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Isz Amerikos
NUŽUDĖ BERNĄ

ANT UKES
SUDAUŽĖ GALVA SAVO 
BERNUI KURIS SPYRĖSI 
KAD UŽRASZYTU ANT 

JO FARMA.

Bloomsburg, Pa. — Sugar
loaf township, netoli czionais, 
Utarninko diena atsibuvo tra
gedija ant Raszkio farmos kur 
likos užmusztas bernas Jonas 
Baniszevskis, 52 metu, kurio 
galva buvo sudaužyta ant 
szmoteliu su kopustiniu gru- 
dikliu kuri panaudojo Rasz- 
kiene bet jos vyras sako kad 
jisai nužudė berną. Stanislovas 
Raszkis (o gal Ruszkis), 74 
metu ir jo pati Mare, 63 metu, 
randasi Bloomsburgo ligonbu- 
tyje-

Laike sliectvos liudijo j u 
duktė Jasoniene isz Cambra ir 
ju žentas Petras Viskis kuris 
gyvena arti Raszkiu farmos 
kad Baniszevskis1 jau du metai 
kaip nedavinėjo ramybes senai 
porai kad užraszytu farma ant 
jo ir lindo prie gaspadines 
kalbindamas ja ant nemora- 
liszko gyvenimo ir kerszinda- 
mas jai atėmimu gyvasties.

Kada kaimynas užtiko kas 
atsitiko ant farmos, rado Rasz- 
ki sėdinti prie medžio, visas 
sukruvintas o szale jo siautė jo 
du anūkėlei kuriu szlebukes ir 
kojos buvo sukruvintos. To
linus gulėjo lavonas Baniszevs- 
kio su sudaužyta galva.

Raszkiene yra motina sze- 
sziolikos vaiku isz kuriu szeszi 
yra gyvi.

GYVENO PRIEGLAUDOJE 
TURĖDAMA BANKOJ 

$15,000.
Omaha, Nebr. — Czionaiti- 

neje prieglaudoje del vargszu 
gyveno 63 metu Mrs. Nellie 
Martin kuri kitados buvo da- 
raktorka publikineje mokslai- 
neje, Filadelfijoj. Dažiuretojai 
prieglaudos isztyrinejo buk 
motere turi banko j Filadelfi
joj. 15,000 doleriu, todėl likos 
praszalinta isz prieglaudos.

TRUCINANTI MUNSZAINE
UŽMUSZE 15 ŽMONIŲ; 

KELI SERGA.
Philadelphia. — Penkiolika 

žmonių mirė nuo trucinanczios 
munszaines, keturi apjako o 
keliolika pavojingai apsirgo 
West Philadelphia. Szeszi isz 
ju buvo balti o likusieji juodi. 
Palicija aresztavojo kelis nu
žiūrėtus vyrus kurie munszai- 
ne pardavė žmoniems.

SEPTYNI UŽMUSZTI 
EROPLANO NELAIMĖJ.

Oceanside, Calif. — Didelis 
bombinis kariszkas eroplanas 
nukrito 1,000 pėdu isz oro arti
moje szio miesto su szesziais 
lekiotpjais. Visi likos užmuszti 
ant vietos. Vienas eroplano 
sparnas nulužo ir eroplanas 
nupuolė žemyn. Žmones kalba 
kad girdėjo eksplozija ore 
priesz nukritimą eroplano.

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

1—Generolas Italo Balbo ir jo draugai kurie priesz iszlekima isz Italijos in Ameri
ka, lankėsi ant pamaldų Szvencziausio Vardo katedroje, Italijoj, priesz iszlekima, aplaiky- 
dami palaiminima ant pasekmingos keliones. Valdžia iszdave ant tos keliones daugiau kaip 
tris milijonus doleriu. 2—John F. Hamilton, pirmininkas Michigan Home Owners drauga
vęs, aplaikineja aplikacijos ant paskolinimo pinigu del locnininku stabu kurie turi morgi- 
czius ir negali užmokėti. Valdžia ant to tikslo paženklino apie 90 milijonu doleriu. 3—Ire
na Napientnik buvo karaliene Lenkiszkoje dienoje Szimt-metineje Iszkilmeje, Chicagoje.

LIETINE VIESULĄ
PADARE DAUGELI VIETO

SE DAUG BLEDES 
PANEDELYJE.

Altoona, Pa. — Panedelio 
diena buvo smarki lietine vie
sulą kuri padare daug bledes 
viduryje Pennsylvanijos.Tvar- 
tas farmerio Danieliaus Szu- 
liako likos uždegtas per perkū
ną aplaikydamas bledes ant 
5,000 doleriu. Daug medžiu isz- 
rauta ir telegrafiniai stulpai li
kos nupūsti.

Scranton, Pa. — Valdiszkam 
name ir paczte vanduo užliejo 
skiepus ant 14 coliu per ka li
kos sunaikinta daug svarbiu 
dokumentu. South Serantone 
perkūnas trenke in narna. 
Strytkariai turėjo sustoti ant 
kokio tai laiko nes ulycžios bu
vo užlietos.

Johnstown, Pa. — Tvartas 
farmerio Glessner likos patai
kintas per perkūną kuris už- 
musze szeszes karves.

Wilkes-Barre, Pa. — Ant 
Mountain Top perkūnas užde
gė narna Szimo Abramavi- 
cziaus, 70 metu amžiaus žmo
gaus. Viskas kas tik radosi na
me sudege ir nelaiminga szei- 
myna pasiliko' be nieko. Wyo- 
minge strytkariai buvo priver
sti sustoti nes ulycžios buvo 
užlietos ant keliu pėdu vande
niu.

ISZGAMA NORĖJO SU- 
BJAURYT 3 METU 

MERGAITE.
Shamokin, Pa. — Jonas Vilk, 

24 metu, likos aresztavotas per 
steitine palicija ant plento ar
timoje Sunbury ir uždarytas 
kalėjime. Vilko prasikaltimas 
buvo bjaurus nes norėjo su- 
bjauryt savo prieteliaus Jan
kovskio trijų metu dukrele bet 
likos užtiktas in laika ir po 
tam pabėgo. 1 -

NUOGAS PABĖGO ISZ LI- 
GONBUTES (PRIESZ 

OPERACIJA.
Scranton, Pa. — Žmones tu

rėjo nepaprasta regėjimą ana 
diena matydami kaip kokis tai 
nuogas žmogus perszoko per 
tvora prie vietines ligonbutes 
ir dingo artimam kieme prie 
namo. Palicije vėliaus surado 
nuoga žmogų ir sugražino in 
ligonbute.

Vėliaus pasirodė kad tai bu
vo Karolius Szimuleski, 35 me
tu, paeinantis isz miestelio 
Minooka, kuris buvo atvežtas 
in ligonbute sirgdamas nuo 
gerymo. Karolius manydamas 
kad darys ant jo operacija taip 
persigando kad matydamas 
atidaryta Įauga, szoko laukan.

PENKI VAIKAI SUDEGE 
DEGANCZIAM NAME.

Port Huron, Mich. — Penki 
vaikai sudege ant smert degan- 
cziam name ant Indijonu rezer
vacijos, dvi mylės nuo Samia, 
Ontario. Buvo tai visi sūnūs 
Tom White, Chippewa Indijo- 
no. Motinai pasisekė iszgialbet 
tiktai savo dvieju metu dukre
le. Manoma kad namas užside
gė nuo trenksmo perkūno.

VAGIS NURIJO ZIEGORELI 
BET PALICIJANTAS JI 

ISZTRAUKE.
Cleveland, Ohio. — Robertas 

Taylor pavogė maža ziegoreli 
bet ji palicijautas patemino ir 
pradėjo paskui vagi vytis. Va
gis matydamas kad nepabėgs, 
nurijo ziegoreli bet nespėjo nu
ryti lenciugeli kuris kabojo 
burnoje. Palicijantas pribėgės 
prie vagies isztrauke lenciuge
li bet ziegorelis pasiliko. Ka 
tada palicijantas daro? Apver
tė vagi augsztyn kojom ir isz- 
krete ziegoreli. Buvo tai gana 
davado kad vagis buvo kaltas 
už ka aplaike tris menesius ka
lėjimo. ; ___-

NEPRAKALBĖJO NE ŽO
DELIO IN PACZIA PER

10 METU.
Chicago. —=Mrs. Rože Wach 

užvede skunda priesz savo vy
ra Frana su kuriuom negali il- 
giaus gyventi nes in ja nepra
kalbėjo ne žodelio in laika de- 
szimts metu.

Priežastis tame yra: de- 
szimts metu adgal Franas su- 
gryžes namo tūla vakara parsi- 
nesze kvorta niunszaines bet 
pati nuo jo bonka atėmė. Nuo 
to laiko Franas taip užpyko 
ant savo pacziules kad nepra
kalbėjo in ja ne žodelio per de- 
szimts metu.

VAIKAS NUŽUDĖ 10 METU 
MERGAITE.

Stanton, Kv. — Pounder 
Tackett, 14 mdtu vaikas, likos 
aresztavotas už nužudinima 10 
metu Marjorii Brown. Mer
gaite su savo drauge užtiko 
vaika vagiant agurkus ant tė
vo farmos ir paliepė jam pa
liauti ta ji darna. Vaikas taip 
persiėmė piktumu kad ji užti
ko vagiant, kad nusėlino pas
kui mergaites ir nuszove Mar
jorie.

DURE PEILIU IN SZIRDI 
MERGINOS KURI ATSISA

KĖ UŽ JO TEKETI.
Pittsburgh. — Braddock 

General ligortbutyje randasi 
mirtinam padėjime 19 metu 
Karolina Bilinska isz Pitcairn 
su žaiduliu arti szirdies, už
duotu jai per koki tai Juozą 
Zyva kuris jau nuo ilgo laiko 
stengėsi paveržt szirdi mergi
nos ir prikalbint ja ant iszteke- 
jimo už jo.

Ana diena susitikęs su mer
gina pradėjo jai iszmetinet 
kad jo pasiulinima neprieme, 
užsiduodama su kitais. Kilo 
barnis ir žodis nuo žodžio Juo
zas isztraukes peili, dure Ka
rolinai in krutinę užduodamas 
jai mirtini žaiduli.

APDEGE LIETUVIU 
KATALIKU BAŽNY- 
CZIA WAUKEGANE

Kunigas ir vienas žmogus ap
degė ir pritroszko begelbe- 

dami kielikus.

Waukegan, Ill. — Praeita 
Subata buvo kilus ugnis Lietu
viu Rymo kataliku Szv. Bal
tramiejaus bažnyezioj. Ugnis 
prasidėjo zakristijoj ir tuojaus 
persimetė in didiji altorių.

