
►

ė

I

1%

B

w

f

f

J

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY,

YEARLY SUBSCRIPTION 18.00ESTABLISHED IN 1888.
Advertising Rates On Application.

PUBLISHED BY
W. D. BOCZKOWSKI - CO., 

MAHANOY CITY, PA.MAHANOY AND A STR.,
A 11

,1
J*

.1

DŲ-KART SANVATHNIS LAIKRAfiZTIS
IISZEINA KAS ŲTARNINKA IR PETNYCZIAJ

V VA3* o" T*

Prenumerata Kaaituoja: Suvienytose ValatiJoM |8.00 metant 
Kitose Vieazpatystese $4.00 metama

Latakus ir Pinigus visada siuskite ant salo adreso! I

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

*
MAHANOY AND A STR.,

I

No. 89 kNVKKKD AT THK MAHANOY CITT, PA.. \ 
POST.OTHCK AN nkconu Clann mail mattes./

f

MAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA ft W. D. MOCBKOWRII, Prw. AVf ♦ !>• ■ Till <■

F. W. BOCZKOWHKL, 14lUr.
ft 43 METAS

Isz Amerikos
VAGIS APVOGĖ 

LIETUVISZKA PARODA.
New Britain, Conn. — Neži

nomi pleszikai insigavo in Lie- 
tuviszka svetaine ant Park ulv- 
ežios, kurioja laikyta Lictuvisz 
ka paroda ir apvogė ant dauge
li daigtu. Pleszikai insigavo in 
svetaine su pagclba kopecziu.

Slidžia

NELABAS TĖVAS NULAU
ŽĖ KŪDIKIUI RANKA. 
Columbus, Ohio.

nubaudė Richardu Ricknell,
30 metu, ant vieno meto kalėji
mu už su laužynui savo savo kū
dikiui ranka. Ricknell supykęs 
ant kūdikio buk tasai nuolatos 
žindo savo pirsztuka, norėda
mas kūdiki nuo to atpratyt, 
taip suspaudė jam rankute, 
kol kaulas sutruko arti peties. 
Slidžia gailėjosi, kad negalėjo 
ji nubaust ant kokiu deszimts 
metu.

NUĖJO DVYLIKA MYLIU 
SAPNE.

Brownsville, Pa.
szimts metu Rose Jarvis, nak
ties laike nuėjo dvyleka myliu 
ir tai miegodama. Mergina ap
sirėdė in brolio drapanas ir ate-

D v ide-

KVAILAS
NUŽUDĖ MYLEMA SAVO 
SESERS IR NORĖJO JI 

SUDEGINT SZIENE.

DAVATKINAS,

Salisbury, Ky. — Turtingas 
farmeris F. N. Onloy ir nd rys 
Motodiszkos ezionailines para
pijos, kuri visi laike už didėli 
davatkina, prisipažino ana die
na buk lai jisai nužudo Ned 
Willis, kurio lavona surado do- 
ganeziam sziene ant jo farmos 
Sunview.

Žadintojas prisipažino, buk 
praeita menesi, deszimta valan
da sulikoAVillisa spaudžiant ir 
bueziuojant jo seseria Marga- 
rieta. Willis buvo už berną pas 
Onley, bet susibaręs su juom už 
pinigus, praszalino ji nilo dar
bo ir uždraudė atlankineti
seseria, kuria labai mylėjo. Ka
da užtiko meilinga pora glebyj, 
farmeris szove in jo tris kartus, 
užmuszdamas ji ant vietos. La
vona nutrauko in tvartu, paėmė 
30 doleriu ,auksini ziegoreli ir 
lencingeli nuo lavono, po tam 
norėdamas užslėpti žadinsią in 
kiszo in sziena ir uždegė. Pra
važiuojantis farmeris užtomino 
deganti sziena, iszlipo isz (ro
ko ir paregėjo suanglijusi lavo
na. Apie savo radini pranesze 
policijai, kuri pradėjo daryti 
slieetva ir viskas ant galo iszsi-

jo anksti rylą in policijos stoti Įdavo,
Niekas nesitikėjo idant 

dievobaimingas žmogus galėtu 
papildyt taip baisia žudinsta. 
Onloy turi apie 60 met u, buvo 
naszlys ir gyveno su savo sese
ria kuria labai mylėjo ir sergė
jo kaip savo akis ir nekarta per 
serginejo ja idant szalintusi 
uno Williso. Sesuo turėjo apie 
45 metu amžiaus.

kad pranesztu tėvams kur 
randasi.
užmigo vakare ir po tam neži
nojo kas su ja atsitiko ir tik pa
budo ant tilto nuo pravažiuo- 
janezio automobiliaus.

Mergina pasako buk

BEDARBIO MOTERE NU
SZOVE TRIS VAIKUS IR 

PATI SAVE.
Philadelphia. — Laike kada 

josios vyraH jeszkojo po mies
tą kokio nors darbo, tai jojo 
21 metu pati, rūpindamasi bal
sei apie užlaikyma trijų mažu 
vaiku, nes pinigu ne maisto 
namie no buvo; Mrs. Ona Na
than nuszove tris savo mažus 
vaikus: Charlesa 5 metu, Her
bertą 4 ir Jevute 2 metu po 
tam pati sau paleido szuvi in 
krutino.

Vyras no dirbo arti 
Nelaiminga

met as 
laiko. Nelaiminga motoro 
priesz papildima tojo baisaus 
darbo paliko gromatele 
vyrui del ko atima gyvastį 
vaikams ir -sau.

del ko atima

tas

PALIKO GYVULIAMS
2,000,000 DOLERIU.

Chicago. — Gyvuliai czionai-

savo

Pain tuko 
buvo priežasto 

kuri

ba

ISZGERE UŽDAUG MUN- 
SZAINES, NUSZOVE SAVO 

VYRA NEŽINODAMA 
KA DARO.

Detroit, Mich, 
munszaines
mirties Adomo Svatko, 
nuszove jo pati. Motore prisi
pažino prie žudinstos kalbėda
ma, kad nežinojo ka daro,
priesz szovima. iszgero paintu- 
ke munszaines nuo kurios no 
teko proto ir tik po 24 valanda 
dasiprato ka padare. Svatkai 
gyveno sutikime ir niekdos ne 
turėjo tarp saves jokio nesu
pratimo. Del ko szove in savo 
vyra negali suprasti ir sziadien 
pavojingai serga isz didelio 
gailesezio.

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU
£
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tilta, tarpe NewYorko ir New Jersey per HudsonGeorge WashingtonNo. 1—Automobiliu paroda per nauja
tiltas pasauleje,

“Georgo Washington” 
upe, kuris likos ana savaite atidarytas del publikos. Yra tai ilgiausias kabantis tiltas pasauleje, turintis 
3,500 pėdu ilgio ir jo padirbimas kasztavo 60 milijonu doleriu. Tilta pradėjo statyti 4 Vi metu atgalios. Pirma 
diena kada tiltas buvo atidarytas per jin pervažiavo suvirsz 60 tukstaneziu automobiliu, 
įgavai su duktė priesz iszkeliavima isz Amerikos in Francija. 
Albertoje, Kanadoje, kur sudegė jo deszimts geriausiu arkliu
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DAKTARAS NUŽUDĖ 
MYLEMA DUKTERS 

AUTOMOBILIUJE.
La Harpe, 111. — Oliver E. 

Peek, 27 metu likos nuszautas 
ant smert, kada sėdėjo nutomo- 
biliuje su savo mylcma Jayne 
Casey 17 metu, kada atvažia
vo prie namo merginos.

Daktaras Clvde Casey,
motu, tėvas merginos iszejas 
laukan tetraukė savo dukrella 
isz automobiliaus, gerai apdau
žė veidą po tam szovo in josios 
jauniki. Tėvas nekalta draudė 
dukteria idant ncuitrankytu 
bambi Ii u per vėlybas naktis 
bet jojo neklauso. Tėvas po 
szaudiimui gervalei pasidavė 
in rankas policijos.

No. 2—Priemiras
No. 3—Farma Walijos kuri randasi High River,

BADAI NUŽUDĖ SAVO 
SZESZTA VYRA.

W. Frankfort, Ill. — Polici
ja uždare kalėjime Ona Zebrov- 
skiene ir koki tai Viktorą Vi- 
kersa, kaipo nužiūrėtus už nu- 
žudinima Petro Zebrovskio,

ISZ LIETUVOS
'■ * ♦ i r *

AMERIKIECZIAI LIEKA 
LIETUVOJE.

Per szia vasara in Lietuva 
buvo atplaukusios 8 amerikie- 
cziu Lietuviu ekskursijos, ku
riose isz viso dalyvavo apie 
1,600 žmonių. Isz to ©kaieziaus 
apie 300 žmonių pasiliko gy
venti Lietuvoja. Vieni nusipir
ko sau ukius kiti kitokiu Hz- 
niu mano verstis. In Amerika 
jie jau nobegryž.

$11,500,000 NUO8TUOLIU
DEL GAISRU LIETUVOJ.
Kaunas. — Statistikos ži- 

hiAmis, per 1 metus Lietuvoje 
i n vykinta apie 1954 gaisrai, per 
menesi 80 gaisru ir per diena 
3. Isz viso per 10 metu Lietu
voj gaisrai padare už apie 
$11,500,000 nuostuoliu. Viso 
turto
szimeziu, 
liepsnų sunaikinama. Daugiau 
šiai gaisru invyksta kaimuose. 
Lietuvoje dabar pradėta kam- 
panije organizuoti daugiau ug
niagesiu ikomandu, ypatingai 
kaimuose.

VAIKAS NUKIRTO 
MERGAITE PIRSZTUS.

Pendleton, Pa. — Dvylekos 
metu Vincas Price likos užda
rytas pataisos name už nukir
tima savo draugei Bailei Bush, 
tris pirsztus su kirviu. Mergai
te atėjus isz mokslai nes, paša- <ft 4*1 ft ft ftko Vinco'mot Inai, buk jisai li
kos užlaikytas mokslaineje už 
nepadoru pasielgimą. Vaikas 
alėjas isz mokslaines likos per 
motina gerai nubaustas. Po ko
kiam tai laikui sutikės mergai
te ant savo kiemo p ri trauke 
priverstinai prie kalados, pa
griebė kirvuką ir nukirto jai 
(ris pirsztus.

ARGI DVASIOS DARYTU 
SZPOSUS BAŽNYCZIOJE?
Sayre, Pa. — Kožna diena ir 

nakti per dvi sanva’iltds, užžib-
t i neja aplinkineja susilaukė ge- , . . ....° clavo ei eiki ri k imas szviesas ir
radejaus kuri paliko savo tes
tamente du milijonus doleriu. 
Yra tai mirusi Mrs. Marion E. 

74 metu amžiaus.McConnell
Pinigus 
drauguves Anti-Cruelty Socie
ty of Chicago ir. American Hu
mane Association of New York.

Ar negalėjo palikti tuos pini
gus del apleistu vaiku drauga
vęs !

f 

paliko del gyvuliu

f

žvakes ant alto
riaus katalikiszkoje bažnyčio
je ir lyg sziolei nesusekta prie- 
zatiew kas to i p daro.

Prabaszczius James IIoul1!- 
han, užrakino visas duris ir 
pats persėdėjo bažnyczioje visa 
naktį idant susekti wzpos'inin- 
ka ar kokia dvasia, bet nepasi
seko jam atidengti slaptybes.

