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Isz Amerikos
SUĖMĖ ‘ ‘DVASIA’ ’ VAŽI- 

NEJANCZIA ANT 
DVIRACZIO.

Fairfield, Iowa. — Nuo ko
kio tai laiko szioje aplinkinėje 
gyventojai mate naktimis va- 
žiuojanczia kokia tai mergina 
“dvasia” ant dviraczio. Apie- 
lirikes gyventojai buvo labai 
inbauginti tuom regėjimu ir 
vakarais niekur neiszeidavo. 
“Dvasia” buvo pasirėdžius in 
ilgus naktinius marszkinius. 
Niekas neiszdryso ja' sulaikyti 
bet ana diena du narsunai ant 

■i tiek insidrasino kad sulaikė 
dvirati ir nutraukė “dvasia.” 
Mergina pradėjo verkti ir pra- 
szyti kad ja paleistu bet vaiki
nai ja nuvede namo nes buvo 
tai duktė artimo farmerio, ku
ri buvo nepilno proto ir nakti
mis važiuodavo ant dviraczio 
nes dienomis tėvai jai nepave- 
lindavo važinėti kad nepapul
tu in beda.

KAS PER DAUG, TAI IR 
DIEVUI NEPATINKA.

Brooklyn, N. Y. — Negalė
damas ilgiaus iszlaikyti Dievo
baimingumo savo pacziules, 
Andrius Baraniak dabar jesz- 
ko persiskyrimo nuo savo pa
cziules. Barbora.-:, kuri buvo 
tvirta davatkėlė, buvo pirmu
tine visokiuose ’bažnytiniuose 
veikimuose ir kada iszeidavo 
ryte isz namu tai nepareidavo 
lyg vėlybai nakcziai. Andriui 
nubodo tokis Dievo-baimingu- 
mas savo Barboreles ir po sze- 
sziu metu vedusio gyvenimo 
nutarė nuo jos persiskirt.

Kada jai apie tai užmindavo 
tai Borbele taip persiimdayo 
karszcziu kad net puodus dau
žydavo ant Andriaus guoges ir 
karta iszmusze jam keturis 
dantis. — Tokis davatkumas 
Dievui nepatinka.

UŽSIPELNE ANT TOKIOS 
MIRTIES.

Shafton, Miss. — Mrs. Viola 
Eggleston, kuri privertė savo 
antra vyra ant apsigyvenimo 
garadžiuje per asztuonis me
tus ir per visa taji laika ji ne- 
inleido in narna, paliko savo 
sunui, kuris randasi kalėjime 
už vagysta, penkis tukstan- 
czius doleriu o vyrui užrasze 
tiktai szimta doleriu.

Ana diena toji bjaurybe puo
lė nuo trepu ir nusilaužė spran
dą. Gal vyras iszmclde nuo 
Dievo kad sau boba nusilauž
tu sprandą ir visai jos nesigai
li.

PER 20 METU RĖDĖSI 
KAIP VYRAS.

Keekawaka, Calif. — Stai
ga! pasilikus turtinga, Miss 
Malvina Plottner turėjo nema
žai ergelio patvirtint kad ji 
tikrai yra motere o ne vyras 
nes per dvideszimts metu ne- 
isziojo vyrisžkas . drapanas ir 
buvo žinoma kaipo vyras ir 
net buvo szerifu per du metus 
savo paviete. Pristaczius tin
kamus davadus kad tikrai yra 
motere, aplaike palikta turtą 
po mireziai savo dėdės.

STEBĖTINAS
ATSITIKIMAS

DU VAIKAI ATĖJO PAS 
KUNIGĄ ISZGIALBETI 
SERGANTI TĘVA KURIS

RADOSI LIGONBUTEJ.

Orlando, La. — Tula nakti 
Katalikiszkas kunigas, Jero- 
mas Brennan, likos iszbudin- 
tas isz miego nakties laike per 
savo gaspadine kuri jam pra- 
nesze buk kas tokis skambina' 
varpelius bažnyczioje. Isz pra
džių kunigas mane kad kas in- 
sigavo in bažnyczia ir daro 
szposus bet pats iszgirdes 
skambanezius varpelius, nuėjo ■ 
in bažnyczia persitikrint kas 
ten galėtu būti taja valanda! 
bažnyczioje. Atejas in bažny-1 
ežia rado du mažus vaikus klu- 
pojanezius prie altoriaus. Už
klausė ju ko jie nori ir ko atė
jo in bažnyczia tokiam vėly
bam laike. Veikai jam, be jo 
kios baimes, pradėjo kalbėti:

“klės atėjome pas tave ku
nigėli kad iszgialbetum musu 
mirsztanti tęva, kuris randasi 
ligonbuteje.”

Kunigas užklausė kaip var
das vaiku ir tėvo ir po iszklau- 
symui vaiku, staigai abudu 
isznyko jam isz akiu. Kunigas 
nuvažiavo in pavietava ligon- 
bute, atrado ligoni ir užklausė 
jo del ko atsiuntė" vairūs, kad 
jis pribūtu pas ji. Ligonis tuom 
■labai nusistebėjo kalbėdamas 
kad jis jokiu vaiku nesiuntė 
pas ji ir jo visai nereikalauja.

Kunigas neturėjo ka atsa
kyt ant to bet apsakęs ligoniui 
savo atsitikima bažnyczioje, 
ligonis tuojaus atsiminė kad 
szeszi menesiai adgal palaido
jo savo du sūnelius kurie mi
re nuo szkarlatinos. Keldama
sis isz lovos melde kunigo kad 
ji iszsipaviedotu ir priėmė 
Szvencziausia Sakramenta. 
Prisipažino jis kad vaikai atė
jo ji iszgialbet ir in kėlės mi
liutas po tam mirė.

Kiek tame yra teisybes tai 
sunku pasakyti bet Louisiana 
Journal apie tai placziai apra- 
szineja.

SZUNES SUKANDŽIOJO 
VAIKA ANT SMERT.

Wakesha, Wis. — Trys di
deli Daniszki szunes užklupo 
ant deszimts metu Harvey 
Becker ir taip ji sukandžiojo 
kad vaikutis mirė ligonbuteje 
in kėlės valandas po atvežimui 
in ligonbute. Mažas buldogas, 
kuris stojo jo apgynime likos 
sudraskytas ant szmotu per 
tais inirszuses bestijas.

APGAVINGA
PATI IŠDUOTA

Vyras Susipažino Isz Netycziu 
Su Mylimu Savo Paczios

Ant Laivo; Viskas 
Iszsidave.

MOTERE NETEKO VYRO.

Yonkers, N. Y. — Vincas 
Labasz, kuris turėjo gera bizni 
ir patogia paeziule, kelis me
tus adgal, sugryždamas nuo 
vakacijos isz tėvynės, susipa
žino su kokiu tai agentu kuris 
taipgi sugryžinejo namo ir bu
vo apie ji beveik užmirszes. 
Sztai ana diena susitiko su 
juom ir žodis po žodžiui pradė
jo kalbėtis apie gyvenimo da
lykus. Ponulis Zigmantas Ko- 
lecki užprasze Vinca in saliu- 
na ir fenais pradėjo jam pasa
koti apie savo mylima ir var
gus: “Ar žinai broliuk, ji pa
mėtė mane ir nenori su manim 
nei pasimatyt.” Zigmantas 
pradėjo pasakot apie savo my
lima o Vincas gailėdamasis 
Zigmo, mane kad toji “myli
ma” ne kam yra tikus motere 
ir pradėjo toliaus klausinėt 
apie visa atsitikima. Beveik su 
aszaromis Zigmas isztrauke 
paveiksią savo mylimos o ka
da Vincas dirstelėjo ant pa
veikslo vos neapalpo isz nusi- 
sieb&fipao...; buvo tai jo pato
gi pacžiule. Vos galėjo susilai
kyt nuo sudaužymo snukio 
Zigmui bet pradėjo toliaus 
klausinėt kaip tai atsitiko. 
Ant galo, kada apie viską ge
rai iszkvote, Zigmas isztrauke 
pundeli meilingu laiszku nuo 
savo mylimos. Vincas pasinio 
jam kelis szimtus doleriu už 
tuos laiszkus kuris su mielu 
noru jam pardavė nes jo meile 
atszalo del savo mylimos.

Ponas Vincas, sugryžes ta 
vakara namo, pakiszo meilin
gus laiszkus po nosia pacziu
les kuri isz nusistebėjimo su
krito ant grindų apalpus. Vin
cas užvede teismą ant persi
skyrimo, perstatydamas mei
lingus laiszkus kaipo gera da- 
vada savo apgavingos moterė
les. Taigi, po keliu metu apga
vingos moterėles darbelei isz- 
.sidave netikėtinai. Porele turi 
tris mažus vaikus kuriuos sū
dąs prisudino del tėvo.

DAUGIAU KAIP 12 MILIJO
NAI ŽMONIŲ RANDASI 

BE DARBO.
Washington, D. C. — Ame- 

likoniszka Federacija Darbo 
apskaitė kad tebyriam laike 
Suv. Valstijose randasi 12,- 
626,000 žmonių be darbo. Ant 
valdiszku darbu WPA turi už
siėmimus 3,524,000 o ant PWA 
148,259. Kožna meta skai'tlisĮ 
bedarbiu pasididina su užau
gimu jaunuomenes ant vyru.

VAIKUTIS BUVO UŽDARY
TAS PER DVI DIENAS 

MOKSLAINEJE.
Berwyn, Pa. — Publikines 

mokslaines daraktorka, Elz
bieta Reeves,- už koki tai pra
sižengimą, uždare kamaraitė
je asztuoniu metu Lelancla 
Hubbard ir nuėjo namo visai 
užmirszdama apie vaika. Buvo 
tai Petnyczios diena o kada 
Vaikas nesugryžo isz mokslai
nes, tėvai pradėjo jo jeszkoti. 
Tame laike atsilbuvinejo Vesel
ka sesers vaikelio per ka tėvai 
mažai rūpinosi apie dingima 
vaiko. Ant galo daraktorka at- 
simine apie vaika Nedelioje ir 
ji paliuosavo. Vaikutis buve 
labai nusilpnejas ir reikėjo ji 
nuvežti in ligonbute ant gydy
mo. Daraktorka likos areszta
vota ir praszalinta nuo dinsto.

JAUTĖSI NETIN
KAMA VYRUI

NUŽUDĖ KŪDIKI IB PATI 
SAVE.

Edenburg, Mo. — Charles 
Munn, sugryžes namo isz dar
bo, apie pusiaunakti, rado sa
vo paezia Myrtle, 20 metu ir 
keliu mėnesiu amžiaus kūdiki, 
su perpjautoms’gerklems, gu- 
linczius lovoje negyvus. Prie 
lavono paczios rado laiszkeli 
kuriame buvo paraszyta kad 
Myrtle, norint s myli labai sa
vo vyra bet jautėsi kad jam 
ne yra tinkania gyvenimo 
drauge nes nemoka gerai gas- 
padoriaut, kaip tai jis tikėjosi 
nuo jos. Vyras jai niekas neuž
mindavo apie jos netinkamu
mą.

LIETUVIS PER 10 METU 
DIRBO NEPAPRASTA 

STALA.
Worcester, Mass. — Jonas 

Stelmokas, 350 Millbury St., 
Worcester, Mass., tik sziomis 
dienomis baigė dirbti nepa
prasta stata, kuri padaryti 
jam užtruko net 10 metu. Stel
moko padarytas stalas sude
damas ir iszardomas be kūje
lio ar klijų pagalbos. Kada sta
las, sudėtas, iszlaiko 300 svaru. 
Stelmokas sakp kad vargei pa
saulyje atsiras kitas““žtfrb’gfK' 
kuris galėtu ta stala nesužalo- 
jas iszardyti o jeigu ir pavyk
tu iszardyti, negalėtu vela jo 
sudėti.

