KANKINIMAS.

- •' '• M—K . Win lid IMI,,!, e-,. . —-I-..,.. H „r     - - .... ..M, 

MIAUKIMAS KATES ISZ- 
, GELBĖJO JUOS NUO 

MIRTIES. 
.Z

Detroit, Mich. — Miaukimas 
kates pabudino 
ganezius
4r jo paezia. 
džiausiąs nes namas radosi 
liepsnoja. Motore su vyru vos 
iszsigelbejo isz deganezio na
mo būdami dėkingi 
kimu kates, 
dogo.

sunkiai mie-
Mikaloju Kapituna 

Laikas buvo di
namas

uz miau-
Namas visas su-

RADO NEGYVA KŪDIKI 
SPAVIEDNYCZIOJ.

Parkersville, N. Y. — Invy- 
niotaas in kelis'senus laikrasz- 
czius dvieju savaieziu kūdikis 
Ikos surastas Szv. Mykolo baž- v

nyczoja per dvi motore, kurios 
ta ji ryta atėjo czystyt bažny- 
czia. Kūdiki surado spaviedny- 
czioja ir buvo miros jau kolos 
dienas. Policija yra tos nuo-— —Į - .j- — -

Walter, monos kad tėvai buvo vargingi

nuskiltos kunigą,

po tam jo užklauso: 4 4

buvo 
szirdingas pasisveikinimas po 
26 metu persiskyrimo. Brolis 
pasiliko kunigu deszimts metu 
atgal.

i žmonys ir neturėjo už ka palai
dot kūdiki, atneszdami in baž- 
nyczia su vilczia, kad parapi
ja susimylės ir kūdiki palai
dos.

DAKTARS UŽTRUCINO SA
VO SERGANCZIA 

DUKRELE.
Ogden, Utah. — 

mas, kad trueyzna,

riai ir turos

i

PIRKO
DŽIU, RADO JAME 628 

DOLERIUS.
New Bedford, Mass. — Mack 

Stevenson, užejas in kendžiu 
sztora apie pusiaunakti Suba- 
tos vakaru, pirko basuka ken
džiu už kurias užmokėjo $1.50. 
Kada atėjo namo ir atidaro do- 
Žuke, nusistebėjo pamatęs joja bai žibėjo. Žmonys visaip per- 
bumaszkas ir sidabrinius pini
gus. O kada buvo 
žmogum 
pas sztorninka, kuris 
puikiai padekavojo ir padova- didellia kare, kurioja dalybaus 
nojo szimta doleriu už jo tol- tryleka vieszpatyscziu. 
singuma.

Kada Mack atėjo in sztora, 
klarka Jcetino uždaryti bizni, 
iszeme pinigus isz registerio, 
indejo in tuszczia kendžiu bak 
suka, 
ant kostumerio. 
maisze su kitoms, kuria Mack 
pirko, nežinant kas joja rado
si. — Ne visi butu tokiais tei
singais kaip tas žmogelis.

BAKSUKA KEN-

.1

teisingu
ant rytojaus nunesze 

sztorninka, kuris jam
y

padėjo in szali ir lauko
Dėžute su3i-

10 MINUCZIU KABOJO 
GALVA ŽEMYN.

REGEJI-

žmonių

NEPAPRASTAS
■ MAS ANT DANGAUS.
Yakima, Wash. — Szioja 

aplinkineja daugelis
labai persiėmė nepaprastu re
gėjimu koki mate praeita nak
tį ant dangaus. Žmonys mato 
dideli kryžių o aplirtkui 'buvo 
tryleka žvaigždžių kurios la-,

spejinoja taji regėjimą. Neku
riu sako kad neužilgio bus pa
baiga svieto o kiti,
Valst. bus vela inklaipyti iii

kad Suv.

DARBININRISZKOS 
ŽINUTES

PADAVĖ KŪDIKIUI DRUS- 
KA. KAD ISZ JO 

PASIJUOKT.
New York. —■ Keli vaikai 

apstoja vežimėli kuriamo sė
dėjo devynių menesiu senumo 
Szumeliukas Charlys, padavė 
jam maisziuka druskos?,s kuria 
kūdikis pradėjo valgyt ir juo-

Isz to atrodo, kad mažos- kingai iszkraipinet savo vel
niuose miestuose pietinėse vai- deli isz ko vaikai turėjo gana 

juoku. Bet kūdikiui tas ant ge
ro neiszejo ir mirtinai apsirgo. 
Motina per langa pamate kaip
kudikisi ka toki valgo ir isz- Has-ir taip supus. Priskubinau 
bėgus laukan persitikrino isz 
ko vaikai taip juokėsi. Dakta
rių mano kad kūdikis nepa- 
svoiks.

stijose žmogžudystes kur kas 
skaitlingesnes negu dideliuosia 
miestuos ia.

’žmogžudyseziu

□Matyda- 
kuria už

davė savo serganeziai dukte- 
neužilgio mirti,

daktaras Steponas Warlitch, 
59 metu, iszgere pats trucyz
nos su tikslu atėmimo sau gy
vasties ir sziadien guli ant 
mirtinio patalo ligonbuteja. / 

Jo duktė Myrtle, sirgo nuo 
daugelio metu vėžio liga. Tė
vas nenprojo kad po jo mireziai 
duktė butu sunkenybe kitiems. 
Paliko jisai gromata del ko 
taip pttsielge: “Po musu mir* 
ežiai, nemokėkite daugiau kaip 
szimta doleriu graboriui už 
musu palaidojimu nes netikiu 
in brangias laidotuves

Detroit. — Detroite viena 
mergina stovėdama prie lango 
staiga apalpo ir krito per lan
ga trecziam aukszte. Jos drau
go pasėjo ja nutverti už kojų, 
vėliau būdama menka negalė
jo intraukti in kambari. Ji sa
vo drauge laike už kojų apie 
10 minueziu, bet niekam neat
ėjus in pagelba, nusilpo ir pa
leido. Mergina, puldama galva 
žemyn isz troezio aukszto, sun
kiai stisižeide.

Jos abi ilga laika buvo b 
daibo.

n

c

ku-
Kffl porMj

mėtus wrn .nepaprastai didelisi • • 4
skaiezius, kad ir tokiai Amer:- 
kai. Europoj a mažesniuos ka
ruos mažiau žmonių žūdavo.

v •
mirti savo mylemai dukteriai 
kd nebutii sunkenybe kitiems 
ir tikiuosiu kad man Dievas už 
tai dovanos.”

CHIOAGE UŽDARYS 150 
TEATRU.

Chicago. — Locnininkai ne- 
prigulmingu krutamu j u pa
veikslu teatreliu ant savo susi
rinkimo nutarė uždaryti 90 
procentą savo teatru nuo 1 Ju- 
niaus,’tvirtindami buk per va
sara jiems neužsimoka laikyti 
juos atidarytus.

szelpimo. Baidas daugiausia 
kerszina prip Karpatų.

I Kurtzak siako, kad tonais ba
das ir duodasi jaust, nes preke 
medžiu nupuolė, iszejysto in 
Amerika susimažino ir kitu 
priežasezin apie kuriuos nega
lima ne aprasžty. Už vieszpa- 
tavimo Austrijos, gyventojai 
užsiimdavo plaukimu medžiu.

Laikraszczei neapraszinejo 
ne truputi teisingystes apie tc- 
naitini badini padėjimu tenai- 
tiniu gyventoju. Szimtuose 
’kaimuose randasi visai mažai 
duonos. Nekuriu 
gyvulei yra goriau szeremi ne 
kaip vargingu kaimuoeziu vai
kai.

Ndkuriuosia 
nematė szmotelio id nonos 
praeito rudens. Isz priežasties 
vargingo maisto tukstanczel 
suaugusiu ir vaisku serga džio
va. Tru'kei važiuoje kone tusz- 
ti, nes pasažieriu nesiranda o 
aplinkine iszrodo kaip vienos 
dideles kapines.

Bn/Jas

gy vonioj u.

gaspadorlu

dalyse niekas
nuo

gulėjo

Kieleai. — Palicije užėjo ant 
baisio reginio kaime Lukove, 
kada praeit i nėjo pro taji kai
mą. Eidamai pro tvartu iszgir- 

i do vaitojimu vuiko, pueinan- 
czio isz tvurto Audriuos Ken
dzioro. Ineja in vidų, policija 
net pasiire atbulai nuo regėji
mo (kokis jiems persi st ate: 
kampe 1 varto, ant meszlingo, 

vaikas, kuris iszrodo
daugiau in koki žveri ne kaip 
žmogiszku sutvėrimu. Vaikius 
buvo visai nuogas ir buvo in.n- 
kases in meszla nes buvo jam 
szalta. Visas jojo kūnelio buvo 
apdengtas szaszais ir žaiduleis 
ir labai nusilpnojas.

Kaip pasirodo, tai nelaimin
gu vaiku buvo vienuolikos me
tu Edvardukas Voikala, užda
rytas tvarte per keturis metus 
per savo motina, kuri tokiubu
du atsikrato nuo vaiko kuris 
sirgo proto liga, kad galėtu po 
tam iszt akėt i antru kartu už 
vvro.

Nuo tojo laiko vargszas no- 
mate di-enines szviesos, o būda
mas tokiam padėjimo neteko 
kalbos ir valdima kojų. Valgi 
jam paduodavo per langeli 
drauge 
kiaulių.
nekarta girdėjo vaitojima ir 
koki ten verksmą iszeinant i isz 
tvarto, bet nenorėjo apie tai 
praneszti valdžei.

Vaikuti nuvožė in ligonbuti, 
bet jau yra netinkamas ant 
gyvenimo. Iszgama motina su 
patėviu turės atsakyti už toki 
pasielgimą vaiko priesz sudiu

su pamazgomis del
Kaimynai Kendzioro

NEPAPRASTA SAVŽU-
DINSTA DARBININKO.

Varszava, Lenk. Nepa
prastu budu atėmė sau gyvastį 
darbininkas Jurgis Gardzik, 

volą ineldžo Lehigh Valles'gyvenantis kaimo Skorosze. y
kompanijos idant atidarytu Žmogus apsisupo variniu dra-

, ant galo pririszo akmeni,

Centralia, Pa. — Gyventojai

Centralia kasyklas, kurios dir- tu 
bo tiktai 21 menesius in laika, kuri užmėtė ant dektrikinlo 
septynis metus. Žmonis tenass 
badauje, biznei susimažino Ir 
krutėjimas miostelije visai ap
mirė.

Wilkes Barre, Pa. — Mado
na kasyklos, Plainse, sustojo 
dirbti pakol darbininkai nesu- 
sitaikins «u kompanije. Key
stone kasyklos pradėjo dirbti.

drato, sudundamas įsu elektri
ku, aplankydamas 5,000 voltu 
per jojo kuna. Elektrikas už- 
musze ji anlt vietos o kūnas vi
sas suspirgėjo. Paliko paezia ir 
trylika vaiku. Priežastis telp 
baisios mirties nedažinota.