Pirmieji ugni pamate klebo
nas kun. Juozas Cužauskis ir 
Felix Sedar, kurie szoko gelbė
ti altoriuje buvusius brangius 
auksinius kielikus ir kitus baž
nytinius indus. Begelbedami 
jie kiek apdege ir pritroszko 
nuo durnu. Kiti gelbėtojai juos 
rado be sanmones ir isznesze 
isz bažnyczios juos ir kielikus.

Bažnyczia tik neseniai buvo 
naujai iszdekoruota. Bledes 
siekia $10,000.

LENKE ISZTEKEJO UŽ 
KINCZIKO PAS KURI 

DIRBO.
Detroit, Mich. — Czionaiti- 

niai Lenkai nemažai nusiste
bėjo iszgirde apie nepaprasta 
vinezevone panos Albinos Ry- 
nivkiutes, Lenkes, su Kincziku 
Raymond Lee, Tautiszkoje 
Lenkiszkoje bažnyczioje. Ve
selka atsibuvo pas tėvus nuo
takos ant 7722 Artesian uly- 
czios ant kurios buvo užpra- 
szyta daug svecziu.

Kinczikas yra locnininku 
skalbinyczioje kurioje nuotaka 
dirbo per koki tai laika. Lee 
iszkeliaus. su savo paezia in 
Kinus atlankyti savo tėvus.

ISZGERE TRUCIZNOS MA
NYDAMAS KAD TAI 

ARIELKA.
Scranton, Pa. — Juozas Le- 

litko insigavo nakties laike in 
saliuna V. Zielinsko ir pagrie
bęs pirmutine bonka, kuri jam 
papuolė in ranka tamsumoje, 
isztrauke gera gurkszni “szto- 
fo,” manydamas kad tai ariel
ka. Buvo tai trucizna nuo ku
rios Juozas krito negyvas. Sa- 
liuninkas atidaręs saliuna ant 
rytojaus rado netikėta sveczia 
negyva.

70 M E T U SENUKAS GEI- 
DŽE PASILIKT KUNIGU.
South Bend, Ind. — John A. 

Stanton, profesorius filozofijos 
universitete Notre Dame, kuris 
yra 70 metu amžiaus, iszvažia- 
vo ana diena in Ryma kad mo
kintis ant katalikiszko kuni
go. — Kitados buvo jisai Epis- 
kopoliniu kunigu o 1930 mete 
perejo ant katalikiszko tikėji
mo.

SEPTYNI APSIRGO VAL
GYDAMI SZUNGRYBIUS.
Eddy, Pa. — Szeszi nariai 

szeimynos Stepono Butkaus 
pavojingai apsirgo valgydami 
szun-grybius laike pikniko 
prie Delaware upes netoli nuo 
Frenchtown, N. J. Taipgi ap
sirgo ir Steponas Schmidt ku
ris radosi su Butkais. Visi

Francuzu laikraszcziai sako 
kad Vokiecziai nuszove

Lietuviu Eroplana

Eroplanas “Lietunika” ant kurio užsimusze Lietuviszki 
lekiotojai S. Darius ir S. Girėnas.

VOKIECZIAI MANYDAMI 
KAD LIETU VISZKAS 
EROPLANAS BUVO LEN-
KISZKAS SZNIPAS JI 
NUSZOVE IR TAI BUVO 
PRIEŽASTIS MIRTIES 
MUSU NARSIU LE
KIOTOJO GIRĖNO 

IR DARIAUS.

Po nelaimei Vokiecziai 
viską nuvalino idant 
nebotu jokio davado
Paryžius. — Francuziszkas 

laikrasztis “La Rempart” ap- 
raszineje placzei apie nelaime 
musu Lietuviszku lekiotoju ir 
užduoda {sekanti klausymą: 
“Argi Lietuviszku lekiotoju 
Girėno ir Dariaus eroplanas 
buvo nuszautas per klaida per 
Vokiszkus rubežinius sargus?

Vela laikrasztis “Les Der- 
nieres Nouvelles,” iszeinantis 
Strasbourge lapraszineje apie 
slaptingus kariszkus pasiren
gimus Vokiecziu 30 myliu nuo 
Lenkiszko rubežiaus ir baisia 
mirti Lietuviszku lekiotoju, 
kurie žuvo arti Berlinchen, kur 
Vokieczei turi armotas del 
szaudmo in eroplanus. Tosios 
armotos yra pastatytos kas 
szimta meteru ir kareivei ap
laike rustus paliepimus kad 
szautu in eroplanus Lenkisz- 
kus kurie lėktų per Vokiszka 
rubežiu.

Diplomatiszkuose rateliuose 
Berline kalbama o teipgi Len- 
kiszkuose miesteliuose prie 
Vokiszko rubežiaus, kad Lie
tuviszki lekiotojai nenukrito 
isz priežasties jokios nelaimes, 
bet likos nuszauti per klaido 
per Vokiszkus rubežinius sar
gus, kurie mane, kad tai Len- 
kiszki sznipai.

Kada nelaime patiko musu 
lekiotojus, Lietuviszkas <mi- 
nisteris Berline, tuojaus nuva
žiavo ant vietos nelaimes isz- 
tyrinėti priežaste nelaimes, bet 
kada pribuvo ant vietos, rado 
sudaužyta eroplana nuvalyta 
o lavonai nelaimingu lekioto
ju buvo indeti in grabus, todėl 
negalima buvo isztyrineti, ko- 

randasi Eastono ligoributyje. kiu budu nelaime atsitiko ir

isz kokios priežasties. .
Todėl dabar eina visoki pas

kalai Berline ir abejone, ar 
isztikruju Lietuviszki lekioto
jai žuvo isz priežasties nelai
mes ar ant tikrųjų likos nu
szauti per Vokiszkus rubeži
nius sargus.

Ant Lenkiszko—V okiszko 
rubežiaus buvo slaptingi apsi
ginklavimai apie ka nežinojo 
kitos vieszpatystes ir kad apie 
tai butu žinoję, tai butu per- 
sergeti Lietuviszki lekiotojai 
apie pavoju lėkti per Vokieti- 
je-

Užeina dabar klausymas del 
ko Amerikoniszka valdže vil
kino su davimu pavelinimo 
Dariui ir Girėnui lėkti in Lie
tuva. Ar žinojo apie ta pavoju 
kokis grasino lekiotojams lėk
ti per (Vokietije? Vokiecziai 
isz laik žinojo, kad Lietuvisz
ki lekiotojai lėks'pro ju sklypą, 
todėl žinojo kad tai ne Lenkai 
bet Lietuvei lėks pro taja vie
ta. Darius ir Girėnas buvo pa- 
donais (citizens) 'Suv. Valstijų 
todėl gali .pareikalauti nuo 
Vokietjos užganadymo už nu
žudinima savo padonu.

Kas isz to iszeis tai nežino 
pakol Lietuva gerai neisztyri- 
nes taji visa dalyka isz kokios 
priežasties tikrai musu nar
sus lekiotojai žuvo.

TRUMPOS ŽINUTES
IT Berwick, Pa. — Perkū

nas uždege tvarta farmerio 
Ray Brigs, kuris sudege lyg 
pamatu, trys arklei ir daug 
visztu. Farmerio tame laike 
nesirado namie.

Vatikano Miestas. — Po
piežius prailgino Szventa Me
ta lyg 21 Gegužio, 1934. Szven- 
tmetis ketino pasibaigti 2 Ap- 
riliaus.

V St. Thomas, Virgin Salos. 
— Smarki viesulą padare czio
nais daug bledes ir manoma 
kad apie 25 žmonis pražuvo,

II Coatsville, Pa. •— Ro- 
bertukas Golys, 8 metu, prigė
rė Pratts prude kada szeimy- 
na buvo nuvažiavus ant pa^ 
rengto piknikelio taja diena.
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Kas Girdėt
Virszininkas Lekiojimo 

Kompanijos

1 Būdamas ant kriksztynu ana 
fliena, turėjau gera proga isz- 
girsti kaip nekurios moteres 
kalbėjosi apie vaikus ir ju isz- 
auklejima. Isz tos progos pasi
naudojau ir raszau “Apie Vai
kus.”

Linksmos kriksztynos, sve
teliai gere ir giedojo kiek tik 
kam intelpa o po tam?.. 
. Po tam kūdikis auginasi...

Tik viena motina geistu 
triustis apie savo kūdiki dau
giau nes vargsze užimta sun
kiu darbu, neturi ne valandėlės 
kad kūdiki prigulincziai dažiu- 
yet.

Kita motina gal ir turėtu 
laiko ant to bet tingi nes jai 
mažai rupi vaikai, kad tik duo
ti ka pavalgyt, apredyt ir szio- 
ki toki pareda uždėti ant jo po 
tam iszstumti laukan kad jai 
nesipainiotu po kojom.

Atėjus in tokius namus klau
siu: “Kur jusu vaikai1?”
“Vaikai?! Juk žmogus džiau

gėsi kaip iszeina isz namu, ne
lekia ir nedagrista.”

“Kaip-gi jie jums dagris- 
ta?”

“Negali nuo ju atsiginti, 
nuolatos tik klausinėja per vi
sa diena: “Mamyte... kodėl 
saule nusileidžia? Mamyte, ko
dėl musu kaimynas turtingas o 
mes kencziame varga?..” To
dėl juos iszvijau laukan, tegul 
sau laksto po stryta nes netu
riu laiko atsakinėti tokiems 
snargliams.”

Iszvarytas “snarglys” lau
kan eina tarp kitu vaiku, klau
sinėja, klauso ir mokinasi vi
sokiu bjaurybių.

Jau ka mokinasi tai mokina
si!..

Kiti vaikai iszmokina ji vog
ti, keikt, kramtyt tabaka, me
tytis akmenais, kankyt žvėris 
į r daug kitokiu daigtu.

Po tam, kada kūdikis prade
da del tėvu būti piktas ir ne
paklusnus, kada pradeda atsa
kinėti ir prieszintis ir atnesza 
in namus sarmata, tada tai mo
tina pradeda verkti ir rugoti:

“Auginau ji, auginau ir už 
tai, Dievyti, tiek rupesczio ir 
sarmatos dabar turiu!”

Motinėlė, ne auginai ta savo 
kūdiki tiktai ji maitinai ir ap- 
denginejai o tas ne yra augini
mu.

Auginti kūdiki tai nereisz- 
kia ji maityt ir apredyt bet ir 
jo duszia reikia isztobulint, 
turėti gera atyda ka kūdikis 
girdi ir dirba ir su kokiais 
draugais sėbrauja'.

Tėvai negali padaryti dides
nes skriaudos savo vaikams 
kada juos iszvaro isz namu 
kad jiems nesipainiotu po ko
joms ir neklausinėtu nereika
lingu užklausymu. Daro jiems 
didele skriauda jaigu juos ne- 
ąpsiaubineja teviszka meile.