PER SKAUDI BUVO 
SAV-ŽUDINSTA.

Bernstown, N. J. — Simon 
Berger, 28 metu jaunikis, geis
damas užbaigti vargus szio 
svieto per priskubinima sau 
mirties, pagriebė pjūklą ir 
pradėjo pjaut sau kakta. Ma
tyt kad tai buvo per skaudu o 
kad kraujas pasipylė isz kak
lo, isz baimes pats nuvažiavo 
in ligonbute kur jam daktarai 
susiuvo žaiduli. Szimas dabar 
sako kad jeigu vela ateis jam 
noras mirti tai iszsirinks sau 
lengvesni būda atėmimo gy
vasties.

KRYŽIUS ISZGIALBEJO 
KUNIGUI GYVASTĮ.

Corryville, N. J. -— Kunigas 
James Burns, prabaszczius 
czionaitines Katalikiszkos baž- 
nyczios Szv. Onos, ‘ana diena 
apsisaugojo netikėtos mirties 
per sidabrini kryžių.

Kokis tai žmogus, atejas in 
klebonija nevos su reikalu, 
staigai užklupo ant kunigo su 
britva. Kunigas tuojaus supra
to kad tai paikszas ir kada ta
sai prisiartino su britva prie 
kunigo, tasai pagriebė dideli 
sidabrini kryžių nuo stalo su 
kųriuom užsidenge ir britva 
pataikė in kryžių ir tik lengvai 
sužeidė kunigui peti. Kunigui 
pasisekė kirsti paikszui per
galva kuris tuom-laikiniai pa
siliko be žado. Kunigas pa- 
szauke palicija kuri paiksza 
nuveže in ligonbute. Paikszas 
buvo pabėgės taja diena isz 
prieglaudos.

KAIP MOTINA SAPNAVO 
TAIP IR ISZSIPILDE.

Homes, Ohio. — Mrs. Leon
ard Fraser sapnavo buk jos 
penkių metu sūnelis, kuris bai
siai apsiszutino kėlės dienas 
adgal, inpuldamas in ceberi 
verdanezio vandens, mirė li
gonbuteje. Ant rytojaus moti
na nuvažiavo in ligonbute ir 
užklausdama apie sveikata sa
vo sūnelio, dažinojo kad taja 

■ nakti mirė, ta paezia valanda 
kada sapnavo apie jo mirti. 
Nelaiminga motina isz gailės-j 
ties netekimo savo mylimo ku 
dikio, apalpo.

RADO PUIKU DEIMANTĄ 
KIAULĖJE.

■Stroudsburg, Pa. — Allan 
Kilvert, farmeris, pirko nuo 
savo kaimyno 235 svaru kiau
le, kuria už keliu dienu pa
skerdė. Kada perpjovė skilvi, 
lado jame puiku deimantą isz 
žiedo, vertes apie 150 doleriu. 
Kada apie tai dagirdo jo kai
mynas, provijosi kad jam su
gražintu deimantą nes tai isz 
žiedo jo dukters bet Kilvert 
teisinosi buk pirkdamas kiaule 
nupirko viską kas joje radosi. 
Kaimynas apskundė ji ant su
grąžinimo deimanto bet sūdąs 
pripažino tiesa Kilvertui ir 
kad deimantas priguli prie jo.

HITLERIS NUSIUNTĖ 
40,000 KAREIVIU IN 

RHINELAND A.
Berlinas, Vokietija. — Su

laužydamas Versallio sutarti 
padaryta su kitoms vieszpa- 
tystems kad nelysti in Rhine- 
landa, Hitleris ana diena nu
siuntė in ten 40 tukstaneziu 
kareiviu. Tokiu pasielgimu 
Hitleris nustėbino visa svietą 
ir- kaip rodos isz to gali kilti 
dideli nesusipratimai.

Jeigu ateitu prie kares tai 
Rosija ir Czekoslovakija pri- 
gialbetu Francijai. Hitleris pri
žadėjo būti prietelium Lietu
vos ir prižadėjo Lenkams kad 
nemano užimti Pomozes.

Belgija suszauke visus savo 
rezervistus po ginklu ant ser
gėjimo savo rubežiaus. Ar tik 
nepastos vela kruvinas szokis 
Europoje bet Dede Samas in 
tai nesikisz nes jau gavo gera 
pamokinimą paskutinėje kabė
je.

Francija ana diena nusiuntė 
50,000 kareiviu ir daugeli ero- 
planu ant rubežiaus. Gyvento
jai yra dideleje baimėje kad 
vela prasidės kare ir apleidine- 
ja parubeži. Rosija yra tosios 
nuomones kad Vokietijos stai- 
ync pasielgimus gali vela in- 
klampyti visa Europa in kare.

BAISI KLAIDA DAKTARU; 
NEBASZNINKE ATGIJO PO 

OPERACIJAI BET VELA 
MIRE.

Stanislavovas, Lenk.,—Czio- 
naitineje ligonbuteje, atsitiko 
retas atsitikimas. In ligonbute 
likos atvežta serganti motere 
isz artimo kaimelio, kuriai 
daktarai iszpjove akla žarna. 
In puse valandos po operaeijei 
daktarai nutarė kad motere 
mirė ir paguldė ja lavonyczio- 
je. Nakties laike, sargas isz- 
girdo riksmą isz lavonycziois. 
Daktaras su sargu nubėgo pa
žiūrėti kas ten atsitiko. Durys 
buvo atidarytos, o ant slenks- 
czio gulėjo motere. Matyt, kad 
ligone po operaeijei adgijo ir 
stengėsi iszsigauti isz lavon'y- 
czios, bet ant vietos mirė. Val
džia daro tyrinėjimą.

TRUMPOS ŽINUTES
Wilmington, Del. — Užpy- 

kus ant savo vyro, Mrs. Mar- 
garieta Hoffman nuszove savo 
vyra ant smert po tam pati sau 
paleido kulka in galva.

Fakuoka, Japonija. — Ang- 
Iju kasykloje czionais, kilo 
baisi eksplozija kurioje žuvo 
20 anglekasiu ir daug sužeista.

Charleroi, Pa. — Už tai kad 
kompanija permaine senus an- 
glekasius ant naktinio szifto, 
1,250 anglekasiu sustojo dirbti 
Jones & Laughlin kasyklose.

Pittston, Pa. — Publikine 
mokslaine Houston City, sude
gė ana vakara. Ugnis padare 
bledes ant $7,000 doleriu.

Madrid, Iszpanija. — Poli- 
tikiszkuose maiszacziuose li
kos užmuszta penki žmones ir 
18 sužeista kaipo ir daugelis 
aresztavota.

Milan, Italija. — Dirbtuvėje 
automobiliu kilo baisi eksplo
zija kurioje likos užmuszta de
vyni darbininkai ir daugelis 
sužeista.

Seaside, Ore. — Tarp strai- 
kieriu kilo muszei kuriuose du 
pikietai likos užmuszti ir ketu
ri sužeisti.

Greensburg, Pa. — Važiuo
janti dvejuosia automobiliuo
se in bažnyczia, in East Mc
Keesport, vienas isz automobi
liu susidūrė su troku ir ketu
ri žmones likos užmuszti ant 
vietos — tarpe žuvusiu trys 
yra moteres.

§ Naujas Boulder Prūdas 
talpins savyje net 1,453,916,- 
000,000 galonu vandens.

§ Etiopai nemyli kad juos 
vadintu Abisinais nes tai ženk
lina “sumaiszyta tauta” o žo
dis Etiopai ženklina “apdegin
ti nuo saules.”

Isz Visu Szaliu VIS TEIP ATSITINKĄ
Jauna, Motere Norėjo Atsikra

tyti Nuo Seno Vyro.

SU PAGIALBA SAVO 
MYLIMO.

Wallendorf, Vok., — Agota 
Talten, turėdama vos 19 metu, 
isztekejo už Augusto Greigen, 
kuris buvo daug senesnis už 
savo paezia, Mergina pasigo- 
dejo tiktai del jo turto, o ne 
mylėjo jo. Nesenei sugryžo isz 
kariuomenes jos buvusis myli
mas, ir isz naujo prikibo prie 
Agotėlės. Po kokiam tai laikui 
nubodo jam mylima nes no- 
icjo apsipaeziuot su kita mer
gina, ant ko Agota nesutiko; 

! prižadėdama iszteketi už jo, 
kaip tik “senis” mirs, nes ir 
teip jau turi viena koja kape. 
Pakurstino savo mylima, kad 
nutrucintu josios seni, bet 
trucizna buvo labai silpna ir 
senis nemire. Tada mylimas 
su pagialba draugo, prikalbi
no sena vyra, kad su juom eitu 
in karezema. Gryždami namo 
nakties laike, mylimas nužudė 
seni. Žudinsta iszsidave in kė
lės dienas ir abudu likos užda
ryti in kalėjimą. Mylima nu
sprendė ant pakorimo, o mote
re gavo 15 metu in kalijima, 
prie sunkaus darbo.

ŽVERISZKAS PASIELGI
MAS SU MOTERE IR 

ŽUDINSTA.
Lodžius, Lenk.,— Kaimelije 

Brazeskiuosia, Marcelius Lin
ka, gyven.damas su savo mote
re dideliam nesutikime, ant ga
lo jisai nutarė nuo jos visisz- 
kai atsikratyt. Uždare ja tam
sioje kamaraitėje kurioje 
laike per kėlės dienas. Motere 
kente bada ir troszkuli, nes to
kia mirezia vyras norėjo ja nu- 
kankyt. Po tam. laikui dirstelė
jo in kamaraite tikėdamas kad 
motere jau gal bus negyva, bet 
suradęs ja dar gyva, isztrauke 
ja isz tenai už plauku, paguldė 
in lova, užklojo patalais ir už
smaugė. Pamatęs kad motere 
jau negyva, nubėgo pas vaita, 
praneszdamas jam kad surado 
paezia negyva.Bet valdžia pra
dėjo ta visa dalyka nv žiūrėti ir 
ant galo prispyrė vyra ant pri
sipažinimo prie kaltes, ir užda
ro ji in kalėjimą.

NESKAITĖ METU.
Skvajeris: — Kiek turi me

tu?
Kaltininkas: — Ponas skva- 

jeri, jau turiu 29.
Skvajeris: — Bet czionais 

ant varanto paraszyta 31 me
tai.

Kaltininkas: — Matai, po
nas skvajeriau, asz du metus, 
sirgau tai tu neskaitau.

IR JI NESZVIEŽIA.
'Tula biznierka Filadelfijoj, 

ėjo ant marketo pirkti žuvu. 
Sustojus prie kupeziaus, už
klausė po kiek parduoda žuvis 
ir ar szviežios.

BAISI SAVŽUDINSTA 14 
METU VAIKO.

Lodz, Lenk.,— Kada daktarai 
daro Operacija del 14 metu 
Jurgio Baliuko, kuris sau per
dūrė szirdi su sziaucziszku pei
liuku, mirė jis ant operacijos 
stalo. Tėvas nežino priežasties 
del ko vaikas sau insmeige pei
li in szirdi, nes buvo gero pa
sielgimo ir geras mokinys.

SKERDYNE 3,000 KINISZ- 
KU KAREIVIU.

Peiping, Kinai. -— Apie 3,000 
Kiniszku kareiviu ,iszbaigia, 
visa savo amunicija, gynėsi su
nuogom rankom priesz 10,000 
komunistu kurie užklupo ant 
ju aplinkinėje Shansi provin
cijoj. Generolas Yen pranesze 
kad du batalijonai jo kareiviu 
likos iszskersta.

— Juk poniute matai kad 
szviežios nes da kruta.