NORĖJO NUŽUDYT 
MOTINA TRIS KARTUS. _ I

Lenk. — Juozas 
kuris gyvena ant 

susibaręs 
mėtėsi

TRUMPOS ŽINUTES
Mrs. 

Arthur White, 36 metu, isz 
vargo inszoko in upe Kalama
zoo su savo'koturiu metu šune
liu. 

■ • * 
f

H Coruna. Iszpanija. — Ar- 
Cap Finistero, nuskendo 

laivas su 30 
4 likos isZ-

11' Allegan, Mich. —
36 motu

i

SU

Iszpanija.

ti
Erancuziszkas 
laivoriais; tiktai 
gelboti.

U Granada,
Laiko bedarbiu susimuszimu 
numesta keturios bombos, ku
rios sužeido keliolika žmonių.

1f Vaiiszava, Lenk. — Ke
turi banditai insigavo in vieti
ne klebonija Gižycuofeia, nužu
do 'kunigą ir apipleszo ‘klebonl- 
je. Žadintojų nenuimta,

BOLSZEVIKAI SUSZAUDE 
DU PIKTADARIUS.

Mo&kva, Bosiję. — Judas 
Stern ir Sergvjevas Vasiliev, 
kurie buvo pripažintais už už- 
sikeisejima nužudyti daktara 
Fritz von Ivaridovski, konsuli 
vokiszkam (konsulate, likos nu- 
szautais už savo prasikaltiraa. 
Sudas buvo atmetias j uju mel
dimą ant permainymo vyroko 
ant kalėjimo ant viso gyvas- 
czio.

********

PAVOGĖ KŪDIKI SU VYGE
Pina, Kuba. —- Ramonas Ca- 

miego, burmistras, pvanesze 
czionaitinei policijai, buk vaik- 
vagei, pavogė penlkiu menesiu 
kūdiki turtingo ukinihko Pla
cido drauge su vygia 'kurioje 
kūdikis mal'szei miegojo. Vagcn 
nori du tukstanezius už sugrą
žinimo vaiko atgal tėvams.

Lvavas, 
Pankevicz, 
Kordeckos ulyczios, 
su savo sena motina, 
ant josios su kirviu, l>et tėvas 
sulaikė ranka sunaus ir atomo 
kind. Inirszes LszgaiAa iszbe- 
go laukan, mesdamas dideli 
akmeni per langa, kuris vos ne
pataiko motinai in galva. Po 
tam ■sugrj’žias in vidurį pa
griebė užžibyta lempa kuriai 
mete in motina -sužeisdamas 
pavojingai. Pasiutėli įx>licVo 
sukausto ir nuvožė i kalėjimą.

RADO TURTĄ 
VIDURIUOSIĄ VISZTOS.

Bialystok. — Kokia tai žy-. 
dePka pirko viszta, o kad mano 
kad viszta buvo “trefna” par
davė jaja už viena auksina del 
savo vargingos kaiminkos.

Kaiminka neturėdama ka 
valgyt, papjovė viszta ir pra
dėjo czystyt. Viduriuosią ra
dosi puikus deimantinis žie
das, už kuri auksorius užmokė
jo vargingai moteroi penkis * • 
tukstanezius auksinu.

Kada apie tai dažinojo žy
dei ka, tai Vo's nepasiuto isž 
gailosezio.
i itnl < ♦ i
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Kas Girdei
rio radosi daugybe

Pula .motore, Mrs. Pay An
derson, kuri gyvena Los Ange
les, Kalifornijoj, surado pa
slaptį kaip vetlusi motore gali 
būti užganailyta isz gyvenimo. 
Kad motore ‘butu užganadyta, 
tai jai kanccz reikalinga trys 
vyrai! Isz tikrųjų poniuto An
derson gal neturi sveiko proto. 
Bet ji szitaip tvirtina, vienas 
turi dirbti namini darba, kitas 
turi uždirbti pinigus o trecrins ; 
būti moteriai del visokiu 
reikalavimu ir palinksminimu. 
Jis turi būti dailus, turi mokėt 
gražiai kalbėti, turi būti geras 
szokikos, muzikos mėgėjas ir 
geras mylėtojas.

Sziu dienu motervs yra labai 
sako szita 

leido”. Ji turi labai daug ypa 
lybiu ir ambicijų, tuo tarpu 
vyro būdas visuomet yra vie
nokis; del to vienas vyras 
negali paniekint i visu mote- 
riszku pageidavimu. .Jei reika
linga yra trys vyrai. Kaip toji 
pusgalve sako, tai neužilgio 
visos motervs to reikalaus ir ♦ r 
spiesis.

Patariam misis 
ieniai nukeliaut, in Tibetą, Azi 
ja, kur viena motore gali turėt 
tiek vyru kiek jai patinka. To
nais viena motore jaigu turėtu 
ir deszimts szvogeriu, tai visi 
su ja gyena draugo ir dalinasi 
lygiai jos meile.

no radosi daugybe raudonu lt f «
pletmu. Susikalbėjo su iszmin- 
tingais Kinczikai, kurie taipgi 
ir pradėjo virt vandeni ir ant

ran-
o

van-

pa

i n vai rus padaras, 
t i
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PASKANDINO DVYNUKUS
UPELUKIJE, LIKOS NU

BAUSTA MIROZIA,
Soncz, Len/k; — Magdalena 

Zondla, 21 metu susinosze su 
kokiu tai Steponu Dolny, na Ir 
už kokio tai laiko

galo visi persitikrino, kad 
dasi plotinai ant pirsztu, bu v 
niokuom daugiau kaip.... 
don i nes raudonos blusos.

Susirinko daugiau mokslin- 
cziu kurio dart* bandvmus, ne- 
tikėdami kad isz protėviu kinu 
jo rastųsi 1 
Ant galo turėjo pripažint, kad 1 kenybo nolaimingai 

•Įmoksiąs ingalojo ir buVo teisy
be. Dabar daugelis žuvininku 
stovi prie ežero ir gando žuvis 
ir szventas ežeras paliovė būti 
szventn.

Taip tai mokslas prasklaidi- 
na tamsunelius ir senoviszkus 
pnproezius ir tikėjimą in viso
kius burtus, užžadus ir kitus 
tikejimiszkns niekus, in ku
riuos tikėjo szinitus metu atgal 
bet sziadien tas iszrodo del 
mus 
gn.

pagimdė

______

IR LIETUVOJE, KAIP
AMERIKOJE VAGE 

VAIKUS.
'te įl .i/'Si ' v-*

Paisirpdo, kad ne vien Ame- 
rikojo vagia vaikus, bet ir Tau
rage neatsilieka nuo placžlojo 

......t.?

i

pasavilio. Tik tuo Karpu, kai
tebA-vandenyja blusos. ( dvynukus. Buvo tai didele sun- Amerikos policija dar 

merginai į jiesz Tauragės vnitka jau rado, M ' ' 11'

J

ir

Anderson-

— Tikra

Kas yra stipriausiu pamatu 
žmonijos?

Ar tik ne bus tas.
meile Dievo ir artvmo. Paim-
kime ant paveizdos: Jaigu na
mas pastatytas ant stipriu pa
matu, tai stoves visados, bet 
.jaigu statytas ant liuosos smel- 
ties, tai pradeda kristi, o nors 
ji ir ramto, bet nesilaiko ir 
greitai sugriuva. Panasziai ir 
su žmogaus gyvenimu. Tie, ku
rie ant stipraus pamato yra 
iszaukleti, laikosi meiles Die
vo ir pildo Jo prisakymus, 
gana kad turime mylėti : 
artyma ir ji glostyti, bet turi
me ji suszelpti varguosia ir 
nuliudimuosia.
nys gyvena prieszingai. 
tuoliai pasinaudoja ir apipl 
szineja vargszus. Priežastis to 
yra, kad mes nesilaikome vie
nybes ir stiprumo, todėl viesu
lus daužo mus isz visu szaliu 
kad neturime stipraus pamato.

. ne
savo

vargu ošia
Sziadien žmo-

Tur-

Kinuosia randasi ežeras su 
raudonu vandeniu apie kuri 
nemažai Kinczikai džiovino 
sau smegenis. Kinai buvo tos 
nuomones, kad kraujas ju pro
tėviu teka isz kapu iii taji eže
rą, r ■ .................................
szventa.
didžiausia szenvagj’sta, jaigu 
kas drysta ant ežero plaukt su 
laiveliu arba loufeliu, ba iieisz 
puola plaukti gyvam 
ant kraujo mirusiųjų.
mas žuvu taipgi ir buvo už
draudžiamas ir rualai baudžia
mas. Kas metas prie to ežero 

prasižengėliai 
kurie turėjo prisiegt ant krau
jo savo protėviu, kad daugiau 
nepapildys jokios piktadarys
tes,

Neseniai atojo prie to ežero 
svetimtautis kad persitikriiit 
prįežasti yaudono^ vandens, At

todėl taji vandeni laiko- už 
Kinczikai laiko už

žin ogi ii 
Gaudy

suvažiuodavo

sincsze su savim puodus, inpy- 
1© vandenio isz raudono ežero 
ir pradėjo ji virti kaip tai da 
ro visi mokslincziai kad daži- 
noti kas randasi vandenyja. 
Europietis inkiszo pirszta in 
vandeni po iszvirimtii, ant ka

Hol midijos lai va Alkmass
, pilnas 

prikrautas szaknu, taip-gi kito
kiu brangiu produktu. ' 1 ' I ■*' *

‘Souithamptone laivas inmete 
mariu inkams bu vo

gryžo nuo salos Java

kiu brangiu produktu.' > f ’ * *

Tylintis nepažinštamak, 
namai be jokio ženklo gyvybes, 
tas viskas jam buvo labai ste
bėtina. Bot Hendrik atsiminė 
sau, kad nepažinot amas name 
gyveno vienas.

— Tai dyvnas kdks

M"" ....... .
szi)ūkdama j Į
■ O.?“1 1

iszrodo 
labai juokingu ir kvailin-

o kad

Sztai prilyginimas del visu 
tu, kurie neatsilygina su prie- 
numerata už laikraszti

Tula diena vienas žmogelis 
nuėjo ant medžiokles,
staigai užėjo didelis szturmas 
su lietum, žmogus pasislėpė in 
supuvusi medi kuris gulėjo ar
timojo. Nuo lietaus medis pra
dėjo ‘brinkt ir žmogelis nega
lėjo jokiu budu iszlyst. Supra
to, kad reikės jam mirti, atsi
minė apie visas savo nedory
bes padarytas ant szio svieto 
ir, kad neužmokėjo savo prie- 
numeratos už laikraszti, kuris 
jau seniai iszsibaige, jaute kad 
per savo pasielgimus yra labai 
“ maži ulelių ”,
du iszsigavo issrmedžio pasek
mingai.

