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Isz Amerikos
a

NELABAS VYRAS
PATI

O
MELDE PAGELBOS
VYRAS DEGINO 

PINIGUS.

Su aszaro-

ofisn

pertrauke poli-
kuris iszaisz-

Buffalo, N. Y.
mis akysia atėjo . in biednuju 

Elzbieta Radkcvicziene, 
melsdama idant jai miestas
duotu paszelpa nes neturi isz 
ko maitvtis ir užmokėt randa. 
Jos praszyma 
cijantas Vnrga,
kino buk Elzbieta nereikalauja 
jokios paszclpos nuo miesto, 
nes jos vyras degina pinigus ne 
reikalingai, o priek tam dauge
li kartu mate, kaip Radkevicz 
uždegdavo savo pypke su do
lerine bumaszka.
Policijantas Varga taipgi isz- 

tyrinejo, buk Radkevicz turi 
narna verties 3,000 doleriu ir 
du vaikai dirba fabrike.
Direktorius biednuju iszklau- 

ses abi szalis, paliepė padova- 
not Elzbietai dežuke zapalku 
del jos vyro, idant turėtu kuom 
uždegti pypkia ir nenaudotu 
daugiau doleriniu bumaszku.
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NEDOS
WEPAUDE SAVO 

SŪNELI.
Milwaukee, Wise. — Mare 

Rakocz, pradėjo parengineti 
asztuoniu metu sūneli gult, tas 
pradėjo verkt ir nenorėjo eiti 
gult. Motina baisiai supykus 
ant vaiko spyrė su koja iii vi
durius sužeisdama vaiko Ivtisz 
kus organus. Persi gandus mo
tina ka padare, šukele riksmą 
ant kurio subėgo kaimynai ku
rie paszauke daktara ir 
dirbtuves tęva. Motina uždrau
dė vaikams pasakyt tėvui kas 
atsitiko. Pribuvęs daktaras 
paliepė vaika nuvežti in ligon- 
but, kur tuojaus padaryta jam 
operacija.

Yra tai ne pirmas 
prasikaltimas nes trys 
atgal spyrė savo dukrele 
krutino, kad toji per kėlės mi- 
nutas gulėjo be žado. Kitus vai 

’ kus muazdavo su kumszczia 
per galva ir burna ir tankiai 
baisiai sukruvindavo kad tu- 
rejo gult lovoja per kėlės die
nas. Apie tai pasakojo pats tė
vas, kuris nekarta ketino savo 
paezia už tokius biaurius pasi
elgimus su vaikais pamest.

MOTINA BAISIAI

isz

motinos 
metai 

in

czesus
diena

M

NEDORA MOCZEKA
BAISIAI SUMUSZE SAVO 

PODUKTE IR UŽDARE 
SKRYNIOJA.

Crystal Falls, Tex. — In pa- 
vietava ligobuto likos atvežta 
14 metu Volą Lynx, visa su- 
muszta, sudaužyta ir pamelina- 
vus taip, kad turės nuo žaidu- 
liu mirt. Daktarams papasako
jo, kad ja suinusze jos moeze- 
ka, kuri likos vėliaus areszta- 
vota ir uždaryta kalėjimo lyg 
teismui.

Viola pasako, kad parėjus 
namo, jos moezeka paprasze ja 
kad važiuotu su ja in Airdale, 
bet ji jautėsi pavargus ir todėl 
atsisakė ir nuėjo maudytis. 
Vos spėjo iszlipti isz maudynes 
kaip ant jos moezeka užmoto 
drobule ir pradėjo ja su gcležia 
muszt. Mnsze, kol neturėjo dau 
giau pajėgos. Kol i uosi a vietuo- 
sia perskėlė galva, daug žaidu- 
liu padare ant viso kūno ir nu
traukė viena ausi. Po tam apal- 
pusia indejo in didelia skryne 
isz kurios paliuosavo jos tėvas 
atejas nuo darbo. Kada tėvas 
užklausė paezios kur duktė, tai 
pasako kad iszvažiavo pas teta 
ir daugiau nesugrysz. Mergina 
atsigavo skrynioja ir pradėjo 
szaukti pagelbos. Tėvas tai isz- 
girdes paliuosavo ja. Dvi jos 
seserys bin o priverstos permo- 
ezeka apleist namus.

asz-

NUMIRĖLIS PARODE KUR 
PASLĖPĖ SAVO TURTĄ.

, Belief on t, Vt. — Kada far- 
meris Otto Stauffer miro
tuoni menesiai atgal, maža pi
nigu surasta po jo mireziai, no- 
rints pati žinojo, kad nebasznin 
kas paliko gana dideli turtą. 
Naszle paranadavojo farma ko
kiam tai Martynui Kline, kuris 
taipgi visur jeszkojo turtą, bet 
negalėjo surasti. Praeita Su'ba- 
ta Kline sapnavo buk Stauffe- 
ris jam pasirodo sapno ir pasa
kė jam, buk pinigus paslėpė 
sziene tvarte. K'line atsikėlęs 
ant rytojaus, nusidavė in tvar-
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MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS 1 RUGSĖJO 1931 (TUESDAY, SEPTEMBER 1 1931)

ATLĖKĖ IN AMERIIKA DIDELIS VOKISZKAS EROPLANAS

■»>.*<**

NEW YORK — Praeita ketverga atlėkė in czionais milžinis/Aas Vokiszkas eroplanas D0-X 
Aut eroplauo radosi 69 žmonis tarpe kuriu radosi ir k-etnrios mot eres.

DU-KART SANVAITIN18 LAIKRASZTIS "SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

' F •

Prenumerata Kaeztuoja: Suvienytose Valstijose |8.00 metama 
Kitose Vieszpatystese |4.00 metame

Lafezkus ir Pinigus visada siuskite ant ežio adreso:

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY AND A STR., MAHANOY CITY, PA.

...
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W. n. BOCKKOWRKI, Pr»«. a H*.' r. W. BOOSMOWHKI, RAIUr. m 43 METAS

DVI RAGANOS
VIENA PAVOGĖ SZIRDI, 
MEILE IR PINIGUS O KI

TA TEIPGI SZIMTINE.

DESZRA IR MUNSZAINE JI 
' UŽMUSZE.

Chicago. —Steponas Ropka, 
Czekas, nuvažiavo ant farmos 
savo pažystamo per Džiulaju. 
Stopas turėjo gerus 
sz vengdamas laisves
munSzaino ir deszra, o vakare 
jaurado jo lavona ant ulyczios. 
Isz pradžių buvo manoina, kad 
ji kas turėjo nužudyti, bet ka
da, surado ant jo tuszczia bun
ka ir szmota deszros, daktaras 
padaręs ant jo tyrinėjimą, už
tiko szmota deszros gerklėje, 
kuria matyt norėjo nuplaut su 
munszaine ir tokiu bud u už
springo.

4

MOTERE NENORĖJO DIRB
TI, BUVO PRIVERSTA 

SU KIRVIU.
Palmerton, N. J. — 

motere nenorėjo dirbti, 
ja privortinejau su kirviu! 
Tik toki atsakymu turėjo 
užklausymo sudžiaus Adomas 
Berkcr, kodėl perkirto savo mo 
toriai galva.

Sudžia užsirūstinęs ant Ado- 
“Girdėjau, kad neku

rto vyrai sako, kad moteres pa
kinkydavo su arkliu prie žag
res ir ardavo su joms, kiti vela 
privertineja savo moteres ir 
vaikus prįę darbu ant formos, 
bet da pirma karta girdžiu kad 
atsirastu tokis rakalis kaip tu 
esi idant motorai perskaldy- 
tum galva kad toji nenorėjo už 
tave dirbti. Du metus in kale- 
jima!”

Adomas buvo apsiginklavęs 
in dideli peili, 
atėjo ji aresztavoti, bet po 
trumpai taisyniai ji nuginkla
vo su pagelba policeiszkos pai
kos.

mo tarė:

4 4

su

1 Mano 
už tai 

) > 
ant

kada policija 
bet

NESZIOJO TUOS PACZIUS 
CZEVERYKUS PER 

14 METU.
Landstown, Pa. — Neszioji- 

mas czeveryku per keturiolika 
metu be jokio patasiymo, turi

ta ir pradėjo jeszkoti pinigu ir garbe farmerka Mrs. Bernice 
Foss kuri sako, kad jos czeve- 
rykai yra seniausi visam Ame
rika. Motere nesziojo czevery- 
kus kada tik iszvažiuodavo in 
miestą ir ant szveneziu.

ant tikrųjų surado juos paslėp
tus giliai sziene. Bleszineje ra
do szeszis tukstanezius doleri a 
kuriuos sugražino
naszliai, nepriimdamas no do
lerio už suradimu.

vargingai

PO MIRCZIAI VYRO RADO 
DVYLIKA TUKSTANOZIU 

DOLERIU.
La Crosse, Wis. — Mrs. Jen

nie Olenson, kurios vyras likos 
užmusztas per truki, rado ana 
diena 12 tukstaneziu doleriu 
paslėpta skiepe. Pinigai rado
si senojo bleszineje. Olensonas 
iž gyvasezio daugeli kartu 

kalbėjo savo paežiai, idant po 
jojo mirezei kastu kampolije 
skiepo, o tonais suras maža 
turteli, kuris jai prisiduos po 
jojo mirezei.

New York. — Kada Petras 
Mallet, atidaro sena kupara 
kuris stovėjo ant pastoges per 
daugeli motu, rado jame gana 
dideli turteli suidedanti
daug auksiniu daigtu ir žie- 
goreliu vertes keliolika tuk's- 
taneziu doleriu.

Prisiega

4 i
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INDEJO PRISIEGA IN 
PACZIOS GRABA.

Marshfield, Mich. — Kada 
graborius uždengi nėjo antvožu 
ant grabo mirusios Mrs. Ida 
Englehart, josios vyras atėjus 
prie grabo, perskaito sekante 
prisiega padaryta savo paežiai 
da už gyvasties, 
skamba sekaneziai:

Del Dievo ir žmonių:— My- 
lema. mano paezia Ida, asz sto
vėdamas czionaiš priesz Dieva 
ir vilku susirinkusiu žmonių 
prislegiu taių kad po tavo pa
laidojimui daugiau neapsipa- 
cziuosiu pakol gyvas busiu Ir 
meldžiu Dievo idant man da- 
leistu būti palaidotu prie tavo 
szono kada mirsiu.”
Toji prisiega buvo paliujinta 

per notarijusza ir 
graba prie visu 
žmonių. 1

TURĖJO
NOSĮ; NORĖJO 

NUSIŽUDYT.
Vicksburg, Ky. —

PER DIDELIA' VYRAS

Darata 
Haterley, yra gana patogi mer
gaite, bet tik viena turėjo kliu-

BUVO PER
PATOGUS; PATI JAM 

ISZDEGINO AKIS.
Victoria, Ind. —-Už tai kad 

josios vyras buvo patogus ir 
kitos moteres j no m gėrėjosi

ti, o tas buvo ta, kad turėjo per isz didelio pavydumo, jojo pa- 
didelo uosi. Negalėdama nuken ti Mrs. Lyda Brinker, tcip in- 

siuto, 
apipylė mieganti savo vyra, 
iszdegindama jaih akis ir kone 
visa kuna subjaurino.

“Nenorėjau ji užmuszt, tik
tai subjaurint jojo veidą idant 
kitos moteres negalėtu juom 
gėrėtis, ba buvo labai patogus 
vyras,”
diiole szerifui kada Jaja'aresz- 
tavojo.

Vyras pasiliks neregiu ant 
viso gyvasęzio ir meldo polici
jos idant jojo moterių neužda
rytu kalėjimo.

draugiusti paniekinimu savo 
ir pažysfamd jaunikiu, nutarė 
atimti, sau gyvasti. Paraszq gro 
matele savo draugiai, kad pa
pildys 1a valanda savžudinstn 
isz priežast ies neapykantos del 
savo nosies. Po tam atsuko ga- 
za ir butu neužilgio kelione ant 
ano sviet o, bet gaspadinę suuo
dus smarve guzo iszmusze du
ris ir mergina atgaivino. Dabar 
Daru t ūke ant rodos 
nusiduos pas 
uos papiksytu.

p pieteliu 
special ista kad

RANKA NUPUOLĖ ISZ 
DEBESIU.