— Bet asz tam netikiu.
— Tai nieko neženklina, 

juk ir poniute esi gyva o jau 
suvis neszviežia.
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K71 IFTIIVAę ISZ WILKES-BARRE 1JL LIE 1U T UO JR aplinkines
TURI GERA PLANA ANT 

PENSIJOS DEL SENU 
ŽMONIŲ.

Daktaras Henry E. Jackson,

Isz pradžių Demokratai ple
pėjo apie ju teisingumą ir isz-. 
tikimysta valdžiai -bet kada ga-1 
vo viską in savo rankas, apie - 
laja “cnata” visai užmirszo.. 
Daugeliuose miestuose prade-1 
jo kupezysta su “džiabais” 
prie visokiu valdiszku darbu.} 
Kaip kur valdžios detektyvai} 
isztyrinejo apie taisės szuny-; 
bes ir aresztavojo kaltininkus} 
kurie pardavinėjo darbus nuo! 
10 lyg 50 doleriu, bedarbiams. Į

Kitofee vietose Demiokratisz- isz New Yorko, pirmininkas' 
ki politikieriai pradėjo rinkti} Social Engineering Instituto, 
duokles nuo darbininku ant; buvo pirmutinis invest i pensi- 
vedimo ateinaneziu politikisz- ja del senu žmonių. Dabar ren
ku rinkimu. Darbininkai pasi-}gia jis nauja plana kad mokėti 
prieszino priesz toki priversti- pensijas del žmonių kurie jau! 
na rinkimą pinigu isz ju.

Tikri Demokratai isz to la- paszial'pa ligoje ir po mireziai. 
bai pasipiktino bet viskas pri
guli nuo to kas blogai daro— 
mano prieszininkas, ar asz.

pabaigė 65 metus, mokėti jiem

MIEGODAMA ISZSZOKO 
PRO LANGA.

Kaunas.,— Prie budinezio pa- pas kuriuos vyrams iszejus in Į tokiu brangiu produktu, 
licininko atbėgo kruvina ii la-Liauka, moterys kelia paries irt Southamptone laivas inmete 
bai susijaudinusi moteriszke. gerį;L Pereita sanvaite vienas jnkara o laivoriams buvo leis-

Wilkes-Barre, Pa.,—Czionais 
palicija aresztuos visus tuos!

San Franciske susitvėrė 
drauguve susidedanti isz Ka- 
talikiszku, Protestoniszku ir 
Žydu dvasiszkuju kad užbėgti 
prasiplatinimui paleistuvystes 
tarp jaunuomenes.

Juk tai butu didelis laikas 
kad dvasiszkieji visokiu iszpa- 
žinimu užsiimtu tuom nežiūrė
dami ant skirtumo kokio kas 
tikėjimo.

taip lyg gyvulys, baigdamasis, 
palaikus skiria (spardosi.) 
Panasziai ir su prieszais švie
timo paredko dedasi. Pasirodo 
kad visur sziadien netvarka: 
Danguje, ore, ant žemes ir vi
sose vietose.

Charles Bowman mylėjosi su 
savo mylima 35 metus adgal. 
Jauna tada porele susibarė 35 
metus adgal, na ir persiskyrė 
ir net dabar, po tiek metu ve
la susitaikė, suėjo in pora ir 
apsivedė.

Jau tieji isztikruju “iszsi- 
pyko” užtektinai ir galės da
bar su gryna sanžine ir be jo
kiu vaidu gyvent lyg pabaigai 
savo gyvenimo.

Nekurie yra tosios nuomo
nes kad moteres yra dideliais 

■Lszeszkais bet isz sekanezio at- 
I sitikimo pasirodo kad vyrai 
yra didesniais szeszkais kaip 
moteres. Kokis tai Barney 
Stanton, isz Roanoke, Va., in- 

} simylejo in mergina o kad to
ji ji nenorėjo, nurasze jai laisz- 
keli kad isz gailesties pasikars 
ir pakabino ’balvona ant lubu,' 

! parėdyta in savo drapanas. 
; Mergina aplaikius laiszkeli, 
Į davė žinia palicijai ir drauge 
su ja' nusidavė "in gydėmma 

: jaunikio kur paregėjus “pasi- 
i koreli,” papuolė in nerviszka 
liga isz kurios daugiau neisz- 

i gis. Norints po tam atsitiki- 
įrnui prižadėjo apsivesti su 
, juos, bet tasai rakalis jos da-Sziadien, laike depresijos, 

didesniuose miestuose žmones! bar nenori su nerviszka liga, 
turi daug vargo ir kenezia ba-jAr-gi tai teisingysta? 
da. Najorke ir Filadelfijoje: 
skaitome laikraszcziuose, buk i 
daug vyru iszsižada savo szei-1 
myneliu iszvažiuodami in kur 
kitur jeszkodami darbu, palik - Į 
darni vaikus ir moteres be jo-} 
kio skatiko. Moteres, neture-i 
damos pinigu ant užlaikymo' 
szeimyneles, leidžiasi ant pa-i 
leistuvingo kelio o kalėjimai} 
pripildyti tokiomis aukomis 
depresijos.

A. ■ ••• !namai be jokio ženklo gyvy-'Tu man sakei kad nusamdei taAumen urnas i bes, tas viekas jam buvo labai; narna idant jame praleistume 
| ____ | stebėtina. Bet Hendrik atsimi-’ pirmas dienas -savo susigadini-

Holandijos laivas “ Alkmass”ine sau nePažins;tamas na- mo. Asz mislinau kad tu viską 
'gryžo nuo salos Java, pilnas}me .gyveno vienas. pinai. Mislinau kad jau persi-
} prikrautas szaknu, taip-gi ki-| ~ Tai stebėtina, toks žmo-1 tikrinai apie tai kad asz buvau 
' |gus! — pamisimo ir susisar-

’ matine kad pirmiau jaute bai
me. Holandijos laivorius yra 
gana biednas, todėl pas ji ne- sausai nepažinstamas.

1 butu galima ka pavogti.
— Jeigu turi briežuku tai — paantrino jauna motere už- 

■ paszviesk man, — tarė nepa- kimusiu balsu.
žinstamas atidarydamas namu; — Tai tavo paskutiniai žo- 

! džiai, asz juos palaikysiu savo

inkara o laivoriams buvo leis-

nekalta!.. Harry! Harry! asz 
esu nekalta!..

—- Netikiu tau! — atsake
Ji sake apie kažkokį užpuolimą AVPA darbininkas isz Hudson, ta iszlipti ant kranto.
tacziau palicininkas,ilgai nega- Įparsinesze dvieju
Įėjo suprasti kur ir koks už- mokesti ir padavė savo žmonai. Wersteeg iszlipo isz laivo ir 
puolimas invyko. Tik kaip mo-}Kita diena iszejus vyru in dar-' nesze ant deszinio peties bez- 
teriszke kiek aprimo*, pasakė,. ba, pati iszejo pas kaimynus ir1 d'žione, ant kairiojo papūga ,o 
kad ja bemieganezia užpuolęs . pragėrė visa alga. Vyras su-jprie skurinio diržo buvo prisi- duiis. ; tižiai, asz juos palaikysiu savo
milžiniszko didumo vyras J grižes isz darbo, rado žmona /kabinės naszuli visokios In- ( ^Laivorius iszpilde praszyma. atmintyje. Liepsiu juos per vi- 
įTuoj buvo patikrinta jos gy-} serganezia, bet pinigu rado tik !
Ivenamoji vieta, tacziau nieko 120 centu! Jis apskundė ja pa- 
intartino nerasta. Tada grei-} .......................
tosios pagialbos automobiliu ji, fundinusi keliata dinerkiu

sanvaicziu Vienas isz laivoriu, Hendrik 
g iszlipo isz laivo ir

— Harry, asz esu nekalta!

n
'diszkos materijos kuria mies
te norėjo parduoti, kaipo ir 

Ji pasipasakojo, kad beždžione su papūga.
Tai buvo pradžia pavasario,

kada inejo in vidų, nepa-1 sa gyvenimą papūgai antrinti. 
' žinstamas -atnesze lempa kuri!— K balsas nepažinstamo 

ūmai nutruko bet tuojaus vela 
atsiliepė:

— Nes myliu dar tave, — 
1 pridūrė — perdaug myliu kad 
galeeziau tave pats užmuszti. 

j To negaliu padaryti nes tave 
' dar myliu...
j — Dabar, laivoriau, klau- 
| syk: kolei daskaitysiu iki de- 
} szirnts, jeigu tos moteres nenu- 
} szausi, pats prie jos kojų su- 
i griūsi negyvas. Vienas, du, 
trys...

Vos nepažinstamas -spėjo su- 
} skaityt iki keturiu Hendrik 
I kaip koksai pusprotis atkiszo 
revolveri in motere kuri vis da 

Į klūpojo ir in ji žiurėjo. Iszsi-

i apszviete puikiai iszpuoszta i
saliona. g

buvo nuvežta m ligonine.. Czia j alaus, bet nežinanti kur pinigai anksti dar pradėjo temti. Hen- 
visiszkai atgavo sąmone ir pa-’dingo. Vyras skundžiasi, kaip;drik Wersteeg ėjo greitu žing-
aiszkejo visas dalykas. Ji ta jjs gales iszm'isti su dvideszimt 
vakara vėlai atsigulusi, o nak- Į centu iki gaus kita alga. Pali- 
ti pradėjusi sapnuot: jai rodėsi cjja pranesze, kur tik ji sužin- 
kad guldama neužrakinusi du- os panaszias vietas, kur mote
rų, o pro jas tuojau inejes mil- ryg fcelia “partes, 
žiniszko didumo vyras.
tuojau ja ir griebe. Miegan- 
czioji teip labai iszsigandusi, 
kad miegodama iszszokusi pro 
langa. Net nukritusi ant že
mes, nebuvo visiszkai aitbujus. 
Moteris J. K., in lango stiklus 
susižeidusi tik rankas.

aresztuos
Jis kaip užlaikytojus nepadoriu 

namu ir nubaus!

KAISZEDORYSE SUSZALO 
ŽMOGUS.

Už Pagirio traukiniu sustoji
mo vietos rastas suszales žmo
gus I. Žiczius; Žaslių vals., Re- 
czioniu kaimo gyventojas. Jis 
buvo paleistas isz Kauno kalė
jimo, kur sėdėjo vienus metus 
už žento nužudymą. Isz Kau
no 'keliavo pesezias ir rado ne
laiminga mirti.

LIETUVOJ DIDELES 
PUSNYS.

Kaunas.,— Ne tik sziaures 
rytu Lietuvoj buvo dideles pū
gos, kur užpustyta daugelyje 

. vietų keliai. Dar vakar rytu ir 
pietų Lietuvoje užpustyta ne- 

! maža keliu, todėl susisiekimas 
i auto-būsais -su Varėna nu
trauktas. Dabar anto-busai

Artinasi Velykos, kožna mo
terėle geidžia turėti naujus pa
rėdus o prie tu paredu ir tin-} 
kamus parengimus, eidama in Į 
bažnyczia. Bet jeigu turi su-j 
plyszusia malda-knyge tai yra 
nepritinkama. Todėl jeigu tu
rite suplyszusia malda-knyge,; 
prisiunskite ja in redakcija o 
bus apdaryta kaip nauja.

Susivienijimo Lietuviu Ame 
rikoj 50 metu jubilejinis sei
mas invyks mieste Cleveland,

Susivienijimas Lietuviu

Koj ia tai drauguve, pasi- 
prieszttanti bueziavimui, ana 
diena pa dovanojo auksini laik- j Ohio, Birželio 21 lyg 27 szio 
rodeli Richardui Cummings už meto, 
tai kad per visa savo gyveni
mą nepabueziavo ne vienos Amerikoje likos uždėtas She- 
merginos. Dabar merginos' hadoryje 1886 mete, kurio pir- 
miesto Hartford, Mass., jam mutinis prezidentas buvo 
nusiuntė dinerke pasuko kad į Birsztona kuris da tenais gy- 
joje pasiskandytu — nes kaip 
jos tvirtina — jis ant nieko ge
resnio neužsitarnavo.

t Ver. Barzdaitiene, 200 Al
mond Lane, mire. Paliko vyra 
dukteri, sunu ir po-dukra.