Dabar melde visu parapijo
nu ‘idant vaktaotu ir susektu 
taji, kuris be reikalo degina 
sz vieša ir žvakes per ka pa ru
pi jo turi nemažai kasztu.

uždegdavo

MOTINA PAŽINO SAVO 
SUNU PO 30 METU 

NESIMATYMO.
Gary, Ind. — Per trisde- 

szim'tls metu turtingas fanne- 
rLs Edwin Sarig, primdavo vi
sokius vai kalus, katras tiktai 
pas ji praszydavo maisto ar 
nakvynes. Visi valkatos žinojo 
apie jojo gera szirdi ir vienas 
kitam' apie lai praneszdavo.

Priežastis tojo szirdingo pri
ėmimo valkatų, buvo ta, kad 
fariperio sunūs apleido tėvo 
pastogia 30 mdtu atgal ir tėvas 
nežinojo kur jojo sūnūs dingo. 
Duodamas prieglauda del tų
jų vargszu su vilczia kad gal 
kokia diena ir jojo suncllis Stos 
prie duriu savo tėvo ir ant ga
lo iszsipilde troszkimas levo.

Ana diena pas Sariga atėjo 
apdriskęs vargszas melsdamas 
nakvynes ir truputi maisto ba 
tolinus jau negalėjo eiti nuo pa- 

, nu- 
gaspadine padekavoiti 

.už szirdinga priėmimą, nes tė
vas jojo nepažino. Kada stojo 

moitina, josios szirdis 
pažino tuojaus dingusi sūneli 
ir galite patys d as i prast kokis 
buvo jojo priėmimas ir džiaugs 
mas tėvu po tiek metu nesima- 
timo.

vargimo. Aplailkes maistu 
ėjo pas

MOTINISZKA MEILE 
DEL KŪDIKIO YRA

NEAPRUBEŽIUOTA.
Nashua, N. H. — Motiniszka 

meile pasvenezia daug del sa
vo kūdikio nuo dienos užgimi
mo 1 y 
kio pasiszventimo atsibuvo 
ežia ana diena. Ligonbuteje gu
li ant mirsztanczio patalo Gra
cija Radford, 20 metu amžiaus 
su trimis kulkomis krutineja. 
Gracija nuo kokio tai laiko ne 
gyveno su savo vyru, kuris at
ėjo pas ja kerszindamas buk už 
musz ju asztuoniu menesiu kū
diki, jaigu jam jo 
Vos isztare tuos žodžius, 
trauke revolveri ir atkiszo 
mieganti kūdiki vygeja. Moti
na matydama pavoju savo kū
dikio, puolė ant vyges, uždeng
dama savo kurni kūdiki idant 
apsaugot nuo mirties. Tame vy 
ras paleido tris szuvius, kurie 
pataiko in motina, po tam Rad
ford paleido viena sau in sme
genis ir atliko ant vietos. Kū
dikis pasiliko sveikas.

Zebrovskio 
szeszta vyra tos moteres.

Zebrovskis mirė nuo sužeidi
mu praeita menesi, 
pagelba Vikrso, 
daužė ir subadė peiliais.

Jo pati su 
baisiai ji ap-

• priosz

MOTINA EINA PEKSZTI 
PAS PREZIDENTĄ MELS

TI SUSIMYLEJIMO.
Dayton, Ohio. — Mrs. Vernu

Newberry, 68 metu senumo isz NUSZOVE PACZIA, APLAIS- 
Fyanklin, Ark., ana diena pra
ėjo per czionais, eidama peksz- 
ti in Washingtona idant isz- 
melsti susimylejima del savo 
sūnaus nuo prezidento Hoove- 
rio. Jos sūnūs dirbo spaustuve-

Senos motinoš sunns Marion, 
sziadien guli ligonbuteje Lea
venworth kalėjimo nuo trucin- 
anezio gazo ant kariszžo lauko 
Francijoj isz kur badai pabėgo, 
o kada pribuvo in Suv. Valsti
jas, likos patalpintas kalėjimo. 
Motina tikisi aplaikyti pardo- 
na del sūnaus prieš mirti.

TE GAZOLINU IR 
UŽDEGE.

•Salem, Mass. — Noreda'bas 
atsikratyti nuo savo senesnes 
paezios, R. T. James, pirma už- 
asekuravojo jos gyvasti gerai, 
po tam nužudė, aplaistė gazoli
nu, suriszo, padego narna ku
riamo lavonas sudego.

Ugniagesiai po ugniai sura
do apdegusi lavona ir bleszino 
gazolino, kuri radosi po lova. 
Ant tuju davadu aresztavojo 
vyra ir uždaro kalėjimą. Pini
gus asekuracijos jam kompa
nija sulaiko.

15 MENESIU VAIKAS 
VALDYS MILIJONUS 

DOLERIU.
New York. — John Mitchell 

Reynold, 111., penkiolikos me
nesiu amžiaus vaikas, tapo sa
vininkas $1,785,415, kuriuos 
jam užraszo jo prabobute, Mrs. 
Jennie Sorg isz Middletown. 
Kol vaikas paaugs jo turas pa
didės' ligi $3,500,000.

Ta pati prabobute dovanojo 
vaiko motinai $2,545,156 ir jo 
bobutei $1,733,22.

Negana to, vaikas turės pa
veldėti $20,000,000 isz savo bo
butes ir$14,000,000 isz savo mo
tinos. Milijonu drabstytojos 
vyras Mr. Sorg buvo paveldė
tojas šavo pradodo P. J. Sorg, 

• tabako pramonininko turtu, ft

mi rėžiai, o pave i zd a to-’ tr 
o

pasiszventimo

neatiduos, 
isz- 

in

apdrausta tik 12 nuo- 
tuo tarpu vi«a kita

3,000 PERSISKYRIMU IN 
LAIKA 6 MENESIU.

Reno, Nev. — Pirmutiniuo- 
sia szesziuosia menesiosia czib- 
nais saidai perskyrė tris tuks- 
tanezius žmonių, sulaužydami 
moteriszkus ryszius vedusiu 
poru. Apskaityta, kad advoka
tui uždirbo puse milijono do
leriu o sūdai aplaike 128,000 
doleriu kasztu.

DARBININKISZKOS
ŽINUTES

Niles, Ohio. — Mahoning 
Valley Steel Co., kuria nedirbo 
arti menesi laiko pradėjo dirb
ti priimdamais daugiau darbi
ninku.

Denver, Colo. — Isz priežas
ties užstojimo szalcziu Monta
noje ir Wyominge, likos atida
rytos kasyklos. Daugeli angle- 
kaisiu aplaike darbus kurio ne
dirbo per ‘keliolika menesius.

NEDUOS DAUGIAU PINIGU 
DEL PROHIBICIJOS.

Washington, D. O. — Prezi
dentas Hooveris apreiszke pro- 
hibicijos direktoriui Wood
cock, kad valdžo daugiau ne 
duos pinigu ant užlai'kymo Jan (<un Woolen ir Arlington Mills 

Co. Visa’s maszinais iszvež in 
Utica, N. Y., kur tosios kom
panijos atidarys nauja fabriką 
ir priims daugiau darbininku.

Lawrence, Mass. — Darbi
ninkai pradėjo iszarduit audi
mo maszinas fabriko Amen-

LIETUVAICZIU VARGAI
PIETU AMERIKOJ.

RokiszkiH. — Isz laiszku su- £ H ''' '*
žinom, kad Pietų Amerikoj 
szios apylinke® 7 mergaites te- 
tekejo už juoduku, 2 už Kinu, 
viena už žydo, viena už tuliko 
ir 23 už lenku. Laimingosios 
isztekejusios už juoduku, nes 
jie labai indomaujasi Lietuviu 
tauta ir ja gerbia, kaip buvu
sia vergovėje ir neturinezia 
vergu. Didžiausias apsivyli
mas esąs su lenkais, nes jie sa
vo tnoteris laiko paniekoj ir 
žiauriai musza. 13 lietuvaicziu 
nuo savo vyru lenku pabėgo. 
Ponios Tamsonioneis pareiszki- 
mu, lietuvaites tekanezioa už 
juoduku ir už 'kitu rasiu vyru 
no isz meiles, bet gelbedamo- 
sios nuo vargo.

1

pan prohibieijos sznipu. Pra-1 
meta vhldže paskyrė 11

8 
eita
milijonu doleriu ir 2 milijonus 
doleriu an(t 500 nauju agentu. 
Pats Woodcock pripažino kad 
kad negali tiketils daugiau pi
nigu sziuosia bedarbes laikuo
se.

Valdžo iszduoda kas metas 
nuo 35 lyg 40 milijonai ant pri
spyrimo prohibicijos ant žmo
nių. — Argi ne j nekals I

AUTOMOBILISTAI ISZDUO- 
DA 2,750,000,000 DOLERIU.
Washington, D. ‘C. — Ameri- 

koniszki automobilistai kas me 
tas iszduoda du bilijonus ir 750 
milijonus doleriu' ant vakaciju 
kelionių atlankyma Kanados ir 
kitu daliu Ameriko.

Trumpi Telegramai.
U New York. — Daktaro 

Aldona, duktė daktaro Jono 
Szliupo atplauko in Amerika 
isz Kauno ir mano czionais ap
sigyventi. Daktaro Aldona gi
mė Amorike ir pergyveno ke
liolika metu Lietuvoje. su tėvu.

U Whitman, W. Va. — Eks
plozija užgriuvo penkis angle- 
kasius No. 20 kasyklosia. Tris 
jau surado bet dvieju da nesu
randa. Tame laike kasyklosia 
dirbo 246 anglekasiai.

GAISRAI KAUNE.
r-sRugsejo men. Kaune Ir 

jo priemieseziuose buvo 19 gaiš 
ru, per kuriuos padaryta 1,146, 
600 lt. nuostoliu. Deges turtas 
buvo apdraustas 1,442,600 lt. 
Dego 4 mūriniai namai, 4 me
diniai, 3 fabrikai ir Likusieji 
i n vai ims trobesiai. Daugiau
siai gaisru kilo del neatsargu
mo — 7, del nedaraus dūm
traukio — 4, del nežinomu prie 
žaseziu — 4 ir lilkuteieji del in- 
vairiu kitu priežaseziu. Isz vi
so jau sziemet Kaune buvo 131 
gaisras.

Pe

RADO PIRSZTA SU 
ŽIEDAIS.

Mariampole. — Liepiiszkįu 
kaime ūkininkai Morkis, be- 
kasdamals žvyrą, rado žmogaus 
pirszta su užmautais ant jo ke
turiais žiedais. PirsztaJs, pa
leistais kastuvo subyrėjo, žie
dai auksiniai su inspaustom !n 
juos kažkokiom raidėm irskait 
menimis.

t
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Kas Girdėt
mokslą koki aplaiko, pasiliks 
jo atmintyja ant viso gyvas- 
ozio. Persitikrino apie verte 
mandagumo ir paguodones ir 
suprato, kad su mandagumu 
tolinus nueis ne kaip su panic- 
kinimu. — Taip, mandagumas 
nieko nekasztuoja, o per savo 
mandagu pasielgimą,

Isz Visu Szaliu

to-

Isztikruju liūdna atminti ap- 
vaiksztinejima Amertkonisz- 
ka prohibicija. Seninus, po 
teisybei atsitikdavo visokį 
arielkiniai sumiszimai ir kaip 
kada žudinstos, bet ne buvo 
girdėt.kad girtas žmogus be jo
kios priežasties nužudytu kita 
žmogų kaip tai padare motore 
Kansas City ir kitur su savo 
vyrais. Acziu prohibieijni, to
kios žudinstos atsitinka ant 
kasdieninio paredko. Prohibi- 
cijos veidmainiszki apasztalai 
dabar mato “palaiminima “
kio ukazo bet nenori pripažint 
savo kvailybes priesz svietą ir 
atszaukti prohibicija da dau
giau ima auku, tiktai kad jiems 
nereikėtų prisipažint, kad ta 
kvaila prohibicija yra paskuti
ne kvailybe.