Kowkash, Ontario. — 
diena aplinkines gyventojai 
t urėjo nepaprasta regėjimą per 
nupuolimą žmogiszkos rankos 
isz debesiu. Daugdlis tuom la
bai persiėmė ir isz pradžių ne
galėjo iszaiszkint tojo atsitiki
mo. Tik po keliu valandų vis
kas iszsiaiszkino. 
myliu nuo tosios

aplinkines
Ana

Deszimts 
vietos, kilo 

eksplozija dinamito, kurioje li
kos sudraskytas vienas darbi- 

cksplozijos
numoto nelaimingo ranka net 
in szi miesteli.

įlinkas y o drūtis

VEDYBŲ BIZNIS
LABIAUSIAI NUPUOLĖ.

( 4 depresija y 9

Mount Clement, Mich. — Du 
taikos teisėjai nusiskundė, kad 
vedybų biznio 
esanti labai sunki. Jiedu buvo
pasiūlo dykai ves(|inti kas no
ri ta proga pasinaudoti ir labai 
placziai garsine savo pasiuly- 
ma, liet vos viena porele atėju
si ir ta pati taip anksti, kad 
teisėja isz lovos prikėlusi.

KIAULE PRIEŽASTE 
ŽUDINSTOS.

Milford, N. J.
Owen Selini beri nužudo savo 
paezia, ūžaudamas in ja ja isz 
karabino, po tam pats nusižu
do. Priežastis ’tame buvo ta: 
Schniberl pardavė 'kiaule, pati 
jam pradėjo iszmetinet, kad už 
mažai pardavė ir nflo to kilo 

susirinkusiu nuolatinei barnei, kurie užsi-
I

inde ta in

' I baigė žudinsta.
• V,,

y

v
Farmer i s

kad sutirpinus lajaus
vyra

J

Chicago. — Dvi moteres bu
vo priėžaste ubagystes On i pro 
Malicko, kuris dabar pasiliko

• nuogas kaip pyplys. Pirmutine 
I buvo Autose Domanske, Su ku
ria Onipras labai mylėjosi. Ji
sai turėjo suezedines 1,265 do
lerius, kurios turėjo paslepiąs 
namie senam puodelije nuo ka
vos. Antose dagirdus nuo ku- 
mucziu buk Onipras turi gra
žio, susipažino greitai ir melde 
jojo idant jai nupirktu sužie- 
dotini žiedą už 230 doleriu, 
ant ko jisai sutiko ir po tam 
nuėjo ant pikezeriu. Kada atė
jo namo, saldi Antose pasakė 
avinui Oniprcliui idant jai ati
duotu 700 dolerius, nes bandi
tai ant žmonių labai užsipuoll- 
neja ir atima viską, o jiji pini
gus gerai paslėps. Sutiko ir 
ant to asi’lelis ir atidavė pini
gus, bet po tam josios daugiau 
nematė, ba kada atėjo jaja at
lankyti, nerado pauksZteles ne 
josios fornieziu.

Ka daro Oniprelis! Nuėjo 
pas garsinga burtininke 
va,” 
visa nelaime o stebuklinga

<h bas 
žiaus.

♦

— tcip kalbėjo nžvj

NELABAS PASIELGIMAS 
SU VAIKAIS.

Marshview, Ohio. — Idant 
nubausti savo tris vaikus, El
mer Switzer, pakorė savo vai
kus už ranku visztinyczioje po 
kėlės valandas aiit kart. Dagir- 
de apie tai kaimynai, apskun
dė nelaba Ieva pallicijai. Laike 
teismo sudže ji paleido ant 
liuosybos, kalbėdamas, buk jei
gu ji nubaus 'kalėjimu, tai ne 
bus kam maityti ir prižiūrėti 
sieratelin, nes ju motina mirė 

szeszis menesius atgal.apie
Sudžo nubaudė 't,eva tiktai ant 
deszimts doleriu.

5 ŽUVO KALĖJIME.
Marcpiotte, Mieli. — Isz vie

tos valstybinio kalėjimo norė
jo pabėgti 'keturi kaliniai. 
Jiems kelia pastojo 'kalėjimo 
ligonines gydytojas. Ji Uuszo- 
ve ir patys pasislėpė. Kada ka
lėjimo sargai juos apsupo, jie 
visi keturi pasidaro sau gala 
nusiszaudami.

pabėgti keturi

V X

-

I

BALTA MERGAITE PERSI
MAINO ANT RAUDONOS.
Elkdalc, Me. — Berta Forest 

12 motu mergaite, randasi 
mirsztanti ligonbutejo nuo nu 
rijimo raudono kaspinėlio. In 
kolos dienas po tam, visas jo
sios kūnas pradėjo persimal- 
nyt ant raudono. Daktarai nu
tarė, buk .mergaite užtrucino 
visa kuna nuo kaspinėlio ir tu
rės mirti, . .

bet dan-

“.le
ant rodos Apsakė savo 

“Jo 
va” prižadėjo pagelba, bet už
savo mokslą pareikalavo sziįri
tino. Onipras paklojo szimtine 
ant delno burtininkes, toji inc- 
jo in kita kambari peržiūrėti 
savo juodas knygas,
giau nesugryžo, nes ragana isz- 
jojo ant šalnotos per kaminu 
su szimltine jeszkoti kitu kvai
liu.

Sziadien Onipras sėdi ir 
mausto, kokis jisai kvailys kad 
in'tikejo vienai raganai 
apmonijo 
puodą su pinigais, 
baigė monijima kur pirmuti
ne paliko. Vėl, panasziu asile- 
liu yra daug ant svieto ir bus, 
pakol svietas gyvas!

sėdi

Isz Visu Szaliu
1 I r

■■ i » ..... !

INDIJOJ BANDO 
UŽDRAUSTI

VAIKU VEDYBAS.
Simla, Indija. — Indijos in- 

statymdaviai deda pastanga lo 
paiiu keliu uždrausti vaiku ve- 

žeminu 14 meta am- 
Szioje szalyje isz tuk^-

taneziu metu yra užsilikęs pa
protys, kad tėvai apvesdina 
vaikus dar kūdikystes amžiuj.* 

Kitu instatymu norima su
teikti teise vestis Indijos nasz- 
lems. Sziojc szalyje randasi 
apie 40,000,000 naszliu, daugu
ma žemiau 18 m, amžiaus, ku
rioms senais, religiniais Indi
jos paproeziais nebegalima tek
ti.

ANGLIJOJ 2,719,376 
BEDARBIAI. •

Londonas. — Statistika pa
rodo, kad Anglijoj sziuo laiku 
yra oficialiai užregistruotu 
2,719,376 bedarbiai arba 701,- 
419 daugiau kaip peniai sziuo 
laiku.

oficialiai

KINIJA PERKA AMERIKOJ 
KVIECZIU 15,000,000 

BUSZELIU.
Shanghai. — Valdžia rūpi

nasi maisto pagelba del ma
žiausia UUXMKOOO nukentėju
siu potviniuoso centralinej Ki
nijoj. Perkama isz Amerikos 
farmu- tarybos 15,000,000 bu- 
szeliu kviecziu, bet praszo leng 
vu iszmokejimo terminu. 1

1 illr '* 1 ii!**'
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RADO MIESTĄ JUODUJU 
JURIU DUGNE.

Maskva. — Krimo pusiausa- 
lio pakraszty, ties Sevastopo
liu, 40 pėdu po vandeniu narai 
rado dideli miestą, pastatyta 
pusiauraeziu, su stipriomis ak
mens sienomis, boksztais/. na
mais ir požeminiais tuneliais. 
Spėjama, kad tai bus Chėrso- 
nes, Greku apkalbamasis mies
tas, isz 4 szimtmeczio priesz 
Krislu. . ' t

kari 
akisjojo szirdi, akis Ir 

o kita pa
y

VAGIS TURĖTU
PAŽIŪRĖTI KA VAGIA.
Urbana, Ill. — Koks nors 

Chicagietis vagis insigijo mai- 
sza vabalu ir dabar galva su
kas, kas su jais daryti. Illinois 
universiteto zoologijos asisten
tas atvažiavo in Chicago ir nu
ėjo szio to pasipirkti. Automo
bily jis paliko maisza su kolek
cija invairiausiu gyviu: skruz
delių, biteliu, plasztakiu, mu
šiu, voru, karkvabaliu ir kito
kiu, kuriuos per 2 metus buvo 
surankiojęs keliose valstijose. 
Gryžes prie maszinos, inaiszo 
neberado.

Paryžius, Francije.

I •4 AiPRALEIDO MILIJONĄ
FRANKU IN 20 DI?NU

Ka 
daro gilukningi iszloszejai ant
loterijos su pinigais, iszejo to
mis dienomis del žinios publi
kas. Pana Fenenz, jauna Fran- 
cuziszka tarnaite, isztrauke 
ant ajriszines loterijos viena 
milijoną franku. Aplaikius pi
nigus, pradėjo gyvent karalisz- 
kai, o in laika dvideszimts die
nu neturėjo ne skatiko. Josios 
“prieteliai”

PAJESZKOJIMAS.
” ‘ * Ml * i ’* į* ir V ' ' *

Pajeszkau sena laivokorcziu 
agentu pavarde Abicziunas isz 
South Side, Pittsburgh, Pa. Ko 
kia 20 metu atgal per jo agen
tūra atvykau in Amerika. Da
bar rioriu iszsiimt pilietystes 
(citizens) ponpioras ir turiu su 
juom svarbu reikalą. Juigu kas 
ka apie ji ar jo szeimyna žino 
busiu dėkingas kad pranesz 
sziuo ladresu: Chas. Urban, 
626 Cottage St. * Athol, Mass.

C”

dagirdo apie gi
linki merginos, iseviliojo puse 
tilju pinigu nuo nemmaneles o 
kita puse prigellbejo jai pra
leisti ant visokiu smagiu laiku. 
Dabar mergina volą dirba už 
'tarnaite tam paežiam hotelije 
ne turedanla ne skatiko isz teip 
didelios sumos.

Gailesi dabar už savo rieisz- 
manima, bet sako, kad už mok
slą turėjo gerai užmokėti, o 
jeigu vela iszlaimes pinigu ant 
loterijos, tai kitaip eu jeis pa
sielgs.
atoina žmogui.

*

Bet gilukis tik tarta
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[ Kas Gir dėt Į

KoŽtirts žmogus pfivnlo 
savo uždarbio padėti nuo 10

ka, kad žmogus npgali nieko už-
statyt, ba jam nieko neteko.

■ Bet Indi jonai nekuriuosia 
1aplinkinėsia, gyventojai kito- 

ba užstato už 
& i595i skola savo mot ores arba dukte- 
A 1 n ‘ . . •, .res. .

| Itin' dudda rodą,
1 . - ML’ £ 11H JV* JI ‘ 1' a

Atiduoda tam, nuo kurio
lyg 25 procento savo uždarbio |pi^jgus paskolina arba tokiam 
ant “juodos valandas” ar yrft pasirengęs pagelbėti 
jis uždirba daug ar mažai. Kas lnjko pareikalavimo,

i - i i1 I w >4 ,i 1

ant “juodos valandas” —

turi koki nors szioki toki užsi
ėmimą, o to nedaro, 
sau yra kaltas, kad nieko netu
ri 
fuffs.

Deszimts arba dvylika 
landų darbas da ne vieno žmo
gaus neužmusže ir sveikatos 
jum neateme. Goriau turėti 
ir už ji aplaikyti užmokesti, ne 
kaip darbo neturėti ir neaplai- 
kyt užmokesti.
Amerike žmonys turi kas kar

ta geresnius uždarbius, 
pesnes valandas darbo, jaigu 
dirba ir vis lengvesni gyveni
mą. Todėl Amerikoniszki gy
ventojai pasiliko labai iszlai- 
dus ir lengvatikiais. Devynes- 
deszimtas procentas gyventoju 
gyvena linksmai, neatsiminda
mi ant ateities ir senatvės, ne
kuria tuojaus po 
jau pasilieka be cento. 
kiali atsitinka, kad tie ka 
dirbdavo po penkis arba dau
giau dolerius ant dienos, ant 
senatvės eina in prieglaudos 
namus arba pradeda rugot ant 
valdžios, kapitalistu, 
Jaigu butu czedinia, 
buvo geri laikai ir 
dintu ant geru laiku ir bambi- 
liu, tai sziadien turėtu puiku 
kąsni duoneles.