Vaikai — tai yra jaunos au- 
guoles kurie reikalauja szvie- 
sos ir karszezio (teviszkos 
meiles) kad augtu ir iszsiple- 
totu, szviesa ir karsztis tevisz
kos meiles puola in kudikiszka 
fizirdele o tik mylinti vaikai 
įauga laimingai.
' Reikia iszauginti kūdiki taip 
kad jam butu gerai ant szio 
svieto ir kitiems kurie su juom 
gyvens. O kad gerai butu tai 
yra svarbiu reikalu ir privalu
mu tėvu.

Vaikai niekados neprivalo 
,buti sunkenybe namuose nes 
jie turi tiesa szeimyniszkam 
Jizde nes reikalauja ir turi tie- 
jsa reikalauti nuo savo tėvu

Kada eroplanai buvo mažai 
žinomi 16 metu adgal, P. J. 
Johnson ka tik buvo užbaigos 
kolegijos mokslą ir aplaike 
darba mažoje eroplanu dirbtu
vėje bet sziadien yra preziden
tu United Aircraft & Trans
port kompanijos. Johnsonas 
turi sziadien tiktai 39 metus 
amžiaus ir yra virszininku dau
gelio oriniu kompanijų kuris 
taji darba žino nuo pat pra
džių.

mokslo ir pasikalbėjimo nes j u 
tėvai yra jiems daraktoriais ir 
augintojais.

Namas be vaiku yra liūdnas 
ir kurczias kaip sodas be 
paukszcziu, kaip laukas be žie
du. Gyvenimas be vaiku tai nu
liūdusį kelione be vilties.

Vaikai priduoda norą ir pa- 
jiegas tėvams ir taja vilti kad 
viskas, kas yra gera ir laimin
ga duosis del vaiku iszlaimet.

Bet reikia žinot kaip vaikus 
augint ir paguodot.

Svarbiausia yra isz jaunu 
metu apsiaubinet vaikus savo 
saldžia ir jauslinga meile kuri 
yra taip reikalinga del jaunos 
szirdeles o be kurios namie yra 
szalta ir nesmagu.

Ne eina czionais apie paga- 
dinima vaiku, pasidavinet ju 
valei arba pavėlinti jiems ant 
ju pareikalavimu. Vaikus gali
ma mylėti ir apsiaubti tevisz- 
ku gerumu bet užlaikyti savo 
paguodone ir teviszka rūstu
mą.

Vaikai privalo tai pažinti ir 
suprasti; jaigu tėvai ant ko 
nesutinka tai ne isz piktumo 
tiktai del ju gero ir laimes.

Vaikus reikia taip augint 
kad turėtu visiszka užsitikeji- 
ma tėvams ir nesislėptu priesz 
juos žodžiais ne mislimis.

Niekas ant svieto negali pa
rodyt kūdikiui taip lygaus ke
lio kaip tėvai nes tėvai priva
lo kūdiki vesti tuom keliu 
žingsnis in žingsni ir rodyt sa
vo pamokinimais kelia teisin- 
gystes, cnatos ir iszmintingys- 
tes.

Daugeliose musu szeimynose 
szitaip atsitinka:

Tėvai stumdineja tuos ma
žiukius, iszvaro laukan, pla
ka, keikė o ant galo laiko juos 
kaipo darbininkus kurie at- 
nesžtu uždirbtus pinigus na
mo.

“Tegul musu vaikai pri
pranta prie darbo ir vargo nes 
ju visas gyvenimas toksai bus 
— kalba tėvai. — Jaigu vaikai 
mums neprigialbetu tai nega- 
letumem isz vargo iszbrist.”

žinoma, vaikai turi priprast 
prie darbo ir privalumu bet 
tasai pripratimas turi būti pa
gal pajiegas kūdikio o ne kai
po nevalninko nes kūdikis tik 
pradeda iszsitobulinti, reika
lauja liuosybes, linksmybes ir 
szįrdingos teviszkos szilumps.

Ar-gi tokiam kūdikiai ne
skauda szirdeles, ar nekyla jo 
duszioje piktumas priesz jo 
gimdytojus? Vėliaus toki tėvai 
stebisi kalbėdami:

“Toki tie vaikai pikti!.. Ne 
gero žodelio tėvams neduoda ir 
t.t.”

Piktumas ir neapykanta pra
deda augti szirdyje tokio kūdi
kio jaigu su juom piktai pasi- 
elgineja.

Kūdikis, kuris randa laime 
po teviszka pastogia, niekad 
nepamislys kad jam tėvai ne
gero vėlina, tokis kūdikis bus 
per visa savo gyvastį dėkingu 
tokiems tėvams. Tiktai tie tė
vai, kurie su vaikais gerai pa- 
sielgineja, žino kokius saldžius 
ir auksinius vaisius apturės 
ant senatvės nuo savo vaiku.

įSkaicziau karta vienoj Ang- 
liszkoj knygoj sekanczius žo
džius :

Svietas ne tėvas,
Gyvastis ne motina.

Neturi žmogus giliuko jaigu 
ji neaplaikys namie.

Niekas ne sztant inspeti ko
kis gyvenimas randasi priesz 
musu vaikus ar jiems yra pri
žadėta garbe ir turtas ar kėlės 
in laime yra iszklotas rožėms 
ar erszkecziais. <

Bet tiek žinome kad niekas 
musu vaiku taip nemylės kaip 
tėvai — niekas jiems tiek gi
liuko ne duos ir nevelins kaip 
motina vargingoje grinczeleje 
ir tėvas kuris sunkiai dirba per 
dienas del savo kūdikio.

Tegul musu vaikai žino ir 
jauczia tai ant kožno žingsnio 
kad meile ji apsiaubineja, te
gul ir tai prijauezia jaigu ka
da . užsitarnauja ant nubaudi
mo kad tai yra daroma su 
skausmu szirdies nes tai del jo 
gero ir laimes.

Gyvenimas po teviszka pa
stogia privalo būti del vaiku 
saldus ir tykus taip idant vė
lesniam savo gyvenime atsi
mintu jaunas dienas kaipo ži
banti žvaigžde ezystam dangu
je. ______

Kaip Merginos Privalo 
Apsieiti su Vyrais

§ Negeiskie nuo vyro kad 
apie tave tupinėtu, bet teip 
elgkis, kad jisai džiaugtųsi; 
jeigu del tavęs kame pritar- 
nauje.

§ Nepavelinkie jokiam vy
rui kalbėt prie tavęs apie kita 
motore.

§ Netekek už tokio vyro 
kuris daro skolas ir ju neuž
moka. Tokis vyras tave pri- 
gaudines paslapta ir niekados 
teisingu ne bus.

§ Netikėk meilei vyro, ku
ris apie kitas moteres piktai 
kalba nes tokis ir tave priesz 
kitas apkalbinės. Geras žmo
gus niekados kitu neapkalbi- 
nes o ir tuom bjaurinusi.

§ Neeikie už vyro jeigu jo 
nemyli, nes už tai, per visa sa
vo gyvasti atpakutavosi už ta 
lengva žingsni; geriau pasilik 
sena merga, dirbanti ant sa
ves, prisiglaudus prie arti
miausiu giminiu.

§ Bukie visados savyje, 
nesilaižykie prie vyru kad del 
juju patikti, czvierindamasi 
priesz juosius kaip bezdžionka. 
Gal su tuom ne del visu patik
si, bet jeigu busi atstui nuo 
vyru, tai greicziau atsiras 
toks, ka tave karsztai pamy
lės. — F.

*&" Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
■laikraszczio. Paskubinkite!

Isz Visu Szaliu
VOKIECZIAI

PERSEKIOJE
LIETUVIUS

— (
VOKIECZEI APMUSZE 

KUNIGĄ ŽILINSKĄ
IR VARGONINKA.

Tilže. — Padėjimas terp 
Lietuviu jir Vokiecziu IVaka- 
rinuose Prusuoset istojesi 'kas 
dien neapkencziami. Konia 
kas diena užeina koki tai ne
supratimai, o ypatingai,' kad 
Lietuvei Tilžėje atvirai ir be 
jokios baimes kalba ant uly- 
cziif Lietuviszkai kas labai 
erzina Prūselius.

Ana diena kuopa Hitlerie- 
cziu, užklupo ant kunigo Ži
linsko Szirvintuose kuri skau- 
džei apdaužė ir jo vargoninl.a. 
Butu atėjus prie kruvinu mu- 
sziu bet palicije pribuvusi i.-z- 
vaike Hitlerieczius.

Tilže. — Miesto Lietuviai, 
kurie kalbasi Lietuviszkai gat
vėse ir vieszose vietose, naziu 
yra užpuldinėjami ir musza- 
mi vien tik už tai, kad jie kal
basi Lietuviszkai.

Persekiojimas Lietuviu už 
naudojimąsi savo gimtąją kal
ba eina placziu ruožtu Vaka
ru Prūsijoj, kuri nuo amžių 
yra apgyventa Lietuviu.

Klaipeda. — Sziomis dieno
mis Vanagu mokyklos mokyto
jas gavo isz savo vyresnybes 
insakyma savo mokykloje vie
toje Lietuviu kalbos investi 
Vokiszka. Iki sziolei mokyklo
je dėstoma kalba buvo Lietu
viu. Kiek teko patirti, toks 
insakymas esąs duotas 10-cziai 
mokyklų, kur^yg sziolei buvo 
dėstoma Lietuviu kalba.

LAVONAS ŽMOGAUS 
KLIOSZTORYJE.

Lvavas, Lenkije. —Perdeti- 
ne kliosztoriaus sesuo Rudnic- 
ka, pranesze palicijei, buk ant 
pastoges likos surastas lavonas 
kokio tai žmogaus. Pribuvusi 
palicije, pradėjo tyrinėti kas 
tai butu per vienas ir ant galo 
datyre, kad tai buvo Rudolfas 
Kovaluk, kuris atėjo isz ryto 
in kliosztori pataisyti ziegori. 
Kada žmogus nuėjo ant boksz- 
to, niekas apie ji daugiau ne
sirūpino ir visai apie ji užmir
szo. Manoma kad jisai staigai 
apsirgo szirdies liga ir ten per
gulėjo koki tai laika.

NEAPYKANTA TERP
DVIEJU SZEIMYNU —

8 LIKOS NUTRUCINTI.
Messina, Italije. —■ Asztuo- 

ni narei Nicolo Crisco szeimy- 
nos, mirė isz priežasties nutru- 
cinimo, bet pats tėvas szeimy- 
nos apsisaugojo nuo mirties.

Crisco ir jo kaimynas Car
melo Messina, turėjo mažus 
kromelius ir vienas kitam bal
sei užvydejo biznyje. Palicije 
isztryinejo, buk Messina už- 
trucino vandeni szulinyje Cris
co ir nuo to visi iszmire. Bet 
tėvas valgydamas pietus kurie 
likos iszvirti vandenyje, para
gavo valgi ir kad jam nepati
ko nevalgė ir tokiu budi; isz- 
sisaugojo mirties.