Kiek tai doru moterių ir mer
ginu eina in pragara per mun- 
szaine, kiek sveiku vyru ran- 7 V

dasi ligonblitese ir paikszu na- 
mnosia, o kiek staigiai mirė!

Kitados ne viena motere 
džiaugėsi ir dekavojo Dievui, 
kad užėjo prohibicija ir isznai- 
kys gerymus ir ne viena mote
re turėjo vilti, kad jos vyras 
jau daugiau nepasigers. Viltis 
tu moterių dingo kaip muilinis 
burbulas — apsiriko nebageles. 
Žmonys gere po senovini ir da 
danginu ir brangiau,
tam, žmogus randasi dideliam 
pavojuja netekimo gyvasties.

Dabar nekurie valstijai ant 
pareikalavimo ketina atszaukti 
tais tiesas ir dirbti gera alų ku
ris žmonim butu daugiau nau
dingesnių sveikatai,
žmonys turės gera alų, tai apie 
munszaine visai nemisiys ir jos 
nepageidaus.

o pnek

o jaigu

Konia kožna diena 
girdėti rugojimas, buk czionais 
Amerike randasi mažai manda
gumo ir paguodones da niekas 
nieko netrotino, o bet nemanda
gumas tankiai žmogų instume 
in nemalonu padėjimą kaip tai 
neseniai atsitiko New Yorke.

Jaunas vyrukas stovėjo pri
grūstam požeminiam vagone, 
žmonys stovėjo susigrūdime 
kaip silkes baczkoja. Vyrukas 
pradėjo iszmetinei stovintiems 
aplinkui, kad stūmėsi kaip gy
vuliai. Prie jo stovėjo kokis tai 
senukas ant kurio tankiai isz- 
metinejo savo piktumą, kad ji 
stumdo. Senukas atsiliepe, kad 
jisai tame nekaltas, nes ji stū
mė kiti isz užpakalio.

Tasai jaunas žmogus nuo ko
kio laiko radosi be darbo, bet 
taja diena aplaike žinia kad at
važiuotu in paskirta kancelari- 
ja nes laukia ant jo darbas. Ate 
jas in ofisą, net nutirpo, nes vi r 
szininke pažino ta senuką, kuri 
taip nemandagiai iszvadino va
gone, jau norėjo bėgt isz ofiso 
bet ji senukas sulaikė ir liepe 
atsisėst. Vyrukas pradėjo vi
saip iszsikalbinet, kad taja die
na buvo labai užpykęs isz savo 
nepasisekimo. Ant ko senukas 
jam atsake, kad ant savo pik
tumo turi turėti kantrybe ir ji 
suvaldyti, po tam atsisveikino 
ir paliepė jam sugryžti už keliu 

’dienu, pridurdamas jam gera 
pamokinimą ir prižadėjo jam 
darba.

Nėra abejones, kad tasai jau
nas žmogus pasiliko manda
giausiu Žmogum ateityja, ba pa

galima

žmogus 
atkreipė ant saves paguodone 

už taikitu ir tankiai aplaiko 
gera atlyginimą.

taiKaip apskaito žiaunai, 
vaikas lan> devynių ir trylektn 
metu reikalauja tiek maisto ka 
suaugės žmogus o tarp keturio
likos ir dvideszimts metu — 
daugiau no kaip suaugės žmo
gus.

Lyg dvideszimts metu mer
gaite reikalauja tiek maisto, ka 
vaikas, o po dvideszimts metu 
tiek, kiek suaugus motore.

NORĖJO SUDEGINT GYVAS 
MOTINA IR SESERĮ.

Vilniuis. — Kaime Božate- 
Juosia, sergantis proto liga Mn 
ri jonas Szereckfe, uždaręs kam 
baryje savo molina ir seseria, 
padege narna isz visu kampu 
ir nubi'go in girria. Namas vi
sas sudegu, bet kaimynai a>tbo- 
go in laika ir iszncszo puwgy- 
vos mot ores. Pa i kszo nesurado, 
manoma kad kur pasidaro sau 
mirti.

11 YPATŲ ISZ KARALISZ- 
- KOS SZEIMYNOS 

PRIGĖRĖ
London. Vienuolika ypa

tų isz karaliszkos šeimynos 
Luang P ra bang isz Laos, Indo- 
Kinu, prigėrė .per apsivertima 
valteles Moking upes. Didesne 
dalis ifez žuvusiu buvo kara
liaus vaikai o likusioje suau
gi a žmonis ir keli tarnai.

KA GIRDĖJO IR
SURASZEMUSU

REPORTERIS
A

GALVOS DARBAS Į ~ .1 lurm
GALINGESNIS

nevidonu žmc-
kuris naikina jo gyveni-

Nuo 
žmogaus

Didžiausiu
gaus, 
ma ir užtrucina jo szirdi ir inis- 
li yra tamsybe. Daugiausia ligų 
paeina nuo tamsybes. Tamsybe 
yra motina vargo ir prasižengi
mu. Didumas barniu, nesupra
timu ir gineziu paeina nuo tam- 
fiybes, bet didžiausiu nevidonu 
tamsybes yra apszvieta. 
apszvietos priguli
sveikata, laime ir gerove skly
po. Tauta kuri nesirūpina ap
szvieta, pamaželi dingsta ir ant 
galo visai žūsta.

Kitados, kada epidemija ko- 
leros, t i paso arba džumos at
lankė sklypą smaugdama žmo
nis, — mane kad tai buvo baus
me Dievo ir vietoja jeszkoti 
priežaseziu tu baisiu ligų ir ko
voti priesz jais, tai žmonys mel
dėsi, parengdavo procesijas ir 
krapino ligonius 
vandeniu.

szvcntytu

Buvo tai tamsybe!
Sziadien apszviestas svietas, 

kada kilu kokia epidemija, jesz 
ko budus kurie užbėgtu prasi
platinimą tuju ligų kaip, užlai
kymas szvarumo ir sanitarsisz- 

*

k u iszlygu.
Gerai yra melstis, jaigu žmo

gus jauezia, kad tas jam pa- 
lengvys jeszkoti pagelbos Aug- 
szcziausiojo, kuris valdo visa 
svietą, bot neprivalome už
miršit ir apie mikrobus, kurie 
paltina visokias ligas, nuo ku
riu neapsisaugosime maldoms 
ir szvcntytu vandeniu, bet 
mokslu turime priesz juos ko
voti.

Žinysta tai gyvybe ir progre
sas, tamsybe tai mirtis ir pra
pultis.

Pasmeskime tamsybe, o žen
kime prie apszvietimo!

vandeniu,

KAIP GRINORIUS.

GYVAS ISZVIRTAS.
Lodžius. — Žydiiszkoje volio

jo, locnininkas Inbergas inpuo- 
le in katilu verdanezio van
denų. Niekas tojo atsitikimo 
nemato G r tik in kolos valandas 
vėliau, likos surastas lavonas 
iszvinisio žydo.

Keli 
dnvesi

DREBĖJIMAI ŽEMES 
JAPONIJOI; 1,500 ŽUVO. 
Tokio, Japonije. 

sm a rk u s d rebe j ima i
jaust ant salų Shikoku ir Kin- 
fchiu. Daug namu sugriauta ir 
apie du tuks4tanczei žmonių žu
vo, penki szimtai namu •sugriu
vo. Elektriko szvieėa likos per
traukta kaipo ir telefonai ir te- 
legrapai wuardyti. Kolei ir ge- 
ležinkeloi .sutruko.

Su t salos Kinshiu
apie szeiszi milijonai žmonių.

Algeras. — Czionais teipgi 
davėsi jaust smarkus drebėji
mas žemes kuris fezbaugino 
gyventojus, bet bledes nejpa- 
darvtrt. fe

Miestai Nagasaki ir Fukuo
ka wmarkei sudrėbėjo.

gyvena

Pas viena Anglika, kuris tu
rėjo patogia paezia, atėjo jau
nas vaikinas jeszkodamas shiž- 
bos ir turėjo geras popjeras.. 
Kupczius neturėjo daug laijyo, 
paliko ta vaikina ir savo paezia 
o pats iszejo. Neilgai trukus, 
kupeziaus pati davė vaikui in 
žandu ir pati iszejo. Kada Ang- 
likas sugryžo, sveczias papasa
kojo kasiam atsitiko, o kup-. 
ežius in ji:

— Dievaži no! tiktai pasa
kojau apie orą ir lietu.

— Na tai dyvai. Sėdėjai 
pats vienas su jauna moterisz- 
ke ir jai ta kalbėjai; kibą tu da 
grinorius esi, jog nežinai kaip 
prie moterių gretintis.

*
4

»

LAIKE MIRUSI KŪDIKI 
STIKLINIOJE BONEJE 

PER KETURIS METUS.
Varszava, Lenk.— Name ant 

l 20 Chloduos ulyczios, gyvena 
nuo ilgo laiko Leokadije Ku- 
charskiėno su savo dukteria. 
Josios vyras gyvena Rosijoi 
Ana diėna. dūkto Kuchamkie- 
nes atėjus ant policijos apsnike 
sekanti iszpažinima:

Josios molina jau keturh 
molus laiko didetiojo stikiino- 

I jo bonoje, lavona kūdikio. Kas 
vakras motina iszima ta sze- 
pos bone ir prfeižiūrinėja kū
dikiui. Policija atėjus in narna 
rado bone su lavonu kūdikio. 
Ant užklausimo del ko taip da- 
ro/mote^’e ne nori duoti jokio 
iszaiszkinimo.

Duktė daugiau nesugryžo na
mo pas motina, bijodama idant 
motina jai neat korszytu už isz 
davima policijai jos slaptybes. 
Merginai nubodo kas diena 
matyti motina žiūrint in lavo
nu.

ISZPANIJE PANAIKINO 
BAŽNYTINES SZVENTE8. 
Ma d ry t, 1 szpan i j e.

(lentas Azana fezdav.e dekretą, 
kuris panaikina didesni a dali 
bažnytinių szveneziu ir užves- 
ta 39 valandas sanvaitinio dar
bo ix) visa Iszpanijo. Preziden
tas užvede didelius 
mus vai d isz k uos i a 
juosia ir dirbtuvėse.

<!

Prezi-

paczodu- 
kancelari-

kuriame radosi bal

SLAPTINGAS LAVONAS 
MAISZE. •

Skalatai, Lenk. — Szale plen 
to vedanezio isz Podvoloczisz- 
kin in Skalai us likos surastas 
maiszas,
sei subadytas lavonas nežino
mo žmogaus. Palicije ant galo 
isztyiJinejo buk tai buvo Isz- 
raelius Landesbansa isz Pod- 
voloczi’sakiu, kuris likos nužu
dytas tiksle apipleszimo, nes 
nužudintas ta ja. diena turėjo 
prie įsaves keliolika tnkstan- 
czius doleriu. Kaipo nužiūrėta 
už papildima žudinsto^, likos 
aresztavotas mėsininkas Ra- 
vinskas.

ROSI J OI ARVAGINEJA 
KELEIVIUS.