Ar ir jus esate vienas isz tu 
mažulėliu ?”

na ir tokiu bu-

4 C
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Del Keliu. — Lietuviszki 
programai per radio galima 
iszgirsti Utaminkais nuo 7 lyg 
7:30 valandai vakare per stoti 

1210 kilocycles ir
WGES, 1360 kilocycles, Chica
go-

WEDC,

Nedaliomis po piet nuo 2 
lyg 4 
Reading, 
leidžia Liettivisžkus progra
mas.

valandos kaipo kada
Pa., stotis WEEU pa

V. R. Shenandoah, Pa. — To
kiu knygų Lietuviszkoje kal
boje nesiranda. Per daug kasz- 
tuotu atspaudimas

J.B. Collinsville, Ill. — Ko
munistas paeina nuo žodžio 
Comuna, Community, kuris 
ženklina bendras arba drau- 
giszkas ^(gyvenimas, d raugi ja, 
valsczius, kur gyvenu kelioli
ka szoimynu žmonių ir 
savo apygarda. T 
tome Angliszkuosia laikrasz- 
cziuosi kad miestas užsiėmė 
Qommunity Welfare Work ir 
1.1., tai reiszkia darbavimosi 
del geroves gyventoju miesto. 
Bet sziandieniniai “ 
tai” nedarbuoja <Jel labo 
suomenes, tiktai del suardymo 
jos.

Community,

valdo
rankini skai-

Komunis- 
vi-

ir nutarė atiduoti vaikus m 
priglauda, bet. del juju nebuvo 
vietos. Magdalena 
dvynukus atgal namo, nutarė 
nuo juju atsikratyti. Eidama 
per upoluka inmote abudu ir 
paskandino. Žmoni'* surado la
vonus, 
jai kuri 
arosztavojo 
nubaudė jaja mirezia, bet. auk- 
sztesnis sūdąs permaino viroka 

jaja ant. de-

ta*. Neužmlrazkite ffuodotini «kai- 
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraasti “Saule,” kurie apie tai už* 
miražo ir praase idant neaulaikyt lai* 
kraazczlo. Paskubinkite I

T

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu liogoniams. 
’ Preke . į . 25c; '

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del Kasleriaus, nog sudėtu pinigu ant 

25c.
I

susirinkimu. »
W. D. BOCZKAUSKO - CO

MAHANOY CITY, PA.

Preko .

neszdama

pranesze apie tai polici
n’ 

Sudas
pradėjo tyrinėti 

mergina.

n ubą lįsdamas 
szimts motu kalėjimo.

SENIAUSIAS KUNIGAS 
MIRĖ KANADOJE.

Montreal, Kanada. — Senin
siąs protestoniszkas kunigas, 
daktaras Pattenison, turintys 
102 motus mirė czionais. Senu
kas buvo sveiku lyg paskutinei 
dienai' savo gyvenimo, 
nuo szirdies ligos.

Mire

DAUG KINOZIKU UŽMUSZ- 
TA PRIE RUBEŽIAUS.

Tokio, Japonija. — So via tu 
kareiviai užmusze 30 koroonu 
prie rubežiaus kada tiejei norė
jo pereiti per rubežiu in Bosi
ję. Daugybe kineziku likos už- 
muszta aplinkinėje Chientao 
per Japonus prie Mukdano ge
ležinkelio. Keliolika Japonu 
teipgi likos užmuszta ir sužeis
ta. /

AMERIKIECZIAI PAAUKA
VO POPIEŽIUI $1,100,000.
Vatikano Miestas. — Ameri- 

koriiszki katalikai suklojo ir 
paaukavo popiežiui viena mi
lijoną ir szimta tu’kstancziu do
leriu. Popiežius ketina tuos pi
nigus sunaudoti ^mt labdarin
gu tikslu.

Kaimo 
surado

LAIKE SURISZTA DUKTE
RIA TVARTE.

Grudzionc, Lenk. — 
Liunarczyke policija
tvarte vokieczio Schmidto, jo 
22 metu dukteria, visa sužeis
ta, purvina ir s'kannaluosla. 
Policije nuveže mergina in li- 
gonbute o tęva in kalėjimą. 
Tėvas iszsilkalbinejo, bulk duk
tė buvo nepilno proto ir todėl 
laike ja ja tvarte pririszta, kad 
neatimtu sau gyvasties.

purvina

ISZDEGINO VYRUI AKIS 
SU KARBOLIUM

Lodžius, Lenk. ,— Ant uly- 
czios Voiczan^kos gyvena Ta- 
moszius Kžrnyinski, 33 metu su 
savo 30 metine paezia Helena. 
Terp tosios poreles nuo ilgo 
laiko tęsęsi neapikanta o prieik 
tam motoro mižiurinejo savo 
vyra kad jaja apgaudinėja.

Isztyrinejus savo nužiūrėji
mą ana diena aplaistė vyro 
veidą sukarbolinia nikszte tisz- 1 ' i < • l ' • r
degindama jam abidvi aklt>. 
Vyra nuveže in ligonbu’tia 
moteria in kalėjimu.

o

IN LIETUVA! Laikas u*ra- 
ssyti Laikra* 

•sti ‘Saule’ ir del gyminiu in Lietuva, 
Iss kurios turėtu daug dftiaugsmo ir 
linksmumo, nes žmonelei nors skai
tymu pralinksmintu sau gyvenimą po 
sunkiam darbui. 7 Prenumerata kasa* 
tuoja in Lietuva tiktai $4.00.

Vagystes istorija tokia. Ko
vo 11 d., Tenikaitnenes Agotos 
isz Bimbilines kaimo, 11 metu 
vaikas iszejo in Taurage, in 
mokykla, isz kur nebegryžo. 
Motina omo klausinėti kaimy
nu, bet niekas nieko nemato.

-
sniu žmonių emo manyti, kaal 
girdi, bus žydai priesz Velykas 
macams pavogė. Galu gale kaž 
kas patarė važiuoti ii r pranesz- 
ti policijai. Policija sužinojo, 
kad Kovo 10 d., mate prie mo
kyklos stovinezia Galinaitytb. 
Tenai’kaitidnes sesers Rederie-

nu, bet niekas nieko nemato.„ te
Kai kas prietaringu bei tamse-

<1 '*I

nes drauge. Pasirodo, Galinal- 
tyte ir parsivedusi vaiku pas 
Rederiene in Joniszkio kaima. 
Rqdertano isztekejusi 
vyru peitndkyrusi, 
turi.

Nuvažiavusi plicija pas Re
deriene vaika rado. Pasirodo, 
Rederiene tuojau ta vaika omo 
leisti in Joniszkio mokykla, nu 
pirkusi saldainiu, žodžiu 
pinu si s, 
policija vaika atome ir gražino 
tėvams, o Redereno užvesta by
la del sauvaliszko vaiko pa vi
liojimo.

Galinaityto nieko noprisipa- 
žysta. Vaikas sako pats ėjos. 
Kiek girdeliu, terps seserų To
nika itienes ir Rederiencs esą 
kaž kokie szeiiriyniniai nestosi- V
pratimai.lKc4<'s vaiko pagrobi
mo tikslas irgi ncaiszku.

bot su 
vaiku ne-

>

, ni
kai p savo vaiku. Bet

V TETOJ ŽMONOS 
PASIĖMĖ ŪKI.

In Szakiu vals. Gustavos 'kal
ina, pereita rudeni isz kažkur 
atvyko praszmatnus kavalie
rius. Greitai susipažino su ūki
ninko dukterimi, prisipažino 
ja mylis ir, papraszo tėvu jos 
rankos. Tėvai sutikima hialo- 
niai davė ir dar priesz vestuves 
aprasze jam ūki. Ūki apraszius 
kavalierius nuo sužade’tinoB 
greit atszalo ir inslmylejo kai
myno dukteri. Tėvai reikalavo 
du'kteri vesti, arba ūki gražin
ti, bet jis no vieno, ne antro ne
sutiko daiyti.

inkaru, o 
leista iszlip'ti ant kranto.

Vienas isz marininku Hen
drik Wersteeg iszlipo isz laivo 
įr no«zo ant deszinio peties bež
džione ant kairiojo papūga o 
prie f-ikurinio diržo buvo prisi
kabinės naszuli indiszlkos vi
sokios materijos, kuria mieste 
norėjo parduoti, taip kaip ir 
beždžione su papūga.

Tai buvo pradžia pavasario, 
anksti du pradėjo temti. Hen
drik Wersteeg o jo greitu žings- 
niu fizla.piom.is miesto ulyczio- 
mis kurios labui prastai gazn 
buvo npszvi ėstos. Mari n i n ka 
miglino apie savo sugūžima m 
Amsteitdama, apie motina, ku
rios per tris metus nemato !r 
apie savo mergina, kuri jo lau
ke, Monikondame. Misly skat* 
te pinigu's, kūrins turėjo gaulti 
už visus savo parduotus tavo
ms ir aplinkui dairėsi, ar ne
pamatys kur kokios krautuvea 
savo t a vorams parduot i.

Ant Above Bar Street kok
sai gražiai pasipuoszes vyras 
užstojo jam kelia ir paklauso, 
ar nenorėtu parduoti papūgom.

— Alan reikalingas toksai 
pauksztis— tarė. — Norecziau 
ka nors toki turėti, kas galdtu 
szneketi su manim ir kam uo
rei kala ueziau duoti jokio atsa- 
kvmo. Gvvenu vienu vnenas. v ♦

Kaip daugumas Ilolandijoa 
marini nik u Hendrik Wersteeg 
kalbėjo angliszkai. Pasako tai 
gi savo preko, su kuria nepa
žinstamas tuojaus •sutiko.

L : J1 | * , , '» f į— Eik paskui mano — tarė 
nepažinstamas. — Gvyenu vie
nas, gana toli. Pats papūga 
kletkon imiesi, o asz kletka tu
riu pas savo. Parodysi paskui 
savo tavoms, galka ir daugiau 
nupliksi u.

Laiminga'.

t

3 isz progos, kokia 
jam atsitiko Hendrik Wersteeg
*

pasuko savo žingsnius paskui 
ta džen’telmona, o turėdamas 
nodieja kad jam pasiseko par
duoti ir beždžione, pradėjo sa- 

buk ji labai

'■ i
Balandis — 1932 — April

, 1 p Teodoraus
2 s Franclszkaus Paul.
3 N Richardo
4 ji Izidoraus
5 u Vincento Ferr.
6 s Celestino
7 k Jono de la Salio
8 p Alberto
9 s Hillarijaus

f

t

10 N Makarijuszo
11 p Sz. Pan. Sopulingos
1£ u Viktoro kank.
13 s Teodoros P. kank.
14 k Justino
15 p Anastazijos
16 s Kaliksto I J

17 N Aniceto
18 p Vilhelmo
19 u Epipanijo
20 s Sulplcijus
21 k Anzelmo vyskupo
22 p. Liudvlna
23 s Jurgio kank

24 N Vaitiekaus
25 p Morkaus ovang.
26 u Kieto ir Marcelino
27 s Zita
28 k Povilo nuo Kryž.

*-**< p

27 s Zita

29 p Petro ir Veronos
30 s Katrlnos panos

’f’

r

vo žvėreli girti, 
retos ir geros veisles, kurios 
pripranta prie angį i jos klima
to — ir geriausia prie savo po
no prisiriszi-a. 1

Bet marininkas tuojaus nu
tilo, bet einantis ponas jam 
nieko neatsalkinejo ir rodosi jo 
neklaus©.