Inkerman., t E. Gabrilevicz- 
iene, 2 Laird uly., mirė. Pali
ko vyra, 4 dukteris, 4 sūnūs, se
serį ir pus-broli.

Georgetown., f Ant. Vaitke- 
viezius, 21 Hemlock uly., mirė. 
Palaidotas Szv. Trejybes para
pijos kapuose.

Hugestown., t Juozas Bra- 
zoriis, 49 metu amžiaus, mirė. 
Paliko dvi dukteres ir du bro
liu.

Kingston, Pa.,— Kingston’o 
anglies kasykloj liko sunkiai 
sužeistas Ed. Makauskas. Jam 
nepamaezius, atėjo pilnas ka- 

! ras anglies, užkabino ir per- 
blbszke ji ant žemes. Inlauže 
keletą szonkauliu. Guli West 
Side Memorial ligonbute King- 
stone.

— Al Mogblevicz, 31 metu,

Hendrik Wersteeg dabar nu- 
' siramino. Turėjo vilti kad ne- 

sniu szlapiomis miesto ulyczio- pažinstamas daug ko gales pas 
‘ji nupirkti.

Nepažinstamas tuojaus isz' 
kito kambario atnesze kletka. j

Inddkite ežia savo papūga—} 
tarė. — Po tam asz ja pakabin
siu ant medžio, kada apsipras 
ir pradės szneketi pati, kas jai 
patinka.

Uždaręs papūga kletkon, pa- 
prasze marininko kad paimtu 
lempa ir pereitu kitan kamba-' 
i in kur ant didelio stalo gales! 
iszdeti .savo tavorus.

Hendrik paklausė ir nuėjo girdo szuvis ir mdtere krito 
in kita pakaju-. Ūmai iszgirdo 
kad paskui ji durys su trenks
mu užsidarė ir užsirakino. Bu
vo uždarytas.

Iszbales ir persigandęs pa
state lempa ant stalo ir puo
lėsi prie duriu kad jas išver
sti. Bet balsas ji prase.rgejo:

— Nei žingsnio nes mirsi 
ant vietos !

Hendrik pakele galva ir lu
bose pamate langeli kurio pir
miau nenužvėlge' ir jame re
volverio vamzdi tiesiog in ji 
atkiszta. Nebagas susilaikė, j

mis kurios labai prastai gazu 
buvo apszviestos. Laivorius 
manste apie savo sugryžima 
m Amsterdamą, apie motina, 
kuria per tris metus nemate ir 
apie savo mergina, kuri jo lau
ke Monikendame. Mislyse skai
tė pinigus kuriuos turėjo gauti 
už visus savo parduotus tavo
ms ir aplinkui dairėsi ar ne
pamatys kur kokios krautu
ves savo tavorams parduoti.

Ant Bar Street koksai gra
žiai pasipuoszes vyras užstojo 
jam kelia ir paklausė ar jis no
rėtu parduoti papūga.

—- Man reikalinga toksai 
pauksztis, — jis tarė. — Nore- 
eziau ka nors toki turėti kas 
gailėtu szneketi su manim ir 
kuriai nereikalaucziau duoti 
jokio atsakymo. Gyvenu vienu 
vienas.

Kaip ir dauguma kitu Ho- 
landijos laivoriu Hendrikas 
kalbėjo Angliškai. v, parake, 
tai-gi savo preke ant kurios 
nepažinstamasis tuojaus suti
ko.

—Eik paskui mane, — tarė 
nepažinstamasis. ■— Gyvenu 
vienas, gana toli. Pąts papūga 
kletkon indesi o asz kletka tu-

ant slenksczio. Kulka jai kak-
1 ta suplesze. Tame paeziame
1 momente lubu langelyje su
blizgėjo szuvis ir Hendrik pa
taikintas veidan nupuolė prie 
sitalo. Beždžione baisiai suriko 
ir pasislėpė po lova kampe.

Ant rytojaus praeinantieji 
pro tuos namus iszgirdo stabe- 

Į tina namuose riksmą, spiegi
mą. Tuojaus duota žinia pali
cijai kuri atėjus iszlauže duris.

Atrado du lavonus, moteres 
ir laivoriaus.

į Urnai isz po lovos paszoko 
Nebuvo jokios kalbos apie' beždžione ir tiesiog palieijan- 

pasiprielszinima, arba kovoji- tui ant galvos. Visi taip per
ina. Teisybe, turėjo jis prie sa- sigando kad isžbegiojo laukan 
ves peili, kuris vienok tokiame ir tik paskui- su primusztais 
atsitikime 'buvo nenaudingas,' revolveriais vos insidrasino 
net ir su revolveriu tokiame. vidun ineiti.
padėjime nieko neiszkirstum.! Prasidėjo tardymai. Aiszkus 
Nepažinstamas, kuris ji uždą-}buvo daigtas kad laivorius už-

--------o--  - , 
likos apvogtas per banditus ;Hu pas -save. Parodysi paskui

važiuoja tik iki Alytaus. Taip ! ant 9,000 doleriu, ant DuPont ! savo tavorus, gal ka ir dau- 
pat sustabdytas auto-'busu su- plento, kada rengėsi važiuot m} ginu nupirksiu.
sisiekima-s szioje linioje: Kaų-! Skrantus. Trys vyrai sulaikė! Džiaugdamasis isz progos, . - -

• 7...........................    . keikia jam atsitiko, Hendrik re’ buvo Pasislepes už muro, musze motere ir po tam patsnas, Semeliszikes, Butrimonys, i jo automobiliu, skaudžiai ji su- 
Žiežmariai ir Oniszkis. Tošie : musze ir atėmė pinigus. Mogo- 
vieto-se labai daug prisnigo ir} leviczius negalėjo pažinti ban- 
pusnys siekia iki 2 metru auk-; ditu.
sztumo. Vienas auto-busas isz I 
Kauno buvo iszvažiaves in U- į 
tena, tacziau paskyrimo vietos 
nepasieke. Traktoriai jau nu
valė sniegą, linijoj Utena, Uk
merge, kur susisiekimas atnau
jintas, tacziau tik lengvomis 
maszinomis.

Dvasiszki Patemiįimai

nusižudė. Ilgoka laika tasai 
dramatas buvo paslaptyje. Po 
tam pažinta užmusztus ir ste
bėtasi, kokiu budu Lady Finu- 
gal, Anglijos lordo pati, atsi
rado tame name su laivorium,

PUS-NUOGI TĘVA LAIKO 
TVARTE.

Marijampole.—Viename ka i- 
me yra silpna-protis-, 70 metu 
amžiaus senelis. Kol buvo 
sveikas, ubagaudavo, nors vai
kai ir žmona nėra teip netur
tingi, kad negalėtu senelio isz- 
maitinti. Paskutiniu laiku jis 
apsirgo. Žmona su vaikais li
gonio nei in kambari nepriima; 
Jis guli pus-nuogis, visu apleis-

Kas apie moteres tupinė
ja, tas niekyste ir nelaime va
rinėja.

’•* Giedojimas—dvejopa mal
da ir dvejopai duszia pakeline - 
ja.

* Akys — yra langu du- 
szios. Kas tankiai nuleidineja 
akis, tasasi neturi gryna san
žine.

vena. Pirmininku sziadien yra 
ponas advokatas Bagoczius, 
isz Boston, Mass. Taja sanvai- 
te, kurioje atsibus .seimas, 
Clevelando miestas apvaiksz- 
tines savo 100 metu sukaktu
ves inkurimo kaipo miestas. '^as kiaurame ’tvarte ant mesz- 
Republikonai taipgi laikys sa- ^u- Macziusieji tvirtina, kad 
vo konvencija ir daug kitokiu neturi ko ne pasikloti nei už

sikloti. Aplinkiniai gyventojai 
į szituo nekrikszczionisžku szei- 
'mos elgesiu yra labai pasipik- 

sanvaieziu kokia kada miestas tinę, ir žada imtis priemonių 
turėjo. Daugelis Lietuviu keti- Pa^ys dalyba sutvarkyti jei- 
na suvažiuoti isz visu daliu 8’u Jau žmona ir vaikai nesu- 
Amerikos dalyvauti tame ap- Įpranta savo butiniausiu parei-

Republikonai taipgi laikys sa-

Sziadien beveik visas svie
tas gyvena nesutikime. Taigi, 
nesutikimai tarp vieszpatys- 
cziu,.. žmonių, dvasiszkuju ir 
laikraštininku. Tai kaip gali
ma stebėtis isz prascziokeliu'apvaikszcziojimu yra rengia- 
jeigu vieni su kitais pjaujasi ma per visokias draugoves.' 
nes neturi geros pavyzdies nuo Bus tai viena isz žymiausiu

• tu, nuo kuriu privalo turėti. 
Jeigu tarp tautos nėra sutai
kęs tai nepasikels niekados.

Taip, sugedo svietine maszi- 
na. Vieni kitus stengėsi pra
lenkti o tuom laik beveik visos 
vieszpatystes vos kvėpuoja ir
kožnos pabaiga galop artinasi svaru kavos' kad užlaikyti 
p jeigu kur da nepasiduoda tai preke ant kavos.

vaikszcziojime.
------- *-------

§ Nuo 1931 meto, Brazilija
sunaikino apie 36 milijonus

Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 

I užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
I laikraszczio. Paskubinkite]

’•* Žmomjs^ meisžmanydami 
apie gera giedojimą - 
ežia gero giedojimo o myli 
bliovimą aviu.

* Dievobaimingas žmogus 
nepitlevoja su lupomis poteriu 
bet atkalba >savo poterėliu pa- 
maželi — su mislimis pakelto
mis in Dieva.

Wersteeg pasuko savo žings-i Piae ^ailgedo lubose, per kuri 
nius paskui ta džentelmona o}^1 laivoiau žiurėjo ir laike at- 
turedamas vilti kad jam pasi- kisz^a revolveri.
seks parduoti ir beždžione,' — Paklausyk manes, — tarė 
pradėjo savo žvėreli girti buk nepažinstamas. — Turi man 
ji labai retos ir geros veisles,} dabar patarnauti, o asz tau už _ e
kurios pripranta prie Anglijos i tai isznagradysiu. Turi manės,kuris tlk Viena diena Pirmiau 
klimato — ir 
savo pono prisirisza.

Bet laivorius tuoj nutilo nes - paklausysi arba tave ežia ant. I 
einantis ponas jam nieko ne- 
atsakinejo ir rodėsi jo neklau
sė.

Taip tylėdami ėjo toliau.
Tik beždžione turbūt gailauda
ma savo szilto gimtinio krasz- 
to, refkarcziais unkštė pama
žėl! liūdnai, kaipo mažas kudi -

_ neken- j kis 0 papūga ėkescziojo spar

geriausia prie, klausyti nes tau nėra jokio isz-1 atPlauke ant laivt) in South- 
sirinkimo. Arba manes tuojaus iimPtona- _ ■ ,

1 To namo savininkas negalė
jo nieko palicijai paliudyti.

j Kad visa ta dramata geriau 
iszaiszkinti: Namas priesz asz- 
tuones dienas kam tokiam bu
vo nusamdytas. Samdininkas 
vadinosi Collins, isz Manches- 
terio, ir kuris nežinia kur isz- 
nyko. 'Tasai Collins nesziojo 

. akinius ir turėjo ilga barzda, 
kuri galėjo but pridirbta.