Vilnius. — Isz Stolpcu da- 
nesza buk ant rubežines Ru- 
siszkos stotiem Niegorieloje at- 
sibuvineja tankei apipleszimal 
keleiviu kurie važiuoja ir sn- 
gryžta isz Bosijote. Paskiausia 
likos apiplėsztas u kosiu Lop- 
Vianl ir dvi anglikos laike da
rymo kratos ant 'stoties.

Laike kratos įsu žino virs»- 
ninku sukasi vagei kurie ke
leivius apvogineja kada vĮr- 
sz in i n'kai perkratineja baga
žu. Du likos aresztavoti ir pa
sirodo kad tai buvo virsziįlin
kai policijos, (kurio dalinosi 
pinigais su inspektoreis.

RADO ANGLIS KANADOJE.
Ottawa, Ont. — Prie Onatka- 

wana upes, apie 150 myliu nuo 
czionais, inžinieriai wurado 
gyslas Tninksztuju anglių, pa- 
naszus in Pennsylvanijos ir 
West Virginijos a ugi fe. Pagal 
inžinierių apskaithnuw tai to
nais randasi in 21)0 'milijonai 
tonu.

inžinieriai

' ? ■" -
> ■

Ana diena ėjau Center st ry
tu ir nemažai nuisidyvi'au kad 
visi vyrai, — seni ir jauni, ėjo 
su nuleistom galvom 
kaip kokie matuzelei. Vatstn- 
meler? Pamislinau sau, del ko 
teip daro? Ne ilgai laukiau ir 
tuojiius dužinojau priežaste, ba 
czi'a ka tik praeiti nėjo kelioli- 
ka. fain czikenu su trumpom 
drosem, leisimom pnnczekom 
ir bai gali fain logs.. . Vėl, ir 
mane apėmė Motuzolinis su- 
sitenkimas ir asz insižiurojau 
in jefees kaip jautis in naujus 
vartus. () maj! Aj 'sziur got | 
them avul boys!,

❖ o
Skaieziau ana diena, buk oro I 

planas trenke in telegrafini 
ritulpa ir surtmusze ant szmote- 
liu, tai tau ne funes! .Jeigu bu
tu tren'kes in menuli ar kita' 
•kokia žvaigžde, tai nesakj- 
cziau nieko, bet in telegrafini 
stulpą, tai ir aisz ta padaiy- 
cziau su fordeliu arba ir kož- 
nas pusgalvio. — Vant tu bot!

❖ ❖ ❖

Viena's fez mano frontu, ka 
jau penki metai ženotate, nuė
jo in 'sztora duoti papikszyt 
ziegoreli, o tasai džiuleris no
rėjo jam parduoti ponograpa. 
Mai gminas, de*t felo voz med! 
Jisai sako, kad namie turi gy
va ponograpa, kad ne viena 

o jisai 
jau teip yra sik nuo tojo pono- 
grapo, kad kam užmokėtu už 
ilszvežima jokios ant dumpo. — 
Dura for inert d lai f!

<•

tai

, kad ne 
maszina jaja nebylys,

, I u< rodos j

Du žino

DU UŽMUSZTI, LAIKE 
BAŽNYTINIO PIKNIKO.

Palermo, Italije 
uis likos užmuszti o in szimtas
sužeista, sumfezime kokfe kilo 
Szv. Dominiko bažnyczioje. 
Priežastis sumiszimo da neisz- 
tyrineta. Bažnyczioje tame lai
ke radosi in 2,000 žmonių, ku
rie pradėjo grūstis prie duriu 
ir daug uumindžiota.

♦ 4 ♦
Ana Vakaru skaieziau nus- 

peiperi, kad San Franciske yra 
po perkūnu ten vumensu ka 
draivina automobilius per ka 
pipels turi daug funiu. Vėl, gal 
ir teisybe, be't hu di hotel, 
vants tu liv in San Francfeko, 
jeigu czion Amerike yra tok'fe 
falu miestais kaip M'a lianoj irs. 
Enser mi ?

❖ ❖ ❖

Tais man labai iszrodo foni, 
kad nekurtos moteres kaip ei
na pirkti in sztona sau hot, tai 

jeisos kėlės valandas
laiko o ir kėlės dienas. Bet 
kaip nori iszsirtnkti sau vyra, 
tai raidaveii kvik — in korta 
ar kunigą ir gud baj Džiini 
Foni pipel tos moteres — tik 
ka žmogus negali daug apie 
jeises kalbėti,
mfeis szitia perskaitys tai butu 
aleluja ir diveliu nemažai!

❖ ❖ ❖

Ejdamas Market st ryt u (kur 
begu krike), pamaeziau einan- 
to kokia tai milsiils su pekecziu 
po pažaisto ir kaip maniau tai 
turėjo rumatizma, ba ka tik 
ėjo. Staigai pakeczius fezpuolo 
jai isz ranku ir tirkszt, kais te
kis įsu'sibrdikino. Priėjau ar- 
cziau ir įsuismelinau munszai- 
no.

užima
VAIKAI ŽUDINA IB VALGO 

JAUNESNIUS VAIKUS.
Jakaterinaslow, Bosijo. — 

Laikra'szczei -skelbia buk Ro- 
sijoi yra visko pi lull ir žmonis 
bado nokeAczia, o bet gilumoje 
Rosi jos badas duodasi in ženk
lus del daugelio žmonių.

Viename (sodžiuje surado 12 
motu mergaite kuri neturėjo 
jokios piJiglaudes, net? žmonis 
nenorėjo jos priimli po savo 
pastogių. Pasirodo, kad toji 
mergaite nužudė savo asztuo- 
niu metu sesute ir jos lavonu 
maitinosi.

Kitoj vietoj ant kelio sutiko 
policijų lydinezius asztuonls 
vaikus nuo 9 lyg 16 metu. Jiejo 
buvo varomi in gubernijos 
miestą, nes nužudo ir suvalgė 
savo trijų metu broliuką.

M

. Pietinoja Indijojo dirbosi ge- 
ložkelis per kalnus. Buvo ton 
sunkus darbas y,patingai kur 
reikojo perkirst kelia per kieta 
uola.

Prie tosios vietos dirbo du 
szimtai IndiiHU, drūtu ir sveiku 
žmonių, apsiginklavo in geriau 
sius kujus ir geležines szlangns 
Bet akmuo buvo taip kietas, 
jog po keliu sanvaieziu bepa- 
sekmingo darbo, ynagiai iszdi- 
lo arba sulūžo be jokios pasek
mes. Indusai pradėjo murmėt 
ir buvo neužganadyti. Kompa
nija prižadėjo jiems prisiųsti 
pagelba.

i Po keliu dienu pribuvo pa
galba. Buvo tai jaunas Anglisz- 
kas inžinierius, kuriam drauga
vo keli tarnai ir keliolika asilu 
prikrautais dideliais pundais. 
Pundus sudėjo prie budikiu ir 
po bausme uždraudė inžinie
rius Insams idant neprisiartin
tu prie tu paku.

| Indusai vela ėmusi prie klijų 
pradėjo daužyti uola per kėlės 
sanvaites, be jokios pasekmes. 
O tuom kart inžinierius sėdėjo 
savo bud i koja dirbo ka toksi su 
stiklinioms bonkoms ir maisze 
koki tai skystimą, eidavo ant 
kalno su tarnais kurie nesze ko
kius tai pundus, bet su klijais 
inžinierius ne jo taranai nieko 
nedirbdavo, tik kaip kada ma-l 
te juos klupsczius arba gulin- 
czius ant žemes. Artai tokia 
buvo pagelba kokios tikėjosi?

Tula diena Indusai sukilo 
ir pamote darba, paszauke i- 
žinieriu, kuriam dažiuretojas,

Į senas Indusas kalbėjo:
— Turi būti labai iszmintin 

gas kaip ir visi Anglikai ir va
diniesi teisingu žmogum. Bot 
kokis tai tavo darbas už tai 
kompanija moka po deszimts 
rupi i ant dienos.

— Dvideszimts rupii, o ne 
deszimts, — atsake malsziai in- 
inžinierius.

— Žiūrėkite draugai!
mums moka už taip sunku dar
ba tiktai asztnonis annasu ant 
.dienos. Todėl tu privalai dirbti 
už dvideszimts darbininku o 
bet nieko per dienas nedirbi...

— Ne už dvideszimts, bet 
už du szimtu darbininku dirbu, 
—atsiliepe inžinierius.

Darbininkai garsiai nusijuo
kė.

ba kaip mano

Nebageli inbego in kokia 
tai eli ir nemaeziau kur dingo.

....

Ar Žinote Kad

mus

Kaip manai, kiek laikd 
jums užimtu sudaužyt taji kai
na t — užklausė inžinierius.

— Gal metus, arba du. Ar 
asz žinau; Bet mes jo nedaužy
sime..

— Tai asz ji sudaužysiu, —
— atsiliepė inžiaieris. Žiūrėkit.

— Juokėsi isz mus vargszu 
— atsiliepė keli.

— Pasiutėlis... dadave kiti.
Tame inžinierius paėmė in 

ranka du drains, sudėjo in krū
va ir... isz kalno pakilo debesis 
dum... pasklido ubaisus griaus
mas, rodos tūkstantis perkūnu 
sutrenkė ant kart.

Kuopa darbininku su riksmu 
ir dejavimu puolė ant žemes... 
O kada viskas aptilo ir nera
miai pradėjo vienas po ’ kitam 
keltis, paregėjo jog kalno jau 
ne buvo...

— Stebuklas! — paszauke 
visi vienbalsiai.

— Garbe galingam 
iiiui! atsiliepė visi.

Tada inžinierius atsiliepė in 
juos.

raga-

— Ar esmių vertas dvide- 
szimts rupi i at dienos.

— Szimta ir daugiau! — su 
szuko visi darbininkai.

— Matote mano mieli! Vie
na mano galva padare tiek kiek 
jusu szimtai ranku.

Indusai iszsisklaide susisar- 
matine ir persigando, o seniau
sias isz jn tare,in savo draugus:

Kada mum nudavė, kad 
guli ant kalno, tai jisai

dirbo galva, muszdamas su ja 
in kieta uola...

— Na ir iszmusze! — pra
taro kitas. Kad ji nežinotam..

— Kas ir manytu kad tasai 
Silpnas Anglikas turi taip kie
ta pakuszi, drutosni 
klijus.

Nuo to laiko tarp Indusu ki
lo patarle, jog viena galva žen
klina daugiau ne kaip szimta 
ranku. Bet mes kitaip ta daly
ką apsvarstytumme nes Angli
kas ne suskaldė kita uola su 
galva, tiktai su mokslu ir galy
be žinvstos. fe

jisai

uz musu

j lt»I» *

ti

tasai

Gudrybe daug reiszke.
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12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nodarykla skirtumo terp vaiku 

miliokia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jlo 
vienturte duktere. Nelabas vyrąs, 
prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaczluot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

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

t

Rumunija turi 18,705,500* 
margu g'įrriu.

Praeita mota Iszpani je su
rinko 3,111,000 Itonu alyvų ir 
iszspaudo 620,000 tonu alyvos.

* Venezuela ilszsiunte 1931 
molto 813,767 doleriu aukso.

I 'ii ' ; . ii * '' ; 1 . 1 I ' ■ -

* South Ameriiko randasi 
2,093,690,000 margu girriu.

. < i 'i ' ’

*
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— Szandija isz 
tinginis!

— Iszvaryt ji...
— Miegojo per dienas ant 

kalno!...
— Neszkis pakol sveikas!.. 