Kaimynas Messino likos 
aresztavotas su visa savo szei- 
myna, kuri jam prie to darbo 
prigelbejo.

^^.„iDAKTARAS
PRIGELBEJO JEI TAME 
BAISIAM DARBE JOSIOS

BROLIS — NEKENTE 
SAVO SENO VYRO.

Ulzen, Vokletije. — Szeszios 
mylios nuo czionais, kaimelyje 
Ahrveller, Margarieta Želi, 27 
metu, likos aresztavota už nu
žudymą savo seno vyro, 62 
metu. Teismas tosios moteres 
pasibaigė ana diena ir sūdąs 
jaja nubaudė tiktai ant pen
kių metu kalėjimo, bet gyven
tojai isz tokio nubaudimo yra 
neužganadyti ir spyrėsi kad 
sūdąs tokia bausme atszauktu 
ir nubaustu jaja ruscziau. Mo- 
tere isztekdama už savo seno 
vyro atnesze jam du tukstan- 
czius markiu pasogos. Pora 
gyveno koki tai laika sutiki
me bet nuo kokio tai laiko užė
jo nesutikimas isz nežinomos 
priežasties.

Kada vyras miegojo, prikal
bino savo broli kad jei pagel
bėtu atsikratyti nuo senio ir 
tasai sutiko ant josios praszy- 
mo. Abudu pasiėmė po ilga 
peili ir užklupo ant miegan- 
czio vyro. Gynėsi senukas kiek 
turėjo pajėgu, bet jauna mote- 
re su broliu turėjo daugiau 
pajėgu ir in kėlės miliutas su
badė vyra ant smert. Po tam 
darbui brolis nubėgo in mies
tą praneszdamas palicijei, kad 
l uditai užklupo ant juju gy
venimo, apiplesze ir užmusze 
jo szvogeri. Tyrinėjimas pali- 
cijos parode kas tame buvo 
kaltas ir abudu likos areszta- 
voti. Badai motere buvo nesz- 
cze ir sūdąs pripažino kad ne
žinojo ka dare tame padėjime

DREBĖJIMAS ŽEMES SU
NAIKINO 14 KAIMELIU.
Instabul, Turkije. — Dre

bėjimas žemes nepaliovė Deni- 
zeli provincijoj ir sunaikino 
net keturiolika kaimeliu, bet 
gyvaseziu nežuvo, nes tame 
laiko žmonis radosi prie darbu 
laukuose, bet visi -sziadien ran
dasi be pastogių. Valdže nu
siuntė nelaimingiems gyvento
jams paszialpa.

Lehigh Valley R. R.
NAUJOS PIGIOS PREKES IN

Allentown, Bethlehem
ir

Easton
Nedelioj, 30 Liepos (July) 
Pagal Eastern Standard Time

$1.50 >n len ir
Treinas apleis Mahanoy City 4:25 
valanda ryte. Grįžtant apleis Easton 
9:15 vakare. Bethleham 9:30, o isz 
Allentown 9:40 vakare

Tikietus Lehigh Valley Ofisuose

Lehigh Valley Railroad 
Cibe Route of The Black Diamond

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,358.62
—$—

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumetreikalaussu musu ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

__$__
G. W. BARLOW, Pres.

J. FERGUSON, Vice-Pres.irKas.

ANDROZOV
Juokinga.

Daktaras Androzov labai su- 
simaisze kada inejo Podielko- 
vo namu kieman ir per kamba
rio atidaryta langa, kur vakar 
paliko savo pacijenta, pamate 
žibanezias vaszkines žvakes o 
vienval suuodė kodylo kvaps
ni.

— Numirė, — murmtelėjo 
ir greitai iszejo ant gatves, ka
dangi ne vienos piktos dvasios 
bėga nuo kodylo...

Daktaro Androzovo nuliūdi
mas ir nusistebėjimas buvo la
bai didelis. Vakar vakare rado 
pas ligoni dideli ligos parege- 
jima, visokis pavojus laimin
gai buvo praslinkęs, akyveiz- 
doj to visko laimingai jis ap- 
reiszke kad visokis pavojus 
perejo ir kad jau jam nereikia 
ligonis lankyti nes tai butu tik 
tuszczias vaikszcziojimas.

Vienok szeimyna o net pat
sai Podielkov, prasze daktaro 
idant juos kasdiena lankytu. 
-Sziadien taigi kuo ramiausiai 
užėjo ant ju namu kiemo — ir 
pamate neklystanezius ženklus 
kad namuose randasi numirė
lis.

Kaip tai tas atsitiko kad 
prieszingai jo persitikrinimui, 
jo kaipo daktaro, kad liga 
greitai sugryžo ir taip urnai 
Podielkova užmusze?

Daktaras Androzov buvo la
bai piktame padėjime. Teisybe 
pasakius, daktaro piktas hu
moras visai nepaeina nuo to 
kad jis turėtu but varginamas 
pacijento smerezia. Skaitlius 
tu, kuriu jis negalėjo iszgelbeti 
nuo smerties, buvo pakaktinai 
didelis. Androzovo piktas hu
moras paėjo nuo to kad neap- 
simislijes užėjo ant Podielkovo 
kiemo tuo paežiu laiku kada 
tasai Podielkov gulėjo ant len
tos, apsiaustas aplinkui degan- 
cziomis -žvakėmis. Be abejones 
jis matyta kada bego nuo kie
mo — ir pamislyta kad dakta
ro suomene labai neezysta. Ir 
taip abejones mislys mirusio 
szeimyna.

Tas jam atsitiko pirmu sy
kiu tokioj ilgoj praktikoj be- 
daktaraujant. Lyg sziolei bu
vo gana atsargus ir jai turėjo 
nors szeszeli abejojimo kaslink 
to, ar atras ligoni dar gyva, 
neejo prie jo tik laukdavo kol 
bus paszauktas. O jai kokia ne
būk priežastis mloraliszka ar 
materijaliszka ji priversdavo 
nuo tos taisykles nusikratyti 
tai turėdavo paproti klausytis, 
temintis, observuoti ar nepate- 
mins namuose kokio nors 
smerties ženklo kol turėdavo 
in namus ineiti. Nes nieko nera- 
tokio nesmagaus ir paiko daig- 
to del daktaro kuris greicziau 
reikalauja sau kunigo bet ne 
-daktaro.

Pagalios, piktas szeimynos pa
sižiūrėjimas, vieszi ir paslėpti 
asztrus iszsitarimai priesz dak
tarą visados yra del daktaro 
nemalonus daigias. Tame atsi
tikime Androzov buvo persi
tikrinęs kad veike viską kas 
tik buvo galima padaryti Po
dielkovo iszgydymui. Pagalios 
Androzov buvo labai skrula- 
tiszkas akyveizdoj turtingu li
goniu o Podielkov buvo gana 
turtingas. Bet jai taip netikė
tai numirė, tai matomai jam 
jau buvo skirta mirti sename 
amžiuje žmogui sunku surasti 
vaistus.

Vienok Androzov jautėsi 
kaip ne savas ir net toji patar
le negalėjo ji sutaikint su fak
tu. Nepermaldaujamu mislies 
susijungimu, atsiminė sau ne- 
kurias savo klaidas arba nesu- 
gebima kas atvede smerties 
pasekmes. Jo galvoje tie atsi
minimai uže kaip bites avilyj. 
Buvo labai nesmagu.

Atsiminė sau pavyzdžiui 
kaip viena vakara, kada sėdė
jo prie kavos, atėjo pas ji tūla 
biedniokele, praszydama pa
gelbėjimo savo mirsztancziam 
sunui. Tasai dalykas ji iszvede 
isz kantrybes ir jis mete asztru 
klausymą:

— Turi penkis frankus?
— Tiktai viena franka tu

riu, te ve. . /į
— Neturi tai neeisiu.
Biednioke iszejo verkdama. 

Nakczia vaikas numirė neturė
damas daktaro pagialbos.

Kita syki isz priežasties per
daug pavirszutines diagnozes 
parasze vienai moteriszkei gy- 
venaneziai biednuju tarpe, vi- 
siszkai prieszingus vaistus ne
gu buvo reikalingi. Patemijo 
savo klaida kada jau motere 
baigėsi...

Arba vėl nelaimingas Ka- 
ludov?.. O Žydelis Nachimas?, 
Jie dabai’ ilsisi ant kapiniu ir 
jisai žino del ko... Ir kiti... 
Teisybe pasakius tai vis buvo 
biedniokai žmones ir be jokio 
reiszkimo... Bet tie atsimini
mai grauže daktara ar-gi tai 
suomene tan dalykan insimai- 
sze ? Tas ji labai sunkino ir ne
davė jam ramybes kaip muses 
nuo kurios atsiginti negalima, 
kaip voratinklis kuris prisika
bina prie skrybėlės. J

Kaip tik praėjo penkesde- 
szimts žingsniu, nuolatos per
sekiojamas tomis mislipiis, 
staigai. pamate priesz save ei- 
nanezia Podielkovo seseri kuri 
tai mate ji iszeinanti isZ brolio 
kiemo.

Kada ji vakar vakare tenai 
buvo, girdėjo isz daktaro lupu 
užtikrinimą kad jos brolis isz- 
gelbetas. Matomai dar nežino
jo baisios naujienos nes jos 
veidas buvo pilnas ramybes ir 
net dar szypsojosi. Androzov 
iszbalo. Ji apėmė net baime ir 
mėgino pereiti in antra gatves 
puse idant su ja nesusitikti bet 
buvo per vėlu. Ji prisiartino ir 
paklausė su nusiszypsojimu:

— Laba diena daktarui, 
kaip laikosi mano brolis?

— Ponia... asz buyhu... 
ponios brolis... sziadien ryte.. 
žmoniszkas daigtas....

Androzov maisze žodžius ne
sijausdamas net kur stovi ir 
kad po kojom turi žeme. Bet 
matydamas susirupinusi sesers 
veidą, mėgino idant iszsisukti 
isz nesmagaus sau padėjimo.

— Ponios brolis.... yra ga
na gerai... ;

Sesers veidas praszvito.
— Taip, ir asz sziadien ry

te tenai buvau ir man rodėsi 
kad jis yra jau daug sveikes
nis. Ir todėl parengėme paJe- 
kavones maldas su aliejaus pa- 
szventinimo... O kad Dievas 
butu jam maloningas, turi pen
ketą mažu vaikeliu... *

— Aa!.. taip?... suriko 
daktaras ant visos ulyczios —• 
tai eikime ten, tai eikime!

— Ir pasukęs po draug su 
Podielkovo sesere, inejo in sa
vo pacijento namus.