Žmogus kuris — kaip kalba 
-— <4nedavalges ir nedageres”, 
o tiktai pinigus deda in pancZc- 
ka ir tiktai gyvena del to, kad 
czedyt pinigus — yra skupuo- 
liu jr lokamunu. • « '•

Nebūkite tokiais, eikit keliu 
paezedumo ir tik daie.'ia sueže- 
dyto udžarbio dekite ant juo
dos valandos.

•> ■Isz Visu Szalhi
, p \ .
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tokiu buvo Radavicziaus alu
dėj. Linksminosi du vyrai. 
Jiems begirtaujant. prieina

,! 1 *, - i' < , i, , <ihi* ’ * * j. r

niu žinunu, laike Balkaniszkos
kares, puolė baime ant visu
Europos gyventoju, likos pas
lepia žemoje arba ’kitosia vlc-

' ■ I F

tosia trijuosia , vieszpatystesc fcnzlo ir

VOLDEMARO PRANA 
SZ AVIMAI

Kaunas.
ras,

PERGYVENO SEPTYNIS
PATOGI PABELS PABIRO 

DE DVIEM MERGAITĖM 
PRANESZDAMA 

ATEITI.

LTof. Voldema-
akyveizdoj ekonominio

Jietns begirtaujant, prietn 
nepaŽiris'tama, bet viliojanti 

. A #,■.»* » w *

pana, kun papraszo iszsigert:. 
Vyrai, žinoma, nieko priosz.

’ į} ' \
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Pėndleburfy, kuris turėjo kon
traktą ant pateisimo nekuriu 
tndiszku plentu aplinkinėje 
Jodhpuse, apsakinėja ncpnp- 
rąstą atsitikima pavogto vaiko 
per tigrisa nuo kūdikystes Ir 
kuri augino per septynis metus U • 'f. i Tr‘l( if’ t r

Dowėi pėlitinęs Suirutes Eu
ropoje, prnnaszauja jai szioki

, * ‘e

Vyrai, žinoma, nieko
Paprasze sėstis ir pasidžiaugti

suvirszum 350 milijonu dolc-| 
rili. Austro Vengruosia paslėp
ta 150 milijonu, Vokietijoj 65 
milijonu o Francuzijoj 130 mi- 
lijonu. Tiojei pinigai likos pas
lėptais priosz iszszaukima ka
res ir po Balkaniiszkai karei. 
Priek tam jau likos užkastos 

................... . . ■.

o tokis 
skolininkas laiko pas save mo-

; pakol 
skola ndbirna atiduota su pro
centu. Aplinkinėje Melbourilė 
randasi ir tokia papratimas, 
kad skolininkas pinigu atiduo
da gyva “zostauka” in kitas 
rankas.

Nard Arcoto jaunos mergai
tes yra daugausia pageidauja
mos. Vargszai atiduoda savo 
dukteres'isz namu ant viso gy- 
vasezio, arba lyg laikui, pakol 
ka.s ju nepaims sau už paežius.

Amcriike tokis papratimas 
butu labai pageidaujantis, ba 
ne vienas vyras galėtu atsikra- 

n ea p k e n ez i a m o s 
44bobos” paskolindamas pini
gus už ja ir stengtųsi 
daugiau neatiduoti.

tai pats fcre jyg toMiam laikui,

ir, kad nieko niekados ne-

va
(< zosi auka

ir sveikatos 
Goriau

trum-

pedei
Tan- 

uŽ-

ir kitu, 
kada tai 

nepraleis-

“ una-
Bet randami ir tokiu, kurie 

nuo
šarma-

tyt nuo savo 
bobos”

skolos

“Sūnelis
dantis, įsotinai iszpere kai
li, sėsėriai iszlauža ranka, 

broliui iszlupo aki,

iszihusže tėvui

Savoie, Frahcije. — PoV ke
lis vakrus pakalnėje Landes 
kaimelije Beauvais, 
nėjo patogi panelė;

. : M * I R 'k Mi . v ’ '• ''

y

pa$į rodi-
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Praeita menesi, dvi mergai
tes, viena 8 metu p kita 11 me
tu, gano ožkas užkaimije. Stai
ga! paregėjokprie didelio 
džio patogia ir meilaus iszvy

' ™. į- V me

džib balta motere, apsiaubta 
ugniniam debesije. Po keliu mi

J ’ * 1I Wl “ -k ' »

ntitu nusileido prie juju ir tuo- 
jaus dingo.

Ta ja diena mergaites mate 
vela ta pati regėjimą, Apsako
apie tai žmoniems kaimo, bet 
žmonis jeises pavadino paik- 

ir paliepė mergaitėms 
užklausti moteres vardu. Atei- 
nanezia diena mergaites 
klauso, bet toji tik tiek atsake 
“ateikite pas mane lyg pabai
gai menesio.”

Ant užklausimo, kur randasi 
pažinsiami ar dingusieje ka-

szoms

ti ž-

>1 »

Jt

piistyneje.
Vienas isz darbininku kuri v/ F*, ! * 4 ' " f

Pendleburry pasamdo dirbti
, I ; t ’ i ’ ‘ 7. . . , , * 'I

ant plento, pasakė, kad negali
'• . .1 *

apleisti savo bakūžėlės nes bi
jo idant jojo vaikutis neiszbeg-

* n a • j,, k* " ■ ■< s *• 4 , , i j i#- 11 .jj.ii 'i

tu in pu'styne nes yra laukinio

prienu-
aplai kerne gromata

ži-

Turime ant svieto visokiu 
Žmonių, kurie pažysta sarmata 
ir turi savyja sziek tiek 
ro.”
paimtu paskutini skatiką 
lavono akiu; neturinti 
tos ne jokios jauslos del savo 
artymo.

Tai vis da nieko. Iszduotojai 
laikrasžcziu daugiausia keneze 
nuo taip vadinamu “praszan- 
ežiu kiaulių”, kuriu tarp skai-’ 
tytojn tankiai atsiranda, o vie
na isz tokiu jum pastatome ant 
pavyzdžio.

Pasibaigent laikui 
me ra tos,
nuo žmogaus kuris mums raszo 
sekaneziai:

“Meldžiu redakcijos prisiųs
ti man deszi-mts kopijų justi 
laikrasžcziu kuriame tilpo
nia apie mirusia mano gimi
naite. Taipgi praszau apgarsyt 
nteinaneziam numeri apie že- 
nybas mano brolio ir pajeszko- 
jima mano pusbrolio. Padary
kite num ta loska, jaigu nieko 
nėkasztuos, apgarsyt, kad asz 
turiu ant pardavimo automobi
liu. O kad mano prienumėrata 
jau iszsibaige, tai meldžiu 
laikraszti sulaikyt, nes laikai 
blogi, o asz ant laikraszcziu 
negaliu mėtyt pinigus.”
“That beats the devil!” kaip 

Anglikas sakytu bet pagal mus 
iszsitarima, tai tokis žmogus 
4 4 by tipą visa pekla su jos gy
ventojais.” Gerai žmonys kal
ba, kad jeigu kiaule turėtu
gus, tai iszbadytu visa svietą.

Jaigu kam yra reikalingi pi-

ra-

riigai, tai užstato visokiu ver-
pa u dalykus, o tankiai atsitia-

ranka 
o pats nu

ėjo ant skarbavos duonos reiviai, tai toji panele atsakl- 
in... kalėjimą.”

Tokius tai straiipsnius 
kini randame laikraszcziuosia. 
Argi nepereina per tave szirpii- 
Kai tėvai ir motina, skaitant 
tėkias žinias? Ar nėpamislinat 
kad kada gal ir jus pamatysite 
pravardes lai kraszty jai 
sūneli a us panasžiain 
mc!

Galite to tikėtis, jaigu nė- 
šergesite savo sūnelio ar duk
reles nuo pat, kūdikystes, nė 
duokit jiems gero iszauklejimo 
ir jeigu neteminsite ant ju kož- 
no žingsnio, 
dien kas darosi ant ulycziu ii 
ant kožno kampo. Uiyczia szia 
dien del vaiku yra’ mokslai nė 
nemoraliszku kalbu, melo ir va- 
gyseziu. Pažiūrėkit motinos 
kaip jusu dukreles atlankineja 
isztvirkusias vietas, spykyzes, 
rodhaėzes o už jus u akiu gere

tan-

savo
atsitiki-

jaigu

Pažiūrėkite szia-

!•

stel) uk Ii n-

nėjo užganadinanežiai ant kož- 
no klausimo. Visi klausimai Ir

,,, . J. ji . "

ailsakimai likos užraszyti in 
knygas.

Tasai regėjimas
gos paneles, iszvėre didele in- 
tekme ant aplinkiniu žmonių, 
kurie pradėjo suvažinėt isž vi
su aplinkiniu pamatyti tojo re
gėjimo, bet niekas nematė.

budo. Pendleburry nusistebėjo t ■ < ,
tuom iszaiszkiiii.mil ir liepė ap
sakyti priežaste darbininkui 
taji atsitikima.

Darbininkas apsako, buk ka
da kūdikis turėjo vos du me
tus, kas 'tokis nuszovc du levu
kus. Loviene viena diena pri
selinus prie jojo grinczdleS, pa
griebė kūdiki ir nuvilko in pus- 
tyne ir ten ji augino per septy- 
uis metus. Keli menesiai atgal 
nuszove loviene ir iszgelbejo 
savo kūdiki kuris dabar turi 
laukini būda ir veržėsi bėgti 
iii pustynia draugauti su ževri- 
mis kuriu būda gerai supran-

4 _ L J 4i

ta. Ant vaiko kimo randasi 
daug indraskimu nuo žvėrių le
tenu.

r.

MIEGANOZIOJI LIGOJE 
PAGIMDĖ DVYNUKUS.

Lions, Francije ■ Li goribų
Ant galo, isz nežinomos prie- tojo cziondis, gulėjo motere per

žasties atvažiavo inspektorius 
policijos ir paėmė jaunesne 
mergaite in Nance o in kėlės 
dienas po tam iszveže ir vyres
niąją. Kokia buvo tame prie
žastis, tai no yra žinoma, bot 
pagal nekuriu žmonių apsa- 
kima tai manoma kad mergai
tes yra nesveiko proto.

munsžaine ir f riko poperosus o
apsvagihtoš gerymu nežino pa
ežius kit daro. O kas atsitinka 
automobiliuosia, tai ja!u visi ži
no.

Tokis pasielgimas vaiku sto
jasi tikra plaga del tėvu ir vi
suomenes. Sziadien rodos visu

!•

i,

ASZAROS KAIPO GYDUOLE 
DEL VISOKIU LIGŲ.

♦ • ■

London. — Persijoi nekurle 
daktarai naudoje aszaras del 
gydimo visokiu ligų kur kitos 
gyduoles jau nieko neprigel'be- 
jo.

Kada Persijoi daktarai da- 
girs'ta, Ifad kas mirė, bėga in 
ta j i narna ir duoda kožnani

mintis yra panaikinti visas blo szmoteli vatos, o kada jau pri-
gas vietas in kurias vaikai ir 
mergaites lankosi o locninin-

* ii ‘ i 1 i u ' i 4 i

kus nubausta pagal tiesas. Bet 
ar negeriau butu kad tėvai pa
tys rūpintųsi auklėti savo vai
kus, be pagelbos policijos.