. • ♦ » ■ » ’ ** . " ' ‘ '1 I I,

'Taip tylėdami ėjo toliau. 
Tiktai beždžione turbūt gailau
dama savo szilto gimtinio 
kraszto, laikais unkšto paina- 
želi liūdnai, kaipo mažas kūdi
kis, o papūga skeseziojo spar
nais. s

Po gerai valandai keliones 
ant galo nepažinstamas tarė:

— Artinamės prie namu.
Iszojo isz miesto. Kelias da

bar traukėsi i szi Igai parkus, 
aptvertus geležine tvora; lai- 

i

kas nuo laiku per krūmus ar 
meldžiu sžakiis mirgėjo namuo
se szviesa.

Nepažinstamas
priesz-tvora, apjuosianezo dar
žu, i'szsitmuko isz kiszeniaUB 
visa sauja raktu atrakino var-

1

susilaikė

tus ir jiems inejus vėl uždare.
Marihihkais nusidivijo; vidu

ryje daržo pamato - ma ža, dailu 
ir gražiai užlaikoma nameli, 
kurio ’larigį.hyežios uždarytos

l

. a ■,!”?Pt’L
ji 1 I’m am. <<Harry,- tui|biaunts dari

kad nužudyk, kad už- 
miiKZti! Tu man sakei, kad nu- 
samdei ta narna ,idant jamo 
praleistam pirmas dienas savo 
susigadinimo. Asz mislinau, 
kad tu viską žinai. Mislinau 
kad jau persi!ikrihai apie tai,*, 
kad asz, buvau nekalta!... Har
ry! Harry! asz eeu nekalta!...

atsako

i1 i

♦

....
bus! Atvežęs ma©n in tuos na
mus 1

M

žmo
gus! — pamislino ir susisarma- 
tino, kad pirmiau jaute baime. 
HolanĮdijos marininkas yra ga
na biedmis, kad ji butu galima 
apvogti.

— Jeigu turi briežuku, ta! 
paszviesk man — tarė nepn- 
žinstamas atidarydamas namu 

: 1 duris.
( Marininkas isz.pilde praszy-į 

- ma ii’, kada inejo vidų, nepa-1 
žinstamas atrtosze lempa, kuri 
apszvieio 
saliona.

> Hendrik Wersteeg dabar nu
siramino. Turėjo nodieja, kad 
nepažinstamas daug ka gales 
pas ji nupirkti.

Nepažinstamas tuojaus jsz 
kito kambario atneaze kletka.

laidokite ežia savo papūga— 
tarė. — Po tam asz ja pakabin
siu ant medžio, kada apsipras 

>«» 

ir pradės szneketi pati, kas jai 
paltinka.

Uždaros papūga kletkon, pn- 
prasze marininko, kad paimtu 
lempa ir pereitu kitan kamba
rin, kur ant didelio stalo galės 
iszdeti savo tavoms.

Hendrik paklausė ir nuėjo 
in kita paku jir. Urnai iszgirdo 
kad paskui ji durys su trenks
mu užsidarė ir užsirakino. Bu
vo uždarytas.

Iszbalos ir persigandęs pas
tato lempa an’t stalo ir puolėsi 
prie duriu,
Bet balsas ji persergejo:

Nei žinksnio, ba numir
si ant vietos!

Hendrik pakele galva ir lu
bose pamato langeli, kurio pir
miau nonužvelgc, ir jame re
volverio vamzdi tiesiog in ji 
atkiszta. Ndbagas susilaiko.

Nebuvo jokios kalbos apie 
nasinrieszinima, arba vkovoji
mą. Teisybe, turėjo prie saves, 
neili. kuris vienok tokiame at
itikime buvo nonandinga's, net 
h* su revolveriu tokiame padė
dino nieko noiszkirstum. Nepa- 
žinstamas. kuris ji uždare, bu
vo pa si sienos už muro palei 
langeli lubose, per kuri in ma- /

ninku žiurėjo ir laike atkisz
ta revolveri.

— Paklausyk manes — 
taro nepažinstamas. — 
man dabar patarnauti, 
tau už tai isznagradysiu. Turi

'1 H’l I t

manės klausyti, nes tau nėra < -
iokio iszsirinkimo. Arba ma-

V E[

nes tuojaus paklausyti, arba 
tave ežia ant vietos kaip szunl 
paguldysiu. Atsidaryk stalo 
stalcziu... tenai yra szesziais 
szuviais revolveris, primusztas I'' I • 'į 
penkiom kulkom... Imk ji.

Marininkas visas i 
maa paklauso. Seilinti ant jo 
peties beždžione isz baimes su
cypė ir pradėjo drebėti. Nepa
žinstamas toliau kalbėjo:

— Tehai toliau firanka 
(užlaida) uždengia pakaju, nu-

Hondrik n'ttplesze firanka ir 
pamato Idva, o joje gulinezia 
moterisziko su surisztom ran
kom ir kojom ir -su užkitaszta 
burna, kuri žiurėjo akim, pil
nom baimes,

— Atrisžk ta motoriszkc ir 
atikimsz'k jai burba — Hepo ne- 
pažinstatnas.

Paliėpimas tuojaus buvo isz- 
pildytas. Moteriszko labai jau
na ir stebuklingos grbžybes, 

. .... . ' . » a . kh _ _ - I te. -

pluktai iszpuoszta

imk ja

Asz mislinau

atmintyja.
I

kad jaS iszversti.

Tini 
o asz

— Netikiu tau! — 
sausai nepažinstamas.

Harry, as^5 asu nekalta! 
i— paantrino jauna moterisz- 
]<(» užkimusiu'teisu.

— Tai tavo paskutiniai žo
džiai, asz juos palaikysiu savo 

Liepsiu juos per
visa gyvenimą antrinti. — Ir 
balsas nepažinstamo urnai nu
truko, bot tuojaus vėl atsiliepe 

— B a myliu dar tave — 
pridūrė — perdaug myliu, kad 
galeeziau tave pats užmuszti. 
To negali ii padalyti, ba tave da 
myliu...

—- Dabar; marininko klau
syk, kolei daskaitysiu iki de
szimts, jaigu toš motoriszkes 
nėnuszausi, pats palei jos kojas 
sugrinsi negyvas. Vienas, du, 
trys...

Vos nepažinstamas spėjo su
skaityti iki keturiu, Hendrik 
kaip koksai pusprotis atkiszo 
revolveri n moteriszko kuri vis 
da klūpojo ir in ji žiurėjo. Isz- 
sigirdo szuvis, moteriszko kri
to ant slenkszczio. Kulka jai 
kakta suplesze. Tame paezia- 
me momente lu'bu langelyja 
sublizgėjo szuvis ir 
pataikytas veidan
prie stalo. Beždžione baisiai su
riko ir pasislėpė po lova kam
pe.

Ant rytojaus praeinantieji 
pro’ tuos namus iszgirdo ste
bėtina namuose riksmą, spie
gimą. Tuojaus duota žinia po-

Hendrik 
nupuolė

licijai, kuri atėjus isžlauže du
ris.

Atrado du lavonus, moterisz- 
kes ir marininko.

Urnai isz po lovos paszoko 
beždžione ir tiesiog policijan- 
tui ant galvos. Visi taip daug 
persigando kad iszbogiota lau
kan ir tik paskui su primusz- 
tais revolveriai vos insidrasy- 
ta i neit i.

Praasidejo tardymai. Aisz- 
kus buvo daiktas, kad marini- 
kas užmusze moteriszko ir po- 
tam pats nusižudė. Ilgoka lai 
ka tasai dramatas1 buvo pa
slaptyje. Potam pažinta už- 
musztus ir stebėtasi, kokiu bil
du lady Einugal, Anglijos lor- 1-t! « » *
do pati, atsirado tame name su 
marininku, kuris viena diena 
tik pirmiau atplaukė ant laivo 
Southampton..

To liamo savininkas negalė
jo nieko policijai paliudyti.

Kad visa ta dramata geriau 
iszaiszkiiit. Namas priesz asz- 
tuones dienas kam tokiam buvo 

drebeda- nusamdytas. Samdininkas va^ 
dinosi Collins' isz Manchesterio 
ir kuris nežinia kur isznyko. 
Tasai Collins nesžiojo binoklus 
ir turėjo ilga barzda, kuri, ga
lėjo but pridirbta.

Isz London tuojau* pribuvo 
lordas. Verk© žiūriniam as in 
paezios lavona. Ir jisai, tAip 
kaip ir visi nieko nesuprato 
kas galėjo atsitikt.

Nuo to laiko lordas atsisky
rė su. svietu. Gy veno vienas sa-

* f

J.

rifi

I
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vo namuos© Konsingtbne, ne-
matydamas nieko, tik viena

_ . . . . , s’ ' 4 S • I Ii *

savo tania, kuris buvo inemka . 
ir tik papūgos žodžiu klausė, 
kuri nuolatos plepėjo. /

— riarry! asz esu nokajtn»
b , '* * '.I* 1 ' '' f

kuri nuolatos plepėjo.

x 11 • ,f ’ ‘ v ’ V

neleido in jo vidų jokios szvlo- puolė aiit (keliu priesz langeli
* I
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— Ar teta mane pasiszauke 
pas save? Sztai asz esu. Kam 
totai esu reikalingas.

— Dėkui tau szirdingai, 
mano gerasis Pedro — atsilie-

/

tegul teta greitai ir linksmai nuolatos nuo baves stūmė, jt' 
sugryžta.

Musu tas apsakymas daro
mas Lizbonoj, Portugalijos sos- 
tapileje. Kuomet ponia Porez 
s k ūbi nori ant geležkolio sto
ties, Pedro .vaikszcziojo po 
miestą ir jieszkojo atsakanezto 
vaikui sveikatos namo. Dar ta 
paezia pusiaudieni Pedro ypa- 
tiszkai pergabeno savo keturiu 
metu pusbroli i n daktaro Ca
pello senai ori urna.

Tasai daktaras buvo neve
dės, metu gal triszdeszimts ke-

kuri stengėsi sugauti gražiau 
rios, patogiausios ir turtin
giausios merginos ir aukštos 
draugijos. Ir kas tai, kas jam 
stovėjo ant kelio, idant paimti 
ta patogiausios esybes szirdi ; 
Kas teisybe patogus ir jaunas, 
bet sąlyginius su juo maža i. 
nieko no ženklinanti urednhi- 
keli, kuris, teisybe, turi tiėk, 
kad pragyventi, 
neeiženyti.

Daktaras

II I I I i I i—I.w . Į .      ■   ■If        I '   '
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’bet anaiptol'

ilgai neramiai 
vaikszcziojo po kambarį, o 'ka
da ėjo gulti apmifilino pienu

turiu ir turintis didelius turtus, kuris baisiausiai turėjo tam ri-
Niekas jo areziau nepažinojo,

j>e vyresne jau i>one, paduoda- įdegta slankiojo kūr
ina abidvi rankas jaunam, pa- eziog žinios,’kad jisai savo tui-
t ogiam žmogui. — Naszle taip 
visu ant szio svieto apleista—> 
netrukus — turbut greitai dar 
bus araziau su manimi skai
tyk?