Du popai skaitė padekavo- 
nes maldas tarpe kodylos du
rnu ir prie deganeziu žvakių, 
pastatytu ant stalo. Padielkov 
jautėsi ant tiek sveikesniu kad 
stovėdamas sykiu su popais 
lingavo priesz inkonas. ,
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Moters Laime
i. >. ------

Ji mokinosi gimnazijoje. Bu- 
yo VI klasėj.

Jos gražus liemuo, lelijomis 
jr rožėmis kaiszytas veidas 
degindavo gimnazistu szirdis.

Mergaite — ugnis. Juod
plauke, melyn-ake. Jos akiu 
žvilgsnis ne tiek gražus, kiek 
svaiginantis. Susitiks gatvėj 
ka =— szirdi nudiegia. Pažvelgs 
in ka — to veidas lyg priesz 
deganti krosni randasi, o szir
dis laukan praszosi.

Jaunesnieji nevede mokyto
jai tik in ja ir žiūrėdavo. Na, 
bet ir pataikavo. Mažas nuo- 
szimtis jos sansiuviny niekuo
met nebuvo matomas. Ypacz 
Vencys, literatūros mokytojas, 
mokėjo prie Elos prisukti, tar
ti meilu žodeli ir kaip, kada 
palydėti.

Matematikas Stuorys, auk- 
pztas pageltusiu veidu vyras, 
ir-gi in ja ne taip kaip in vi
sas žiurėjo. Na, szitokia vikri 
Stirnaite — vis tiek ne mate
matikos formule^ Ka ežia ir 
kalbėti!

Gimnazistams nelabai pati
ko mokytoju konkurencija. 
[Ypacz kad ir jiems Ela dažnai 
gražiai nusiszypsodavo. Jie 
pyko, kiszeniuje szpygas rode, 
.o szirdyje durniais vadino.

O Ela tik putėsi. Putėsi ir 
labiau puoszesi.

Ji turėjo draugiu. Ju klase 
jbuvo atskirai nuo berniuku.

Vienos draugiu ja gerbe, ki
tos neapkentė, o daugelis pa
vydėjo jai laimes; vėliaus vi
sos viena gerai žinojo: Ela 
joms naudinga ir reikalinga.

Ateis matematikos ar litera
tūros raszto darbas — drauges 
piunezia Ela klases vardu pra- 
szyti mokytojo malones. Ren
gias Stuorys statyti pusei kla
ses maža nuoszimti, siunezia 
Ela. Ir taip visuomet. O ka jau 
kalbėti apie sveikinimus var
dadienius ir visokias pramo
gas!. ..

t n,
Ji gyveno kartu su savo 

drauge Juzyte. Juodvieju 
kambarėlis buvo netoli mies
to sodo.

Drauges vis buvo užimtos. 
Szokia-dieniais krykszte su 
gimnazistais, kurie ežia pat 
gyveno ir mokinosi bendrai, o 
szvėntadieniais vaikszcziojo su 
mokytojais ir karininkais.
• Kaip gera!

Saldainiai, ezokoladas ir 
komplimentai.

Karininkai indomus, simpa
tingi. Liemuo suvaržytas. Pi
nigu negaili. Dažnai kinas, 
restorano vaiszes. Viskas, vis
ikas.

Kaip gera!...
O Ela viską taip mėgo.
Mėgo ir sveczius. Jie atei

davo pasigėrėti jos puikiais 
skruostais ir pasiklausyti 
skambinimo gitaro.

1 Ir bego dienos, saldžios, kaip 
svaiginantieji valso tonai.

— Jaunyste —• laisve ir 
džiaugsmas.

—• Jaunyste — pavasario 
svaigulys.

Kartais po linksmu nuotykiu 
pabusdavo joj kažkokie gra
žus, szventi jausmai. Imdavo 
Ela gitara ir derindavo instru
mento stygas su szirdies trosz- 
kimais. Oi, kaip nevykdavo!...

Moteriszku nuoszirdumu ji 
gorėdavo turėti kažka brangu,

vyrai ir, kaip isz gražios auk- Mokyti jai ne visai isz kar
šines taures, kiekvienas ra- to buvo smagu. Praktikos ne-

skaistu, malonu. Trokszdavo gauja saldaus jaunystes vyno; turėjo, mokslo žinių vėl maža
o tu ne tik nesigini, bet dar pa
glostai, paglamoneji... Ela, 
Ela!... Ne ežia (moters laime, 
ne ežia jos idealas... Jaunys
te yra ne tame, kad jaunuolis 
tuoj imtus flirto. Jaunyste — 
tai amžinas veržimasis, kova, 
darbas.

Kapelionas atsiduso. Ela 
stovėjo nuleidus galva.

— Atmink, Ela! Verksi 
kada nors szitu auksiniu die
nu, verksi jaunystes, bet bus 
vėlu...

Paskambino pamokai.
Ji iszejo isz klases visa pa^ 

raudus. Gimnazistai szaipesi.
— Na, ka-gi sake kunigė

lis? A? bare?
— Tik tu Ela neklausyk jo 

ilgu pamokslu. Tai nuobodus 
žmogus.

Ir Ela gyveno savo senu gy
venimu. * * *

Baigėsi mokslo metai. Visus 
baugino pataisų žiotys.

Ela ir-gi buvo nerami. Nors 
mokytojas Vengys pasižadėjo 
ja užtarti, bet jai vis dėlto 
szirdis smarkiai plake, prisi
minus Vokiecziu ir Lotynu 
kalbas.

Paskutinėmis dienomis ji 
eme smarkiai mokytis. Bet jau 
buvo per vėlu. Viena diena ji 
gavo bloga pažymi Vokiecziu 
kalbos trimestrui. Vadinasi, 
pataisa. Tokia pat nelaime bu
vo ir su Lotynu kalba.

Dabar Ela pasižadėjo viską 
mesti, visuomet būti liūdna, su 
nieku nekalbėti, dėvėti pap
rastai. Žadėjo, ka paprastai 
žada susinervavus ir supykus 
moteris. Bet vos praėjo diena, 
o Ela jau atsimainė: pradėjo 
dainuoti ir juokauti. Tuoj gry- 
žo senoji nuotaika.

VI.
Namo parvažiavo Ela gar

laiviu. Ja iszkele jos tėvas kel
tininkas.

Elos teviszke buvo labai 
gražioje vietoje: puikus Nemu
nas, gražus apaugę kalnai, 
.aukos.

Aplinkiniai žmones juos pa
žinojo, kaip gavo pasiturin- 
czius, megstanezius manieras 
žmones.

Atstogu, be Elos, parvažiavo 
jos sesuo mokytoja, brolis stu
dentas ir atsibaldė isz kažkur 
teta su visa savo “szeimyna.”

Linksma buvo. Dažnai at
važiuodavo pas juos pažinsta- 
mu studentu karininku, moky
toju. įVaiksZcziodavo Ela ir 
jos sesuo su szitais “inteligen
tais” po apylinkes irstydavosi 
po Nemuną, szposaudavo.

Szvėntadieniais visa szita 
“familija” užlipdavo ant 
viszku ir per suma szneku- 
cziuodavosi, ar szaipydavosi 
isz žmonių.

Ir bego taip Elai dienos ty
kiai įir nepastebėtinai, 'kaip 
Nemuno vanduo.* * *

Rugpiuczio menesi Ela at
siminė, kad jai Rugsėjo pra
džioje egzaminai.

—: Dvi pataisos... vis tiek 
nespėsiu. Eisiu tarnauti.

Kaip tarė, taip ir padare. 
Tuoj per geras protekcijas ir 
rekomendacijas ji gavo gana 
puikia mokytojos vieta.

Tuomet ji turėjo 19 metu.
VII.

Miestelis, kuriame Ela mo
kino, buvo prie Nemuno, labai 
gražioje vietoje.

jam viską apsakyti, iszpasako- 
ti. Ela norėjo su juo būti ty
liais pavasario vakarais, kada 
sapnuoja miszkai ir kalnai, 
girdisi kažkur ilgesio dainos, 
o upeliuose kurkia varles.

* * *
Ji tikrai mylėjo tik viena. 

Jis buvo asztuntos klases gim
nazistas. Auksztas, tamsiais 
plaukais ir žibaneziomis gra
žiomis akimis. O tos akys, 
akys... Visai ne tokios, kaip 
kitu. Jose spindėjo skaisty
be, amžinas ilgesys ir menuo 
genijaus spindulys.

Akys ir pavergė Ela.
Ypatingas jis buvo. Szaltas, 

rimtas, mandagus. Nemego 
tuszcziai kvatoti ir matuoti 
karidorius su gimnazistėmis. 
Bet kas svarbiause — jis nesi
domėjo Ela.

IV.
Gimnazijoje vakarėlis. Po 

vaidinimo.
Ji stovi su drauge viduryje 

gimnazistu būrio ir sofistisz- 
kai atsikerta in ju gudrius 
klausymus. Graži, žydinti. 
Akys žėri kibirksztim.
Karidoriu kažkas ateina. Tai 

jis.
Ela pasitraukė su drauge 

nuo gimnazistu ir atsistojo, 
kur jis turėjo eiti.

— Juozuk, ar jau namo?— 
kaž kaip užklausė.

— Namo. Viskas baigta.
— O szokiai? A?... Gal 

užmirszai? Pats smagumas.
' — Saleje labai tvanku. Ne

sinori... Szokis, paneles —■ 
gyvenimo linksmintojas. Bet 
jei duszia gali rasti didesnio 
džiaugsmo ir laisves savyje —. 
vereziau klausyti jos balso.

— Ooooo, koks filosofas!.... 
Nesitikėjau. Klausyk, ryt va
kare tavęs lauksiu. Pamokysi 
lotynu. Gerai? ;

— Dovanok, gerbiamoji, — 
susirinkimas...

Ela nieko neatsake, tik už
raudo, nusigryžo ir nuėjo sau.

O orkestras trenkė. Džiūga
vo kornetas, liudijo klernetos, 
staugė dūdos.

Ji ėjo in sale.
— Ela, einam, paszokti.
— Ela, bufetan!
— Ela, palauk ka pasaky

siu.
Ji iszejo szokti su Venciu. 

Inszilo. Viską užmirszo. Ir vėl 
uže, plepėjo.

Paskui užkandžiavo bufete, 
kur kvatojo Bachas.

Smagu.
v.

Po tikybos pamokos, kurioje 
Ela iszszaukta nieko neatsa
ke, o tik szaipesi, kapelionas 
ja susitiko karidoriuje; [insi- 
vede in klase ir pradėjo kalbė
ti:

— Eliute, tu visai niekais 
verti ne tik pamokas, bet ir 
savo gyvenimą... Jaunystėje 
didele laisve labai kenkia...

