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Isz Amerikos Ir Karaliszka Pora Myli Pasilinksmyt

JAUNA
NEVALNINKE

TĖVAI PRIVERTINEJO 14 
METU MERGAITE TEKETI 

UŽ SENO VYRO.

Parkers, N. J. — Tankei su- 
muszta, koliota ir visaip panie
kinta, už tai, kad nenorėjo eiti 
ant visokiu) pasilinksminimu 
su senu vyru, kuri jai iszrinko 
ant apsivedimo, keturiolikos 
metu Vera Mansfield bandė 
sau atimti gyvastį.

Kada motina iszejo in dar
bą, Vera iszsiunte jaunesne se
sute ant ulyczios o pati per- 
kkaiczius maldas už mirusius, 
suirasze kelis laiszkelius .pas tė
vus ir savo drauges, atsuko ga- 
za pecziukije ir atsigulė ant 
grindų laukdama mirties.

. Sesute tame laike adbego 
nuo ulyczios, suuodė gaza, pa
szauke kaimynus ir tame laike 
sugryžo motina isz darbo, pa
szauke ambulansa ir nuveže ne
laiminga mergaite in ligonbute 
kur už keliu valandų mirė.

Vienam isz laiszkeliu mer
gaite buvo paraszius: “Mieli 
tevelei: — Dabar galite mane 
parduoti in nelaisve del seno 
„Jiotkubjo Rogers. Jums nerūpėjo 
mano ateitis tik norėjote pasi
naudoti isz pinigu kokius tasai 
senis turėjo. Parengkite laido
tuves ir palaidokite mane ant 
vietiniu kapiniu kad galėtumėt 
atsimint apie jusu godumą.”

SZUO UŽTROSZKINO 
MIEGANTI KŪDIKI.

Altoona, Pa. — Menesio am
žiaus kūdikis, Onute Inberg, li
kos užtroszkinlta per szuni. Mo
tina buvo palikus kūdiki vyge- 
je ir nuėjo in kita kambarėli 
pakloti lovas. Atėjus žemyn ra
do szuni gulinti vygeje ant kū
dikio kuri užtroszkino savo 
sunkenybe.

Liūdnas gyvenimas yra mo
tinos užtroszkinto kūdikio. 
Onutės motina buvo susižadė
jus teketi už savo mylimo su 
kuriuom ketino apsivesti už ke
liu menesiu. Viskas buvo pa
rengta ant svodbos. Mylimas 
iszkeliavo tuom kart su dideliu 
troku in kita miestą nuvežti 
troka bulviu in miestą. Isz ko
kios tai priežasties trekas nu
sviro nuo kelio ir susidaužė pa
kalnėje. Jo sumankiota lavona 
.parvežė namo o kūdikis gimė 
in kelis menesius vėliaus.

■
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LAIKE VAIKUS ANT 
LENCIŪGO.

Chattanooga, Tenn. — Be
darbis, 45 metu tėvas, likos nu
baustas in kalėjimą ant szesziu 
menesiu už nežmoniszka pasi
elgimą su savo vaikais. Laike 
jisai ant lenciūgo kaip szunis 
prirakytus skiepe keturis vai
kus kad negalėtu bėgioti po 
ulyczias. Motere likos paleista 
ant liuosybes nes turėjo trijų 
menesiu kūdiki prižiūrėti.

Karalius Anglijos Jurgis ir jo pacziule, kuri sėdi ant deszines puses, ana diena atlan
kė vaiku abaza kalnuose Abergeldie, artimoje Balmoral paločiau?. Isz kaireses sėdi kara
laite Elzbieta, prie jos kariszkas sargas, karalius Jurgis, karaliene Elzbieta ir karalaite Rože

7:--  " .... -......— . — -■ J - --■=

Italas Tariasi Su Hitleriu Apie Danziga

Italiszkas užrubežinis ministeris Galeazzo Ciano kalbasi
su Hitleriu kas kiszasi paėmimo Danzigo ir jeigu ateitu prie 
kares tai Italija prižadėjo suszelpti Vokieczius.

PABĖGO
SU NIGERIU

PATOGI DAKTARO PATI 
PABĖGO SU SAVO SZOFE- 
RIU NIGERIU, PALIKDA

MA DU VAIKUS.

Bl Paso, Tex. — Ana diena 
palicija ant paliepimo nu
skriausto vyro, padare ablava 
dalyje miesto kur daugiausia 
yra apsigyvenusiu nigeriu, su
rasdami patogia balta motere 
Mrs. Julija Pittman, motere 
czionaitinio daktaro isz San 
Antonio kuri kėlės sanvaites 
adgal dingo isz namu ir kaip 
vėliaus pasirodė, buvo pabėgus 
su nigeriu Jim Rodgers, kuris 
buvo pas daktara už szoferi. 
Drauge su motere detektyvai 
aresztavojo ir jos juoda meilu
ži kalėjime lyg teismui.