Padavė jam telegrama, tu
rinti tik kelis žodžius:— Tėvas 
sunkiai serga, atvažiuok, tuo
jau*.

Pedro persigando.
— Nereikia laukti tuojaus

arszt^snio — ramino ja. — Kiek 
tai sunkiai serganezdu jau pa
sveiko.

— Duok Dieve — atsiduso 
ponia Perez — bet tuom sykiu 
yra jau mažai vilties. Tau jau 
antras smegenų užgavimas. O 
asz važiuoti negaliu, jeigu, tu 
man tame reikalo nepadėsi.

— Ka-gi turiu daryti,
tnte?

I

tc-

ta gavės isz slaptingas drau
gijos, kurios mieriu sugriauti 
dabartine karalių dinastija, 
tai-gi jisai tai draugijai buvo 
daug prisitarnavęs. Faktas bu
vo, kad nuo keliu metu gyveno 
Uzbone, kur turėjo savo locna 
lickoryste, kurioj atliko daug 
garsiu kuraciju isz to tai-gi jis 
ir pagarsėjo.

Kada priėmė maža Jose ir 
iszejo daktaras pasiszauke isz 
savo kabineto viena mergina 
prižiūrėtoja žinanaeziu labai 
gerai Lizbonos miestą kaipo 
savo gimtino vieta.

— Teresa — prabilo in pa
togia mergina — ar žinai po
nia Perezu szeimyiia?

— Žinau tiktai, jog tai tur
tingi žemes savininkai. O go
riau — pataisė — ponas Perez 
neseniai numirė, vai’kas-gi gal 
taipgi eis paskui t0va, nes gy
venime taip tankiai buna. Kitu 
viltis labai prapuolus.

— Kas do viltis?
— Dalykas taip buvo: Mo

terystes ponu Perez neturėjo 
vaiku per keturiolika metu. 
Jaunas Seros buvo’ artimiau
sias, net vienatinis turtu pa- 
veldejas. Kad tuotarpu i n ke
turioliktus metus atėjo ant 

visokia
viltis isznyko. Tai-gi nors So
ros yra uredininku su gera al
ga, vienok-gi iszrodo nedaug 
atsakanti partija numylėtos 
mergaites gimdytojaus ir jie 
jos nenori duoti.

— Isztikro! — suszuko 
prajuokintas daktaras — ir 
kas tai tokia butu, kurios nega
lima pasiekti?

— Tai mergina Elvira de 
Lios. Jau tenai buvo nemaži 
perstatymai. Gimdytoje! prie 
szingi tai moterystei, o-gi mer
gina Ęlvira apreisrice vienaip, 
kad ji myli Pedro daugiau ne-

— Czia mano sergantis vai
kas, o už trisdeszimties myliu 
mirsztautis tėvas—

— Ka, Jose sergantis?
— Jau bus visa nedella. 

Sunkiai serga. Kaip-gi ji czia 
apleist! O juk — Ievas manos 
szaukia! Kas daryti? paimti 
vaika su savimi ? Daktaras ne
leidžia! ’Vieno negaliu-gi — 
juk palikti globoje. Dėlto no
rėjau tavęs praszyti, idant tu
man no esant namie ji dabo- svieto mažas Jose ir 
turn. Tenai ilgai nebusiu, tik
tai kiek bus tam reikalas.

—• Bet-gi isz visos szirdies 
tegul tik mane teta pamokina, 
kaip vailka auklėti.

— Tai lengvas daiktas. Vi
sa sunkenybe tame, kad mažy
tis neklauso nei daktaro, nei 
tamaieziu. Žinok jog tai vie
natinis musu Vaikas ir kad Jo 
lankomo isztisus metus o po 
tam iszdykinome. Sunku su juo 
susitaikinti ir jam patikti.

— O, juk mes abudu buvo
me gerais prieteliais — taro 
Pedro nusiszypsodamas.

—- Tai-gi tamo visa mano gu savo gyvasti ir jei jo paezei 
viltis. Jis tavo labai neapsako- negali būti, tai visai neiszeis 
mai myli, tavos visame 'kaine už vyro, 
klausys. Tik pasakyk man tu 
prižiūrėsi!

U ’

Daktarui sudavė kraujas in 
veidus. Su sunkenybe buvo
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SU SZITA MOTORINE VALTE Nevos Teisybe
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A-ha! tarė vanagas.
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Nevos Pasaka
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jeigu majų; mylėtumei, tai
valei atidnotumei eavo l&da’ £ 
ir gervalei duotumei save su
ėst, kad riebiau iszrodytau. . .i . h -i « . , * '
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Leke sau vanagas, loke, leke 
ant galo susilaiko teip juodu 
kalnu, szale sakalo lizdo ir pra
deda rėkt.

I — Vardan Dievo ir valdžiom 
klausyki© manes.

-I — Ko tu nori f
■ sakalas.

I — Noriu

kiaule

vuljui atkerszyti o per ana iš
didžiai merginai.

III.
Ponia Peroz žinojo ir apsirū

pino gerai aplink savo vionai- 
ti. Mažas Jose buvo isztikro 
nelengvas ligonis. Tas pasiro
do tuojaus pirmoj dienoj. Ant 
rimto daktaro paklausymu at*- 
kakliai, tylėjo , peržiurojimul 
su visomis aylomis ncdasileido 
o daktaro paliepimams atvirai 
prieszinosi. Truputi buvo ma
lonesniu dažiuretojai Teresai, 
kuri mokėjo ji prie saves pri- 
pratinti priaimoilavimaj’8, juo- toklll ingitaisy ti 
kais,

Sztai trys vyrukai kurie 
le plaukti aplink svietą, savo 
padarydami mažiausia 7,000 myliu 
imli szeszis menesius,
yra: Thomas Hand isz Brooklyn, N. Y., 
Queens Village, L. I. N. Y., ii Roger Miller isz Hackettstown 
New Jersey.

iszplauke isz New Yorko tiks
lo pėdu motorineja valtyja, 

o kelione ketina jiems už- 
po 35 mylės ant valandos. Isz kairesos 

Robert Johnson isz

saldainiu davinljimals.

grajinaime ant lioterijos.
— O taip, tūkstanti milrai- 

su — gal tuokart užtektu?
—• Jau tik puses mums už- 

namus.
Na, tai-gi del tikrybes

I

O nedaryk ponas to, ne
maldavo

Bet negalima jis buvo privers- pasilikimo jau prie tūkstan
ti idant priimtu vaistus kokius ežio. Dabar poniai atsitinka 
jam daktaras iszrasze. Kada proga ir tai vienatine apturėti j kojas, 
tiktai dažiuretojai nepasisek- suma.

— Kaip tai — klausė nus
tebinta mergaite.

— Labai paprastu bildu. 
In iszraszytus mažam Perez 
vaistus, tegul ponia inleis tik
tai ta skystimą sztai isz tos 
bonkutes.

Mergaite žiurėjo in daktaru 
kaip nieko nesuprasdama.

L ,, ’ , t , J" .. 1 w , P

— Kaip tiktai ponia man 
tame dalyke prisitarnausi gau
si tūkstanti milraisu ir gali po-

Kada
Dabar poniai I

tave užmuszt ir 
suėst, kalba vanagas.

Kas tau isz to pareis
Tai ve, kvaila sznekta ir 

stekas apszvietos! Man 
ne turiu 

kur patalpyti mano pataitės; o 
vėl turiu tavo savo vanagine 
politika, kurioje tu man labai 
kenki o 'kas, labiauae, kitokiu 
balsu gergždi, negu asz ir ne
myli manes.

— Kas kiszasi mano balso 
tai atsiliepiau teip, kaip man 
Dievas davė, o kas kiszasi ma
no jauslu, tai ne tiktai asz, bet 
ir visi tavęs nekenezia.

— Tiek to, — tarė vanagas. 
— Asz žinau tiktai tiek, 
asz turiu tiesas tavo užmuszt ir 
suėst kožname laiko, ypatingai 
luošius katrie mano no kenezia.

— Na, o jeigu asz tavo my- 
lecziau,

— Tai asz via ne iszsisaugo. 
tau smėrties? j

— Žinoma; vienok-gi srner- , •» 
t is su pasiszventimu, atnesztu 
del tavęs,garbe.

Valanda nutilo.
Kas bus, tai bus, — pra

bilo ant galo sakalas: — Bet
> I .t * <

pasakykio tu man, mano “ęon- 
f ratai,”

tai 
ankszta, mano lizdia,

jog

ne užmusztumei mu-

„ f « 1 ’ I »''■ v* 1 «

kas tave iszmokino
teip kalbėt?

Iszgirdes tai 
kėlė galva ir tarė didžiuoda
masis: . •

— Prasczioka-s esi, gal tu

vanagas pa-

nežinai, jog asz per dvyleka 
metu buvau Szvaicarijoi zeolo- 
ginem sode, kur visko Užmo
kau: j

Ir dorybes,
Ir niekybes,
Ir vagystes!
— Ar sziteip f — tarė saka

las. — Ha, jeigu teip, tai mano 
viltis tiktai Dievuje ir biski 
mano pajėgose.

Asz tykus Sakalėlis,
O tu garsus vanagėlis;

Uodega ir sparnus pahvilsd, 
Ir bjaure smorezia numirsi.

davo jis ant valandėlės pra
linksminti nuolatos dejavo Ir «
skundėsi ir norėjo gryžti namo 
pas mama.

Piktas būdas vienok pras
linkdavo tuojau kada Pedn> 
Seros atsirazdavo szalia jo lo
vutes. Mažytis nusiramindavo 
palikdavo linksmas ir daug 
sznekedavo. Džiaugdavosi ma
žomis dovanėlėmis kokias nuo
latos jam palikdavo jo pusbro-

damas po lova raieziojosi 
szalep jo,

lis ir tik tam prikalbant jisai nįa įįįa su savo sužiedotimu 
priimdavo daktaro paskirtus' iszkolilluti in Amerika tonai
vaistus. Tiktai Soros jam gale-1 
jo paduoti vaistus ir daryti 
szaltus aipklodus. Jaunas žmo
gus savo liaujamo užsiėmimo 
parodo daug kantrybes, tikra, 
geraszirdinguma ir pasrszven- 
tima.

Ant tu tai užimtu isz liuosos 
vhlios užsiėmimu, kad daboti 
serganti daktaras Capello at
rėmė visa savo atkerszijimo 
plena. Keliomis dienomis vė
liau pasiszaiiko Teresas savo 
kabinetan. ■ S . ‘ '

K <— Pana Terasa — pradėjo 
ar mažas Perez regular i szlkal 
vartoja savo vaistus ?

— Taip pons daktare tris 
sykius per diena po stalavo 
szaukszta.