Argi rykszte nebūtu geres
ne!... .

f t

i

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 
Gatavas 

t**1 *

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriv. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iazaiszkina visokius sa« 
L ■ ■ * . . 
gali sapnuot.
pniis kokius Žmogus
•j > «g ' - ♦ r • . 1 ’ tgali sapnuot Knyga 
ptiilriai drueziai Apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50, |

VE D. Boczkduskas-Co. 
Mahanoy City, Pa.
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milžiniszkos sumok aukso.
1 ‘ /<

Užkastas Auksas Rosi jo j.
Yra kalbama, buk Rosi ja tu

ri szimtus tilkstanezius s'kar-
* I ■ J

bu užkastųjų žemojo o kiek 
paslėpta skarbo per žmonis 
sklopuosia, tai to negalima isz- 
tyrinėti, nes jeigu valdžc apie 
tai dažinotu,

; i

L

apie

kurios gy-

likimą.
y ." JI J, J, gi| I' L'fitl'L’Jt ' l'F'IB'I

Esą dabar Europoje vyk,stas 
ekonominis ir 
ikrizis. Europa pefgyvenąn'ti 
didžiausi intempima ir stovinti 
ant ribos. Iszejimas isz susida
riusios padėties esąs gailimas 
dvejopas:

1. Jei kova laimėsianti, t. y. 
— atlaikysianti savo padėti 

Į demokratija, tai ji neiszvengia 
mai turėsianti, taikos ir ramu
mo keliu eidarpa, prieiti Ver
salio sutarties revizijos. Rezul
tate — Vokietijai busianti gra
žinta Silezija ir koridorius, 
o Lenkija busianti kompen
suota Lietuvos saskaiton (t. 
y. — iszejimas jūron per Klai
peda.)

| II. O jai demokratija pra- 
tai Europoj, bruz

dant faszistams, kilsiąs dide
lis karas, rezultate ko i n si ga
lėsiąs komunizmas.

laimėsianti

M

demokratijos su jais kartu. Kadangi Adomai 
buvo du, o Jeva tik viena, tai 
Vienas draugu įhirktėlėjo ant
ram, kad szis pasiszalintū ir 
netrukdytu. Szieji pasijuto lais 
viau ir tuo jaus užsako dar po
ra grafineziku. Po tokiu vaistu 
moderniszkoji Jeva cine gun
dyti Adoma 
lio.” Tas ]
10 lt., kad pana už juos suras-

tai locnininkai 
papultu po didele bausme Ir 
turėtu mokėti padotkus.

Angliję ir turi užkasus mil- 
žiniszkas sumas skarbo 
kurias niekas nežino.

Tufkiszki Skarbai.

Daugiausia dingusiu skarbu 
randasi Turkijoj,
ventojai nuo daugelio pakaiti
nių gyveno nuolatinioje baimė
je nuo Užpuoli!. Užkasdavo 
skarbus in žemo idant neinpul- 
tu iii nėprietcliaus rankas. Dau 
geli isz tuju skarbu niekad ne
surado, nes locnininkai, iszml- 
re arba užmirszo vieta paslėpi
mo.

kelis menesius sirgdama mie- 
ganeziaja liga o daktarai buvo 
tosios nuomones, kad’ ligone 
mirs. Ana diena daktarai ne
mažai nusistebėjo, kada toji li
gone pagimdė dvynukus irtai 
pavojingiausiam laike savo 11- 
gos. Tik ant tiek laiko motina 
pabudo kad paregėti dvynu
kus. MotihU iV vaikai sveiki Ir 
kaip rodos neužilgio apleis li- 
gonbutia. <

! • : - 6 > ’ .1 ' i i ‘ • įl » i

VELNEI, ANIOLAI IR DVA-

kad’ ligone

!

ŠIOS APIPLESZINEJA IR
ŽUDINA ŽMONIS.

Kaikov, Bosijo. — Nauja?) 
būdas apipleszimu iszejo in 
mada po visa Rosije, nuo kada

*' . i 1 . . < ' * Įb

milijonus
perhiosia ir

Julijonai Aukso Isžpanijoj.

Iszpanije turėjo 
aukse, sidabre, 
žemeziugosia paslėptu žemoje
ir žuvusiu senosia paloeiuosia, 
klošztbriuose ir pablicznūošla 
namuosia. Kada kitados Isz
panije buvo galinga, gabenda
vo daugeli milionu aukse ir si
dabro isz Amcriko, netikiu vi’r- 
virszininkai ir uredininlcai pra 
siszalino su daugybe aukso ku
ri paplepa,
m i jo niekad.

vėliaus nesurasda-

nam mete likos in tonais

verkia pilna vata; tada dakta
ras paima ,ir Lszpaudže asza
ras ir duoda kita szmoteli. 
Asžaras iszspaudžo in bonka ir 
laiko ant gydimo visokiu ligų 
ir tik tada |mna naudojamos, 
kur visos kiltos gyduoles nieko 
nepagolbsti.

Apie tai apniszincja dakta
rai N. C. V. Bostiek, kuris ne
senai sugryžo isz tolimu szaliu 
Persijos, kur tasai papratimas 
vieszpatauje ir nemažai prišl- 
juoke, kada matė kaip dakta
rai bego ant szertnenit fipkti 
aszaras verkeneziuju.

* <

AUKSO LAPELIAI
4 tf .o I

t Jei szirdis tavo puikybėje 
paskens, tai niekur nerasi ra
mybes, nes tikra ramybe Viesz- 
patyja tiktai nužemintoj pa
klusnybėj. .

t Tikras prietelis saldina 
kartybe, nuliūdimas ir paleng- a » *“ a *

klusnybėj.

.!■ * F.

vina kentejmus varguosia, to
dėl laimingu yra tas, kuris at
randa del saves szirdinga prio-

* ..... .
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bolszevikai paėmė valdžę in sa
vo raukius. Daugeltiošia aplin
kiniu velnei, aniolai ir dvasios 
pradėjo apipleszinet ir žudyt 
žmonis, 'keleivius užklupineja, 

ka
k

namus apvagia o tuosius, 
neatiduoda k a turi, tai szaltam 
kraujo nužudina.

Viena suimta “dvasią1” pri-
f

sipažino, buk asztuoni draugai
V . j, U f • * į

nužudė jau daugeli
■ > . k, V I . L ■ I -■11" .L. A

dvasios,
žrhdniu,
paslėpė grabuosia ant kapiniu.

Žnioniš nežino ka' daryt 
priesž tuosius užkllupimus ir 
žudihstas neš pagelbos’ nu6 val
džios negali tikėtis, nes daugio- 
lis isz virsžininku priguli prie 
tuju kubpu ploszi'ku. . gausiai

I H ! • H ■

o pay nitus daigius

t

i 

rūpestingai
. 1 "% ‘ii f" ii

4 Mažai kas rūpestingai 
taisosi prie S.S. Sakramento 
pakiltos, todėl, retai kas pamb-

• ' «■■ * •' t 4*'1 ’■* ■ * '••■* *'
ta blogus papratimus.

ii.
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buk inaldna-1 t ■ suvir-

Indijos Skarbai.

Rytinei Indijoj — toji bc- 
dugnine szalis, kur auksas 
dingsta nežino kur, pargaben
tas isz visu daliu svieto. VIe-

1SZ-

I vežta šuvirsZum 300 milijonu
I , «Įl-

doleriu ir kone kas metas in to
nais gabena auksa ir sidabrą.
Tvirtina žinunai,
miuosia Indijoj randasi 
szum už 18 milijonu aukso nI ' I 1 b , I. i Ą,
visokiu brangiu žemlziugu. In
dijoj randasi daiigiau perlu ne 
kaip ant viso svieto. Badai tu
ri tonais auksines armotas sve- 
ronezias, po 280 svarus.

SHirbcziai karialujancziu Eu 
ropiszku viesžpatyseziu isznc- 
sze priėsz kafe apie du milijai-- 
dai neskaitant buszoliu del-

I į

mantų, rūbiniu ir perlu. Nebe- muose.
rreiltalo viskas tas likos paslėp
ta ndo riėpfioteliu. kin io užpul-

I darni vieni ant kitu papelnytii

,F|

NORĖJO PAMATYT KAIP 
KARVE VERSZIUOJAS IR 

KAS ISZ TO ISZEJO
Juodupės valsėž. — Vyžuo- 

neliu k., sudege p. J. Raupio 
tvartai, daržinės ir gyvuliai, 
o buvo taip: Raupiai iszva- 
žiuodami miestelin paliko na- . • į ’ ' f » I *mus saugoti savo 11 metu pie
menei Vierai Timofėjevaitci. 
Viena karve artimomis dieno
mis turėjo apsiversziuot. Smal 

I si, piemene norėjo matyt, kaip 
tas i n vyks. Jai atrodė, kad tn 
diena karve vėrsziiiosis. Nuc- 
jusi tvariau užžiebė degtuką Ir 
laike rankoje kol sudege, o kai 
ome svilti pirsztai, mete. Nu
kritęs degtukas padege sziau- 
dus. Momentaliai tvartas prisi
pildo liepsnos. Joje žuvo 7 kar
ves, 28 avys, visi padargai, su
vežtas szienas ir, žinoma, tvar
tai ir daržines. Piemene tardo
ma pradžioje gynėsi, sake, ma- 
cziusi isz tavrtu iszeinaut nc- 
pažinstama vyra 
prisipažino.

MAŽEIKIUOSE DIDELIS 
TAUTISZKAS KON

GRESAS.
Mažeikiai. — Rugpiiiczio m., 

23 d., Mažeikiuose invyko gau
singas tautiszkUju organizaci
jų Kongresas. Kongrese daly
vavo Mažeikiu. Telsziu, Biržų, 
Kretingos ir kt. apskrieziu tau- 
tiszkosioS oraganižacijos ir 
jom prijaueziantieji.

Kdngreso programa i adomi 
ir plati: sportas, jungtiniu cho
ru dainos ir kt. Visu oragani- 
zaciju nariai dalyvavo organi
zuotai, su savo vėliavomis, 
mergaites tautiszkuose kostlu- 
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bet vėliau
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t Misdos, žodžius ir darbus
. o

J Jį . ' ' <

visa’dbs apiefavok Dievui,
1 4 ’ 

v V H

1 ...

t Patol nosupra»Į daiigisž- 
ku p/islapcžht, pakbl riepafa- 
gaiisi salyd'bes norą Itefiie'ti del 
Jėzaus. ’ b

t Jai isz szirdios mylėsi 

mins tave; tai jau iiojesžfcosi

U i ... ■<;
r

ku p/islapcziu, pakbl riepafa

' v . . W v,.... .

Diovtv tai Jisai visame dura
. 1 A ' d .. i . i ' . • M.

svietiszku meilumu. *
*

-r.

nuo Jo apturėsi užmokestį 

bin ir gotu d'arįb,

it Pabiidyk savo prie dory
j,' i...-" Jlfbin if geru dar po, o‘ busi ph 

skirias škaitliuja tąrhii Dievo
t

t Meile žmoriiszka, atsimai 
h'uriti y fa karti, bet meile Je- 
žaus yfa maloniai saldi ir am-
žinai tvorenti.
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Skaitykite “Smile”

“atsikasti obiio- 
mielai sutiko ir dave

tu vieta, kur jiems niekas ne
trukdytu.
kiansia.
patogesnio ‘4 rojaus,”
Adomas laukia jos sugryžtant. 
Praslinko pora valandų, bet 
Jevos nėra. Tuomet vargszas 
Adomas pasižiūri kad terp kit
ko ir jo pinigine sū likusiais po 
baliaus 23 lt. pražuvo. Jeva su
rado ir vede in kriminaline 
policija. Taip istorija ir iszki- 
lo vieszumon.

Paaisžkėjo taipgi, kad tik- . < I • į JI

4‘Adomo” pravarde 
yra Juozas R-kas, 53 metii am
žiaus ūkininkas isz Vizgirdų 
kaimo, gi “T

f » • • J I 'f

vadinamas yra Stase Virbic-

Viskas sekėsi pui- 
Jeva iszeina surasti 

m likesrojaus

roji szito

Jevos” tikras pa

kieno, po tėvais Žideikiute.

LIETUVOJE TRŪKSTA 
DARBININKU — SUVAR

ŽYS ISZVAŽIAVIMA
Kauno “Dienos Naujienos”

raszo:
Turnt galvoja, 

szimet atliekami dideli

i

kad krąszte 
vie- 

sziej daYbaFfF kad eina labai 
intensyvysi privatine statyba 
miestuose, jaueziama didele 
stoka darbininku. Ypatingai 
ryszkiai jaueziama darbininku 
stoka žemes ūkio srity. Kad 
darbininku skaiezius neturėtu 
tendencijos dar mažėti, vidaus 

su-
užsieni

reikalu ministerija mano 
varžyti iszvykima in 
darbo icszkojimo tikslais.

Geriausia Giedantis
Pauksztis

Gyveno kita karta didžiame 
atsiskyrėlis.miszke senelis

Užsmanc jis karta pasilinks
minti dangiszkuju paukszcziu 
giedojihui. i

Pasivadino jis kranklį ir ta
re jam:

— Ek, aplekiok* visur, pa-
tirk, kokis pauksztis geriausia 
ir. saldžiausia giedot gali ir ku
ris pauksztis gerausi baisa tu-
ri!!..