— Jus norite, kad elg- 
cziaus kaip sene, —• bandė 
spirtis.

—> Ne, asz taip neliepiu. 
Bet asz noriu kad gyventum 
pagal doros dėsnius ir bendra 
tvarka.

Liūdnai žiurėjo in ja kape
lionas. Jo akyse matėsi gailes
tis ir skausmas.

— Ela, asz gerai pažystu 
gyvenimą. Paklausyk manes. 
Tu blaszkaisi tuszcziai po gy
venimą, kažko jeszkai, o in 
tavo jaunute duszia siurbiasi

kurios iszspausti visi -syvai... j 
—■ Ar ji dar nepaszalinta? I 
— Kol kas dar ne. Tacziau ’ 

neilgai, matyt, bus. Pamanyk 
■— tik penkių klasių. Tiesa, 
akutėmis ir veideliais daug 
ko pasiekė, tacziau dabar jaul 
ir tas baigėsi.

—■ Del ko?
— Kokis tamista naivus!' 

Ar nepastebejai jos fizionomi
jos; veidai pabalę, suvytę, 
akys — nustojusios nekaltu
mo. O! daug ji velniszkumo 
savyje slepia...

Dar kiek pakalbėja, nuėjo 
bufetan ant alaus.

X.
Kai Ela iszgirdo isz gydyto

jo kad ji tapo motina, tartum 
jai kas kuju in galva muszo. 
Nusiminus ir susikrimtus parė
jo namo ir atsisėdo po langu.

— Kokia asz nelaiminga. 
Ir kam asz gyvenu ?.. Kas isz 
to?.. Ar ne geriau visai nebū
ti, iszvykti isz pasaulio.

Buvo gražus vakaras. Ten 
toli, už Dubysos, leidosi saule. 
Isz anapus Nemuno atplaukė 
liūdnas dainos aidas o su juom 
atėjo pasiilgimas.

Ela atsisėdo priesz dideli 
veidrodi. Ilgai, ilgai žiurėjo in 
savo iszbalusi veidą. Mate kaip 
slinko veidrodyje tamsus sze- 
szeliai ir kažkur slėpėsi. Pas
kui žvilgtelėjo in savo gražu 
gimnazijos laiku paveiksią ir 
inirszus trenke alkumu in 
veidrodi. Tik szukes pasipylė.

Griuvo kėdėn ir susiėmė 
skaudanezia galva.

Kas yra baisiau kaip mote
riai paezioje jaunystėje nusto
ti grožio ir vilties?!..

Priesz ja ant stalo gulėjo ne- 
peržiuretos korespondencijos. 
Pradėjo vartyti. Vienas laisz- 
kas isz Szvietimo Ministerijos. 
Atplesze.

— Atstatyta.
Sumirgėjo priesz jos akis 

raides ir laiszkas iszkrito isz 
ranku.

Baisu. (Stojo priesz akis vi
sas gyvenimas ir szaltas ryto
jus. Kur ji dings?..

Ela krito in kede, užsigulė 
ant stalo ir pravirko. Pravirko 
kaip retai koks žmogus savo 
gyvenime pravirksta. Verke 
prabėgusiu jaunystes dienu, 
nekaltu laiku. Verke gyvenimo 
klaidu, savo jaunystes, mer
gystes. ..

11.
Buvo Gegužes menuo.
Kai ji viską pabaigė, iszsi- 

renge pas girininką. Namo ne
norėjo važiuoti.

Nebe ta buvo Ela. Liūdna, 
nepasipuoszus.

Atvažiavus in jo namus rado 
ji linksmoje kompanijoje. Gir
dėjosi jaunu moterių balsai.

Tarnaite ji paszauke.
— Ko tams tali reikia? — 

klausė girininkas.
Ji sumiszo. Nesitikėjo tokio 

klausymo.
— Andriuli, del ko taip 

szaltai. Juk žadėjai... Asz da
bar tinku ženytis...

—- Ka? -ženytis? ka-ka-ka, 
nusikvatojo pusgirtis girinin
kas. — Ženytis!..

— Andriau, Andriau! — ir 
ji pravirko.

Verksmas dar labiau ji su
pykdė.

— Von, asz tokiu nenoriu.
Ji puolė prie jo bet girinin

kas pasitraukė ir Ela sukniubo 
ant žemes. Jis spyrė jai in kru
tinę.

Kai jis iszejo, Ela, sukandus 
dantis, atsikėlė ir gryžo liūdna 
in savo teviszke.

Gyvenimas jos buvo jau su
griautas. Galas.

galvoje buvo. Bet toliau apsi
prato.

Ela dabar pamanė, kad szios 
dienos tai geriausias laikas 
naudotis gyvenimu. Na, ir 
naudojos. Turėjo daug pažins- 
tamu, dažnai važinėjo in Kau
na, trankėsi su studentais po 
gegužines ir vakarėlius. Gim
nazija visai pamirszo.

Karta ja aplanke mokytojas 
Vencys ir paprasze pos ran
kos. Ela viską nuvertė juo
kais ir davė suprasti, kad ji 
dar neteka.

Viename baliuje ji susipaži
no su girininku Pataszium. Jis 
buvo jaunas, gražus vyras, bet 
toks pats nuotykiu mėgėjas, 
kaip ir ji pati. Karta jis taip 
pat, ar tai juokais ar isz tikrų
jų, užsiminė apie vedybas. Ela 
tik nusiszypsojo.

—■ Et, ponas Andriau, per 
greit. Esame dar jauni. Geriau 
reikia naudotis gyvenimu.

Ela jaute -savo verte ir vis 
putėsi ir kelesr puikybėn.

In religija visai nekreipe 
dėme; io. Ji ir pati gerai neži
nojo ar ji katalike ar bedieve 

Mėgo ji ypacz manieras. Rei
kalavo to ir isz savo kavalie
rių. Dažnai, net draugijose, da
vinėjo jiems savo pastabas: 
“Per garsiai rėki.” “Del ko 
rankos kiszeniuos f ’ ’

Flirtą Ela taip gerai pažino, 
kad ir gudriausiai juokdarei 
jos nelabai sukirsdavo.

Dienos bego smagiai. Daž
nai gaudavo laiszkus, in ku
riuos beveik niekuomet neat
sakydavo, iszskiriant -savo 
drauges.

vni.
Praslinko keli metai.
Ela jau visai subrendo ir 

pasidarė graži dama. Tacziau 
veidas (neszvietei pirmyksz- 
cziu grožiu. Geras psichologas 
galėjo isz jo iszskaityti ir 
buczkius ir visus meilinkavi- 
mus.

Ir pati Ela stebėjos. Neva
žinėjo pas ja kavalieriai, ne
siuntė gražiu laiszku, nepra- 
sze teketi.

Szvietimo Ministerija reika 
lavo isz mokytojo cenzo, o ji 
jo neturėjo. Bet per daug del 
to nenusiminė. Mat, ji turėjo 
pažinstama, dar nevedusi, aps
krities inspektorių, pas kuri 
nuvažiavo, gražiai pakalbėjo, 
nusiszypsojo ir inspektorius ja 
paliko, rekomenduodamas 
Szvietimo Ministerijai, kaip 
gera ir prityrusia pedagoge. 
Be to, insirasze in mokytoju 
tautininku -sąjungą ir tuo no
rėjo insigerinti. Bet kaip isz
kele jai palanku inspektorių, 
ji vėl nusiminė.
Pinigu neturėjo -susitaupinus, 

rubu taip pat maža ka ten in- 
sitaise.

Ela dabar pati pradėjo ge
rintis prie kavalierių, bene 
negaus -su kuo rimtai pakalbėti 
apie ateities gyvenimą. Giri
ninkas jai jau tiko, tik jis ka
žin kodėl Elai nesirodė.

IX.
Isz Kauno in Jurbarką plau

ke garlaivis “Balanda.” Oras 
buvo gražus. Keleiviai sėdėjo 
ant dangezio.

Gale garlaivio, ant gražaus 
suolelio, sėdėjo du inteligentai 
vyrai ir sznekucziavosi. Buvo 
tai du Elos pažinstami.

— Tai, ponas girininkas, 
sakai, kad musu panele Ela ne 
kam tikus.

—■ Netvirtinu. Tacziau ji 
man panaszi in kempine, isz

SKRUZDELES
—

Arba szyksztus du kartu 
trotija.

Kokis tai garsingas žinunas 
buvo labai užimtas skaitymu 
apie visokius gaivalus ir ka- 
neez jam buvo reikalinga ant 
kokio tai dasekimo gyvu 
skruzdelių. Per tai užsikalbino

Sziadien kitokį laikai ateina, 
Vyrai už mergina užmokėti 

pareina,
Padeda kelis szimtelius 

doleriu,
Tik ant vienu apredalu,

O jaigu jaunikis be derybų 
neduoda,

Tai turi didele geda, 
Kad szia gadyne turi pirkinėti 

paezia,
Tai negirdėta aibeeze.
Susipranta pats vyras, 
Jaigu yra paliticznas, 
Savo mylima aprodys, 

Ko jai reikia tai suprovys. 
Kad man to daugiau nebutu, 
Pinigu nuo vyru nepraszytu,

* * *
Sztai kas Nantike atsitiko, 
Kokia tai mergica in czion 

atvyko,
Galona smarves užfundino, 
Ir sau vaikina prisisavino.
Tuojaus ant užsaku davė, 
Staigai Veselka padare, 

Bet nežinau ar Veselka buvo, 
Gal viskas jau pakliuvo.

* * *
Daug yra tokiu moterių, 
Kurios vagia daigius isz 

sztoru,
Neva nueina ka derėti,

Bet -žiuri ka ežia pagriebti,
Taip, vagia nuo buezieriu,

O ir nuo sztornyku. 
Vagia ceikius,

Ir kitokius/daigtus.
Kėlės vagiant suseka,

Ir uždaro in cypė,
Bet tokios moteres gėdos 

neturi,
Kaip jaises paleidžia tai vela 

žiuri,
Kad kur ka pavogti, 

Kaip sako, be pinigu pirkti,
Jau jaigu motina vagis, 

Isz vaiku nebus kas kitas.

* * *
Girdėjau kad kur ten Misureje, 

Lietuviszkoje apygardoje, 
Bobeles pasigėrusios siunta, 
Kaip kūdikis spiegsta tai

nejunta,
Visos gere kaip in kur sueina, 

Todėl ir kūdikis isz svieto 
iszeina.

Tokios moteres ne kiaulių 
neatstoja,

Ba kiaule nors savo vaikus 
daboja,

Norints ju daug turi,
O visus gerai prižiūri.