Jau netekom katrybes, ba isz 
tavos ir tavo parodu nieko ne
pasiliks.

Taip kerszino inirszia darbi
ninkai. ,Inžinieriuš palingavo 
su galva, meldo supykusiu dar
bininku idant jam duotu da 
dvi sanvaites laiko ir nesikisz- 
tu in jo reikalus.

Darbininkai turėjo ant pra- 
szymo inžinieriaus sutikti 
ne buvo kitokio iszejimo,
nydami kaip ežia Anglikas isz- 
eis isz tos užduotos. Bet inži
nierius po senovei ka toki mai
sze stikliniuose bluduosia ir 
neszdavo ant kalno su savo 
tarnais kur klūpojo ant žemes. 
Visi ji gerai mate, norints isz- 
tolo.

Paskirtam laiko inžinierius 
suszauke visus darbininkus in 
viena vieta ir paszauke:

Ar matote ta kaina!... •
— Matome. Juk turimo ji 

sudaužyt. Bet isz to nieko ne 
bus, — atsiliepe daži urėto jas..

Kitados garsusis Gudu vadas 
Suvorovas, mėgo daug su savo 
kareiviais visokiais nesuomo- 
nes jiems uždavinėti, kad isz to 
turėti sau juoką, o po draug ir 
kareivius vargindavo, ir baus
davo; jei kuris jam nors kiek 
prasižengdavo, tas visa savo 
tarnysta buvo persekiojamas ir 
szuns vietoja laikomas. Daugu
ma kareiviu del tokio nežmo- 
niszko vado žaislu, turėjo iki 
aszaru kentėti, per daugeli me
tu kareiviszkos tarnystos.

Syki jis prieina prie vieno 
isz kareiviu, kuris buvo ant at
sargos pastatytas ir staiga pa
klausė:

nes
ma-

— Sakyk man greit, 
yra .dabar žvaigdžiu ant dan
gaus 1

Kareivis tarsi buvo prisiren
gęs prie klausymo, nenusigan
dęs greit atsake:

— Tarnauju jusu didybei. 
Žvaigždžiu dabar ant dangaus 
yra 12,784, nei mažiau, nei dau
giau.

— Meluoji žioplyj! — suri
ko vadas. Taip greitai negalė
jai suskaityti!

— Tai yTa: asz ju neskai- 
eziau, bet jei jusu didybe ma
nim nepalikit, tai meldžiu su
skaityti, tuomet žinotina bus 
ar asz liksiu kaltas, rimtai pa
siteisino kareivis.

Vadas liko lyg pagautas ir 
nesumanė ka kareiviui sakyti.

kiek

f1



I W M.

v

r

►

»

t

Baisi Žudinsta
— M i kolei
— Kas ten? klausė paszo- 

kes ant ilgu kojų su baime.„O 
dirstelejas ant paezios, kuri 
baisiai iszro^e, nes malszi, dū
davę atsikvotejas: O! tai tu, 
Magdelena?

— O-gi ka norėjai kad bu
tu — tarė nevos su iszkalbeji- 
mn, ko taip persigandai?

— Ar asz?.;. suvis nopersi- 
gnndan — atsake Luszkauskas.

— O bet kruptelejai nerei
kalingai — kai liejo Magdelena, 
žiūrėdama vyro, rodos norėda
ma atminti jo mislis.

— Jau ji atsigulė, nenusi
rengdama suvis, tuojaus užda
re akis, ir gal jau užmigo nes 
buvo susnūdus. Kaip, ko nusi
gąs ir pabus, tai jau paskui gal 
neužmigs.

— Tai tegul neužmiega. 
Kas man galvoja —- atsako 
Luszkauskas, turėdamas 
leistas akis in žeme.

Ar tu mislini, jog ir man
pinigus ?
tas in galva ne inlindo? — at
sako pati su nusiminimu. — Ir 
tai tiek turi kiek mudviem rei-

I

kia? Tiejei pinigai yra tame 
krepsziukije, ka pakiszo po pa
duszka, guldama. Maciau 
ra i.

uo-

— Tai ka? — paklausė, žiu 
rodamas jai 5n alkis.

— Tai nieko. Asz teip^sa
kiau, jog tiejei pinigai yra po 
josios paduszka — atsakp ir 
lauke, ka jos vyras ant to pasa
kys.

— O kad... — tarė pama
ži Luczkanskas, žiūrėdamas in 
žeme, o paiskifi sudrebėjęs 
sake: — Ne, ne, po szimts vel
niu! — iszaiduos viskas jiji ap
sižiuręs... O kas paskui bus 
nh!

pa

nu-

— Na taip pasakė pati — 
vienok, jaigu sulaikei ja ant 

geriau butu,tai

ant

— Tai kas
nieko ne bus — atsake Magda
lena — tiktai ne drebek ir ne
siimk taip sau in galva, kas ne 
gali būti. Niekas to ne davės 
jog mudu paėmėm.
žiūrės... ir dings. Tasze
<

gali būti?...

Jiji apsi- 
pa-

nakvynes, 
idant miegotu.

Luszkauskas dirstelėjo 
paezios, rodos kad norėtu su
prasti ant jos veido, ko ne pa
sako aiszkiai, nieko ant to ne 

pradėjo vaikszczioti |.pasakes, 
po karezoma. Magdelena pasta- 
czius žvakia an stalo, sėdo, 
pasirėmė ant rankos ir žiurėjo 
ant vyro. Po valandeliai Lurz- 
kauskas stojo priesz ja ir pa
klausė:

— Ar Bartkus greitai su- 
grysz ?

— Sziadien suvis nesugryž 
— atsake pati.

— Ar ne sugryž? — tarė 
Luszkauskas staigai — ar tik
rai žinai ?

— Kodėl ne žinosiu? — at
sake Magdalena pasikeldama. 
In miesteli geras galas, o ežia 
sniegti ir pusto, tai butu kvai
las, kad sugryžtu. Ir pats pasa
kė, jog nakvos, mieste.

— Tylėk! kas beldžesi — 
pertrauke ji Luszkauskas ir pa
tempė ausis.

— Tai tau taip nudavė — 
tarė Magdalena — kas ežia ba
ladotu tokiame ore? Tai vejas 
langinyczia baladoja. O gal tu 
bromo neuždarei, kaip buvai 
atneszti punguleli tos panai
tes?

— Asz uždariau — atsake 
vyras, dirstelejas ant durukiu 
kamarėlės. O tos isz szono du
reles nuo užpakalio, ar uždary
tos?

— Tai ve! jau nepamena 
nuo kada niekas ne vaikszczio- 
ja ir su paramų paspirdytos.

— Tai-gi kad velik ta mer
gina ne but uin czion pribuvus! 
— Isztikro gal velniai ja atne- 
szc — miegoti negaliu!

— Taip, Mikoleli lauke mu
du krepszis ir lazda.

— Tai ko-gi tu nori po 
szimts velniu — ka dabar da
ryti — atsake vyras.

— Jaigu tau niekas ant mįs
les neatėjo — atsake szaltai 
pati — tai atsigulk ir miegok, 
rytoj anksti atsikelk, nuvežk 
ta mergina in Przedbora kelis 
skatikus gausi už tai džiaugi* 
o kaip tavč szvogeris prispirs 
kad atidnbtnmei 2,060 auksi
nti, kas busT

: — Žinoma! kam ’tu man 
primini apie tai? — taro azin- 
korius.

— Ar tu žinai ka man vel
nias sznabždejo, kaip ta kvaila 
mergina viską apsako, jog turi

kei i — man tas pakelis rankas 
degina, kaip rodos nuodėgulis.

Magdalena paėmė pluoszteli 
popioru ir atriszo kaspinėli, o 
Luczkauskas stovėjo szale jo
sios ir Žiurėjo ant to teip, ro
dos kad no mistino, jog teip že
mai dorybei nupuolė, sztai du
rys nuo šlubeles atsidaro ir sto 
josi Marijona 
baime ant szinkoriu, užimtu 
prie stalo, ir pati in save kal
bėjo :

žiūrėdama sn 
szinkoriu,

lesiu atgal po paduszka.
— O ka*ip pabus — 

Luczkanskas, žiūrėdamas kaip 
apsigavias.

— Tik tu tylėk — tarė, de
dama delną ant jojo burnos —. 
nekalbėk teip garsei, 
pabustu. Pankui, kad ir pabus, 
pasakysiu, jog užmirszau rak- t?’ tolius po padusžka.

Ir ne laukdama, ka jis ant to 
pasakys, nuėjo in'kamaraite ir 
pa maželi duris paskui save už
dare. Luczkanskas ne sulaiki- 
nejo josios; po valandėlei stojo 
ant vidurio . kambario, kalboj o. 
in save:

— Sudegė viskas... skole 
ir vargius... vagysta... ir kas 
bus toliau?... Ach! kas ketina 
būti, ’tai bus. Pareikalavai nuo 
velnio pagelbos. Jis pribuvo... 
i r savo padare...

Tame iszejo Magdalena su 
taszle rankoje prisiartinus prie 
jojo, uždėjo ranka ant peties ir 
tarė:

tarė

kad ne

*>-

— Da jejei ne miega! Gir
dėjau gerai, jog kas tokis buvo 
prie mano lovos: 
mano po paduszka 
oho! ka jiedu ten daro?

Tada Magdalena atvyniojus 
pakeli, kalbėjo:

— Matai,
Ii nei auksinai. Na, paskaityk, 
ar vra 2600 auksinu.

O nedori žmonis! iszple- 
szete mano pinigus! — paszau
ko nerangi mergina 
imis sumuszus.

— Kad tai? — paszau'ke 
kruptelejas Luezkauskas, o ap- 
sidaires ir paregėjus dury&o 
nelaiminga mergina, suriko:

— O, tai tu?! Pabudai... 
palauk... a'sz tave užmigdiil
su. ..

Ir mėtosi ant persiganduaios 
merginos, kuri isz baimes ad- 
bula insiyre in šlubele. Bet kol 
spėjo duris uždaryti, jau Lucz- 
kauskas buvo prie josios — ir 
pagriebęs už kaklo trenke 'in 
žemo ir vos girdėtu balsu pa- 
szauke mergina:

— Motinėlė
Dievo

Duok norint man poterėli 
kalbėti ach!

Ir tuojaus 
M agdelena,
O'

Krepsziuko 
neyra...

yra. Vieni w'zim

y nel, del-

gelbėk!
Szveneziause 
susimilk!... 

sn-

imt i lo. O kada 
laikydama •r

'niaužiis pinigus rankoja sto
vėjo kaip nutirpus ant vietos 
kaip rodos apsvaigus, 
kaus'kas iszbogo nu.nviv.,, 
baltas kaip drobe, su past i ni
seis plaukais, 
stiklinėm akimi 
tarė:

en-

Lucz- 
isz ritu belės

ir žiūrėdamas
ant paczioiš,

— Yra... No pabudo, tik
tai per miega suniurnėjo. Sze 
pas žiburį ir perskaitysime, ba 
pinigai turi būti taszlcje. Ne 
stovėk kaip žioplys, kaip nere
gįs rodos nežinai kas palši dare. 
Stojosi... ne yra k a m i šlyti; 
tiktai paslėpti pinigus ir tasze- 
le atgal padėti, tai bus po vis
kam. Eik wzen, eik szen.

Ir patraukė vyra prie stalo, 
atidaro tasziuke, iszeme skės
tele pium’iause, paskui szuku- 
tes nuo plauku, kokias popie- 
ras ir ant stalo pakele — suvy

si! kaspinėliu
suriszta.’. Luczkanskas stovėjo

— Dabar jau ne pabus. Da
bar paskaitys i me, 
pinigai, o asz eisiu.