Dalyvauja ir Tautos Vadas 
J. E. Respublikos Pfczidbntas 
p. A. Smetona. * <

J * t • I •

SZIU METU NEMUNO 
.»• - J .4 t h . *v, J • A

Nulėke vania jeszkoH in 
■miszka; jėszkojo visa menesi. 
Ant galo perioke savo pėnkis 
krankliukus.

— Sztai, teve teisingasis!— ožiai, leve leisingasisi—- 
tarė kranklys, — asz iszlekio-. 
jau per visa pasauli, klausiau 
kaip gieda invairus pauksz- 
ežia, bet ne vienas isz ju negie
da taip gražiai ir neturi tokio 

bal tiniu laiku užimtas Kauno balso, kaip mano vaikai. Todet

j »,# i

VAGOS DARBAI.
Vandens keliu rajonas da- da taip gražiai ir neturi tokio 

i i 1 * m i w
" T . , J l „ , » k ii A ' > *'

žiemos uosto praplėtimo dar-
1bais. Taipgi dirbama nuvalyti 
Nemuno vaga ties Rumsžisž- 
kiu, kur randasi, taip vadina
mas ^velnio tiltas”. Szitas 
darbas pravedamas tikslu pra
plėsti laivininkyste Nemunu.

asz ir atvedžiau juos .pas tave, 
kad jie savo giedojimu tave pa- 

a I Ji .. ' t . t , J ” ’I 4 i» . * * J . i! '■ *> I M

linksmintu.... Paklausyk ju gie

I' į lk' 1 ' •

Be to’, dar atliekami Nemupo 
krantu tvirtinimo darbai ties 
^ažasUais. kur numatyta

k,,* ' 1 1 'i J ' l 11

statyti Jiidro-elęktrps stoti.
pa-

dojŲno, ir tu busi man dėkin
gas!...

Nusijuokė senelis if sako 
krankliui:

— ■ Tiesa tu pasakiai, Dievo 
paukszti, nes kiekvienam tėvui 
•savo vaikai yra geresni (r gra
žesni liž kitu valkus. . _ a

t

iszaiszkiiii.mil
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Dievo Stebuklai
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Kovas isz Varvaliu nusipir
ko kuliamąja maszina ir pasi
samdęs darbininku iszsikule 
rudeni savo javus. Vienas kr- 
tĄs kaimynas norėjo pasisam
dyti nuo jo maszina bet Kovas 
rietufejo žmogaus, su kuriuo 
galėtu’ leisti maszina pas kita. 
Neturėdamas berno pats nega
lėjo iszVažiuoti isz namu.

Nedėliojo po pamaldų mies
telyje apstojo Kova kaimynai 
ūkininkai prasze:

— Ar girdi žmogeli atva
žiuok iri mus su savo maszina! 
Nors mes tau ir užmokėsimo 
už tai,
3ztai mes, susidėjo su Rimku- 
nu..M , r- ■ ’

maszinos

bet greit iszsikulsimc.

r
Ir asz noriu 

kulti — atsiliepė kitas.
— Ir asz kulsiu ir asz! Tik 

atvažiuok! Už vieni kito vyrai 
apstojo Kova szauke.

Negaliu! negaliu! — 
Szaukia Kwas — neturiu laiko 
bulves mano nekasios daržai 
sziaudai nesuvalyti... 
dar kulti yra.

— Pasdsariidyk žmogų ir 
leisk maszina. Užsimokės tau 
už viską, dar-gi gera pelną tu
rėsi ...

Kovui patiko toksai patari
mas, emo dereties už maszina. 
Suderėjo po tris rublius 
diena.

Kitas, suradęs kupri atvedė 
Kovui:

/ — Sztai asz tau ir žmogų 
suradau — tarė —■ žmogų iszti- 
kimas: jis karta ranka indaves 
maszinai, žinos, kaip su jaja 
apsieiti.

.» Kovas su kupriu susiderėjo 
po pusią rublio už diena mo
kėti ir nusivežė namo. Ant ry- 

; tojaus eme kulti namie. Kup
rys, nors mažai tegali dirbti, 
bet apsieiti moka puikiai: ma
szina nustatę gerai, eina ir 

. nors viena ranka, bet paspėja 
kiszti ir lygiai varo: matyti, 
jog tikrai prie maszinos pri
pratęs.

Pabaigus Kovo kūle atva
žiavo kaimynai maszinos. Isa- 
leizdamas maszina Kovas kal
bėjo kupriui:

— Atmink, Povil, kad ma
szina man kasztuoja du szrm- 
tai rubliu; dabok kaip aki kak
toje. Sugadinus kas už tavo at
sakys ?

— Ant mano atsakymo —• 
drąsino kuprys — niekas nesn- 
gadis, nebijok.

Kfcleta’ dienu isz pradžios

I

I

miega sau sziauduose girtas. 
Kovas prižadinės ji, ima bar- 
ties:

*— Ar tu Povil, taip žiūrai 
maszinos? O puse rublio imi! 
Kas man užmokės, kaip su
draskysite? Vežuos namo, ne
duosiu niekam!

Dažinojo ūkininkai ir supuo
lė vėl praszyti, prižadėjo deg
tines nei stiklelio kupriui ne
duoti ir maszina geriau žiūrė
ti.

neimsiu

TVS

bulves

savo

už

— Nei in burna, 
tos smarves —• užsižadėjo kup^ 

juk ir dabar nebuvau 
girtas, taip sau snaudulys apė
mė.

Nuvarinejes piemenis szalin, 
pats eme in maszina kiszti. 
Kovas ta kart paliko dar bet 
ant rytojaus atėjės, rado kuprį 
vėl girta.

— Dabar Povil, man jau ta
vęs nereikia — tarė
nusikasiau, asz pati? prižiūrė
siu maszina.

Užmokėjęs kupriui už ta lai
ka, kiek kūle, atstato; patsai 
Kovas nepasitraukė nuo ma- 
szjnos. Kuprys gavės kiek pi
nigu isz to apmaudo nuėjės ge
re, kol visu nopragere. Po tam 
virstuliuodamas atėjo prie ma
szinos, atsistojo ir svyruoja. 
Gaspadino atėjo ir nusivedė 
Kova ant pietų. Kuprys pama
tęs jog Kovo nėra, pripuolęs 
priė maszinos pradėjo maiszy^ 
ties.

lta ip

kuprys, pristojęs prie maszinos 
• ktrtė gerai; po tam,'palikes ki- 

fam klszti, pradėjo kareze- 
inas lankyti. Ūkininkas, pas 
kuri kūle, matydamas, kad 
kuprys degtines jieszko, pra-
y®j° ji girdyti, kad gveieziati 
kultu. Kuprys, jei ne isz savo 
Iriszeniaus, tai isz ūkininko, 
C’s kaip girtas, taip girtas;

aszina valdo, kas tik nori, 
kiekvienas ptfsrbernis, ar ple- 
inuo turi valia kisžti in maszi- 
ria ar arklius varinėti, kaip ku
riam patinka. Kuprys, kad rr 
inato kartais, bof, netnszčzla 
galva juokėsi, jog maszina ne 
ėavo balsu kaukia.

t

--------------------------------------------------------------------------------

dar kažin koks važiuotas, tam' 
sojo nieko nemanydamas už
kliudo už stovinezio vežimo, 
sukrutėjo vežimas pasitraukė 
arkliai ir su'skambejo skambn- 
Iris.

— Žydą, veljiiąfc nosza. Kaa-
gi kitas dabaf vilksis, tas at
sake.

* I

— Na, asz ji pagazdinslu,
—-

...     p ■    "       * ■1 —

,kla ir papūsk in nosi.
f I—I III.*

les medis buvo? — paklausė 
kitas.

i

Tur but dideliai susza-

isztraukcs repamėtysimo 
vol veri isz czebato aulo, gulė
damas vežime pliaukszt iii že
me!

Arkliai prunksztelejo, žydas1 
sukoikos niivažlavo, ir mušu 
pakeleiviai trankia toliau. Po 
valandoj, no toli’ miesto, pra- 

jas arkliai ant lietaus, nei kur f dėjo zemskis szaukti: 
paszerti szalta, nei kur tver- 
ties.

— Na, ar tu dar ežia stovi? 
klauso keleivis — nėsitikojriū 
jusu pavyti. Kur tavo ponai?

— Giltino surieszo visus pas 
ta mokytoja ir tenai kirmija, 
kad juos velniai Iceiko vežu

— Kas ton taip sukvietė 
visus?

— Sako, kriksztynos af 
eina vienas kito jcszko- 

dami; rasžtininkas zemskio, 
virszaitis rasztininko, tuo tar
pu visi sulindo gerti. Per visa 
nakti, turbūt ir iszusz.

— Tai ir zemskis ežia?
— Kaip-gi! O man zemskis 

reikia nuvežti. Koks dabar ke
lias, koks važiavimaš nakezia? 
rūpinosi pakeleivis — negana 
asZ sugaisziau, 
cziausi, o ir 
Reikia ar neiszvarysiu 
ponus važiuoti.

— Tuo tarpu ir ponas sta- 
rosta prapuls! inejes, kaip vi
si juokėsi vežėjas.

— Ar tavo galva apsisuko?
* k »

Juk iki auszros reikia būti 
Sziauliuose.

Iszlipės pririszo ąrklius ir 
nubrido per purvynus szvlo- 
siuju langu linkon. Po valan
dos tenai pradėjo žiburius ne- 
szioti duria varstyti szukavi- 
mas girdėtios. Atsivėrė durys 
iri gatve ir kažin kas apszvio- 
te: f

szadei! — szaukia užkimusiu 
balsu.

— Važiuok szen Juozuk! 
■Važiuok ' szen prie duriu — 
szaukia atbrizdamas starosta. 
Visi nusigėrė, nei abt kojų ne
pastovi. Tu važiuok pacztinliis 
pirma:.

Privažiavo abudu prie pat 
duriu. Virszaitis su rasztinin
ku nosim ardami, in vežeja in- 
sikibdami, insirito vežiman, o 
žemski Storasta in savo veži
mą gavo gidscziomis inversti

kas...

V •

arklius kauš- 
czia sugaisztis.

visus

Ei, knczer, pod a Vai lo-— Tu kvaily, nemoki kiszt, 
inlindo stumdamas berną. Po 
tam pagriebęs pėda, 
grius in maszina pats kaip virs
ant vii*szaus, ir inkiszo sykiu 
savo sveika ranka. Ne savo ba! 
su kuprys pradėjo rėkti supra
to kūlėjai, kas ji laiko, kol sus
tabdė arklius, kupriui ir akys 
pabalo. Greit atbėgo Kovas ir 
daugiau žmonių, isztrauke isz 
maszinos be rankos... 

♦ ♦ ♦ *
Visi Szventi artinasi, ruduo 

baigiasi, žiemos visi laukia. 
Dienos tuo laiku trumpos 
pricg tam apsitraukusios sto
rais debesiais: vienas laszas 
lietaus, kitas sniego krinta. 
Dangus pilkas, oras — tamsus 
žeme juoda, diena, rodos, dar 
trumpesne, o nakezia, nors pir- 
sztu durk in aki; tokia tamse- 
nybe! isz virszaus szlapia, že
me szlapia, kelias — ^ieni pur
vai. • •

Miestelyj, palei karezema, I rieisžpasakyta: daugiau*reikia 
ant gatves stovi vežimas, pora duoti

fcavo balsu kaukia.
UŽ keletos dienu Kovas, ga

ires laiko, eina pasižiūrėti ma- 
^zinos, isztolo girdi keista jos

kaip ten bu
vo? Tiesa, suszales buvo... 
per tokius sZalcZius! Ar su- 
sziiliirias, ar ten kreivai kaip’ 
'užstato, tie mei'striai' tolti už
migo ar neiszšipaglriojė... 
Žydas, barzda priputos, laksto, 
tik laksto: viehas nė ka pada
rysi. Nuritome in pasieni ir gri-

Kas žino

mūrininko

siena. Mano-gi levui insake tod 
vietos daugiau niekam nerody-

" i ii i'^" 1 A w ’ Jr "JLillF a...