O tu nelaba boba, 
Girtuokle nelaba,

Gal netrukus gala gausi, 
Jaigu greit girtuokliauti 

nepaliausi.• « «
Girdėjau kad Bruklino 

moterėlės,
Labai priprato prie guzeles,
Ant vienos partes ir asz 

nulapsejau,
Gerus laikus ten turėjau, 

Muzikantai grajino be galo, 
Visokiu gerymu buvo prikrau

ta ant stalo,
Buvo tai fain besieda, 
Kad ja vilkai suėda,

Garnys beibuke atnesze, 
Tėvai daug svecziu suprasze, 

Gere ir uliavojo,
Kol visi nesusidudojo, 
Tai tau buvo partele, 

Mano szirdele. 

jisai per viena kaimuote idant 
toji jam pristatytu gyvu skruz
delių už ka gerai užmokeses.

Taip ir stojosi. Su dideliu 
darbu ir stengimu pasisekė 
moteriszkei sugaudyt juodu 
gyvu skruzdelių kurias nune- 
sze del tyrinetojaus.

Mokintas -žmogus nusidžiau
gė labai ir užklausė jos kiek 
nori už tai?

Moteriszke provojosi dvieju 
markiu.

Mokintas nusistebėjas taip 
augszta preke, paduoda mote- 
rei tik viena marke.

Moteriszke nepriima mažiau 
kaip dvi markes, mokintasis 
vela neduoda daugiau kaip 
pusantros markes.

Ir prasidėjo turgus o isz to 
ir barnis o ant galo atėjo prie 
to jog mokintas iszsižadejo 
skruzdelių ir moteria iszgujo 
už duriu.

Supykus motere matydama 
jog josios darbas nuėjo ant 
niek, meta puodą isz visu pa- 
jiegu in duris o pati kuogrei- 
cziausia bėga žemyn.

Isz sumuszto puodo iszsipyle 
tukstaneziai skruzdelių kurios 
tuojaus pradėjo po visa narna 
iszbegineti. Negalima apraszyt 
kas dėjosi tarp gyventoju tojo 
namo. Mane jog Dievas nu
siuntė ant ju arnara taip kaip 
ant Faraonu. Tuojaus skruzde
les radosi ant grindų, sienų, lo
vose, drapanose, galvose, ant 
kojų ir žodžiu tariant, kur tik 
galėjo inlyst. Ka czionais da
ryt? Musze, mindžiojo ir szuti- 
no su karsztu vandeniu bet 
nieko nepagialbejo ju stengi- 
mai.

Eina gaspadine namo pas 
mokintąjį ir kerszina jam po
licija jaigu nesistengs visu 
skruzdelių isznaikint.

Dabar musu mokintas paži
no kokioje bedoje randasi ka
da jam atėjo diena ir nakti 
musztis su skruzdėlėm o kuris 
buvo visas nuo ju sukandžio
tas ir susiprato po laik jog ne- 
žmoniszkai apsiėjo su motere 
kuriai teisingai prigulėjo dvi 
markes o kuri surinko tiek gy
vu skruzdelių ir ilgai po tam 
gailėjosi jog tuojaus neužmo
kėjo dvi markes. Taip visados 
einasi jog “skupus du kart 
trotija.”

NAUJA MALDAKNYGE.

“Jėzus Mano Pagelba Gyve
nimo Vakare ir Mirties Valan
doje.” Yra tai vardas naujos 
Maldaknyges krikszczionims 
Katalikams, su maldomis ir pa
mokinimais ant visu metu ir 
kiekvienam reikalui priderinta 
su giesmėmis. 592 puslapiai, la
bai dideles litaros teip kad vi
sai nereike akuloriu. Papras
tais apdarais kasztuoja tiktai 
$1.50. Labai paranki knyga del 
tu kurie turi silpnas akis nes 
beveik nereikia akuloriu skai
tant szia knyga.

Gražesnais ir geresnais ap
darais ta, pati knyga kasztuoja 
$2.00.

W. D. Boczkauskas-Co.
Mahąnpy City, Pa. - jj
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M ir atgal ar in Newark
NEDELIOJ 30 Liepos {July}

Specialiszkas ekskursinis treinas apleis Mahanoy City 
4:25 valanda Nedėlios ryta. Eastern Standard Time.

Baseball — Giants su Boston, Polo Grounds 
New Yorke, 30 Julajaus.

PIRKITE TIKIETUS ISZ ANKSTO.

Lehigh Wiley Railroad
CIhc Route of ThcBlackDiamond

ŽINIOS VIETINES
— Phillips—Jones marsz- 

kiniu dirbtuve nutarė pakelti 
savo darbininkėms 30 procen
tą mokesezio arba nuo Jula
jaus 1-mos pakele mokesti ant 
50 procento. Gera darbininke 
neuždirbs mažiau kaip po 13 
doleriu ant sanvaites.

— Jurgis W. Anus (Andza) 
isz Pottsvilles, kuris eina ant 
Szerifo, lankėsi mieste pas pa
žystamus garsindamas savo 
kandidatūra ant tojo pavieta- 
vo dinsto. Su juom drauge lan
kėsi ir Feliksas Mandziarskis 
isz Minersville ir Andrius Gel
ežius isz New Philadelphia ge
rai žinomi politikierei.

— Seredoje po piet perlė
kė pro miestą naujo budo ero
planas vardu giroskope, kuris 
turi sparnus ant virszaus, su 
kurio pagelba gali nusileisti 
žemyn ant mažos vietos.

—• Ana diena atsilankė gar
nys pas musu biznierių salu- 
ninka Juozą Czivinska, palik
damas .patogia ir sveika duk
rele, kuri gimė Locust Moun
tain ligonbuteje Shenandoah. 
Motina ir dukrele yra sveikos 
o Juozukas isz džiaugsmo 
sziadien dalina cigarus del sa
vo pažystamu.

SHENANDOAH, PA.
— Nedėlios vakara, apie 

8:30 valanda, ugnis kilo J. J. 
Newberry sztore kuris radosi 
name Gaughan ant 25 N. Main 
ulyczios. Ugnis padare bledes 
del sztoro ant $20,000 o locni- 
ninkui namo taipgi ant tiek, 
daugiausia nuo durnu ir van
dens. Manoma kad ugnis pra
sidėjo nuo blogai intaisytu 
elektrikiniu dratu. Keturi ug- 
nagesiai likos apimti pei’ du
rnus.

— Antanas ' Szugzdynas, 
dreiveris- del Anthracite Bak
ing Co., važiuodamas su troku 
nuo kalno, negalėdamas su
valdyti sunkaus troko pataikė 
in tvora suteszkindamas jaja 
kaip ir troka. Antanas giliuk- 
ningai apsisaugojo sužeidimu. 
Priežastis nesuvaldymo treko, 
buvo sutrukimas sprendžinos 
ant troko isz priežasties ne ly
gaus kelio.

t Mariute, 8 metu dukre
le Martino Dainio, 23 W. Penn 
ulyczios, mirė Utarninko die
na. Laidotuves atsibuvo Ket
verge ryta su pamaldomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje.

Shamokin, Pa. — Gerai ži
nomas daktaras George W. 
Reese, aplaike vakacije ant 
neaprubežiuoto laiko isz prie
žasties blogos sveikatos. Jo 
viėta tuom laikinei apėmė 
daktaras William Lewis.

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

— Visa Utarninko nakti, 
30 pasažieriu ant Pennsylvani- 
jos trūkio buvo priversti 
nakvoti ant kelio terp Hazle- 
tono ir Nescopek isz priežas
ties iszplovimo kelio per dide
li lietu. Trūkis ėjo in Wilkes- 
Barre.

-f- Jonas Želinskas, 55 me
tu, kuris dingo isz pavietavos 
prieglaudos del vargszu Re
treat 1914 mete, likos surastas 
ana diena upeje. Jo lavonas 
plaukinėje artimoje Szikszi- 
nes. Manoma kad jo mirtis bu
vo netikėta o ne savžudysta. 
Lavonas 9 metu Franuko Pu- 
televicziaus, kuris nuskendo 
Utarninke upeje, likos suras
tas apie myle nuo czionais. 
Vaikas taja diena maudėsi.

Mount Carmel, Pa. f Zig
mantas Wydra, 56 metu, žy
mus ,demokratiszkas politi
kierius, kuris turėjo darba 
Sunbury sude, mirė po trum
pai ligai. į

Baltimore, Md. f 17ta diena 
szio menesio mirė nuo szirdies 
ligos Jonas Maziureviczia, 49 
metu amžiaus ir buvo palaido
tas su bažnytinėms apeigoms 
20ta diena. Paėjo isz Kauno re- 
dybos, Panevėžio apskriezio, 
Naninku kaimo. Paliko moto
re Mare ir tris sūnūs taipgi 
broli ir dvi seseres Lietuvoje. 
Pergyveno Amerikoj 28 metus.

Chicago. — Liepos 8 d.. 
10:30 valanda vakare Ona 
Kaczinskiene, isz Carney, 
Mich., žuvo po traukinio ra
tais. Ji važiavo su drauge p. 
Bushiene automobilyje. (Neti
kėtai automobilis sustojo ant 
traukiniu begiu. Abi tuojau 
iszszoko ir mėgino isztrukti 
isz ateinanezio traukinio kelio. 
Bushiene pasisekė tai padary
ti, bet Kaczinskiene buvo už- 
muszta. Bushiene buvo sužeis
ta.

O. Kaczinskiene paliko vyra 
Meczislova, sunu Rolar da, 
brolius Nikodemą ir Motieji 
Valaviczius, brolienes, {Lietu
voje sena moeziute, dvi seseris 
ir broli. Atvyko ji Amerikon 
1913 metais. Gyveno DeKalb, 
Ill., vėliau Chicagoje, isz kur 
persikėle in ūki, Carney, Mich.

— Pereitos sanvaites pa
baigoje trys jauni pleszikai 
apiplesze graboriu Juliu Liu- 
levicziu, 4092 Archer avenue, 
kuomet jis, vakare, lipo in sa
vo automobili, pastatyta prie 
kampo Western avenue ir 
North avenue.

Vagiliai atėmė nuo jo auto
mobili, $50.00 vertes laikrodi 
ir apie $12.00 pinigais. J. Liu- 
levicziaus automobilis buvo 
Lincolnas. Susėdo in jr pleszi
kai nuvažiavo. ,

ISZ LIETUVOS
SUSIRGIMAI KAUNO 

MIESTE.
Birželio 26 Kauno mieste 

asztriomis apkrecziamomis li
gomis susirgimu naujai Kauno 
miesto savivaldybėje buvo in- 
registruota isz viso 25. Vidu
riu sziltine nauju susirgimu 
buvo inregistruoti 2, szkarla- 
tina 17, difteritu 3. Dezinfek
cijų butuose buvo padaryta 15 
ir ligoninėn iszvežta 10. Praei
ta sanvaite nauju susirgimu 
isz viso buvo inregistruota C 
ir praeito menesio ta pat san
vaite 12. Dezinfekcijų butuose 
buvo padaryta 9 ir ligoninėn 
iszvežta 3.