— Ar ponia jam vaistus 
duoda? ,+ 

h 1 u3*i *

— Ne. Visados tiktai po
nas Seros. Mažytis nei nuo vie-

galėsite ramiai gyventi. Su ma
no pagclba ponios sužiedotinis 
Amerikoj gaus atsakancziu
vieta.

„ ■ lį . 'i, " < A , | ' ,1

— Duodu žodi, tetule! Ir priverstas raueziu balsu pa- no jokiu vaistu nenori priimti, 
patariu, idant mes ji atiduo- klausti.
turn kokia sveikatos naman,
kur nuolatos bus po daktaru' ežia kelias szeimynas su taja 
priežiūra ir kur yra tam tikras' pravarde. Tai jau kibimo dūk-1 
personalas vaiku auklėjimui.! te penaijonuoto pulkauninko 
z^i j • 1 a v e I i y • a

t
Lios - Lios — žinau

Gal Jose tenai nebus toksai at-; do Įjos? 
kaklus, kaip kad namie su tar
naitėmis. Q asz tuotarpu apsi
imu prie jo visa linosa laika 
praleisti.

— Dievo užmokėk, gerasis’Gali ponia iszeiti.

— Ta pati.
įnirtęs daktaras Capello pa 

fiikele nuo savo biuro.
— Dokui poniai Teresai.

-----11  LL JĮ-"**?. ftL ■ -LL 1

Sporteliams pasigauti, ‘
Pažysta katras senafl

O katras jaunas, 
Viena cacyte man kalbėjo,

Ir in ausi sznabdbjo, 
į Kad tokiu gamulu neguodoja, 

Katras usu ndneszioja.
Isz tokiu sportu juokės visas 

svietas,
Kad po nosia turite szlapes 

vietas,

I

kaip pasakysiu sužiedotiniui 
viena žodi — tai tamsta at
stums nuo saves kaip kokia už- 
korėta.

daryk ponas to!
mergina ir parpuolė ant keliu 
priesz daktaru apimdama jam

— Padarysiu ko ponas
nuo manes reikalauji kadangi 
privalau... t

Tokiu tai budu padaryta 
baisi sutartis.

Daktaro Capello senatoriju- 
me ta naktį visi sunkiu miegu 
piiegojo pradedant nuo paties 
savininko iki sargui, tik dvie- 
sybes jaute. Mažas Jose dejuo-

, o
dar labiau nerami 

už ligoni sėdėjo Teresa Manos.
— Ir tai asz turecziau lik- 

ties tavo užmuszoja, tu bieu- 
nas, nekaltas kūdiki! — kalbė
jo pati in save. — Jei tai pada
rysiu gyvenimas bus mano su
laužytas o jei neatliksiu tasai 
szetonas sunaikins mano ant 
visados. Po tam pasijeszkos 
sau kitos, kuri už auksa bus 
pasirengus viską atlikti. Ne 
taip no gali būti!
sau. Pasilonko ant vaiko 
jam veideli pabueziavo. 
Miegok sau ramiai, anioleli! 
Nieko tau blogo neatsitiks, no
rint prisieitu man ir savo gy
vastį paaukauti’UŽ tave!

— Toliaus bus

įteikėjo manes pasklaufeyti, 
Ar gerai butu apSiskusii, 
O ant to gerai iszeltuinet, 

Ir kožnas paezia gautumėt.
* ♦ ♦

Teko man daugeli kartu ma- 
tyti, •

Ir gerai ta dalyką apsvarstyti, 
Kaip gyvena poros tarp saves, 

O ypacz jaigu yra pasenės. 
Vyras priglaudžia paeziule 

jauna,
Toji neužilgio muses nosy ja 

gauna,,
Vyra pradeda paniekinet, 

Priesz svietą visaip iszjuokinet 
Norints tas stengėsi jai užga- 

nadyt visame,
Bet ja pasisziauszimas apėmė, 

Ant usenio” neadboja, 
Priesz visus kovoja.

Po visas pakampes tranko,

I

In viena dideli miesteli misijo- 
nieris atėjo, 

Nauja tikėjimą visiems inkal- 
Bitiejo, 

Krikszczioniu tikėjimą panie- 
( kiftejo,

In akis kožnam insikabinejo. 
Tokiam privalo pirtį užkurti^ 
Isz miesto tuojaus iazvaiyti, 

Su smala apipilti, 
Ir plunksnom apibarstyti.
Tas atasitiko ir Silkių

, mieste,
Kur panasziu kvailiu surasite, 
Ahgliszkais laikraszcpiais. ki- 

szeniai pripildyti, te

—• Tai turbut ‘kas kokio pa
vojingo? — atsiliepo Įiersigan- 
dusi Teresa. '

— No ponia. Juk ■ Seros 
pats nuolatos vaikui 
paduoda?

— 0 tai del vaiko ?
Tegul poniai apie tai galva 

neskauda. Ar padarysi ponia 
ko reikalauju?

— Jei tas turėtu užmuszti 
vaika tai nepadarysiu.

— Ir tu nieksze drysti akl- 
veizdoj manes turėti savo loc-' 
na valia? — suszuko daktaras 
baisiai. — Sutrinsiu tave ran
kose kaip vaszika!

— Matau jau, kad ponas 
ka tokio baisaus užmano dary
ti su tuo vaiku. To nepadary
siu net ir už pinigus.

— Turiu tvirtesnius budus 
ir be pinigu idant ponia pri
versti — tarė daktaras su pa
sibaisėtina ramybe. — Kol po
nia atradai vieta pas mane^u- 
falszavai vekseli. Nuo ilgo lai
ko asz ji turiu savo rankose Ir 
kožnu sykiu galiu ponia užda
ryti-in kalėjimą.

Dažiurejoja ant tu žodžiu . / 'Ą ... h ..
iszbalo kaip siena. Visa drebė
dama ant galo isztare: ,

— O mano Dievo padariau 
tai tiktai dėlto ba mano tėvas 
labai sunkiai sirgo asz isz nie
kur pinigu negalėjau gauti 
idant jam pagelbeti.

— Taigi ponia turiu savo 
ran!kbsof i— 
miolaszirdingai daktaras

vaistus
tarė pati

ir
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senio

Per dienas ant jo kramto, 
Neduoda ne gero žodelio, 
Ne glostinti savo veidelio. 
Sunkiai uždirbtus pinigus 

išzleidineja, • 
persi-

O smegenis isz pakausziu isz- 
tusztyti.

«

Norints kaip kada in bažay- 
ežia ateina,

Y >>Kitiems kaip “monke
> statineja,

O kaip pinigu neduoda, 
Kita rodą sau duoda.

Jaigu tau “poniute” jo turtas 
geras,

O vyras buvo tau nepeirsepas, 
Del ko ji nepaguodoji, 

Kaipo gera vyra noszenavoji?
I *•

Saldyk visame jo gyvenimą,
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Bot dievobaimingai noupšiei 
nu, 

Dievo negarbios, 
Nepriklaupus iszeina.

i Del to, kad j u kelnes labai
M eiiWWU, 

O užpakalis kiauras,.
Bijo kad netruktu, 

Kada ant keliu sukluptu. 
Iszmintinga žmogų visi pažins,.

Bet kvailius visi paniekins, . 
Geriau malsziai sėdėkite, «

pDaktaras perejo kelis sykius 
per Ikambari. Atsistojo po tam 
priosz Teresa ir perveria ja isa- 
bandymo žvilgterėjimu.

— Ponia matomai turi su- 
žiedotinif

Teresa nenoroms parausta 
iszgirdus netikota paklausyma.

Vienok valandėle paabejojus 
atsako: Neturiu ko gedintles, 
kibą. ' ‘

— O del ko ponia noisztoki?
Capellp pastate ta klausymo 

truputi aziltesniu baku, taigi 
Teresa tuojaus laisvai atsako:

Mano 'sužiodotinis dirba
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Šaldyk visame jo gyvenimą

mano Pedro/ Taigi padalyk | Mergaitei iszėjus daktaras 
viską, ka‘pasakai, nes tas bus Capello eme vaikszczioti • po 
be abejonės kur kas geriausias Į pulku kambarį.

— Ba tai ir ne menkas daik- 
dies sunkenybe. Dabar galiu1 tas taip smarkiai sujudino ta 
ramiai iszvažinoti ir tai dar szalta, ramu žmogų. Užsidegė banko ir iki ežiam laikui uždlr- 
tuojaus. O tai-gi dar syki tegul karszta meile prie iszdidžios■ ba labai mažai, tai abiem ant

viską, ka pasakai, nes tas bus Capello eme vaikszczioti po 
v' ..u •_ n____ ______ r • _i.„:
daiktas. Nuetaoi man nuo szir-

bna tau dėkui ir szirdingas su- merginos Elviros, kuria pažino pragyvenimo neužtenka. Tun- 
diev! - r 1 1 “——,J---- -----------1—i—i—

— Laimingos,} keliones, Ir kius jos prielankumo, o ji juk resnos vietos, arba kol —
ant batiaua, -maldavo kelia ay- me lauiti, kol negana kur gp- 

neiaz-

? 1
t, iv r f 4 4 t

KARALIENE ZULU SALŲ.
Karalaito Tarhata Kirm, k u 

ri užibaigo mokslus Illinojaus 
Universitete yra tikra karalie- _ » i - <
ne Zulu salų, kuri dabar spire- 
si kad Anglija duotu gyvento
jams liuosybe. Morosai tvirti
na kad ju sala priguli prie Fi-

- kalbėjo toliau ne- lipinu ir nori būti pė ju val
džia.—

v •

Neprisileisk prie saves artyma, 
Ba tuom jam szirdi žeidi, 

Jaigu paguodonos nuo jo geidi. 
Pamyk ji visame, 

Bukie su juom namie, 
Nes jisai tave ant ranku .

nesziotu, . T , t **' | J| Įį * . .

Jaigu tu ji mylėtum jis žinotu. 
Tada gyvenimas butu saldus. 
Ir iszmcskie ife galvos niekus,' 

Drauge eikite* nuolatos, 
O neturėsi nuo jo sarmatos, 

Žmonys visaip noplovos, 
Tave ir tavo vyra paguodos.

♦ ♦ ♦

Montkarmiu morgicos nesiduc^ 
da apsigauti,

Tada gyvenimas 'butu saldus’,

/
lt

Geriau malsziai sėdėkite 
Svieto nejnokinkite.

* • <■ ■ ..

12 ISTOBUOS Ui 25c
Nedaryki* skirtumo tajrp .

kasirfarliuaa. JtaĖkojo tataiitt 
o rado pacshu Stebuklinra kucsl 
Krėslu. Nelaiminga UrąHu ir įty 
vienturte duktere. NelabU Vm** 
Prakeikimas. Delegatai pi* V* 
Užkeikta skripka. Del tu,

duot. Pikta
Onuka. PREKE SSc.

v: d. boczkaoskaB'-D6.
MAHANOY CITY, M.

miliekla Vbua ligai. Vtlnil 
katlrlariiftaa. Jtaikojo tatai 
o rado paežio Stebuklinga ku

Prikeikim&s. Delegatai pitf 
Užkeikta akripka. Del 1 _ 
na antra karta apslpaczitto
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA
- - Konstancoje, dūkto Jono 

Stasžaičzio isz Shoemakers, li
kos nuvežta in Ashlando ligon- 
buti ant operacijos pendesat- 
tis.