Isz Londono tuojaus. pribu
vo lordas. V erke žiūrėdamas 
iu paezios lavona. Ir jis, taip 
kaip ir kiti, nieko nesuprato 
kas galėjo atsitikti.

I Nuo to laiko lordas atsisky
rė su svietu. Gyveno vienas sa-

vietos kaip szuni paguldysim 
Atsidaryk stalo -stalcziu... ten Į 
yra szesziais szuviais revolve
ris, primusztas penkiom kul
kom. .. Imk ji.

Laivorius visas drebėdamas 
paklausė. Sėdinti ant jo peties 
beždžione isz baimes sucypė ir 
pradėjo drebėti. Nepažinsta
mas toliaus kalbėjo:

— Tenai toliau firanka (už
laida) uždengia pakaju, nuimk 

! ja-
J Hendrik nuplesze firanka ir

nais.
Po gerai valandai keliones,

ant galo nepažinstamas tarė:
— Artinamės prie namu.
Iszejo isz miesto. Kėlės da

bar traukėsi iszilgai parkus, pamate lova o joje gulinezia 
aptvertus geležine tvora; lai- motere su surisztom rankom ir 
kas nuo laiko per krumus ir kojom ir su užkimszta burna, 
medžiu szakas mirgėjo namuo-* Inprates igirtuoklis nie

kados neturi gana, — jeigu se .szviesa. 
jau ne sztant su ranka iszlai-j Nepažinstamas 
kyt stikluka tai gula in bala priesz tvora apjuosianezia dar-, kimszk jai burna —

. . . • VI • I

ir su snukiu purvyną maukia.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

Persikėle in nauja vieta po adresui--------—...... .
I 30 E. Mahanoy St. Mahanoy C:.ty 

v--..................   ■ ■- =

kuri žiurėjo akimi, pilnom bai- vo namuose Kensingtone, ne-
Į mes.

susilaikė | —" Atriszk ta motere ir
. u ... ..u.--- , ]į6pe

at-
ne-

ža, iszsitrauke isz kiszeniaus patinstamas.
visa sauja raktu, atrakino var
ius'ir jiems inejus vėla uždare.1 pildytas. Motere labai jauna ir

Laivorius nusidyvijo; vidų- stebuklingos grožybes, puolėsi 
ryje daržo pamate maža, dailu ant keliu priesz langeli szauk- 
ir gražiai užlaikoma nameli dama:
kurio langinyczios uždarytos j —Harry, tai bjaurus darbas! 
neleido in, jo vidų jokios szvie- Atvežei mane in tuos namus 

įsos. Tylintis nepa'žinstamas irkad nužudyt, kad užmuszti!

•_ I Paliepimas tuojaus buvo isz-
' tu 1 a c IciIaqi nonno

matydamas nieko tik viena sa
vo tania kuris buvo niemka 
ir tik papūgos žodžiu klausė 
kuri nuolatos plepėjo:

— Harry! Asz esu nekalta!

M-************************* 
SIENINIAI KALENDORIAI 
1936 METAMS—Del saves ar
ba in Lietuva pasiusti. Po 25c.

W. D. Boczkauskas-Co., 
Mahanoy City, Pa.
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SAULE” Mahanoy City, Pa.

Garsingas
Profesorius

Dr. Truchard, medicinos 
rimtumas, Paryžiaus universi
teto profesorius, garsus chi
rurgas, pagarbos Legiono ka
valierius likosi paskirtas me- 
decinos Akademijos sąnariu. 
Kad pagerbus savo nominaci-j 
ja, ta va'kara savo palociuky-i 
je, prie Avenue du Bois, paren- Į 
ge pietus del savo prieteliu.

Svecziai, jau susirinkę salio-! 
ne, lauke profesoriaus sugry- 
žimo. Matomai ji užlaikė ko
legų pasisveikinimą, arba ki
tos kokios ten ceremonijos. 
Laukta jo kas valandėlė. Tuo 
tarpu atėjo laikrasztininkas, 
norints gauti naujas žinias in 
savo laikraszti. Ponia Tru
chard prasze jo palaukti bet 
tasai atkaklus reporteris ap- 
reisžke kad jam nereikalinga 
matytis su paežiu profesorium, 
pakaks jam užduoti kelis klau
symus, kas žino jo gyvenimą ir 
darbus. O taipgi -tarpe užpra- 
szytu atsirado daktaras Rueff, 
ipokytinis ir prietelius to nau
dingo chirurgo. Pone Tru
chard taigi jo prasze idant jis 
suteiktu reporteriui informa
cijas ir nuvedė juos abudu vy
ro kabinetan.

Laikrasztininkas tuojaus 
pradėjo kalbėti apie reikalą.

— Rytoj turiu paraszyti 
straipsni apie daktaru Tru
chard isz priežasties jo iszrin- 
kimo in akademija. Ąr gale- 
cziau taigi nuo pono dasižinoti 
koki jo titulai, prigulinti prie 
garbes?

muose. Kiekvienas sergantis 
yra baimingas. Net pacijentai, 
kurie savnoriai kreipiasi pas 
chirurgus praszydami pagel- 
bos, paskutinėj valandoj pasi
rengė pasprusti, pasislėpti po 
žeme. Pagalios serganeziojo 
leidimas yra nereikalingas. Jei 
operacija yra reikalinga, rei
kia ja atlikti nors su prievar- 

_______ ta, priesz pacijento valia. Kas- 
jis su savo operacijomis pa-, gi ant to gali pasakyti: “Leng- 
garsejo. Priesz ta iszradima,'va taip sakyti, tam kas pjaus- 
kada kepenų pravedimas užsi-jto. Jei patsai butu pjaustomas, 
kimszdavo tulžies akmenimis užgiedotu kitaip: Atsakysiu: 
ir nebūdavo, kaip sakoma, į “Juk ir mes esame žmonėmis, 
“keliaujantis,” ateidavo neat-'galime taip pat gauti veži, tul- 
butina smertis tarp baisiausiu žies akmenis slaptosios žarnos 
kaneziu. Profesoriaus Tru
chard operacija atidaro prave- 
dima, ji iszvalo ir padaro vi
same kame tvarka.

— Kaip seniai tokios opera
cijos daroma?

— Pirmu kabtu profesorius 
padare operacija pirm poros 
metu.

— Ai- ir ponas mėginai tai 
daryti?

— Niekados neturėjau pro- 
• gos. Paprastai tokius sergan- 

czius siųsdavau in mano mo
kytoju klinika. Bet jo metodą

— Labai maloniai ponui su
teiksiu nurodymus — atsake 
Dr. Rueff. — Pirmiausia pro- 
fesorius atsižymėjo 1901 me
tuose iszguldymais apie vėžio 
liga. Jo studijos atkreipė aty- 
da ant kepenų kentejimu. Ji
sai yra specialistas tose ribose 

\ir dauguma savo operacijomis 
isztobulino technika. Pagalios 
iszrado viena, ir visoj Europoj 

žinau pakaktinai, kad kiekvie- ponas isz jo locnu lupu gauti 
name atsitikime suvartojus.

— Koksai procentas nepasi
sekusiu operacijų?

— Labai mažas. Kaip tik 
penki ligoniai ant kiekvieno 
szimto mirszta po peiliu arba 
isz nesisekusiu operacijų. Ta
me atžvilgyje apgarsintos sta
tistikos patikrina apie tos me
talas iszganinguma. Leidžia 
jos tvirtinti kad žmogus su. 
sveika szirdžia gali iszlaikyti 
operacija be jokio pavojaus. Į

Reporteris greitai užsiraszi- 
nejp. Po valandėlei tylėjimo 
paklausė:

— Ar ponas žino kad pasi
rodo straipsnis labai neprie
lankus del Dr. Truchard?

— Žinau, “Mokslo Peržval
goje.” Ji parasze Leclerg, di
džiausias profesoriaus nęprie-j

informacijas.

telius. Norėjo tuo straipsniu 
užkenkti jo iszrinkimui in 
Akademija.

— Leclerg iszvede, kad ope
racija yra žmogžudyste, kad 
jos niekas negali pragyventi. 
Mėginimai, daryti Vokietijoje 
pasirodė nelaimingais.

— O žinai ponas, ka Dr. 
Truchard atsako ant to užpuo
limo? Kad Vokiecziai yra “fu- 
szeriai,” arba kad turėjo ne- 
szvarius instrumentus, arba 
pagaliau, kad daro operacijas 
per vėlai, kad pagelba jau bu
vo negalima.
'— Dr. 'Truchard prieszinin- 

kai reilkalauja idant paduotu 
pavardes ir adresus laimingai 
operuotu ligoniu.

— Tai piktas tikėjimas ir 
pikta valia. Žinomas dalykas 
kad to negalima padaryti nes 
tai daktaro paslaptis.

— Kodėl vienok d-ras Tru
chard niekados operacijų ne
daro ligonbutyje, žmonių aky
se bet tik savo locnoj klinikoj 
prie uždarytu duriu.

— Nes ligoribueziuose nėra 
instrumentu reikalingu del tos 
operacijos. Be to, tai turtingu 
žmonių liga; toji liga tarp 
biednu beveik neatsitinka.

— Daro dar viena užmetine- 
jima pono mokytojui; įsako 
kad jis yra labai brutaliszkas 
su pacijeiltais.

— Ir priesz ta užmetimą ap
sigynė sztai taja savo brosziu- 
ra.

Rueff pasiėmė ja nuo biur- 
ko ir skaitė:

— Chirurgams užmetama 
brutaliszkumas; jis yra neat
būtinas reikalas ju užsiemi-

uždegima ir tam panaszias 
kenksmingas ligas. Ir tokiuose 
atsitikimuose esame vertesni 
pasigailėjimo nes’ gerai pažins- Į 
tame savo padėjimą ir neduo
sime sau inkalbeti, kad mums 
niekas negresia. — Nepaisiant 
to, einame ant operacijos sta
lo narsiau už bemokslius ligo
nius. ”

Tuo tarpu isz kaimyniszko 
kambario iszsigirdo žingsniu 
atbalsis. Dr. Rueff pertrauke 
skaitymą ir apreiszke:

Profesorius gryžta. Galėsi

* * *
Atsidarė durys. Inbego po

nia Truchard o ant jos veido 
apreiszke nusiminimas.

— Pone! — praszneko mal- 
daujaneziai in d-ra Rueff — te
gul ponas eina greieziau!.. 
mano vyras susirgo!.. Parve
žė ji pusgyvi...

J Truchard priesz valanda kri- 
I to ant gatves kaip perkūno j 
I parbloksztas. Ant laimes su1
juo ėjo du prieteliai: pakele ji venįĮ 
ir pargabeno namo.

Mokytinis ji apbarszkino ir 
uždavinėjo klausymus. Pasta
te savo mislyse diagnoza.

— Ka kolega, atradai? Kas ta. Sergantis pamate ta duota 
man yra? — klausinėjo nėra- ženklą. Suprato kad jau jam 
miai Truchard. Į nėra pagelbos kad negales ap-j

— Brangus mokytojau, pa
vojuje randasi ne szirdis, kaip 
mielinau pirmiau, bet kepenys, 
— atsake Rueff.

— Tulžies suakmenėjimas?
— Isz pradžių turėjau vilti 

kad tik akmenai bet matau 
kad yra užatakuota ir kepenų 
pavedimas.

Sergantis mirtinai nubalo.
— Ar tikrai? — paklauso.
—- Taip, isztyriau visus li

gos s'imptomatus kuriuos po
nas profesorius taip smul'kme- 
niszkai isztyrei ir apraszei.

— Tai-gi, esu jau pražuvęs?
— Ar man pasitiki, brangus 

mokytojau?
— Visiszkai.
— Tokiu budu iszgelbesiu 

poną profesorių ir tai taip, 
kaip ponas gelbėjai kitus.