— Kas ežia yra mano 
jai? szilta ir SzlApia, ar ne Van
denio pribėgo iri cžebhta?

Starosta, užbriežes degtuką, 
žiuri pef zemskio czeba’to aula 
teka kraujas.

— Važiuokite groieziau!— 
šzaukia iszsigandės — 
jau negerai.

Visi poriai iszbūdo, degtine 
iszgaravo, zoįriškis pradėjo 
vaitoti. Atvažiavo in miėsta, 
zbrnski iszbalusi, kaip be krau
jo laszo, iszkcle isz vežimo bet 
su koja neatsiremia, o kraujas 
isz czebato aulo, kaip isz szaltl- 
nio plusta.

Nuvožė tiesiog in ligonbut?. 
Nuplesze ozėbata, rado kulka 
letenoj instrigusia...

ko- ) lės, kol kada nuvažiuosiu.
. J ,
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czionai

zefri’skis pradėjo

♦ o
Szventa diena, po pamaldų 

paszventoryje ir :
priesz bažnyczia žmones, vyrai
ir moterys būriais stovėjo ir

— Mat, rodos mėh'kas striu
kis, o kiek vargo!

— Norėk tatai žmogus už
darbio!— sžnėkėj6 vyrai.

— Nekokį ežia uždarbiai 
tik nenorėjau atsisakyti zems- 
kiui — aiszkino senis — praszo 
nenori ant lauko pūdyti, bran
giai Blusiui užmokėjo, o pats 
su ta savo koja sugaiszes.

— Sako, reikės jam pjauti 
koja ?

— Kažin? užgydyt, ar nup
jaus, juk daktarams neskaudu.

—•' Vienos nelaimes Szi ru
deni: antai Kuprys parėjo, be
rods ranka užgydo, o kas isz 
to? Abidvi kaip pagaliai, nei 
pavalgyti, nei kojų apsiauti.

boba laukdama
“ •— » f •

Netolimas, 
savo vyro rotuosfe, klausėsi vy
ru kalbos, ant galo neiszkente

miestelyje I neprabilusi:
— Žmonos sako: nerodo da

bar Dievas stebuklu, nerodo I
sznekucziavo. Keletas vyru, q kokiu reikia stcbuklu? Vi-
sustoja paeziame paszventoryj 
sznekejo. Dar vienas, paėjės'

sėš tos nelaimes isz to klevo 
kuri Bliusius pardavė, — vy-

isz sznlics., paklauso seniausio- rni elne ldau(įyti&s 0 boba to-
jo isz būrio:

— Na, dede,' kaip pavyko 
vakrykszto koliope su t a ja ka
lade, kur gairę^e pasitikau?

— Jau su ta mano kelione 
neduok Dieve! Nekeikiant, rei-

liau sznekejo — kiek tai nelai
miu užtraukė? Ar jam iszpuolc 
parduoti? Juk tas klevas turė
jo koplyczaite su Dievo mukai

— Kaip-gi Dievo muka kop-

ma
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RŪMAI IR PIRKELE
■ * »

• Jauna panele Gertruda gyve
no puikiose rūmuose ir nema
žai isz to buVo pasipiltus.
Viena diena ateina pas ja Ma

ryte, pavargusio 
duktė ir sako:

— Mario tėvas guli jau ant 
mirties patalo ir praszo, kad 
panele pas ji nueitu; sako, turi f ' 
koki laba svarbu daiktu pasa
kyt.

Bot jauna panele su panieki
nimu atsake Marytei:

— Koks jau ton gali būti 
didelis daiktas, apie kuri toks 
pavargęs žmogus nori su
nim kalbėt! Eik tu' sau namo; 
asz in jus nusususia pirkele nO- 
eisiu.

Maryte iszejo, bet po valan
dėlių: atbėgo vėl ka-tik kvė
puodama ir skubiai tarė:

— Mielieji panele, eik kuo- 
greieziausiai pas mano Ieva! 
Jus nebaszninke motina karo 
motu liepo didele dali savo auk 
so ir sidabro užmarinti in romu

ti,' kaip tik Tartistai, kada' su
kaks Tamstai dvideszimts me
tu. Bet dabaf jau jis beveik 
mirszta ir dėlei to negali taip 
ilgai laukti. 1

Dabar tik skubinosi Gertrū
da, kiekgalejo. Bet kaip iritejo i 1 * ’ A* t

in pirkele, teisingasis senukas 
buvo jau be žado ir rieuŽilgib 
visai atsiskyrė su sziuo pasau
liu.

Puikioji panele isz galesczio 
ir piktumo ant paczios saves np 
žinojo ne ka daryti. Liope ir 
vienur ir kitur griaut rūmuose 
sienas, bet veltui! Nerado ne 
mažiausio turtu ženklo.

Kaip ji paskui gailinos, jog 
per savo puikybe paniekino net 
mirties valandoj tokiuo geru ir 
tesingu žmogumi, per ka nu
stojo dideliu turtu.

Kiek tas jos gailestis buvo 
vertas — teik, bet nors aiszkiar 
suprato sziu žodžiu teisingu
mą: Szirdis kieta ir pilna pui
kybes — tu priežastis skausmu 
daugybes. t < •* I

<

TARADAIKA

Inejau in viena grinezia, 
Motero guli ant lovos ir dejuo

ja, 
O kelios sėdėdamos už stalo

1 . dainuoja,
kia sakyti kad butu velnias La boba, ir daugiau žmonių at-l Gudimis szirdelcs jomspasa- 
pagaves voreziau.. • 1 ”* ' * - .

Asz taip ir maniau, kad L _  - - -
prisivarysite pptyb ir arkliai: tratcjo pirmbji bobA - Blu-

lyczaitej inkolta — tvirtino ki

pagavės vorcz’ųui.. •

Tai ne gerai, 
Tai ne vyrai.

Tiktai piemens taip sako, 
Kad neverti pypkes tabako, 

Nuo to atpraskite, 
Kitokia sznokta suraskite.

Viena moterėlė savo vyra su- 
rėszthio,

Ir pas vai ta sutasžcsrino,
* kad reikėjo 30 doleriu užmo

kėti, 
Vargsze nežinojo ka daryti.

Kvaila esi moterėlė, • 
Kaip kopūsto galvele, 

Nors ilgus turi plaukus
Bet protas menkas, 

0 • •

Buvau ana diena Szenadori- 
ja ant szermeu, tai užėjau in 
viena pleisa at atsilsio. Nusiy
riau in paszalini ruimą kad bis- 
kuti atvesti, ba matote mhn 
neiszpuola tokioja vietoja sė- *
dėti su tokiais. Vos spėjau ko
ja inkelt, mislinau kad mąri 
kas su kumszcziu reže in tarpa 
akiu, o tai ne kas kitas, tiktai 
biaurus pokas dunkstelėjo o 
kad nebutau už advorijos susi
laikius butau ragažium apsi
vertus. Oj smarve, smarve! Pil
ni kampai szaszlavu, o norint s 
turi tiktai kelis vyrus, tai lo
vos neklotos nuo Naujo Meto. 
Biedn i tie vyrukai, net pagel
tę nuo smarves, o vienas jau 
nuo Dži u lajaus žegdi ir žegsi.— 
Na ja da žegsi!

0

. * _ , * ' • * » kiau,
Jisai nesistebejau, 

Bobeles mesutes prikopia, 
Girtos net apakia.

Ant manes nieko nepaisejo, 
Gere ir mesa paseziavojo,

Prislinkau prie lovos, 
Prie vaitojanezios žmonos.

Mislinau kad lova apkaiszyta 
O ežia szirdelcs paintukems ap- 

gus užmokėjo; ar jo Dievas nei . statyta,

' ’ Mistiko in ta pusė kiaušy ties.

/

kokia diena buy o.!.
♦

— Isz namu buvo gražu, 
kaip tik užsiritomo kalada Ir 
iszvažiavome, lęaip ims snigti, 
purtyti, rodos — dangus su že
me susimaiisze — pasakojo se
nis — plunkame, plunkamo, 
duodamės, duodamos, sniego

*

I I i ,4 k A’

i Pamislykite patys —-

sius pardavė,’ betrukus pa’ts 
staiga be kunigo, be niekur 
nieko’ pasimirė. Kuprys kirto, 
o ar jam iėzpUolė szventrt medi 
kirsti? Dievais parode stebuk
lus: ta paežia ranka nusimalo 
maszinojc. Zemskis pii^o pinl-

priverto, vos iszbrenda arkliai. nubaude? pcrsz6vo sau koja.nes pats negalėjo.
Važiavo, plenszke per pur

vynus musu pakeleiviai po
• _ 1 w < I l<CiJL All 1YAVCV UTLCAAM VAJLOVCl, LCVA pvienas kito vežimai per kiaura H. J • .». ,virsta. Gerai dar, kad berniu

ką pasiėmiau. NuVargomė, su

Veži ma š nebūtu taip sunkus, Asz vežiau in tvartoka,
kaip keblus: tai in viena puse, (aL h. man0 arkliai iga5pro]cst

nakti. Pacztos arkliai pristojo, 
nei botagas nieko neinveike, 
Ponas virszaitis su rasztininku 
suvirtę vežime, knarkia. Sta- 
rosta zemski kaip parsza negy
va vožiasi paskuj. Nors lietus 
truputi nudtojo, bet tamsybe

tai in kita kaip virsta, taip 
virsta. Gerai dar, kad berniu-

— juokėsi senis.
p-!.4 Arkliai,

niekuo nekalti gyvuliai, o sa-

O kad ir nebage'isz kožnos ra- 
. gauna,

Bet sveikatos negauna.
Nežinau, ar tai buvo po radinu 

Ar kriksztynu, 
Kūdikėlis smarvėje guli,

_■ | plukome patys ir arkliai. Czia kaisi gcrai priVarg0S _ trft. 

tojo boba — bėt žiūrėk, ta gele
žis, negyvas, neiszm’in’tingas 
sutvėrimai, ir ta parodė, jog 
szventd daikto nėgfalima užka-

h* i 11 t n r*- •! ’.jy* j *

vakaras užejb — matomė, kad 
in vieta nenuveszimo. Nukin
kąs parjojome namo: nepagaus 
velnias to striukio, sakau.

—- Su kuo jis taip vargo, ka I bin'ti. Ar nė visos nelaimes isz 
f arkliams ant valios, I vėže? ~ klausė kitais isz sza-1 to kleVo?

arkliu pakinkytas. Arkliai^to- l kaip juos keravoti. Vožėjai ari- lies priėjės.
vi galvas nuleido ir dreba isz szale iszlipa, ii: peksti brenda 
szalczio; nuo kareziu ir szonu 
varva vanduo. Kada su purkšė
ta ar susipurto suskamba prie 
szono skambalas. Vejas szniok- 
szczia taszkydamas lietaus ir 
sniego laszus. Vežėjas susirie
tęs in kupra ausis in kalnierlu 
infraukės, rankas in rankoves 
šusineres kinta prie k a rėžo
mos pasienyje.

Paczios jau iszvakaros: žy
du žiburiai po viens kito jau 
pradėjo gesti: kur nekur tam
soje šusžrieka žydai eidami na
mo ir taszkydami purvais. Tik 
vienuose namuose yra szviesu. 
Visi langai nors užleisti balto
mis uždangomis bet jsztolo ma
tyti szmiežavimas vaikszczio-

r v ■» f -11,1,1 < »* ’

kaukimą. Priėjės artyn žiuri: janeziu žmoriiu po vidurį, o ar- 
pusbemiai kelbsza in masžiria cziau priėjus not girdėt trehks-

? j
hornet perdaug užkimsžta,1 nias.

kitas arklius plaka.
> ■■

javus.E
(tuomet tuszczia birba. Kupiys
'fa,,

mas, dainavimas ir szukavi-

Ta paczia gatve atpliauszke

kaip arkliai, |

Munszaine aplietas, ar tai no 
buli, 

Su galva palingavau, 
Ir pamaželi iszejau, 

Ba ilgiau būti negalėjau.
Dziovaž svaiguli gavau, 

1 Skubiai tolyn ėjau, 
No noatMižiurejau.

Tai taip Lietuviszka tauta 
gaiviname,

Taip tai laji mažiulei! pri
imame,

Vos ant svieto atojo,

'Lfmiwm1
«

— Mat, bėįfaliriirii šfėbuk-
O-gi klevą veže in tafto | lai! Kad giftuoklis irilindo tn

maszina, afba kitas nebėnusi- 
manydamas rierisisžove — jub- 

— Sukalbėta ant ryto pjau-lkeši kiti — ir tamstri kada 
— pasakojo senis *— manos nors

jau ir ponai pradėjo busti, krn- Į nei miegas neima. Kaip menuo prirgritiHi iri pusnyną ir bus 
tėti suszale.- patekėjo,pasivadinės bomlu- stebuklai!