— In kur? — paklauso Mag 
delena, atsikvotedama ir kisz- 
dama pinigus in kiszeni.

— Eisiu in upe, numazgoti 
rankas isz krauju — atsake.

— Ka tu pliovoji, žmogau’ 
juk tavo rankos nekruvinos — 
kalbėjo 
joji

ar yra visi

)•

prisiartindama prie

niotu popioru,

— Ar ne kruvinos?. .. na- 
je, teisybe — nekruvinos. Bet 
plotinais ’molynas, balsei mėly
nas.

Reike numazgoti — kalbėjo 
apsvaigęs. O ežia mažai vande
nio... neužteks. Žiūrėk kaip 
tas plotinas auga, kaip juosta, 
teip kaip ir josios veidas turė
jo pajuosti. Leisk mano pra- 
keikta 'kušyloja — suriko Iszsi-

kaip nudiegtas, o jiji Subruk-, verzdainas isz ranku paezios—
dama ta gniūžte popioru kulbe 
jo:

— Czia turi būti pinigai. 
Atriszk. Asz tuom laik pajesz- 
kosiu kokiu, padarysiu loki 
jau pakeli, bu tuom paežiu kas 
pineliu suriszime, indesimo In 
tuszdle ir bus gerai.

Liiczkauskaft paemias pakeli 
mėgino altriszti bėt ne galėjo. 
Magdalena tai pamaezius da- 
dftve:

— Kad tavo rankos dreba. 
Pats nežinai, ka darai. .

Duok man, asz greieziau pa
darysiu, kad tiktai nepabustu.

—• Imk jau, imk sau — ta
ro Luczkanskas, duodamas pa

ba ir tavo 
kaip ana užsmaugia.

— O asz nelaiminga ! — pa
szauko Magdalena, užeidama 
jam už akiu. — Ant ko parėjo! 
Ne leisiu tavo. No piliiksr ma
ne vienos ir aims tenai's. Reike 
kur norint jajn tuom laik pas
lėpti, ar iszvežti in giria pa
mesti, idant ant mudviejų no 
pultu nužiūrėjimas.

— Ar paisldpti! — pasakė, 
žiūrėdamas ant josios kaip be
protis. — O kur ja ja paislopsi 
kur iszvcžszi? Paslėpki jaja 
kur nori o vis atsijas. Užkasti 
in sniegą, tai ryto saule nuszib 
dys.

užsmaugsiu teip,

♦

Imk jau, imk sau

kas. Inmėsk in upeli tai van
duo nunesz prie slenksczio jo
sios motinos. Kad ir gilei In 
žemia užkabtum, tai vis, ateis 
in czion ii1 szaukw: Duok man 
poterėli sukalbėti! O asz nepa- 
velinau, jei persižegnoti. Pri
spaudžiau su keliu krutinę Ir 
suspaudžiau gerkle teip, jog 
ant. tusžczio szauko Dievo! 
Ach! —r sudejavo dknudžei ir 
sedias ant kėdutes,, prispaudė 
kumszczias prie kaktos.

— Tu isz proto eini, Miko- 
lo — kalbėjo Magdelena, dai
rydamasi su baime. Jau nelai
kąs kalbeli. Reike gelbėtis.

Totsybe, szlektai stojosi, nes 
f

jau Mojosi, tas nesugryž ir din
go, kaip valkarykszczia diena.

— O! sugrąžyki man viuka- 
rvkszczia diena! •r

Ijuezkauska's,
nuo kėdutės. Sugrąžyk man la
ja diena su vargu ir bedu; o 
asz nelaimingas piktadarys! 
Velyk but a n didžiausio vargo 
sulaukiąs,
nusidėjimo daisi lėkit i.
mano kirmėlės gyva estu, tegul 
mano szunias draskytu, tegul 
mane žmonis kojom spardytu 
ir spiaudytu ant manos, negu 
dasileiwti tokio bjauraus dar
bo, ka man dabar akyse stovi, 
tosios iszvirtusios akys ir ma- 
no ausyse nuolatos atliepe žo- 

“duok man poterėli mi-

Ta/mo davėsi girdėti, balado- 
jima in bromą ir balsus žmonių 
ant lauko. Luczkanskas sudrė
bėjo ir paszauko.

— Ha! ar girdi? jau atei
na!

Magdalena užputo žiburį ir 
pagriebus su drūta ranka vy
ra už krutu, (are:

— Tylėk,
szen. Roi'kia jajn paslėpti tuom 
laik kur inforteje; o ryto isz- 
vežo in gi r re ir pakasi sniegia.

— Ir (kadai -baladojimas 
volei pasiantrino; nutrauko ji 
in st u bei e.

Ka rėžomojo buvo tamsu, 
tiktai biskuti szviosos atsimur 
szinejo nuo kamino. Baladoji- 
mas nenustojai. O kada nubo
do pribuvusiem baladoti

O

ponas

langa ir
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— paszauko 
paszokdamas

o no tokio baisaus
Tegul

Užkask, tai minias at-

džoi: 
kalbeli.

tu kvaili: Eik

buvo

, at- 
plesze langinyczia, atidaro lan 
ga ir pasirodo veidas Bartkaus 
ir žandaro.

t

— Pone Mikoliene! Pono 
Mikoliene! — szauko Bartkus. . . r

Kas po velniu, miega ’kaip 
užmuszta. Juk pone* Mikoliene 
labai jauslėi miega. Turėjo kas 
pasidai’yti.

— Hci! pone Mikoliene! — 
atidaiyke duris!

— Ka tu czia ant tuiszėzio 
szau'ksi ? —taro žandaras.

— Sztai. iiilipki per laiiga 
ir atidaryki duris, o ir ponas 

— priesz bromą ir no
o geras ponelis, jeigu

Jau tai tik butu

Inlin-

KAIP AMERIKIETIS 
PIRKO LIETUVOJE IMI A Tl A tDVARA.

tik susibarė, o paskui ant uga- 
du gerai iszsigere ir miega vel
niai juos žino.

— Na tu ten nekalbėk,
eikiėk bromą atidaryti — pa- 
szaukc žandaras.

— Einu jau einu, 
žandare— atsake Bartkus. Tik
tai tegul ponas žandaras gerai 
langa isz lauko primusza, ba 
karezemoje baisėt szalta. Ir 
paskui ponas žandaras netik
tai su szolile, bet ir su danti
mis barszkins.

Žandaras nusijuokė, uždare 
stojo nuo lango, o

Bartkus tuom laik nuėjo iii 
priemene 
bromą. Kada iszejo, dtidaro 
duris stubeles, dirstelėjo Mag
dė ir alsigryždama in savo vy
ra, kuris nepasiirodbiejo, ’tarė:

— Jau atidaro bromą. Alsi 
gulk ir nnduokie mieganti. O? 
nedrebėk teip, kaip boba. Ne
sibijok, neras josios.,, dings 
bus viskas gerai.

— Ach! — Suvaitojo Luez
kauskas už duriu ir dūręs užsi
daro.

Po valandai i nėjo pūtikus po
nas su futra apsisiaubiaN, pas
kui ji žandaras ir lekajus, o 
vėliaus Bartkus. Kada lekajus 
nuemo nuo pono futra tarė tas 
in Bartkų.

— Na, jeigu tu esi. czional- 
tinis, padaryti žiburį ir apžiū
rėk kas czion dedasi su gaspa- 
doreis. Kad j u nematyt.

— Jis yra namie — kalbėjo 
Bartkus, rudes žvakia ant sta
lo, ir uždegdamas jaja prie ka
mino.
plosczius. Na, na, czion kas to
kio turėjo atsitikti. Jau tai ži
nau, turėjo gerai susivaidyti, o 
paskui gerai iszsigere, tai da
bar miega kaip papjauti.

— Tada ponas in savo tar
nu tarė:

. , » • •IJr

— Nueikio pas Motiejų, pa
gelbėk arklius nukinkyti ir pa
statyti, ir atneszk man pypke 
ir tabaka. Gal rasi ka užvalgy
ti, ba czion, kaip todos, nieko 
no gausime.

— Yra, dauggalis pone —■ 
atsako lekajus.

— O žJiburi, ar turi Motie
jus? — paklausė ponas.

—• Turi, szale karietos ži- 
bintesė, — daugalis pono — at
sake lekjau's — ir iszejo.

— Eisiu ir asz savo arkli 
patalpinti — taro žandaras, o 
atsisukdamas in Bartkų, kuris 
stovėjo pas kaminu ir gaivino 
ugnį žiūrėdamas in puodus, ta
rė:

i atidaryti duris ir 
Kada iszejo

t

Sztai jojo 'kepure ir

— O tu pajieszkok gaspa- 
doriu ar gaspądino, idant man 
duotu szieno ir avižų pora gor- 
cziu.

nestovės 
szals, 
mudu pavėžino.

— 0! — a'tsako Bartkus 
linksmai.
ponui žandaru, tai tuojaus ir 
protas atsiranda. Teip ir pada
lysiu. Tiktai tegul mano po
nas žandarais biskuti pakele, 
bu jau kojų nejaueziu.

Žandaras pakiiejo ji.
do per langa in vidų kareze- 
mos, apsidairo, kiek galėjo nuo
i r1*

gestanczio's szv'iesos ant kami
no —- ir paregėjus ant stalo 
Skranda Luczkau^ko it jojo 
kepure, o ant szieniko jojo plo- 
szcziu, tarė:

— O tai ponas Mikolas na- 
mioje? Gal susitnusze «u paczta 
ir vienas kitii užinusze; ba tai 
pasiutus boba, ka ir szventa 
iszvestu isz kantrybes;

d

o gal

B «

BALTRUVIENE

Ana diena in Pittsburga nusi- 
daviau,

Ba isz fenais radio gavau,
Na ir vos isz boso iszlipau,
Didelio baderio neturėjau, 

Artimoja iszgirdau Lietuvisz- 
ka dainavima,

Tai jau man buvo gana, 
Isz kur balsas ėjo in ten nuvež- 

liojau,
Prie duriu atsistojau, 

Mislinau sau: ar in vidų eiti 
Ar ne eiti.

Srftai viskas gerai bus,
Ba iszejo isz st ūbos kokis tai 

žmogus,
Užklausiau jo: ar galiu iri czia 

užeit,
Nors valandėlė pasilsėt?

Žmogelis akis kuaip kuolus 
pastate,

Pažiurėjo ant manos ir su dyvu 
atsake:

Matau kad tu davadna bobele 
esi,

Bot jaigu iii vtidu ineisi, 
Tai nuo penkių seselių in kaili 

įgausi,----- 7

Ba tai bobos niekam netikia, 
Nuo visu kitu bobelių atlikia,

— Bet da turiu padekavoti 
dauggaliui ponui, jog mane pa
vėžino ir pavėlino mimo arklį 
prie savo. In toki orą, žmogui 
k vestis ant arklio, tai velnio
kas jojimas.

— 0 nuo kur tamsta jojei J 
paklausė ponas.

— Asz pra-szau dauggalio 
pono jojau nuo Opoczino kal
bėjo žandaras. — Przodboro 
yra mu^u kapitonas ant siost- 
vos ir siuntė mane įsu svarbiom ’ I popierom. Dabar sugiysztu.

— Ne, tai tomistą sau 
czion pasiksek, o ryto veldi pa- 
vežysiu — kalbėjo ponas — ba 
asz ir važiuoju in Przedbora.