Serganczio akyse apsireisz- 
ke baime.

— Nesiduosiu operacijai! — 
suszuko.

— Juk ponas profesorius ži-; pasakyti...
no, kad operacija neatbūtina. ■ Buvo kaip žmogus pasmerk - 
Ponas pats tokiame atsitikime tas ant smerties kuris, noreda- 
nieko nelauktum. mas pratęsti ekzekucijos laika,

Sergantis visas sudrebėjo. pasirengęs net meluoti.
— Ne, nesiduosiu pjausty- Isz jo burnos krito be jokios

ti! tvarkos žodžiai:
— Tokiame atsitikime ponui — Mirė visi... visi... ope- 

lieka dvi valandos gyvenimo, racija negalima... Esiu niek-
— Galima mėginti kitokį szas... Malones, mielaszirdys- 

budai. ■. kompresai isz ledo. .J tęs!.. Asz nenoriu mirti! 
inczirszkimai... viskas, bile Į Rueff klausėsi to iszpažini- 
tik ne operacija... ant opera-mo su didžiausia baime. Moky- 
cijos nesutinku.

Dr. Rueff nekarta sutikda-'be, pats save vieszai skunde.
vo asztrus ligoniu pasiprieszi- Prisipažino kad yra szarlata- 
nimus, teeziau jam buvo stebe- nas, žmogžudis. Tai negalimas

7 Į
tina tokio garsaus operate- daigtas — sergantis klajoja.
riaus pasiprieszinimas. Jo lupomis kalba ne garsusis

— Ka tai-gi liga gali pada-' chirurgas, bet sergantis, bijan-
ryti isz žmogaus! — pamislijo 
ir jau nesispyre ‘bet pasikvie
tė in szali serganczio paezia.

—' Poni, — praszneko pa- 
sznabždomis, — greita opera
cija neatbūtina! Kaip ponia 
mislija: ar galima operacija 
atlikti priesz serganczio norą?

Ponia Truchard leido dr. 
Rueff veikti pagal savo pažiū
ras. Liepe jai paszaukti tuo
jaus du feldszerius.

Sergantis temijo su baime 
in ta suokalbi. Iszejus paežiai 
per duris, pasiszauke Rueffa.

— 'Turėjote suokalbi, — ty
rinėjo. — Asz tai gerai žinau. 
Bet atkartoju: operacijai ne
pasiduosiu! Tai butu piktada
ryste. O priek to tu nemokėsi 
tai atlikti!

— Galiu paszaukti kita chi
rurgą... |

— Nei jokio. Nei vienam ne- i 
tikiu... net sau paežiam.

— O vienok tokios operaci
jos ponui nusisekdavo.

Truchard apie tai nutylėjo 
ir kalbėjo toliau: |

— Ne tik zobova su žmogaus 
gyvascz'ia... Laikais operaci
ja pasisekdavo... bet.. — su
silaikė ir patylomis pridūrė:— 
ne taip tankiai kaip tvirti
nau. .. Mano statistikos...

Mokytinis patraukė pe- 
cziais.

— Dabar nėra kalbos apie 
tikra procentą — tarė. — Tu
rime mėginti operacija. Tai 
vienatinis iszsigel'bejimo bū
das...

— Neteisybe! Galiu laimin
gai iszeiti to atako ir dar gy
venti kelis menesius kol mane 
kitas parbloksz.

Nutvėrė mokytini už peties. 
Jo akyse buvo troszkimas gy-

* * *
Ponia Truchard inejo in 

kambarį ir davė d-rui Rueff 
į ženklą kad jau vislias pareng-

! siginti nuo peilio. — Atsiminė 
jis pasiprieszinimus pacijentu, 
guldomu su prievarta ant ope
racijos stalo. Žinojo kad ir jis 
nuo to negales iszsigelbeti. 
Bet žinojo taipgi kad toji ope
racija yra piktadaryste, kad 
nei vienas operuojamas jos ne
pragyveno, kad jo statistikos 
apie laimingas operacijas bu
vo tikra melagyste.

Per du metus dare bevaisin- 
gus mėginimus. Negalėjo ju 
pertraukti nes butu nukentė
jus jo garbe ir turtas. Tos ope
racijos pastate ji in chirurgu 
eiles, kurie gaudavo milžinisz- 
kus pinigus ir atvėrė jam Aka
demijos vartus.-

Ūmai per veidrodi pamate 
du feldszerius.

Tie ėjo tyliai, pasislėpdami.
— Nesiartinkite prie manes!

— suszuko nusiminusiu balsu.
— Duokite man dar valandėlė 
laiko. Turiu ka tokio svarbaus

tojas, kuri nuo daug metu ger-

t is peilio.
D-ras Rueff pamojo feldsze- 

riams. Du dideli vyrai puolėsi 
ant d-r o Truchar'd, tuojaus ji 
suvaldė. Vienas ji laike už ko
jų, kitas už ranku o d-ras Ru
eff dėjo jam ant burnos maska 
su chloroformu.

Ligonis mėtėsi, puldinėjo, 
tampėsi. Pamažu vienok pasi
prieszinimas ėjo silpnyn, 'bal
sas nyko, pagalios viskas nusi
ramino. Ant rytojaus visuose 
dienraszcziuose pasirodė se
kantis praneszimas:

“Praneszta mums žinia apie 
smerti garsaus chirurgo, pro
fesoriaus 'Truchard. Numirė jis 
po kepenų operacijai, po tokiai 
tai-gi, operacijai kuria pats 
iszrado ir daugumai sergan
tiems gyvasti iszgelbejo. Moks
las panesze milžiniszkus nuo
stolius.

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” 

-—t—
Yra tai vardas Naujos 

Malda-knyges Krikszczion- 
ims Katalikams, su maldo
mis ir pamokinimais ant visu 
motu ir kiekvienam reikalui 
priderinta su giesmėmis.

592 Pus., Labai Dideles 
Litaros, teip kad visai 
nereike akuloriu. Grą
žais apdarais. Preke 
tiktai $2.00.

Labai paranki knyga del 
tu kurie turi silpnas akis, 
nes beveik nereikia akuloriu 
skaitant szia knyga.

❖

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

Nutarimas Sulaikyti
Iszdeportavimus

Guli su Kongresu
Net 2,862 ateiviai, daugumas 

isz ju su žmonoms ir vaikais' 
kurio yra Amerikos piliecziai, 
bus iszdeportuoti Kovo 1 d.,1 
jeigu Kongresas nepraveš jei-, bes szituosius. Szita byla duo

tu valdžiai teise nedeportuotiI
i

Į KO. t vz., .

kalinga sulaikyma, sako Dar- j j ...............
bo Sekretores raportas Atsto-, atsitikimuose kur ateivis yra 
VU Butui. I ;

Jeigu Kongresas nekreips jeįgU jįs ne anarkistas arba ne 
at ydos in szita liūdna padeji- komunistas, jeigu nenubaustas 
ma tai szitie ateiviai iszva- prasikaltimu ir jeigu czionais 
žinodami paliks 6,389 artimas :SZgyveno 10 metu ir turi arti- 
gimines, 4,665 isz kuriu yra’mas gimines kurie yra pilie- 
Amerikos piliecziai. Ir tarpe 
tu, yra 3,994 kuriuos szitie de- i 
portuojami ateiviai užlaikė ir 
kurie taps visuomeniszkos sun
kenybes jeigu tie kurie juos 
užlaikė bus iszdeportuoti.

Iki sziam laikui, sako rapor
tas, iszdeportavimas sulaiky
tas “apsaugoti szeimyna ir ap
saugoti Amerikos pilieti arba 
legaliszka gyventoja, kuris 
ežia pasiliktu ir taptų visuo- 
meniszka sunkenybe”. Toliaus 
nurodyta kad net 59% szitos 
grupes iszgyveno Su v. Valsti
jose ilginus kaip 10 metu, 34% 
iszgyveno ežia ilgiaus kaip 5 
metus, kuomet 7% szalyje ma
žiaus kaip penkis metus. Ir net 
98% atsitikimu perskirtu szei
mynas. Beveik visuose atsiti
kimuose szitie ateiviai nelega- 
liszkai atvyko arba nelegalisz 
kai pasiliko. Visi gero charak-
teriaus žmones. Kriminalistu 
tarpe tu nėr. “Kartais manyta 
kad nelegaliszkas invažiavi ■ 
mas ir geras charakteris sy
kiu neina” sako raportas. 
“Bet.musu teismai kitaip ma
no. Nes kas vėrčžia žmogų ne- 
legaliszkai invažiuoti jeigu ne
pagerinti savo gyvenimo ap
linkybes, jeigu ne vykti pas 
szeimyna arba gimines szioje 
szalyje arba rasti vieta nuo 
persekiojimu? Savaimi nelega
liszkas invažiavimas nėr kas 
blogo, kas gali kaltinti motina 
kuri pergyvena visokius pavo
jus kad tik galėtu atvykti pas 
savo vaikus ir negalime sakyti 
kad taip darydama ji yra blo
ga moteris. Jeigu tokis nelega- 
liszkai atvykęs gali darodyti 
kad yra gero charakterio žmo
gus, prisilaiko prie instatymu, 
tai kodėl nepavelinti ji ir ant 
toliaus gyventi szioje szalyje?

Raportas parodo kad szitie 
ateiviai galėjo save užsilaiky
ti ir tik 360 isz ju gavo kokios 
nors paszialpos. Departamen
tas sako kad iszdeportavimas 
szitu žmonių padidintu ir ne
sumažintu musu paszialpos 
problema nes daugumas gimi
niu szitu deportuojamu atei
viu yra Amerikos piliecziai ir 
jie taps visuomeniszkos sunke
nybes kaip tik szeimynos gal
vos bus, iszdeportuotos. Iszde- 
portavimas pilnu szeimynu ir 
neiszrisza problema nes “tas 
verstu pilieczius ir legaliszkai 
apsigyvenusias moteres ir vai
kus apleisti szali ir kad nors 
valdžia legaliszkai galėtu isz- 
siunsti tuos Amerikos pilie
czius, kurios teises neturi, to
kis plianas nėr galimas daig
tas nes nei viena iszalis nepri
ims szituos kitu tautu žmones.

Raportais toliaus įsako kad 
beveik visi 2,862 turės teise at
gal atvykti po vienu metu kai
po nekvotiniai ar pirmenybes 
kvotos immigrantai. Kitais žo
džiais, valdžia be reikalo eik
voja tuos, pinigus juos.iszsiun- 
sti. Jeigu Kongresas tik žino
tu faktus ir suprastu kiek pi
nigu kasztuoja iszdeportuoti

žmogų, kaip szeimynas perski- Ir duktė ir mamyte insižiurejo,
ria, kokis yra kentėjimas Ame
rikos pi'liecziu ir legaliszku 
gyventoju tai nepavelintu isz- 
deportavima szitu žmonių.
Jeigu Kongresas neims žings- 

I nius szitame padėjime tai De
partamentas turės szituos žmo- 

■’ nes iszdeportuoti. Vientik pri
ėmimas “Kerr Bylos” iszgel-

žmogus gero moraliiszko budo, Bet žmogeliui pasisekė gerai, 
Mat prie saves revolveri

turėjo,
Tai kaip tik iszimti galėjo.

Szove in tuodu latrus, 
Badai du kartus.

Isz baimes szuvei nebuvo 
taikus,

Ba nepaszove tuodu szunc 
vaikus,

Ant ryiojaus tiedu latrai da 
tai padare,

Kad ta nekalta žmogų priesz 
vai ta nuvarė,

Kur bausme užsimokėjo, 
Bet kozoje visai nesedejo, 
Juk Amerikoj latru nesto- 

kuoja,
Tegul juos žaibas užkapoja.

ežiai arba legaliszki gyvento
jai. Departamentas sako kad 
visi 2,862 atsitikimai sutinka 
su Kerr Bylos reikalavimais.