Surgovas, S. 
likos uždarytas 

Pottsvilies kalėjimo už užklu- 
pima ir subjaurinima Onos 
Zubovicz.

■f Po trumpai ligai, 
senas gyventojas Motiejų 
Di’sžlkeviczius isz Lost Creelk 

pas savo dukterį. Velio
nio pati įnirę 20 metu 'atgal. 
Paliko tris dukteris, du sunirs 
ir deszimt's antikų. T ja i dot n vos

I atsibuvo Soredos ryta su apei

—• Pet ras 
Grant ulv.

gyventojas
mirė

51

SU-

Aidomobiliaus nelaimė
je Nedėlios vakara, Naidicoke, 
Pa. trys vietinei vyrukai, Vin
cas Svirskis; Antanas Milukas, 
ir Juozas Rogers kaipo dvi 
merginos isz Nanticoke likos 
sužeisti. Svirskis ir Milukas 
likos nuvežti in Nanticoke li- 
gonbute ant gydimo.

— Pancdelio rvta isz Potts- 
vilios kalėjimo pabėgo trys ka
linei Andrius Ovczaivzyak Ir 
Mikas Farbolnik isz Hcckpra
virtos ir Vincas Olėknevicz Isz 
Port Carbon. Pabėgėlius 
eme Minersvillle.

- l^aisnus iszeme ant apsi
vertimo Kazimieras Subelskis 
isz Shonadorio su Viktoria 
Kingeriene isz miesto.

t Seredos vak., apie 6 va
landa mirė Magdalena, 42 metu 
mylima pati Juozo A id ūkai- 
ežio, kuris laiko salo ant 1139 
E. Mahanoy a ve., sirgdama 
trumpa laika uždegimu plau- 
cziu.. Velione paliko dideliam 
nelindime vyra, vaikus Ba- 
monta, Izabele ir Ona, levus, 
bi’oli Jurgi Puka, pusbrolius 
An t ana miesto, Adoma Ali- 
szaueka, M t. (’armol ir Adoma 
Karėziauska, Scranton. A.a. 
Magdalena 
Suvalkų guber., 
apskr.,

•Jurgi Puka, 
mieste,

Scranton.
Lielijvoja, 

Mariampolos 
Mikaliszkin 

Žemaitkiemio kaimo, 
parapijos.
Panpdelio rvta isz namo 
1127 E. Pine ulyczios su apei
gomis Szv. Juozapo bažnyczio- 
ja-. Nuliūdus szeimyna meldžia 
visu giminiu ir pažystamu atsi- 
lankvti ant laidotuvių.

— Matyt, 
nieriai yra truputi 
kad nesistenge kad kompani
jos atida ry t u norą vienas ka- 
syklftsi musii mieste. Kitu mies
tu-biznieriai parengineja mi- 
tinĮni^ jr siuntinėja komitetus 
pa«* anglines kompanijas kad 
atidarytu kasyklas ir duotu < •
žmnniems darbus. Nesirūpina 
niekas apie apverktina padėji
mą darbininko ir jujn szeimy
riu.

V *

gimė

gminos, 
Prienų 

Laidotuves atsibus 
ant

kad musu baz- 
apsileide,

Ctaniinko vakara 
tort jos teatre buvo 
ant InsAi C’hcvroleto automobi-

I • «* '

liūs, kuri laimėjo musu tautie
te 'Leona Czesniute isz Gilber- 
touo. Pana Leona kitados gy
veno -Mahahojuj.

i atpigo 
tono PPea (’oal”. 
meriesi'reikėjo mokėt $7.2 
tona su parvežimu in namim 

25.

Vik- 
leidžiamas

n.

No. o

gomis Szv. Jurgio bažnyczioje.
Karoneris Popalis, pra

dėjo tyrinėti priežastį staigos 
mirties Onos Daunoricnes isz 
Heights, kada lankėsi pas .savo 
kaiminka. Dr. Patriku padare 
sekcija ant lavono ir 
kad mot ere mirė nuo
ligos. Veliones vyras mirė sep
tyni metai atgal. Paliko ketu- 
res įdukteres, tris sūnūs ir se
seria Lietuvoje.

.— ' Manoma kad William 
kasyklos vela pradės

dat v re v
szi rd ies

Pakol 
antru

Nelaimiu- 
du

kurjame rado
alaus. Kada

Pen n 
dirbti už keliu dienu.

E( 1 a r< 1 a s J u r e v i c z i u s, 
19 metu, rinkdamas anglis se
nam bruste Trukey Run, likos 
užgriautas per anglis, 
pagelba pribuvo žeme
kartu sugriuvo ir nelaiminga 
visiszkai užgriuvo, 
gas vaikinas paliko levus, 
brolius ir tris seseris.

— Prohihicijos agentai sn- 
ikmIc alų garadžiuja ant 419 
Columbia idi., 
25 baezkas gero
agentai nuėjo pasijeszkot t ro
ko kad alų niix’ezti in Pottsville 
daugelis žmoniu pasinaudojo 
isz to ir iszrito keliolika bacz- 
ku gardaus aluezio. 

Mh (t ’C ' .h ■ "•

* * * *' * ‘ Ml'' * 4 t t t

Frackville, Pa. — Jonas An- 
druszkeviezius, 37 melu, likos 
sužeistas in paežius laike darbo 
Pa<‘ker No. 5 kasyklose ir nu- 
vežtas ant gydimo in Ashland 
ligonbute.

— Albertas Bendri kas
Jonas M atakas likos uždaryti 
Pottsvilies 'kalėjimo už apiple- 
szima keliu sztoru Lehigh Shoe 
Parlors kur paemo už 50 dole
riu vertes tavoro kaip irsztora 
Szimano Rodžio ant 
Mountain avė.

li

Broaa

cas

Angliai
* * Pea '

$1 ant
Praeita

?5 už

o dabar kasztuoja tik $6

Girtirdville, Pa t Kazimie
ra 4 Petranckas, gerai žinomas 
czionais- likos užgriautas ant 
BmeH'per anglis No. 5 Parker 
kabyklose. Paliko paezia ketu
ris stmus ir tris daktares kaipo 
ir broli ir seseria Blandford, 
Ind. Pašarvotas pas Ona Sen- 
ziak.t>as kuria radosi ant bur- 
do.

Į . *
Motmt Carmel, Pa. f Pati r Ai «. a . u

Jupzo Jurkėvicziaiis, 43 metu 
isa Numidia, kurios namas 
deff 
ligpnfcutejo Danville. 
P
TV

SU- 
ko ana’diena, mirė Geisingor 

. Velione 
liko Vyra, dukteria, tris 
1 j r tėvą.
T—----------------------------
y* Neuimirszklte guodotini skai- 
djal, ’ItAHygint su prenumerata už

SU-

t:
laUMntl “SAULE.” kurie apie Ui 
užminto ir prasze idant nesulaikyti 
laikratzctio. Paskubinkite!

50 metu 
gyvenantis ant 219 

Serodos rvta.

Atsisėdo 
dinamito

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

Klara Sargent, 28 metu, 
isz Olyphant, iszszolko isz el- 
nanezio automobili nu s kuri va
ro nežinomas žmogus, o praei
nantis automobi Ii irs joja už
mušė. r" 
aresztavot i 
minskais 
Pollik.

Tame atsitikime likos 
Stanislovas

Mikola
Ivb

26 metu ir

Chicago. — Velykų antra 
diena, t. y. Kovo 28-1 a, p. Sa
x’i ežius atsilankė pas p. Milių 
pasisvecziuoti. Pasikalbėjos su 
tėvais, vėliau svocziias 'sumanė 
ir vaikams duot i good time.

Jisai pradėjo Miliaus devy
nių melu sunu mokinti karei- 

Tam tiksluiviszko musztro. 
vaikas'susirado levo kokia ten 
surūdijusia szaudykle. Dabar 
jau pas i d a re t i k ra s k a re i vis.

O niekam ne in galva neatė
jo, kad szaudykle gali būti prl- 
lioduota.

Ir sztai, kai vaikas taiko in 
Savieži aus nugara 
iszsiszove.
vieži u i in nugarkauli.

Saviczius tapo suparaližuo- 
tas. Praėjusia Sereda jisai bu
vo pono Eudeikio ambulansu 
nuvežtas in ligonine ir ežia jam 
pridaryta operacija. Bet po 
operacijos jis tuojaus mirė.

šaudykle *

Szuvis pataiko Sa-
!

Bet,

— Asztuoni ginkluoti vy
rai Subatos rytą užpuolė Capi
tol Press -spaustuve, 3251 So. 
Halsted street, kuri priklauso 
Lietuviui p. Kaulakipi ir Ko. 
Puolikai sugadino prosą ir su
daužo vieno politikierių laik- 
raszczio formas.

Jonas SovietJkis, Lietu
ku ris užlaiko drapanų 

krautuve po num. 6234 Wes
tern Ave., Chicagoj, papuolė 
in . policijos nagus. 8ovietskis 
senai jau buvo policijos nnžiu- 
reta-fįj<aipo vogtu daiktu prie

ini 1 i joninio X’Og’tll
daiktu (sandelio galva. Jis dau
gel kartu buvo suimtas

VI B,

mojas bei

, bet 
vis liek iszęisukdavo ir varo 
savo darba tolinus. Bet sziomls 
dienomis policija užtiko jo 
kratuvej.e už $2,000 vertos vog
tu daiktu drabužiu ir jis prie 
kaltes prisipažino. Jam dabar 
gresia 20 metu kalėjimas.

Vagiu gauja paprastai insi- 
briaudavo iiiy važiuojanezius 
prekiu traukinius ir išmesda
vo prekes isz traukinio, o kiti 
suokalbininkai susirinkdavodn 
savo vežimą. —r N.

i

Bellas Shirt Factory, ku
ri buvo uždaryta per ilga lai
ka, bus vela atidaryta 'ir apie 
150 merginu aplaikys darbus.

Baisia mirezia žuvo Vin- 
Dal>rickas, apie

amžiaus, 
N. Center ulyr;
Vincas buvo labai susirupinias 
ir nusiminiau ‘kad negalėjo 
gauti darba (kasyklose o kada 
jeszkojo tai jhm atsakydavo 
kad yra per •senas. Ka daro ne
laimingas žmogus? 
ant baJcso, padidėjo
terp kojų, uždego knalta ir'kilo 
baisi eksplozija (kuri sudrasike 
jojo kuna in kelis szmotus. 
Galva ir peczei iszleko isz ga- ( 
radžiaus, kuriame įsėdėjo. Dm- < 
t is eksplozijos suardė ir gara
džiu kuris stovėjo užpaikalijo 

prigulėjo prie Abe 
Nelaimingas žmogus1

!