Toliaus bus —f I ......... .  . ■ ■■■—...... « I ■

KVITU knygele Draugystėms del Įsa-

KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
derlaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . - • IBe.

W. D. HOCŽtAUSKAS - C0.» 
MA&ANOY CITY, PA.

mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25e

Preke

!

gryžes Lietuvon,

Volteris Nuoruszas gyvenda
mas Amerikoje krovė dolerius 
ir svajojo apie ramu Lietuvoje 
gyvenimą. Isz Lietuvos in Ame 
rika ji« iszvyko dar visai jau
nas, ežia gyveno keliolika me
tu, girdėjo apie Lietuva, bet 
viw jam nebuvo aiszku, kaip 
Lietuva susitvarkiusi. Jis, kai
po ūkininko sūnūs, domėjosi 
ukiu, kuri,
svajojo insigyti. Jo svajones 
iszsipildo, nes gryžes 1926 m. 
Darbėnų valscz. savo žmonos 
vardu nupirko Szlaveitu dva
ro centra. Visas ūkis su doku
mentais suraszymu kainavo 
85,000 litu. Dokumentus įdare 
pas Kretingos notara p. Kent- 
ra ir vyr. ndtaras Kaune pat
virtino. Nupirkęs buvo tikras, 
kad i ugi jo nuosavybe, kurios 
niekas isz jo neatims. Jokiu 
abejonių neturėjo, nes doku
mentus dare pas notara. Ame
rikoje žinantieji sake, jei doku
mentus vyr. notaras užtvirtina, 
tai pirkimas tikras, nes esą 
(i

Ba su savo vyrais nesusitaike 
Su kitais iszsivaike, 

Jos per dienas girtuokliauja 
Niekad nesiliauja, 

Mat sziadien pedes diena 
Tai jos aplaike no viena,, 
Czion prisirinko tu jaunu 

Kaip ruja szunu, 
Žmogelis su ranka mostelėjo, 

Ir nuspioves sau nuėjo.
Ir asz kaip žiople pastovėjus 

‘ taip pat padariau, 
Sėdau ant boso ir in Skrantus 

nupyszkejau.
Ten bobeles fainai elgesi 

Su savim [tarėsi,
Kad už burda vyrams daugiau 

pakelt,
Ir munszaine galėtu gert, 

Nuo biednu vyru plesze kiek 
gali,

Po tam per dienas vali, 
Vyrams gero neduoda, 
Per dienas daro rodą, 

Kad vyrai buntavojasi, 
Pamesti burda rengėsi, 

Ir kad no viena nepriimtu, 
Duris priesz toki uždarytu.

Ir ka vaikinelis gali daryti, 
Tai ims poteriu klausyti, 
Ir toliaus vargeli vargti, 

Kol da gerkle katras pripila, 
Tai tik tuom tarpu nutilo, 
Vienas net nupirko varine 

“mužute”
Kad tik apmalszyti misiute. 

Bet ar ilgai taip bus, 
Kad “mužute” nesutruks, 
Tali velniai boba užklups. 
Goriausia vyrai padarytu, 

Kad keli koki narna paimtu, 
Vienos kad virtn ir gaspadi- 

nautu, -
Su tokioms boboms sėbraut pa

siliautu.
Kad ten daugiau geru žmonių 

gyventu,
Tai pas juos ant burdo nueitu, 
Bet daugiausia Lietuviai ir 

Ųngarai,
Tai vyrueziai konezia o turi bū

ti gerai.,
Ka daryt, 

Ttiri vargo vargt.

1

1

y
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pirkimas tikras,
Dievas danguje, o notaras 

žemoje. ’ ’
Pasirodo, kad tie 

fiszkiM žodžiai gyvenime 
pritaikomi. Szlavoitu dvaras 
kadaise priklauso p. Paulaus
kui, kuris, nulos, 1921 m., par
davė p. Szopagai. Dokumentai 
kaip reikia padaryti pas nota
rą, 
Paulausko duktė p. Vainokiene 
iszkelo priesz Szopaga byla, 
nori atimti Szlaveitu dvara. 
Byla sprendė Szinuliu apygar
dos teismas ir nusprendė p. 
Vaincikioneia naudai. Teistae 
buvo inrodinola kad p. Pau
lauskai buvęs nepilno proto.' 
Ta fakta konstatavo d-ras Bla
žys. Pagal teismo sprendimą, 
Szopaga Szlaveitu dvara turi 
atiduoti p. Paulauskaitei —* 
Vaineikienei. Kadangi dvaro 
centrą isz Szopagos dabar yra 
nupirkęs aukhzcziau paminėta* 
amerikietis Nuoruszas, tai ir 
szis privalo pecziu pabnczln- 
ves, 
tesilsėtai in-sigyta ūki apleisti. 
Tiesa szis savo innioketas su
mas gali is^kota isz Szopagos, 
bet ka isz jo ims, kad, *ako, tu
ri tik vyžas. Žmogus susirūpi
nės. Matydarms kad Szopaga 
teismo byla praloszo, nepasiti
kėdamas dokumentu tvirtumu 
Volteris Nuoruszas stojo Szo
pagos pusėn, byla perkele in 
vyriausia tribunolą, pasamdė 
tribunolą, pasamdo advokatus 
prof. Leona ir d-ra Raulinaiti, 
kuriu pareiga bus iszaiszkinti, 
ar piliecziai darydami pirkimo 
pardafimo dokumente gali no
taru autoritetu pasitikėt, 
ne.

4< filoso-
no-

patvirtinti. Nežiūrint to,

u ž su taupytus dol ori u s
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PONAI 
BIZNIERIAI!

f

Geisdami aptaikt tara garva 
koatumarius, prirala ias laiko 
duoti atspaudyt,

PUIKUS SIENINIUS

KALENDORIUS

ANT 1932 M.

ir iemiriakt kokiu nori 
iauirinkt

DABAR LAIKAS ultikalbyt 
ir nelankyti ilfaų nee kai 
pirmoenie* tat* tales ieseirlnktl 
puikesnius!

t

W. D. BOCZKAUSKA3 -COM 
MAHANOY CITY, PA.
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ŽINIOS VIETINES

Ve-

t Sirgęs ilga laika nuo ang 
lekasiu dusulio, genii žinomas 
gyventojas, Petras Povylaitis, 
1239 E. Center ulv., mire Pa- 
nedelije namie. Vt4ionis gime 
Lietuvoje 79 metu atgal, per
gyveno Amerike 39 metu;
lionis paliko paezia Rože, su
nu Petra, difkteria Seseria Ona 
Bernardo, klioxTitorije arti j 
M’i Ikes* Barre, Jablonskiene- Ir 
Dameikiene isz 
duktere Bran.skiene ir sunu 
Vincą Lietuvoje. Du brt4(*i Jo
nas ir Mikola Povylaieziai gy
vena Mount Oannel ir 
I Ilinojui.

— Kristina Kaspa ra vieži e- 
nc, 62 motu, randasi Ashlando 
ligonbutejo su iszlaužta koja 
puldama nuo trepu.

kliojcrtorijo

Filadelfijos,
Branstkiene ir

sesuo

*

*

t ■

► k i įminsią.

— Kaip paprastai Republi- 
konai laimėjo pavietavosia rin- 

Snvdor likosi dis- Ui
t riet attorney, kamisoriais Kir
chner ir Adamsonas ir 1.1. Mios 
te likos išbrinkti Kyan ant skva 
jiro, o Miliauckas sumusztas, 
Urixmas ant assesoriaus likos 
iszrinktas pirmam vordo.

— Jonas Zableckas isz Fi
ladelfijos, lankosi pas savo mo
tina |M>ni Zableckiene ant 
M’. Mahanoy Avo. Jonas gyve
na ant atsilsio, kitados

dideliu kriaucz.iu 
szapc Kersbaum Uo.

• > 19
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NEGALĖJO TIKĖTI 
IN TA KO NEŽINOJO
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PROPOSALS
Sealed proposals will be received 

by the undersigned the Controller of 
Schuylkill County, at his office in 
Pottsville, Pa. untill 10 A.M. Thurs
day, November 12, 1931, for furnish
ing Equipment (James Way) to re
pair Stanchions and Cattle Pens, now 
In place; also for James Way Equip
ment that will be necessary to finish 
additional Stantions and Cattle Pens 
in order to take care of more cattle 
at the Almshouse.

Specifications can
the Schuylkill County 
Schuylkill Haven, Pa.

be secured at
Almshouse,

The right is reserved to reject any
cr all bids.

By direction of the Directors of 
the Poor.

W. R. ADAMSON, 
County Controller.

Pottsville, Pa. October 30, 1931

t
Reading > 
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Specialiszka Ekskurcija 
“ARMISTICE DAY”

In Philadelphia $3.25
Isz Shenandoah $3.50

Seredoj, 11 Novemberio
Ant Regulariazko Treino

Isz Ryte
Shenandoah ........................ 5:30
Mahanoy City.........................6:10
Tamaqua.....................................6:39

Teiposgi Ekskurcija

In New Yorka $4.00
Ant Regulariazko Treino

Isz Ryte
Mahanoy City.........................6:10
Tamaqua.................................6:39

1JS L - _ ! — ■ . J. . - " - ’ tJ

ANT READING GELEŽINKELIO

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62
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PARĖDYTA SAVO KARA-

vien*)
gyventoju Belgisz-

LISZKUOSIA RUBUOSIA.
Szlai pali karaliaus 

isz sztaino 
kam Conge pasirėdžius in savo
karaliszkns rublis. Atsižymi ji 
savo auksztu gimimu kiek turi 
rinkių ant ranku o jos kojos 
yra apvyniotos su daugeli dra
in ir vos gali paeiti. Del ko taip 
daro? Ugi del to, kad nuo vyro 
nepabėgt u.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

Pittston, Pa. f Franas Dubi
nis, 40 metu, mirė pas Marijo-

Duraszkeviczieno, 12 Mill 
ulv. Velionis tarnavo Švieti ne-
je Karoję ir buvo gazuotu Frau 
cijoi. Laidotuves atsibuvo ka- 

dalvbavo 
ion Post. Palaido 

kapiniu

na

riszkai, k yri uosiu
vietinis Lt 
ta-i ant Lietuviszku 
Wyominge.

Adolfas Jack v.-
(Jackson) gyveno adret-m

gyvena tame bute

Chicago.
nas
561 Do Kovon street. Kartu gy
veno George Malloy, irgi Lie
tuvis.

Jackūnas
jau kokia deszimli metu. Ne
dėlios ryta George Matley bu
vo kur ten iszejes. Kada apie f
12 valanda dienos jis sugryžo 
namo, tai rado Jac'kuna negy- 

rindu prieva, ’sugriuvusi ant g 
peeziaus. Galima spręsti, kad 
Jackūnas virsdamas pastūmė 
ir pecziu, nuverto kavos puodą 
nuo peeziaus ir apverto viedra 
su anglimi.

Matley tuojau paszauke po
licija, kuri iszveže minrsiji tur

! but in pavieto lavonine. Poli
cijos manymu, Jackūnas mirė* 
dūlei širdies ligos.

Jackūnas buvo 42 metu am
žiaus. Seniau dirbo Marshall 
Field kompanijai, bet koks me
nuo laiko buvo paleistas 
darbo. Priklausė Keistuczlo 
Paszalpiniam Kliubui ir Moose 
Loyal Order No. 3.

Kiek žinoma, Adolfas Jackū
nas neturėjo no Chicago jo ne 
dagi Amerikoje giminiu. — N.