— Pojezdžiai, paskoriei! —- ka, vėl iazbrazdėjau. Doku Die-1 
šzaukia, o arkliai vos tik kru- vui
ta. - ‘ " | ra pyszkianti. ’

šzale vežimo. Pasiganyti kar- ka pjaudibti, kuri zemskis pir- 
czemos riera: ant galo reikia ko nuo Blusiaus.
Skubėti, ryto anksti reikia but!
Sziauliuose. Važiavo, važiavo, ti

Arcziau miesto pradėjo rari
ties didesnis krutėjimas va-1 pasiūtos szaltis 
žiuotu if paežiu Žmonių jau at- tas.
sirAdo ir priesžais pradėjo jau 
vcžrtbis pasitikti.

ptiga nustojusi, bet viet- tai. niekokis stėbuklas — atsl- 
_ _____ • ' 1 > liėpe kita bėba

— Taip, vakar ryto buvo vai'ksėziojo su giltinė arit no- 
tvirtino ki-|sms, vienas sykis nemelavo ir

1 H 'A 1 F n
1 1 . ■* ,

— Kaip sau norite, o ežia

—T

* * i

— Triigi/ ir iries kaip tik

Vienas žydas važiuodamas ta.

riiais arkliais. Pradėjo szukau- ras iszpjovei?
■ I ■

iri- Taigi dar nepasakiau

pri'eszalš, sukliuvO su paczti?

ti, arklius stbbidyti. “Atši
lt »kliudyk! ponai vežime! 

pyko etriė keikti, baftiės;

PIANO SOLO
cMntion of At 
Mnllar Lithuanian

A

I

I 
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j.'prisigork gerai, patvoryje | h. aplictas namie lovoja gulcjo.
O jus girtuokle^, 
Jus nezbazninkes.

““ O knip Blusiaus smortls, | rpokiu moterių negali pagirti, 
Tiktai kolioti,

Ar lazda duoti, 
Arba kocziolū iszkocziuoti, 

Katrri motero voliojasi girtybe, 
Trii paskutine biaurybe.

Man rodos, vis tiek ar Kaii- 
niszkai,

Ar Suvalkiszkai, 
Ar kitokį ukiszkiai”.

Tai skirtumo jokio neyra, 
, I < •

seniai jau

!

Szi Albumą Lietuviszku Szokiu 
Gaidų ar Notų ant Piana gau
nama pas • ,

gana. x

huvilkome savo kalade in vie- [viekas stebuklais rodo — gin- 
‘ įu • į czi josi pirato ji boba, jau va-

— Lentas ar parvežei, ge- žiuodafna namo.
— klriusia kiltas. '

■I 1

r—- Seni žmonos, 
Palauk dar, kol iszpjaus! Į bobos turi ptisirinke visokiu

o labiau’

paša- prietaru, burtu — isznokuczla- 
pa-1 ko jo senis — beausztant nu vii- j vo skirstydamiėsi žmones —v

• 9 7*1  ̂ Į t * I’tii ui

juto tai if zėmskis antrame ve- fyomo, tuojrius sutrinkome drir- jriunuju neap’gaufei: panjato vi- 
žintė: [binihkai, ližkurė tdrto'kri. Kaip' šokiu atsitikimu priežastis, jo-

Į — Kas czlri važiuoja prie-1 tik pjuklnš prileido, už pirmo ki stebuklai nevaidinusi gnlho- 
[ szais? — klausia ritarostos. į kirczįo džingt! ir nudaužo pju- jė.

i

Ba viena kalba, viena viera.
■ « • * • W ♦ •

galas.

Tiktai kvailiai prasivardŽioja. 
Kaip1 keturkojai viehi ant kitu 

loja.
Vienas sako tas geresnis, 
Kitas, ktid tas svpikesnis,

W. D. Boczkauakas-Co. 
Mahanoy Oity, Pa.

12 ISTORIJOS U2 25o
Nedarykla skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai.
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaitės 
o rado paczi*. Stebuklinga kuėsia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte dukters. Nelabas vyras, 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaesiuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25e.

j W. D. BOOZĖAUSKAS - 00^

A-BE-CELA arba pradifa Aai 
raszymo, del Lietuviszku vaflM. — 

W. D. BOCZKAUS

■v

V.lniukaa

Onuka.

MAgAW CITY^A.^1 

tymo h 
< 15c 

D. BOCZKAUSKAS.CO-» 
Mahanoy city, pa.
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
— Rytoj Utaminke, pirma 

diena Rugsėjo — September.
— Už savaites laiko atsi

daro mokslainos.

Straikas Maple Hill ka-y
sykloje pasibaigė ir darbinin
kai szi ryta eugryžo vėl prie 
darbo.* Straikas tęsęsi nuo 17-

* ll 1* *to Augusto jr ant susirinkimo
praeita Petnyczios ryta buvo
nutai ta užbaigti straika. Uni-

> ‘ • t 4 *
jos virszininkai su kompanija
rsztyrines darbininku reikalu-

I

vima.

—. Rinkimai artinasi. Mu* 
su .Lietuviai privalo drueziai 
laikytis balsuodami už savo 
kandidatus. Penkto vordo Lie
tuviai nepamirszkite jog turi
te savo kandidatn ant Konsel- 
mono p. L. Wasch kuri priva
lote aprinkti.
.P •' #. I
.Ana diena vienam isz s ’
musu artimu miesteliu, važia
vo hutomobiliu tūlas Lietuvis®- į-* ”
kas sportblis, kuris su viena 
ranka kietavojo automobiliu o 
su,kita kieravojo merginos He- 

J • > • HO. 1 ••njeui, kuri sėdėjo szale jojo. 
Sportelis nežiūrėdamas kur va- 
žiijojė, pataikė in stulpą, 
daužė karburatori ar koki ten 
pmbeli ir vos nesudauže 
tuszęzio pakauszio. Gerai spor- 
telijri. Ddl ko nepadaro kaip ki
ti jdaro: iszvažiuoti ant geres
nio kelio, kur galėtu kieravoti 
mergina su abiem rankom, o 
nepatiktu ji nelaime ir sziadien 
tūrėtų savo, “svythart.” — No

sn-

sau

turėtu savo, 
brajns, dear Viliam!

J * > *

i ‘
— Kaldami anglis isz seno

’* i ‘ I

•— Kasdami anglis isz seno 
brurflo, staiga i sugriuvo virszn- 
Ufi. ujčmp^zdftifla. ■

va’Kojnelauska, 37 metu, o jo 
dū draugai Statkeviczia ir Va- 
silovskis iszsigelbejo nuo mir
ties*. Velionis paliko paczia ir 
szeszis vaikus. Gyveno ant 538 r j , J1'1' • • * */ . O1 ' *

Railroad; uli.

’ Per ntidarj’ma daugeli 
kasyklų Skulkino ir Northum
berland pavietuosia daug ang- 
lekasin sugryžo prie darbo, nes 
kompanijos aplaike daug už
kalbinimu ant anglių. Spėjama 
kad‘ laikai truputi pasigerins 
anglinesia. •

J»

Panedeli gryžo in moks
lą, • University of Pittsburgh,

* t "i .

r

zmo-

Pittsburgh, Pa., Vincas Valin* 
ežius kur baigs dentist o kursą.

~ >Keii metai atgal, 
gus■ geisdamas pasivaikszczįot
po Aplinkinius puikius kalnus, 
galėjo eiti ar in vakarus ar in 

; lytus ir inkvept orą ir džiaug
tis Isz puikaus regėjimo ir gam 

’ tos, bet sziadien viskas aplin
kui Mahanojaus persimainė — 
doleris ima*vrrazu ant gamtos. 
Kompanijos subjaurino kal
nus, iszkasdami isz juju juodus 
dejjnantus ant biznio. Musu 
puįkus kalnui pradeda isznyk- 
fi, medžiai iszkirsti arba iszde-

vietoje žoles ir pievų tai 
Juodi akmenai arba dortban- 
.M.......................................
- «_ ZT

• t Subabdj tikos palaidota 
Helena Leszkevicziene, 215 E. 
Lloyd uli. ant kuriu dalybavo 
daug- giminiu ir pažystamu.

t Subatoja likos palaidotas 
Szimanas Adamaviczius, kuris 
likos sužeistas Ellongowano 
kasyklosia. Pamaldos atsibuvo 
Szv. Jurgio bažnyczioja.

Frackville, Pa. f Albert ūkas 
8 metu sūnelis Onos Žilaitiencs 
52 S. Broad Mountain avc. 
mire po trumpai ligai.

9

kad jos

Baltimore, Md. — Pereita 
savaite kambaryj“ kuris buvo 
pripildytas gazu, rasta užtrosz- 
kusi Ona Bakuleviczinte, 15 
metu amžiaus Lietuvaite. Mer
gina nusižudė del to,
motina neleido dirbti kaip 
tvarkdare vienam vietos kine
matografe.

Koroneris pripažino invyki 
savižudybe del nežinomos prie
žasties.

Mergina pasako savo moti
nai Anna Bakulėviczione, kad 
jai siūlomas darbas kaip tvark
dare vienam vietos “movie” 
teatre. Motina prieszinosi ir ne 
ledo jos dirbti tokio darbo. Del 
to invyko ginezas ir nesusipra
timu.

Pora minueziu vėliau Ona nu
ėjo in rusi savo namuose 
N. Calhoun St. ir inejus smar
kiai užtrenkė duris. Kiek vė
liau pastebėta gazas. Nuėjus in 
kambari, mergina gulėjo jau 
užtroszkus. Tuoj praneszta 
policijai ir paszauklas, ambu- 
lansas. Pdr dvi valandas ligo
ninėj bando isžpumpuoti ! isz 
merginos gaza ir ja atgaivint, 
l>et nepavyko. Ona Bakulevi- 
cziute j’au buvo mirus. V.

movie
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ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

Cvietkus eida-

žasties 
liaus.

— Lietuviu diena atsibus 
per Labor Day, 7 Septemberio, 
Sans Souci parke.

— Rugpiuczio 19 diena vi
siems gerai žinomas Lietuvis 
siuvėjas M. J.
mas gatve pamate, kad mote
rį szkes rubai užsidegė isz prie- 

sugedusio automobi- 
Rubai smarkiai dege ir

inotoriszko Sirijone tautybe, 
szaukesi pagelbos. M. J. Kviet- 
kus pamatęs, kad moteriszko 
randasi mirties pavojuje, puo
lė ja gelbėti. Draskydamas mo
terį szkes deganezius rubus, jis 
apsidegino ranku pirsztus ga
na pavojingai. Nors buvo greit 
suteikta jam gydytojo pagelba, 
bet negales kelias savaites dirb 
t i, nes kaires rankos pirsztai 
labai apdego. Moteriszke visai 
nesužeista. • —V.

— Buttler kasyklos, Pitts- APIE MOTERES ISJZ 
tone pradės dirbti Septemberio 
1. Apie 300 darbininku sugryž 
prie darbo.

— Nedėliojo atsibuvo ap- 
vaikszcziojimais gimimo diena 
dvieju motu Robertelio, sū
naus Antano J.: Bnraucku, 82 
N. Atherton Ave.> ant kuriu 
dalybavo ponstva Barauckat 
isz Shenandoah,
Brunerinte isz Aūbnni, N. 'Y. 
tėvai ponios Barauckienes F“. 
W. Boczkauskai ir brolis Flo
rijonas BoczkauKkas su
myna isz Mahanoy City. Ro- 
bertelis aplaike puikiu dova
neliu ir linkėjimus užaugti ant 
didelio vyro.

“LINKSMU ŽIEDELIU.”

Viena mergina davatkų pri
kalbėta pasižadėjo .panystei vi
sa saVo amžių paszvesti, ir 
eidama prie kunigo melde ,už- 
tvirtiti U jos pažada prisiega. 
Kunigas tttidetlinėjo tolesniam

tarnu ir skaito ji sau lygiu bro
liu.