Ii
ISTORISZKAS KAIMELIS UŽLIETAS PER VANDENI
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Lietuviszki Bonai
Norintieji parduot gaunate 
aukščiausia markėto preke. 
Del informacijos rąžykite in 
Dept. 4.

Kurt H. Schurig & Co
50 BROADWAY 

NEW YORK
&

R > ;

o

Marylande, daug nukentėjo nuo tvano, 
kilo kada du lipdukai iszsiliejo nuo dvieju dienu nuo-latinio lietaus, 
kos pagauti per tvana ir negalėjo atlikti keliones tolinus. 1 
vanduo kilo ant keliu perlu.

L

kuris 
Szimta automobiliu li- 

?kuriuosia dalysią kaimeliodalvsia e*

o
«! Sril-A^J1 Į

i

Geras Atsilyginimas
..................... ......... ..... ................. .. ------------

♦

Paskutines Žinutes

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 285-R 

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoszia pagal naujausia mada už 
priėnama preke. Parsamdau auto
mobilius del laidotuvių, veseliu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Naminis Telefonas 1430-R St.Clair

ISZ KUR PAĖJO ŽMOGUS.

namo ir 
Kaliu.
pergyveno czionais kone visa 
savo amži, prigulėjo prie vieti
nes Lietuviszkos parapijos, bu
vo naszliu dr paliko sekanezius 
x'aikus: Juozą isz Detroito; 
Ona, New Yorke, Mare ir Al
bertas namie. Laidotuves atsi
bus* su pamaldom^ Panedebo 
ryta Szv. P. Apreiškimo baž- 
nyczioja. Graboriun Ždioms 
isz New Philadelphia laidos.

i: I

Tūlas Biznieris, paniekino 
tūla misi ūke strytkari už ka li
kos aresztavotas ir pastatytas 
in suda. Slidžia jojo užklausė 
kodėl teip nemandagiu pašei 1- 
ge su moterių ant ko biznierius 
atsiliepo:

— Ponas sndže, apsakysiu 
viską ai'sz'kei. Prie Nexv Yorko 
stoties atsisėdau iii strvtkari 
ir toji motore teipgi insedo, at
sisėdau ant suolelio, o ji ji prie 
manos. Tas nieko. Atėjo kun- 
duktoris, iszomiau isz kamzo- 
les pinigus užmokėjau kas pri
guli.

re

K imd liktorių s 
mėsiukes 

; M *

priėjus prie
paszauke

11 Santiago, Chile.
vulkanai atsigaivino ir pradė
jo iszmdtinet karsztus pelenus 
ir agnia.žmonis inpuole in di
dele baime. x

- Trvs

W

i| Philadelphia.
kiszkas kunigas John F. Kelly

o ir

K at ali-

‘ ( užbaigė mokslą advokat
• aplaike pavelinima praktikuo

ti Pennsylvania Supreme slide.

U Viednins, Austrija —Pro
fesores Gustavas Aleksandra, 
žymus daktaras ir specialistas 
likos nužudytas per žmogų,'ku
ris užsikeisejo ant 
22 metai atgal.

I * Mokslą i lieju 
■apie paėjima žmogaus, 
kokia tai mandrale paszoko 
ant kojų szaukdama:

— Mano tėtulis sako, kad l 
žmogus paeina nuo beždžiones.

— Pasakykie tavo tėvui, 
kad mes jo gimimu visai nesi
rūpiname — atsake 
profesorių.

tęsęsi kalbos
Sztai

užpykęs

Geliamiems Sąnariams
Tik isztrinkitc geliamus sąnarius 
su sziuo patikėtinu senu linimentu

PAIN-EXPELLER
gyvasties

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis, Lietuviszkas 
Dentist as Mahanojuje 

rvAnt 2-tro Floro, Kline Sztoro 
19 W. Centre St., Mahanoy City

CAPITAL STOCK S125.000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1628,358.62

tosios
“‘fair please.

Motoro atidarė parasonika 
iszeme maisziuka, atidaro krep 
sziuka, iszeme masznele, užmo
kėjo už kplione, Uždaro masz
nele, indejo in krepšiuką po 
tam in masznele ir vėliaus m I •
parasona. Panaszei pasiantrino 
keliolika kartu.'Kada permai
nom karnka ir inlipome in ki

nio jo kitas k unduk tori s. 
Misi ūke atidaro parasonika, 
iszeme maišiuku, isz maiszili
ko krepsziu'ka, isz krepsziuko 
masznele, atidaro ir. . .

tą,

t[ Mount Carmel, Pa. — Nu
puolęs 140 pėdu in brasta Potts 
kasyk losi a, likos užmusztas 
Antanas Kaczmarczik, 29 mo
tu, kuris buvo vedos tiktai ke
li menesiai atgal.

GERA GYDUOLE.
I •

Poniute, kuri jau turi t re
»

I
i

Ar girdi — suriko sudžo 
nelekia^ kantrybes', —■ jeigu 
da karta pradėsi tuja pasaka ir 
atidarysi savo maszna, tai kir
siu tau in...

Teip, teip ponas sūdžiau 
teipgi netekau kantrybes 

ir uždaviau jai per veidą.
Sudže paiszaukje “no*t guilty”, 

ir paliepė jam iszsineszt isz su-’* 
do. 1

asz

c i

i 

I

I

Oficiale Lietuviu Kataliku Ekskursija

In Eucharistini Kongresą
IR LIETUVA

KUNIGU SĄJUNGOS VADOVAUJAMA
i '' -t T

Iszplauks isz New Yorko 9 Birželio 
Isz Bostono 10 Birželio

Nauju Motoriniu Laivu S A TURNIA 
Ekakursijoja dalyvaus Vyskupai, Pralotai ir Kataliku 
Szviesuomene. Szv. Tėvo leidimu, laive bus užlaikomas 
Szv. Sakramentas. Atgal isz Klaipėdos szi ekskursantai 
grisz Skandinavu-Amerikos Linija, per Kopenhaga.

I

VISA KELIONE IN EUCHARISTINI KONGRESĄ IR 
ATGAL ISZ LIETUVOS IN NEW YORKA

Turistine Klase, Tiktai $24-0.00
Rci’kalo Ekskursijos kreipkitės in vietos Lietuvi agonta ar

Scandinavian-American Line
27 WHITEHALL ST. NEW YORK, N. Y.

Mokamo 3-czia procentą arit 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 I .epos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaussu musu ban
ka nepaisant ar mažai ar didelis.

Vykstantiems in Lietuva 
Laivakortes Nupigintos 20% 

KETURIOS NEPAPRASTOS
EKSKURSIJOS

In KLAIPEDA per Copenhaga 
Lietuvos ‘Piliecziams Pasai 

ir Vizos Dykai.
PIRMOJI EKSKURSIJA 

14 DIENA GEGUŽES
Ant Laivo

UNITED STATES
LIETUVOS VYCZIU 

ORGANIZACIJOS
ANTROJI EKSKURSIJA 

28 DIENA GEGUŽES 
Ant Laivo

FREDEREK VIII
AMERIKOS LIETUVIU 

EKONOMINIO CENTRO 
Rrauge su Laikraszcziuis

Amerikos Lietuviu”
Rengiamma specialiai del Ameri
kos Lietuviu, 
pramonininku.

TRECZIOJ1 EKSKURSIJA
18 DIENA BIRŽELIO 

Ant Laivo
UNITED STATES

“DARBININKO

< 4 > >

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

C. F. RĖKLAITIS
:r ::

s z i o j 
Bile Ko-Į

I
ežia vyra, sėdi prie jo lovos 
dažiuri ligoja kalbėdama in ji:'

H

— Gal nusiunsti kad atei
tu daktaras?

— O a r į) a žy s t i j i ge ra i ?
— Labai gerai: jisai gydo

mano du mirusius vvrus.

SKAITYKITE
44

(< f f
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1

"DraugoM

Mahanojaua laztikimiausia Graboriua 
Gabiauaiaa Balaamuotojaa 

Geriausia Ambulanco 
patarnavimas 
npelinkeje.
Iiiam laike, diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
tiszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą. 
Turiu pagelbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes. • •

DU OFISAlt 
MAHANOY CITY;516 W. Spruce St. 

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

7 F

/

prekybininku ir

Greiti 
T reinai

Pigios "
Prekes I

j

Matykite kaip vyszniu medžiai * 
Hziame laike žydi.- . ♦

SPECIAL1SZ EKSKURSIJĄ IN

Įeadins^

Washingtona, D. C.
Nedelioj 17 APRILAUS

$3.00 in ten ir atgal
Matykite szi stebėtina žydėjimą 
3,000 Japoniszku vyszniniu me
džiu, regėjimą kuri niekad nopa- 
mirszite. Kožna meta tukstan- 
cziu žmonių pribuna in Washing
tona. Užmokant $1.00 vyrsziaus 
automobilnis bosas apveža jūs 
per visa miestą, Arlingtona ka
pines ir vyszniu medžiu. Sutver
kite partija ir važiuokite ant trei- 
no o iszvongsito susigrudima.
Pirkite tiksėtus isz anksto. Greitas
ekskursinis treinas Nedėlios ryta.

Isz
Shenandoah . 
Mahanoy City 
Tamaqua . . . .

• • • •

Ryte
. .. 3:25

. 4:05
. .. 4:37

In New Yorka $2.75
Isz Shenandoah 25c. virszinus
Nedelioj, 24 Aprilaus

ANT READING O 
GELEŽINKELIO

I

Į 
i
i

1

i

c < M

I

L. D. S. ir
Ekskursijai vadovaus 

Kun. J. Skalandis
Sz. Roko Parapijos Vikaras

M

Dr.J.J.WYCHUNAS
Lietuvis Akiu Gydytojas

Iszegzaminuoju akis. Jeigu 
reikalinga tai paskirtu tin
kamus akinius.

Ofiso valandas: 10 iki 12 ryte. 
1 iki 5 popiet. 6 iki 8 vakare.
14 Ogden St. Girardville, Pa.

Telefonas 371-R

KETVIRTOJI EKSKURSIJA 
o DIENA LIEPOS 

Ant Laivo
FREDEREK VIII1*‘FREDEREK VIII”

Rengia Žymesnieji Lietuviu
Laikraszcziai “

ir “Naujienos
Visos pastangos bus paszvestos 
padaryti kelione atmintina ir pil
na invairumu ir malonumu del tu 
kurio dalyvaus ekskursijoje.
Reikalaukite nuo savo agento 

laivakores ant
Scandinavian-American

Line
27 Whitehall St. New York City 
248 Washington St. Boston. Meat.
130 N. LaSalle St. Chicago, 111.

'■ ... 1 1 1... ....... . —

Jnii

Vienybe” “Dirva M

• »

*

Wm. Traskauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivatiiėji- 
mo ir L t. —Bell Telefonas 506 
603 W. Mahanoy Mah. City

PRAPERTES YRA JVSO
GERIAUSIAS INVESTMENTAS

Kiekvienas žmogus privalo turėti savo locna narna, ir 
Mahanoy City bus geriausias miestas del palaikima ver
tes prapereziu, teip sako

________$_______ _

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

MAHANOY CITY, PA.
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