NEMUNE PRIGĖRĖ VAI
KAS IR JI GELBEJUSI 
GAILESTINGOJI SESUTE.
Alytus. — Alytuje yra Kau

no miesto savivildybes vaiku 
kolonija. Prie vaiku buvo 
nusiunsta (gailestingoji sesuo 
Prane Jocevicziute, 23 metu 
amžiaus.

Vaikams nuėjus Nemunan 
praustis, vienas vaikas Meczys 
Lopata apie 14 metu amžiaus, 
inbrido in Nemuną per toli 
nuo kranto, ir, prižiūrėtoju 
perspėjimu neklausydamas, 
pradėjo plaukti. Beplaukda
mas pateko in sukuri ir ,eme 
skėsti. Kadangi buvo tik 5—6 
metrai nuo kranto, tai gailes
tingoji sesuo Jocevicziute puo
lė in vandeni skestanezio ber
niuko gelbėti, bet nelaimingai 
— Vaikas nuskendo ir Jocevi
cziute nuskendo.

Abieju lavonai surasti.

PERKŪNAS SUDEGINO 
{TV ARTA.

Liszkiava. —• Vilkiaustinio 
km. Liszkiavos valscz. ana die
na perkūnas uždegė pil. Ant. 
Zakarecko tvartus ir gyvena
ma narna, kuriame sudegė pats 
Zakareckas ir jo sesuo Vero
nika.

MIESTĄ

kurie

EGIPTE 5,009 METU SENUMO.
daugiau kaip 5,000 metu, surastas artimoje 

daktara Selim Hassa isz Kairo universite- 
visokiu puikiu puodu ir kitokiu indu. Ma- 
prižiurinejo senus kapus mirusiųjų.

X ATKASĖ SENOVISZKA
Griuvėsiai senovės mies to kuris turi 

ketvirto piramido ir netoli žymaus Sphinx’ 
to. Tuose griuvėsiuose darbininkai surado 
noma kad tai buvo gyvenimas dvasiszkuju

§ Kas turi meile tasai ir ki
tus guodoja.

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas
❖ Ofisai Dviejose Vietose 

331 W. Centre St., Shenandoah
Phone - Dial, 2-1512 

411 E. Pine St., Mahanoy City 
Phone 501

NAUJAS MIESTAS PASTATYTAS ANT KLAMPYNIŲ.
Paveikslas parodo nauja pastatyta miestą ant vietos kur kitados radosi dideles klam

pynes Pontine, Italijoj, arti Rymo. Mussolini paliepė klampyną iszdžiovyt ir ant tosios vie
tos pastatyti miestą.

NUŽUDYMAS.
Birželio m. 28 d. 5 vai. ryt. 

Panevėžio valscz. Korsakisz- 
kiu dvare rasta peiliais nužu
dyta to dvaro savininke Mari
ja Ordinczaite 60 m. amžiaus. 
Nužudymas padarytas apiple- 
szimo tikslais. Piktadariai dar 
neiszaiszkinti. Policija veda 
kvota.

NEPAVYKUSIOS MEILES 
AUKA.

Birželio men. 13 diena, die
nos metu apie 4 km. nuo Vil- 
kaviszkio miesto Pustapedžiu 
kaimo mokyklos mokytojas A. 
B-tes bute nusiszove to pat 
kaimo 34 m. ūkininkaitis Ma
tas Steinys.

Mat jis kuris laikas kaip su 
A. B-to mylėjosi, bet ji kažin 
kodėl paskutiniu laiku pradė
jus flirtuoti su kitais kavalie
riais, mažiau kreipdama dė
mesio in ji. Del tos priežasties 
minėtąją diena atvykęs pas ja 
susivaidino ir* buvo iszsitran- 
kes brauninga, matyt, norėda
mas ir ja nuszauti. Bet ežia tuo 
metu buvęs mokyklos vedėjas 
mokytojas spėjo brauninga isz 
jo atimti ir vaidus nutraukt. 
Tada jis nusiraminęs ir visi 
užėjo pas vedeja in butą var
diniu proga pasivaiszinti. Ka-

DR. J. D. LOWREY 
DENTISTAS - CHIRURGAS 

208 S. Centre St. Pottsville, Pa. 
Ofiso valandos: Vakarais, Panedelij, 
Ketvergais ir Subatomis nuo 7:15 iki 
8 valanda. Nedeliomis pagal sutarti.

Naturaliszkas atgaivinimas

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 

Dentistas Mahanojuje
^®"Ant 2-tro Floro, Kline Bldg.,

19 W. Centre St., Mahanoy Cityy 

da jis po vaisziu, eidamas na
mo, papraszes brauninga gra
žinti, szis nieko negalvojęs ir 
atidavė. Tada jis vieton eiti 
namo 'vėl ližejas ,in tuszczia 
mokytojos butą ir ten dar pa- 
raszes laiszkeli 'paleido sau 
kulka in smilkinį, krisdamas 
vietoj negyvas.

W. Traskauskas, Ėst
LIETUVISZKAS GRABORIUS

laidoją kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del laįdotuviu, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t.—Bell Telefonas 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriat 

Gabiausias Balsamuotojas ::
Geriausia Ambulauco — 

patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile Ko- kC 
Iriam laike, diena ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.
Turiu pagelbininke 
moterema. Prieinamos 
prekea. \

DU OFISAI: 
MAHANOY CITY;516 W. Spruca S*.

Bell Telefonaa 149 
TAMAQUA, FA., 439 Willing Stre«* 

Bell Telefonas 58R-J

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

P MAHANOY CITY, PA. . ; v..
'Į'URI atnaujinta vilti apie vertes prapercziuszioj 

apelinkėje. Kietųjų anglių yra geriausia dirbanti 
industrija Suv. Valstijose ir atrodo gerai dęl. ateities.

EROPLANAS DEL PREZIDENTO ROOSEVELTO NAUDOS.V ' '
Szitas Douglas Dolphin eroplanas randasi visados parengtas del naudojimo prezi

dento Roosevelto jaigu jisai kada panorės kur nulėkti oru ant greito paszauk'imo. y" ’ ' 'V,

Paskutines Žinutes
If Philadelphia.' ■— Szimtai 

žmonių hiate kaip Mrs. John 
McCloskey, 49 metu szoko isz 
23 laipsnio Girard Trust Co., 
4 valanda po piet Panedelyje. 
Nelaiminga motere nukrito 
staezia galva ant saidvoko. 
Kelios moteres apalpo maty
damos taji atsitikima.

IT Gary, Ind. — Automobi
listai surado arti Cook mies
telio, deganti kupara kuriame 
radosi lavonas kokio tai žmo
gaus su perszautu pakausziu. 
Palicije nedažinojo isz kur ir 
kas tai per vienas.

II Chicago. — Banditas Jo
nas Sėheck, 21 metu kuris ap
vogė banka, buvo teistas ezio- 
naitiniam sude ir stengdama
sis pabėgti, nuszove ant smert 
palicijanta -‘Joną .Stevick, 'bet 
pats likos nuszautas ant smert.

pa
DEL TO.

— Ar girdėjai, Jonas 
cziuojesi!

— Ar gali but? Gal labai 
insimylejas ?

—• Ne, jau jis labai insisko- 
lines.

P. W. URBONAS
Užlaiko pirmos klasos

CAFE IR RESTORANTA
Tinkamiausia užeiga

626 West Mahanoy Avenue 
MAHANOY CITY, PA.

Czia užeina daugybe Lietuviu 
isz Mahanoy City ir apielinkes. 
Sveteliai atsilankė karta, atsilanko 
paskui ir tankiau. Szirdingiausias 
Priėmimas. :: ::

■—- —........... " ——-

iLietuviszki Bonai
Mes mokame aukszcziausia ‘ 

marketo kaina.
Neparduokite bet raszykite 

pirma pas mus.

Kuri II. Schurig & Co
) 50 BROADWAY
į NEW YORK

DarbaiS
6,000,000 ŽMONIŲ GAUS 
DARBUS PRIESZ LABOR 
DAY. — ANGLEKASIAI 
RISZAŠI IN UNIJES. - 
DARBAI PASIGERINA 
VISUR. KASYKLŲ 
DARBAI MENKIAUSI.

Washington, D. C. — Pagal 
pranaszavima darbinio admi- J 
nistratoriaus Hugh S. John' i; 
son, tai priesz Labor Day, gaus i 
darbus iri 6,000,000 žmonių bes ■ 
in szeszi milijonai žmonių nes’ 
prezidentas Rooseveltas karsz- 
tai imasi ir privertineje viso-' 
kės pramones, kad eitu pagal,; 
jo programa, sumažintu darbo 
valandas ir pakeltu darbinin
kams taigas. (Prezidentas sta- 
czei pasakė, kad stengsis už-j 
bėgti toki vargaszia žiema ko
ki turėjo žmonis praeita žie
ma. ;

Pittsburgh. — Anglekasiu 
unijos virszininkai pradėjo 
karsztai darbuotis ir organi
zuoti darbininkus kad sudru- • 
tyt unija Pittsburgo aplinkinė
je. Tukstanczei anglekasiu jau 
prisirasze prie unijos. >■

Reading, Pa. —- Vertex 
siery Mill, Weissporte, pakele 
savo darbininkams nuo 15 lyg: 
20 procento mokesti. Kontrak
tas likos padarytas ant penkių 
metu.

Philadelphia. — Czionaiti- 
neje aplinkinėje nuo Kovo me
nesio, aplaike 20,500 žirioriiii

• • ’. ’ ■ *■ • " ■ fvisokius darbus. Didesniuose 
miestuose darbai pradėjo pa
gerėti ir bedarbiu skaitlis vis 
mažinasi, {bet (kasyklose daf4 
bai da vis blogi ir daug kasyk
lų nedirba. A

Uniontown, Pa. ■— Diaugiau 
kaip 2,000 darbininku pameta 
darbus Frick Coal kompanijoj 
teipgi 600 pamėtė darbus 
Uniontown Radiator Co.

Cleveland, Ohio. h-. . Visi 
menęsinei darbininkai Youngs
town Sheet & Tube Cp., aplai
ke pakėlimą mokestięš .ant 15

• .... J 1 i J’-•» ’

procento daugiau. , . J.
Harrisburg, Pa. —. Guber

natorius nusiuntė, steitine pali
cije saugoti. Frick Coal Cou, 
kasyklas kur straikierei. šuke
le maiszati. Keli anglekasei li
kos sužeisti taipgi ir.-vienas 
szerifas. .

Lietuviai SchulykilI Pavieto 
Balsuokite už

WILLIAM C. JAMES
ANTSZBKIFO -J

Praszo juso balso ir intękmes
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