I
A

J.

— Ah! tai jau dabar žinau 
delko tete taip tankiai bueziuo-1 ’ 
ja musu tarnaite Mare, o tai jis 
turbut ir Demokratas.
I

f h7
lįii^.ilįįi

pana Irena

r
laikui ir liepc palaukti.

Karta ta mergina atėjo prie
i

kad jokiu budu
* P 11kunigas josn egalejo perkalbę-

kunigo taip užsidegus davat- 
kiszka ugnia,

i
F1

i,

h

Reading
' lines >

♦

SZ01-

250,000 ŽMONIŲ ŽUVO, MI
LIJONAS BE PASTOGIŲ;

BADAS DIDELIS.
r—■ -

Shanghai, Kinai. — Per su- 
(rukimn Grand kanalo, Kingsu 
provincijojo, likos užlieti trys 
miestai, kur tilkstancziai žmo
nių pražuvo ir konia milijonas 
pasiliko be pastogių. Daug kai
meliu taipgi ir likos užlieti. Ba
dai 163,000 namai likos užlieti, 
250,00 žmonių pražuvo o mili
jonas pasiliko be pastogių. Ba
das pradėjo duotis in ženklus 
del tu nelaimingu žmonių ku
rie neteko visko.

Valdžia neturi kuom szelpti 
nukentėjusiu todėl meldžia vi
so svieto idant suszelptu varg- 
szus.

Iszaiszkinimas kincziko
Pottsvilles sude

Pottsvilles sūdo ne senei ra
dosi Kinczikas už sviedka pro- 
voje, kur važnycze suvažinėjo 
szunyti o kinczikas mate visa 
atsitikima. I

Kelinta buvo valanda, 
.— užklausė

•——•
kada tas atsi'tEkol 
sudže.,

—' ■ Me no salio, (no supran
tu) —- atsake Kiiujjciktvt* ‘ »

— Klausiu tavos kelinta bu
vo valanda kada važnycze su 
važinėjo szunyti 1 — vėla už
klauso sudže.

—• Me no šabe, — atsake 
Kinczikas juokdamasis.

— Paszaukite tlumocziu,—- 
atsiliepo sudže kada suprato, 
jog Kinczikas nesupranta An- 
gliszkb^ kalbos. Po trumpam 
laikui likos investas Kinczi
kas, kuris ketino užimti dins- 
ta tlumocziaus.
~ Paklausk tojo žmogaus,

Ii: kad ranka piktis — nuplau
siu, kad akis piktis — iszlupsu 
kad koja piktis — 
kad... — tartum pagavim 
dvasios kalbėjo mergina.

Kunigas tai matydamas isz- 
pilde jos karszta norą.

Po pušiai metu ateina ta pati 
įmergian su jaunikiu 
saku.”

— O kur tavo prižadeiji- 
mai f — klausė nusistebėjos ku-

/ . ' įjl’

nigas.
— Kunigėli, ne 

kirst, ne yra kas lupt 
kūnas užsidegė kaip žibalu ap
lotas. Jaigu galima, tai labai 
gražiai praszau. kunigėlio szia-' 
diėn sužieduoti!..
| * +h ’ " ' ■ , I

—II 111*1

nukirsiu,
n

<4 ant už-’

yra kas
visas

t

i

i

4
I

Jaunikiui 
einant

priesz
iszpažin ties, k u nigas 

metavonos neuždavė. Jaunikis 
tai matydamas paklauso kuni
go kokia metavone už nusidėji
mus daryti!

— O kam tau, vaikeli kitos 
metavonos, kad tu imi paežiu! 
— atsake kunigas.

vestuves
i

* ♦

— Mokykis, Maryte! moks- 
las labai naudingas.

Gerai be t f mamute, paša- 
ar asz busiu graži, kaip

užaugsiu? i -i
— Kam tu, dukrele to klau-

L

kys,

si!
— O kad tėtis pasakoja, jog 

graži pana ir be mokslo laimin
ga, tad kam asz turiu be reika
lo kankytis....

<1 *

l
f

— Susimylėk, ponas dakta
re liepei, tik valandėlei iszkisz- 
ti liežuvi, o asz jau laikau isz- 
kiszus daugiau kaip deszimts 
ininutu, bet tamsta ne nedirste- 
lejai1!

— Jau dabar, tamista, gali 
intraukti savo liežuvi, norėjau 
tik turėti tylia valandėlė, kol 
receptą paraszysiu.

* # #

— Mama! kas tai yra De
mokratas?

— Matai, vaikeli, toks žmo
gus, kuris norint butu ir di
džiausiu ponu, bet myli

I

SMAGI NEDELINE 
EKSKURCIJA

NEDELIOJ C Septemberio

In Philadelphia $3.25
Isz Shenandoah $3.50 

ARBA

In Atlantic City $3.75
Isz Shenandoah $4.00

Atlankykite draugus ar gimines 
Iszsimaudykite maruose. Pasivaik- 
szcziokytc ant Boardwalk.

Specialia Treinaa Subatoa Nakti 
Isz valanda
Shenandoah ...................... 2.00
Mahanoy City .....................2:39
Tamaqua ............ ................ 3 :04

i

EKSKURCIJA PER 
LABOR DAY

Panedelije 7 Septemberio
Atlankykite draugus ar gimines

In Philadelphia $3.25
In Atlantic City $3.75
Isz Shenandoah 25c. virsziaus

In New Yorka $4.00
Ant reguhiriszko rytmetinio treino

Isz Ryte
Shenandoah . . .-.................. 4:30
Mahaooy City........ ................ 5:10
Tamnqua . . . . 5:39

Pabaigos savaites ekskurcija 

In Atlantic City $3.75 
Isz Shenandoah 25c virsziaus 
Subatoj 12 Septemberio

Matykite plakatus apie daugiaus.

SPECIALISZKA VIENA 
DIENINE EKSKURCIJA 
IN NEW YORKA $4.00 

AR 
UP-THE-HUDSON $5.00 

iki Bear Mountain ir 
Indian Point 

Nedelioj 13 Septemberio 
Szita ekskurcija teipgi suteikia 
proga matyt Riverside Drive A- 
partament namus, Grant’s Tomb, 
Didelius laivus,. Sing Sing kalėji
mą ir kitokias akyvas vietas.
Matykite plakatus apie daugiaus.

ANT READING GELEŽINKELIO
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For County Treasurer
ANT PAV1ETAV0 KASIERIAUS
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Isz Shenandoah, Pa.

ANT
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F. W. Leib ir W. R. Adamson
Del teisingos, ekonomiszkos administracijos ir vedimo 
Schuylkdl Pavieto reikalu. Tinkami vyrai ant to urėdo.

ANT TEISĖJAUS (JUDGE) 
BALSUOKITE UŽ

Richard Henry Koch 
Atsakantis, teisus ir turintis * 

daug patirimo.

K. RĖKLAITIS
Lietuviazka* Grahoriua

<4*

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce St
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA,

•»

PA.

4

Wm. Traskauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Mahanojaus Lietuviai balsuokite už _ _ nt 'j*. <n. ■
. W. D. Boczkaiiska

ANT SCHOOL DIRECTOR
(Mokslainiu Direktoriaus)

COUNTY TREASURER ' 
(Ant Pavietavo Kasieriaus) 

BALSUOKITE UŽ

WILLIAM SEARER 
ISZ TOWER CITY, PA. 

Praszo juso balso ir intekmea.

ANT SCHOOL DIRECTOR 
Shenandoah, Pa.

Frank P. Schumack
Shcnandoro Lietuviai1 balsuokite už 

savo tautieti.

6 6 6
GYDUOLE AR TABLETAI 

Praszalina galvos akausma In 30 mi
nutu, sustabdo szalti pirma diena* 
ir sustabdo Malaria in tris dienas.

666 Mostu kūdikio »x*lc»Io.

<

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 
Ant 2-tro Floro, Klinc Sztoro

19 W. Centre St.,

Ii

'S 
p

f

CAPITAL STOCK $125,000.00
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,358.02

kokia buvo valanda kada važ- 
nyczia pervažiavo per szunyti. 
— Paliepė sudžo tlujnocziui.

TJumoczius apsisukęs prie 
sviedko užklauso jo:

“We chung lo, ho mo choo 
lung wow e ho mo no chow 
chee, loo kow so loo bing gon 
tongyit ben.”

Sviedkas jam sekanczei at
sake:

14 Wong lin kee wo hoo wing 
chong lung yuo lee, kin sing 
'choy yoke doey yihg lung ding 
wait, siting suoy way san yick 
ling toy bing coey bow tsue pb

savo
I

Mahanoy City
n• **«T-’* -*** ■' w ■ ikbii i

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS' 

331 W.CentreSt) Shenandoah, Pa.
(Ball Phono, Dial 2-1512)Ant

County Commissioners
RaleiirJLritA 117— Tūlam name Old Forge 

likos surasta nėgyva Mare 
I)anburuuckiene,kuri buvo din
gus isz namu kelias dienas. 
Mirties priežastis buvo., pel4- 
virszinis naudojimas svaigi- 
naneziuv gėrimu.

— Nedėliojo atsibuvo isz- 
važiavimas
S. L. A. in Rocky Glen. Daug 
žymiu ypatų dalybavo suvą- 
žiavime. . j
j — Isz prieglaudos ,del pami- 
szeliu Retreate, pabėgo Jonas 
Sidoras, Kristina Sougluh isz 

* 1

Nantiko ir Agnieszka Stedal 
isz miesto.

— Arti Buttermilk Falls 
automobiliu nelaimėjo likos su
žeisti Maro Lojevskiene, Dur
yea ir Juozas Naujelis isz Avo- 
kos.

Balsuokite ’už Mokame 3-ėzia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir ju^ 
turėtumetreikalaussu musu ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

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

4 ■

i

Busite pilnai užga-

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa- 
laidojima atliekam rūpestingai 
ir gražiai, 
nėdinti.
Isz Mahanojaus ir Girardville* 

jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man telo- 
Tonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu. Bell Phone, Dial 2-1512 
_ _ , Ž

■.... . .

t M

MikiI 
r ;fc:

k

f

kej. NeužUgio ne bus vietok 
izzoiti kvėpuot szviežio-

i I u.* | ' f

P. Yehkertai gavo liud-
riu-

Y * i*- •kurj< > r pro.
4 I tT . >1 *

** ;

•" * f 1 * f * ' »

fta fintą i^z Liedavos kad 
mirė'p. Yenkertienee pusbrolis 
(Motiejus Gavienas 27 diena 
Birželio. Jis pergyveno Maha
nojui daug metu, paskui vėl 
iszyažiavo in Lietuva antru

f »
O \

žiavime.

vietines kuopos tonS P° Sou lia“K mow kim
poung yacz lee chow yo beh 
tong.” ‘v A/ ' ‘

Tlumoczius athVkroipes in’ 
sudže perthimOčžino jam ka 
sviedkas jam'kalbėjo. “ 
sako, kad buvo antra adyna?

I

Jisai
M

U.
>A<‘ ’ I 

j ■

<

I

■ 
j|H!

kartu 1925 mete. Gavienas 
paliko daug giminiu, kaip tai

»L ? A uta _ _ j • •Ataerike savo seseri Marijona, 
pus-aesero p. Yenkertiene Ir 
Lietuvoj'broli Antana.

• I

KVITU knygele Draugyeteme del ba* 
mokėjimo pinigu Ilginiame. Preke |6e 
KVITU knygele Draugyeteme del Ra* 
derlaus nog sudėtu pinigu ant 
auslrinldmu. Preke • • • tfe.

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

James H. Kirchner ir James R. Walton
tea.

» I PALAIKYKITE SENUS KOMISORIUS
Praszo just} balso ir parėmimo.

•W M

I

GERESNE LAIKAI ATEINA
Tuso prnperte, juso namas — Mahanojui yra daugiaus ver
tas, nuo tada kada Readingo kompanija pradėjo statyti 
nauja St. Nicholas brekeri. Proke ju pabrangs kada geri 
laikai sugryž. Oria gera vieta del gyvenimo ir neužilgio 
bus gera vieta gauti darba.

Ir dar gera vieta del palaikima juso pinigu bankuose.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THB FEDERAL RESERVE SYSTEM <