—F.L.I.S.

Petrukas- kvatiera permaine,
Ir pas kitus nusidavė, 
Sveczia grąžei priėmė, 
Gert ir valgyt davė.

Naujas burdingierius puikiai 
pasirodė,

Kad net 'bjauriai apsitersze, 
■"'Puikiai pradėjo ant naujos 

kvatieros.
Mat jau suaugias vyras, 

Ir tokis neeziuinas,
Bjauru žiūrėti ant bile susi

rinkimo,
Ant suanglikusio vaikino, 
Kuris sarmatinasi Lietuvisz- 

kai kalbėti,
Su savo kalba pasirodyti.
O ka, priesz toki Anglika, 

Jeigu da lupa plika, 
Turi kožnas nutylėti,

Ba Angliszkai nemoka kalbėti. 
Nesenei vienas tokis,

Ant partes pribuvo kvailys, 
Panaszus in Afrikona, 

O ne in joki Amerikoną, 
Ant partes norėjo pirmybe 

turėti,
Tai ne Lietuviszkai nenorėjo 

kalbėti.
Pridirbo funiu nemažai, 
Už tai ant galo pasidarė 

negerai,
Kada jau del visu pabjuro, 
Per ankszta jam ten buvo, 
Turėjo <su savo Mege iszsi- 

karuoti,
Ba rengėsi vaikinai in kaili 

duoti.
Tokiu kvailiu visur rasime, 

Kur tik pasisuksime, 
Ant veseiliu ir partijų, 
Jeigu atsibuna ant saliu, 

Iszmintingi vyrai, 
Norints nemoka Angliszkai, 
Niekad su tuom nepasirodys, 

Ir Angliku nesirodys.
Mat, kvailiu nereikia sėti, 

Visur gali ju surasti, 
Grybas ir kvailys, 

Be sekios pasirodys.
* * *

Skulkine jauna bobele su vy
ru susipyko,

Isžbego, -savo vyreli paliko, 
Pinigus pasiėmė visus,' 
Nepaliko ne kelis centus.

Kada visus pinigus praleido, 
Vela adgalios pasileido,

Ba ir jos motina taip padare, 
Kuri savo vyra ir iszvare,

Ir taip pat daryti pradėjo.
* * *

Klevelande du piktadarei, 
Szpiclei ir bolszevikai,

U’žpuole ant žmogaus einan- 
czio, 

Kuris nieko in juos nekalbėjo.
Ant tilto abudu stovėjo, 

Ant nekalto tykojo, 
Kada tas jau atėjo, 
Užmuszti ji norėjo.

Sužeidė nebageli labai,

UZDENGKITE SAVO 
KOSĖJIMUS IR 
CZIAUDEJIMUS

Jeigu kiekvienas žmogus už
dengtu jo kosėjimus ir cziau- 
dejimus tai mažiaus žmonių 
sirgtu paprastu szalcziu, ma
žiaus sirgtu plaucziu uždegi
mu ir nuo jos mažiaus žmonių 
mirtų. Mes žinome kad daugu
moje atsitikimu taip vadina
mas “paprastas szaltis” yfa 
oru-pernesziama liga ir kad 
užkrėtimą platina neatsargus 
ir saunaudisžkus žmones kurie 
visuomet ir visur kosti ir 
cziausti, vieszuose kambariuo
se, gatve-karuose, teatruose ir 
visur. Sveikas žmogus inkvep- 
damas užkrecziamus gemalus 
už dienos arba dvieju jau szal- 
cziu irgi -serga. Jeigu tik butu 
galima sziadien studijuot szal- 
czio gemalus ir juos auginti 
laboratorijose kaip daroma su 
kitais gemalais tai medikalisz- 
k’as mokslas galėtu sulaikyti 
szita erzinanti ir tankiai pavo
jinga užpuolimą kokia nors 
“vaccine” forma. Bet gaLkad 
gemalas iki sziam laikui nėr 
žinomas. Yra visu priederme 
sulaikyti iszsivystįjima gema
lo, ypatingai neleisti gemalus 
užpulti visa orą. Tad jeigu pri
verstas kosėti arba cziaudet 
tai su skepetaite uždengk bur
na. Tai yra priverstinas man
dagumas. Gal kada nors mes 
iszsimokinsime apie kitus nors 
truputi pamislyti.

Jeigu turi szalti tai ant syk 
atsigulk ir paszauk savo gydy
toja. Neleisk kitiems šeimy
nos nariams prie tavęs prieiti, 
ypatingai neleisk vaikus ir kū
dikius. Pilnas poilsis lovoje po 
priežiūra szeimyniszko gydy
tojo paprastai užbaigia szalti 
in kelias dienas. Prasiszalini- 
mas nuo kitu sulaiko iszsivjys- 
tijima užkrėtimo. Ypatingai 
kūdikiams szaltis yra/pavojin- 
gas. Paprastas szaltis yra rim
tesne liga negu daugumas 
žmonių tiki. Papratimas duoti 
szalcziui laiko sau iszsibaigti 
kartais iszbaigia ligoni. Turint 
szalti buk atsargus. Virsz Vis
ko kito, uždengk savo kosėji
mą ir ežiaudejima. jF.L.1.8.

Dr. John L. Rice, 
New Yorko Miesto Sveikatos 

Komisijonierius.

tar Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule,” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyt 
IsikrasicziQ, EąaMubjnĮdUJ ___



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES
— Vincas Sapiega, isz Ma

hanoy City, likos nubaustas už 
varyma automobiliaus būda
mas girtu, kaipo ir Mikolas 
Szenauskas, isz Frackvilles ir j 
Antanas Tamuleviczius, isz St. 
Clair, — visi gavo ta paczia 
bausme.

— Ponas Viktorius Baiins- 
kas, gerai žinomas biznierius, 
isz Mahanoy Plane, ana diena 
lankėsi mieste su reikalais.

— Praeita Petnyczia sude
gė maža szapa prie St. Nicolas 
brekerio, kurioje radosi viso
kios tulszys ir planai. Liepsna 
likos užgesinta.

— Steponas Smelovskis, 
632 W. Centre uly., likos skau
džiai sužeistas laike darbo 
Knickerbocker kasyklose, pul
damas 50 pėdu in sziuta. Su
žeistąjį nuveže in Locust 
Mountain ligonbute ant gydy
mo.

— Gegužio ir Birželio me
nesiuose galima tikėtis senu 
svecziu kurie mus atlankė 17 
metu adgal o tai yra žiogucziai 
aiba kaip juos Angliszkai va
dina “locust”, kurie padaro 
nemažai bledes farmeriams ir 
medžiams. ,

— Ana diena Demokratai 
vela suteikė puiku “džiaba” 
savo tautiecziui, advokatui Jo
seph J. Kenney, isz miesto, ku
ris aplaike darba direktoriaus 
WPA projektu, kuris turės po 
savim net 30 pavietu Pennsyl- 
vanijoj.

— Musu gerai žinomas biz
nierius, ponas Andrius Rėklai
tis, kuris laiko saliuna, ant W. 
Centre uly., ir yra geru veikėju 
S.L.A. vietines kuopos No. 211, 
apreiszke mums kad vietine 
kuopa laikys viena isz. didžiau
siu ir puikiausiu bankietu ko
kis kada buvo laikomas mies
te. Bus laikomas tuojaus po 
Velykų, ant atminties apvaik- 
szcziojimo 50-tu sukaktuviu 
nuo uždėjimo Susivienijimo. 
Ponas Rėklaitis sako kad tai 
bus vienas isz žymiausiu ban
kietu ir kožnas, kuris ant jo 
atsilankys, to nesigailės. Po
nas Rėklaitis gyvena ant 206 
W. Centre uly., pas kuri galite 
užeiti ir dažinoti daugiau apie 
taji milžiniszka bankieta.

— Szvento Vardo draugys
te laike savo mėnesini susirin- 
kipia ’bažnytinėje svetainėje, 
Nedelioje, kuriame dalyvavo 
beveik visi narei. Likos nutar
ta kad užveizda kliubo, Stanis
lovas Berneckis pasiliktu ir 
ant toliaus. Taipgi likos isz- 
ririkta delegatai ant ateinan- 
czio seimo Szvento Vardo 
drauguviu kuris atsibus Apri- 
liaus menesyje. Taipgi drau- 
guve sudėjo szirdinga padeka- 
vone artistui Vincui Rymui 
kuris iszmaliavojo puiku pa
veikslą 3%per4% pėdu, ant 
sienos. Musu jaunas artistas 
turi dideli gabuma ant malia- 
vojimo ir vėlinta kad jis aplai- 
kytu darba su kokia artistisz- 
ka kompanija lavintis tolimes
niam moksle. Drauguve mano 
parengti neužilgio kita links
ma vakarėli del savo nariu.

— Kunigas Juozas Baltrū
nas, vikaras Szv. Juozapo pa
rapijoj, kuris tuom-laikiniai 
laiko pamaldas McAdoo para
pijoj, likos užpraszytas, po pa
maldų fenais, Nedelioje, per 
ponia Baranauckiene ant pui
kiu pietų. Kunigas tokiu szir-

IszKaresLauko-— Bernardas Jancziulis, 93 
E. Mahanoy avė., likos sužeis
tas per du banditus kurie jam 
uždavė per galva, atėmė auto
mobiliu bet insiklampe in pur
vyną ir buvo priversti palikti 1 DAVO ANGLISZKA' 
automobiliu ant kelio. Tas at
sitiko apie pirma vai. Subatos 
ryta, aplinkinėje Orwigsburgo 
kada jis važiavo namo. Staiga! 
du banditai užszoko ant auto
mobiliaus su paliepimu kad 
važiuotu toliaus o kada priva-

ITALAI BOMBAR-

LIGONBUTE
UŽMUSZDAMI 7 ŽMONIS.

Addis Ababa. Etiopia.—Ita- 
lijoniszki bombinei eroplanai 
be jokios mielaszirdystes pa-

žiavo prie apleisto kelio, uždą- Je}do daugeli bombu anį Ang. 
ve jam per galva su revolveriu, ]iszk()s ligonbutes Raudono 
iszmete ji isz karo ir paliko Kryžiaus> u.žmuszdami septy- 
gulinti prie kelio. Jancziulis nis žmonis h. daug sužeideJ

Nors ant ligonbutes buvo aisz-t 
jkiai iszmaliąvota ant stogu di- Į 
delis raudonas kryžius, kad. 
eroplanai jo neužklupinetu bet 
ant to visai nepaisė. Anglisz- 
kas skyrius ligonbutes radosi 
Querame, apie deszimts myliu 
nuo Dessye.

Italai taipgi bombardavo 
Debramerkos miestą užmusz- 
dami daugeli žmonių. Mieste 
Dessye paleido aszarines bom
bas per ka vaikai ir moteres 
labai nukente nuo tu trucinan- 
cziu bombų.

gulinti prie kelio. Jancziulis 
vėliaus adgavo automobiliu ir t 
pranesze apie atsitikima vals- j 
tinei palicijai bet banditu lyg 
sziol nesueme.

SHENANDOAH. PA
— Pana Mare Kurczinskiu- 

te, musu tautiete, kuri yra di- 
rektorka dažiuretoju ligoniu^ 
nersiu, Pottsvilles ligonbuteje, 
kuri pasižeido puldama ant sli
daus kelio', penkes sanvaite-s 
adgal, apleido ligonbute ir par
važiavo namo ant trumpo laiko 
pasilsėt po ligai. Pana Kur- 
czinskiute kitados buvo direk
torija Locust Mountain ligon
butes czionais.

t Vincas Norkeviczius, bu- 
vusis biznierius, mirė namie, 
praeita Ketverga nuo uždegi
mo plaucziu. Velionis gimė 
Lietuvoje ir pergyveno czio
nais apie 40 metu. Velionis pa
liko paczia ir asztuonis vaikus. 
Laidotuves atsibuvo Panedelio 
ryta su pamaldomis Szv. Jur
gio bažnyczioje.