Priklausė

Profesorių E. M. East iv<z 
Harvard universiteto apskaitė 
buk 150,000 vaiku gema kas 
diena o 100,000 žmonių mirsz- 
ta.

Ant. J. Sakalauskas 
L1ETUVISZKAS GRABOR1US 

331 W. Centre St; Shenandoah, Pa. 
(Bell Phone, Dial 2-1512)

^1 otie-
() kada

In mokslaine ketino atvažiuo
ti inspekloris. Daraktoris turė
jo nemažai ergelio su savo stu
dentais, nes buvo tikri miau- 
kiai. Nutarė juos iszmokyt pri- 
gnlineziai, idant diena pasiro
dytu i szm i n tin gaiš.

— Vaikai, kada ponas in- 
spektoris pribus ir klausines,' 
kiek yra Dievu, tai in, I
juk, pasakysi vionas.
klausines, kas yra pirma ypa
ta, tai t n Franai pasakysi Die
vas 'Levas, o kada klaus, katra 
yra antra, tai tu Petrai pasaky
si Dievas Simus, o kada kilaus 
kas yra treczia ypata, tai tu 
Juozuk atsakysi Dievas Dvasia 
Szventa.

Kožnas vaikas iszmoko savo 
atsakyma ant pomietes ir buvo 
tikras savo atsakymo.

Laukiamas inspekloris atva
žiavo. Klausinėja visu ir viskas 
eina kaip ant lodo. Bot dasipra
to, jog ežia ne viskas eina kaip 
reikia, užklauso da karta Juo
zuko:

tai

— Pasakyk man Juozuk, 
kuri yra treczia ypata Diovisz- 
koja ypatybeja?

— Dievas Dvasia Szventa.
— Na tai gerai, 

in Dvasia Szventa?
— Taip!
— O tiki in Dievo SunuI
— Ne, ponas inspektoriau, 

asz tikiu tiktai in Dvasia Szven 
ta, ba in Dieva Sunu tiki 
ten stovintis Petrukas!

Dasiprato visko inspekloris, 
dirstelėjo ant iszbalusio darak
toriaus ir iszvažiavo.

man

tai tu tiki
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Szmutoriai

gert

ros-

gery

mokėsiu,

Du apgavikai atėjo in 
tau racija, liepe duoti valgyt ir 

geriausiu valgiu ir 
mu. Kada privalgę invales isz-
eme abudu maszneles idant už
mokėti. Na ir pradėjo giuczylis 
tarp savos, vienas sako asz už- 

o kitas jog jis užmo
kės. Ir ne norėjo vienas kitu ap 
si leist. 'Lame at ėjo vienam ant 
misles kad lenktiniuotis, kat
ras nedabegs in paskirta vieta 
tas užmokės.
restauracijos atžingsniavo 100 
žingsniu ir žiurėjo, katras grei
tesnis. Leidosi abudu kiek tik 

'Nes kokie buvo 
restauranto

Pats gaspadoris

galejo bėgti.
dyvai del restauranto, 'kada 
abudu da'begia paskirta vieta, 
leidosi da toliau net kulnes pas
turgali sieke ir abudu gaspado- 
riui isz akiu isznvko nuneszda- 
mi užmokesti ka invalge ir in-
gere.
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Žinoma, as rūkau 
Luckios. As juos rūkau keletą metų. 
Tas naujas Celofaninis įvynioji
mas su skvetu, greit atidaryt 
pakelį, tiesiog “nokautas.’*. Aš 
tik trukteliu skvetą ir pasiimu 
Lucky.”
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pasirodo paveikslas 
“Brown of Harvard.” Tuo momentu 
gimo nauja ekrano žvaigždė — p. 
William Haines, bot mos jj vadinamo 
Bill. Nuo to laiko jad penki motai, kaip 
jis yra vionas vadovaujančių sportiškų 
jaunų filmų pasaulio vyrų. Patartina jj

1 Vieną dieną
x-

Mr

•?
I' hl X ,[/■

>4

I pamatyt Metro-Goidwyn-Mayerio 
| paveiksle “The New Adventures of 
a Get-Rich-Quick Wallingford.”

t

Tas LUCKY skvclas! Ncpcršianipa- 
inns Cellophane. Visuomet gerai — 
Tvirtai uždarytas. Ypatingas Humi
dor Pakelis. Zip — Ir jis atsidaro! 
Atkreipk <lcincsį į naujų, ypatingų 
skvetų pakelių viršuj. Vienų jo dalį 
prilenkęs pirštu prilaikyk ir piešk, 
kitų jo dalį. Labai paprasta. Greit. Zip! Ir viskas. 
Labai ypatinga! Pakelis įvyniotas į u e per šiam- 
painų Cellofaninę popierų, per kurių neįeina 
dulke, šlapumas, ligų perai ir kiti nešvarumai. 
Svaru, apsaugota, gražu, ŠVIEŽIA! — kas galėtų 
būt daugiau moderniškai kaip, LUCKIES pato
bulintas Humidor pakelis — taip lengvai atida
ryti. Ponios - sis LUCKY SKV ET AS - 
apsauga jūsų pirštų nagams.

v-

A.

z>< • <

★ Ar p. Haines 
Pareiškimas 
Apmokėtas?

P-nui Hoinsi ui ij pa- 
reiškimą nemokite nė 
cento. Ponas Hsinei 
LUCKY STRIKE rūko jsu 
8metoi.Me» turime vilties, 
jog šis paskelbimas bus 
naudingas p e E i a m 
artistui ir jo filmų ga
mintojams M-G-M, kiek 
jo pereiikimas apie
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LUCKY naudingai mums 
. Ir jums.
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Jūsų Gorkio! Apsauga 

prieš knltejimus—prieš kosulį

Neperšlampamas Cellophane Užlaiko ta 
tb 

“Spraginimo” Skonį Visuomet Šviežiu

ATSUK RADIO — Lucky Striko Šokiu Valanda griežia 
kiekviena Antradieni, Ketvirtadieni,ir Šeštadieni, vakara L 
per N. B. C. radio tinklą.
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APSIGYVENO SENAM 
MALŪNE.
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Wm. Traskauskas
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 
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mi rėžiai
bet

Mik Katre Cove iUz Yardley IK 
Wood arbi Birmingham, Angli
jo!, aplaiko po tėvo 
dideli akmenini madų n-a,
jbjo nenamlos ant malimo gru
dų tiktai ji pertaisys aii't na
mo ir jame gyvens. Tame name 
nereikes jai czjvtyt kampu
nes kambariai neturės kampu.
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Pagaminta iš geriausių tabakų — vi»o. ediaus grie-
lines - LUCKY STRIKE vieninteliai ci?aretai ap-
saugoja jūsų gerklę per tų išimtiną SPRAGINI
MO” procesą. “Spraginimo” procese naudojami 
Ultra-Violcliniai Spinduliai - procesas, kuriuo 
pasalinami tam tikri kartumai ir erzinančios ypaty-

MO” procesą. “Spraginimo” procese naudojami

bes, kurių, naturališkai, yra kiekviename žaliame 
tabake, šie kartumynai ir erzinančios ypatybės 
pašalinamos iš jūsų LUCKY STRIKE, jų juose
nėra. "Jie išimti - todėl jų ir njjraT Nenuostabu, 

iM» oinanaii •■•o—"—

kad LUCKIES visuomet P^nj^ jusų 
gerklei.

—---------------------------------------- ■ - .

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Liėtuviszkas

D c n t i s t a s Mahan o j 11 j e 
*VAnt 2-tro Floro, Kline Sztoro 
19 W. Centre St Mahanoy City

NORITE ŽINOT
Kaip galite gaut DYKAI 
“Mystiszka Krystala” su 
kuriuom dasižinosite sa
ka ka norėsit. Raszykit 
vo ateiti ir laime ir vis- 
tuojaus indedamf kelias 
sztempas paaiszkinimui.

Practical Sales Company, Desk S.
1219 N. Irviną Avė.Laidoja kenus numirėlius. Pasam

do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t. —Bell Telefonas 506 
603 W. Mahanoy Avė; Mah. City

K. RĖKLAITIS
Lietuvitzkas Graboriua

Inmf

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

516 W. Spruce St., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA, - PA. WW9

$5,OOO.oo
PINIGINES DOVANOS

i 
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Skaitykite “Saule” Chicago, I IL e

MAHANOY CITY BUS ANT TRUMPO KELIO TARPE 
NEW YORKO IR CHICAGOS.

Suvionijimaa geležinkeliu; Reaiingc geležinkelis bus dalys 
Baltimore & Ohio Systemo, tokiu budu B. & 0. geležinkelis 
Ulis tai trumpiausias kelias tarpe New Yorko ir Chicagos.

Tcdel Mahanoy City rash ant “ 
darbo daugiaus darbininkams szioj apelinkėje.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM
‘ sako kad Mahanoy City bus geriausias miestas Suv. Valst.

Main Line” ir suteiks
— *• — «■» *

SKAITYKITE “SAULE”
~’r ■ 
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Surado Nauja Minerola
Dr. J. J.WYCHUNAS

Lietuvis Akiu Gydytojas |

Matykite Savo Aptiekori.

Lietuviszki Bonai'

Štai Yra Jusp Darbas, 
Moterys!

Tvirti vyrai labai bemyli prisipažinti, kad

Jiems reikalinga bent kokia pagelba nesvei- 
;ume. Todėl priguli nuo jus, MOTERYS,

> Mokame 3-czia procentą ant 
£ sudėtu pinigu. Procentą pride- 
| dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
? 1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
C turėtumėtreikalaussu musu ban- 

• ka nepaisant ar mažas ar didelis. 
L

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

Nubudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavimo. Pa
laidojimu atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.
Isz Mahanojaus ir Girardvilles 

jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavimu tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu. Bell Phone, Dial 2-1512______ I

Daktaras Jacob Papish, pro- 
; feso ris isz Cornell unversitoto 
surado nauja minerola kuri už-,
vardino “Element No. 87”. Ta-'

__ • 1 1*1^ k _ I

sai mineralas likos surastas
Norvegijoj ir Liberijoj, kuri'
< v r> / i i n o I cin m <i 1» i i r\vadina “samarskite 
juodas ir žibantis.

kl,vil
Jis yra 

I

mBhĮ^Iszcgznminuoju akis. Jeigu 
reikalinga tai priskiriu tin
kamus akinius.

Ofiso valandas:— 10 iki 12 ryte. 
P iki 5 popiet. G iki 8 vakare.

16 N. JARDIN ST.
SHENANDOAH, PA.

Telefonas No. 21810.

Norintieji parduot gaunate

i

i

aukščiausia markėto preke, 
i Del informacijos rašykite in 
j Dept. 4.

Kurt H Schurig & Co
50 BROADWAY 

NEW YORK
Vi

/■

kūme. Todėl prigult nuo jus, mutekis, 
prižiūrėjimo, kad jusų vyrai pasilaikytų 
sveikais.

Visuomet turėkite po ranka bonką*to gar
saus linimento

PAIN-EXPELLER*
Įreg. J. V. Pat. Biure.

Pailsę muskulai, ankstyvi peršalimai, visokių rūšių gėlimai ir 
sudėjimai greitai pasiduoda Šiam linimentui. PAIN-EXPEL-

Trado

skaudėj
LERIS* yra pigiausia “darbo apsaugos” forma.
Kaina 85c. ir 70c. • • • • « Parsiduoda .Viittf

• Tikrasia turi INKARO valabaleuklL

**r