ETIOPAI BĖGA ISZ ADDIS 
ABABA.

Addis Ababa, Etiopija.
Beveik visi gyventojai isz sos- 
tapyles pasislėpė in artimus 
kalnus baimėje kad juos ne- 
bomfoardavotu Italiszki ero
planai. Telefonai pranesze kad 
pulkas eroplanu atlėkė ant 
miesto 
miestą.
miestą Koram kur užmusze 26 
gyventojus.

... •

t Sirgdamas koki tai laika
nuo inkstu ligos, Edvardas Ob- 
ris, 29 metu, 117 N. Murkut 
uly., mirė praeita Ketverga, 
Pottsvilles ligonbuteje. Paliko 
motina, keturis brolius ir dvi 
seseres. Palaidotas Utarninko 
ryta su apeigomis !Szv. Jurgio 
bažnyczioje.

Mount Carmel, Pa. f Pranas 
Visockis, isz Atlas, kuriam 
perskėlė galva automobilistas, 
Joseph Billet, isz Shamokin, 
mire ligonbuteje nuo pažeidi
mu. Palicija aresztavojo kalti
ninką kuris turėjo užsistatyt 
kaucija lyg teismui.

Frackville, Pa. f Jurgis 
Ciczkeviczius mirė pas savo 
broli Juozą ant 239 Green uly., 
sirgdamas koki tai laika. Ve
lionis pribuvo isz Lietuvos 
apie 38 metus adgal in Shena- 
dori o vėliaus apsigyveno czio
nais. Paliko tėvus, du įbrolius
ir dvi seseres Lietuvoje ii- du 
brolius czionais. Traskauckas 
laidojo.

Maspcth, N. Y. f Nuolatinis 
skaitytojas “Saules” mirė, a. 
a. Adomas Lukoszeviczius, 51 
metu, Kovo 6 d., vakare, savo 
namuose 60-36-56 Drive, Mas- 
peth, N. Y. Paliko nuliūdima 
savo dukreles Genavaite Ged
viliene, Anele McGovern, Juo- 
zefina. Glover ir sunu Joną, 
anūkėlius Viky, Trudy ir Juo
zuką Gedvilus. Laidotuves at
sibus Kovo 10 d. su iszkilmin- 
gomis Szv. Misziomis, Viesz- 
paties Atsimainymo parapijoj, 
Maspeth, N. Y., lOta vai. ryte, 
po tam in Szv. Jono kapines.

A. a. Adomas buvo iszgyve- 
nes Maspethe virsz 30 metu.

___ MEKSIKONU DEMONSTRACIJA PRIES Z KOMUNISTUS.
Gyventojai miesto Monterey, Meksikoj, ana diena parengė paroda kaipo protestą 

priesz komunistus, neszdami per miestą toblyczias ant kuriu radosi paraszyta: Mes nebusi
me Rosijos nevalninkais, Pras iszalinkite nuo musu krasztu, jus sūnūs Stalino ir Lai gy- 
guoja konstitucija Meksikos.

LAIKE BROLI UŽDARYTA į NAUJA MALDAKNYGE! 

fTmbapfuTf1 i “Jėzus Mano Pagelto 
Gyvenimo, Vakare ir

Mirties Valandoje” 
592 PUSLAPIU - LABAI DI 

DELES' LITAROS, TEIP 
KAD VISAI NEREIKE 

AUKULORIU!
Yra tai vardas Naujos Malda-Kny- 

ges Krikszczionims Katalikams, su 
Maldomis ir Pamokinimais, ant visu 
metu ir kiekvienam reikalui priderin
ta su Giesmėmis.

TIKTAI $2.00

Labai paranki knyga, del tu kurie tu
ri silpnas akis, nes beveik nereikia 
akulorius skaitant szia knyga!

Grodnas, Lenk. — Praneszta 
nežinomo žmogaus, buk vie
nam name arti jo gyvenimo, 
randasi uždarytas mažam kam- 

i barelije, kokis tai žydelis. Pa- 
licija geisdama isztyrineti tei
sybe tojo įpraneszimo, nusidavė 

i in taji narna 'kuriame gyvena 
į Izraelius Mausseris, ir parei- 
, kalavo nuo jo raktus. Žydas

ir ketina bombarduoti! , . „ - iT . i atsisakė duoti raktus nuo vir-
Italai bombardavo! mi t ••„ szaus. Tada palicija iszrcme l

Žinutes Isz

duris ir kada inejo in vidurį, 
turėjo tuojaus isz ten įprasisza- 
lyt, nes iszeitinejo baisi smar
ve. Po valandėlei, vela inejo

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

dingu ir svetingu pasielgimu 
ponios Baranauckienes labai 
susijudino ir siunezia szirdin
ga padekavone už toki szirdin
ga priėmimą.

Buvo gerai žinomas biznierius. 
Kilęs ■ isz Sausininku kaimo, 
Bartninkų parapijos Lietuvoj. 
Rūpinasi apeigomis graborius 
A. J. Valantiejus.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Grab'oriu.

:: Gabiausias Balsamuotojas

Geriausia Ambulance —r" 
patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile ko- ) 
kiam 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 pagialbinmke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

D U' OFISAI:
MAHANOY C1TY;516 W. Spru.'e St.

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing StreeS 

Rell Telefonas 538-.I

L. TRASKAUSKAŠ'į
L12TUVISZKAS GRABORIUS J

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City

NAMAS PATAIKĖ IN AUTOMOBILIU.Pottsvilles Sūdo
— Franas Jenonis isz Shen. 

andorio, kuris likos nubaustas 
už visokes vagystes, vėliaus li
kos paleistas ant paroles, bet 
ja sulaužė ir likos vela uždary
tas kalėjime ant 8 metu ir 6 
menesiu. Kada Pranukas ap
leis kalėjimą, tai turės apie 30 
metu amžiaus.

— Marg-arieta Sinkeviczie- 
ne, (Airisze), užvede teismą 
prieszais savo vyra Stanislova, 
del persiskyrimo už tai kad ja 
apleido ir nedavinėjo nieko del 
jos pragyvenimo.

— Miko!., Petrovskis, 1194 
W. Centre uly., iszeme apsive- 
dimo laisnuis del apsipaeziavi- 
mo su Mare Dubickiute, 324 
W. Coal u'ly. Abudu paeina 
i-sz Shenandorio.

— Jonas Ambrazas (Amb
rose), 435 W. Spruce uly., Ma
hanoy City, kuris likos aresz- 
tavotas už pardavinejima svai- 
ginaneziu gerymu Nedelioje, 
aiszkino kad taja diena nepar
davinėjo gerymu už pinigus 
tik užfundino savo draugams 
ir jokiu pinigu neeme. Teismas 
da nepasibaigė.

— A. Jurkonis isz Tower 
City, likos iszrastas nekaltu 
varymo automobiliaus kada 
neves buvo apsvaigintas.

NAUJOS MIKALDOS
KARALIENES

PRANASZYSTES
Yra tai stebėtina knvgute nes 
joje randasi daug teisybes ir 
jau daug atspėta kas buvo 
pranaszauta, ir toliaus tos pra-
naszystes pildosi. Prisiuskite 
25c. stempomis o gausite per 
paczta.

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

in vlduri ir pamate gulinti 
szaszlavuosią kokia tai žmo- 
giszka ypata, ant kurio lan
džiojo visokį vabalai. Buvo 
tai Mausserio sūnūs, kuri tame 
smirdaneziam 'kambarelije lai
ke brolei, kad jis neaplaikytu 
paskirtos dalies po tėvui. Mat 
brolei norėjo apimti visa palik
ta turtą per tęva.

NORS DABAR TURI 
PASILSI.

Jonas Bilkus ana diena at
lankė Pottsvilles kalėjimą ir 
priejas prie vieno kalinio kam
barėlio užklausė jo:

— Del ko tu czion uždary
tas?

— Todėl kad turėjau tris pa- 
czias.

— Tai gerai brolyti, nors 
dabar turi pasilsi.

§ Laike dideles sausumos 
1934 mete, valdžia nupirko nuo 
farmeriu 8,279,000 galviju ir 
3,609,700 aviu..

Szi Banka yra Narys
Federal Reserve System

IR

Federal Deposit Insurance
Corporation

—$—

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

Valdis-zkas sudžia Halstead 
Ritter;1 isz Floridos, kuris li- 
ko’S praszalintas nuo dinsto už 
ėmimą kysziu nuo kompanijų.

PREZIDENTAS ATSIUNTĖ JIEMS SZITA VĖLIAVA.
Austinais, Gannon, isz Boston, Mass., (stovintis isz užpa

kalio), su savo septyneis jaunesniais broliukais prisižiurineja
naujai vėliavai kuria aplaike nuo prezidento Roosevelto. 
Austinas, kuris turi trylika metu, Iketino aplaikyti szita vė
liava kuri apdengė jo mirusi tęva, bet nesulaukdamas jos pa
siskundė prezidentui ir tas pasirūpino kad jam vėliava butu 
prisiunsta. __ __ .

Jeigu žmogus inkanda szuni tai naujiena, pa’gal senovisz- 
ka iszfsitarima bet da nebuvo girdėt kad namas’pataikintu in 
automobiliu, kaip tai atsitiko ana diena St. Petersburge, 
Floridoj. Taja diena perkraustytojas kete narna ant kitos uly- 
czios kuris nusmuko nuo begiu pataikindamas in stovinti 
automobiliu. Niekas nesužeista.

PRASZALINTAS NUO DIN-
STO UŽ ĖMIMĄ KYSZIU.

Su 283 Naujais Paveikslais 

160 Dideliu Puslapiu

8 coliu ilgio - 5^ coliu ploczio

Pagerintas ir Padaugintas isz 
Įeidamas. Iszguldanti kiekvie
na sapna ir kas ateiteje stosis.
Su priedu Planatu ir visokiu 
Burtu. Knyga apdaryta kie
tais audeklineis apdarais.

Preke Tiktai - $1.00
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

PAJE'SZKAU DINGUSIU 
SUNU.

Pajeszkau savo dvieju sunu, 
Juozo, apie 48 metu, kuris gi
mė Lietuvoje ir Petro, apie 4G 
metu, kuris gimė Amerikoj, 
kurie kitados gyveno Chicagoj. 
Isz ten iszvažiavo in Tekšus o 
isz ten badai inženge in ka
riuomene ir tarnavo laiko 
Svietines Kares. Nuo tojo lai
ko dingo visa žinia apie juos. 
Jeigu da yra gyvi ir kas apie 
juos žino, arba patys, tegul at- 
siszaukia pas tęva: (tmay29>

Anthony Einik,
Box 14, Mahanoy City, Pa.

MOSTIS 
del 

SZALCZIO
Preke 5c. 10c. 25c.

Gyduole - Tabletai - Mostis arba 
Nosinei Laszai. Pirkite aptiekose

VISOKIU ŽOLIŲ
i
j Atsiųskite 35c. o gausit bile kokiu 

sekancziu žolių: Ciobraliu, Šala
viju, Saruocziu, Broleliu, Gumba 
žolių, Cemerycziu, Broleliu, Liepos 
žiedu, Aleru szakniu, Lisninku, 
Senesu ir daugybe kitokiu. At
siuskit 10c o gausit žolių surasza.

M. ŽUKAITIS,
Dean Road. Spencerport, N. Y.

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
❖ Ofisai Dviejose Vietose ❖ 

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

411 E. Pine St., Mahanoy City 
Telefonas, 501
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