Daktariene apleisdama pa
stoge savo vyro, pasiėmė su sa
vim visokiu brangenybių ver
tes ant 20 tukstancziu doleriu, 
kurias davė nigeriui užstatyti 
panszapeje ir beveik puse tuju 
pinigu nigeris jau buvo pra- 
szvilpes.

Kada apie tai dagirdo nu
skriaustas daktaras, isz pra
džių nenorėjo tikėt kad jo ma
loni pacziule taip butu žemai 

nupuolus kad pabėgtu su nige
riu. Dabar užvedė teismą ant 
persiskyrimo ir kaip rodos ap- 
laikys be jokios sunkenybes.

APDAUŽĖ SAVO MILIMA 
PO TAM SU JA APSI- 

PACZIAVO.

St. Louis, Mo. — Harry Han
cock, 30 metu, likos aresztavo- 
tas ir uždarytas kalėjime už 
skaudu sumuszima savo myli
mos, Eduos Housser, 23 metu. 
Kada teismas prasidėjo, mergi
na stojus priesz sudžia, pasakė 
kad savo mylimui dovanoja 
kalte ir kad ji paleistu isz kalė
jimo. Sudžia sutiko bet ant tu
ju iszlygu kad Harry tuojaus 
susirisztu mazgu moterystes 
ant ko noringai sutiko ne kaip 
atsėdėti bausme kalėjime. Sli
džia tuojaus suriszo porele ku
ri pasibueziavo, pasiėmė už 
ranku ir apleido suda linksmi.

UŽPUTĘ DEGTUKĄ —
LIKOS NUŽUDYTAS.

Mansville, Me. — Hugh John- 
san, 26 metu, likos nudurtas 
peiliu per koki tai Walter Na
ville, kada stovėjo ant kampo 
ulyczios. Szis paskutinis užsi
degė degtuką kad užsidegti pa- 
perosa bet Hugh ji užputę. Pa
sakė jam kad to daugiau neda

rytu. Walteris uždege kita deg
tuką bet ir-taji užputę. Užpyko 
baisei Walteris ant tojo nuo- 
brodžio, isžtrauke smailu peili 
su kuriuom dure jam in szirdi, 
padedamai ant vietos. Kalti
ninkas pabėgo ir lyg sziai die
nai jo nesugauta.

ISZGIALBETAS PER 
PINIGĄ.

“Buvaū*pakviestas ant pik
niko bet diena priesz tai buvau 
pakviestas per kita savo drau
gą kad draugauežia merginai 
kuri buvo atvažiavus pas ji. 
Nežinojau ka turiu daryti, to
dėl numecziau kvoteri — jeigu 
galva atsiverstu in virszu tai 
eieziau ant pakviesto pikniko, 
bet jeigu kvoteris nupultu ant 
prieszingos puses tai draugau- 
czia merginai savo draugo. 
Kvoteris apsivertė ant galvos 
du sykius isz trijų metimu.

Turiu prisipažint kad netu
rėjau tokius gerus laikus kaip 
tikėjausi ant pikniko ir gailė
jausi kad nevažiavau su drau
gėms. Bet kada ant rytojaus 
ėjau in darba, sutikau mano 
pažystama mergina kuri buvo 
labai nubudus ir iszrode liūd
na. Užklausiau jos kas atsitiko 
kad yra. taip nubudus.

— Ar-gi tu negirdėjai? Dži- 
mas, Kazys, Ona ir Morta pri
gėrė kada praeinanezio laivo 
vilnys apvertė ju luoteli. Vaiki
nai, kurie buvo gerais plauki
kais, stengėsi gialbet skenstan- 
czias merginas bet vanduo juos 
nutraukė in giluma ir ju lavo
nu niekad nesurado.

Taigi, per apsivertima pini
gėlio iszsigialbejau nuo pana- 
szios mirties. — Raszo Edwar- 
das Stoneberg, isz Toledo, 
Ohio.

Kas Darosi Kožna 
Minuta

§ Amerikoniszki fabrikai 
supjaustė ir indeda in dežukes 
po 75 svarus lasziniu.

§ Gal skepetaite, kuria szia- 
dien naudoji, paeina isz Puerto 
Rico, kuriu iszsiunczia in Ame
rika po keturis tuzinus kas mi
liutą. - - ■

Amerikonai Turi 
Tuojaus Sugryžti 

Namo isz Europos
VISIEMS PALIEPTA AP
LEISTI SKLYPUS KU

RIEMS GRASINA 
PAVOJUS.

APIE 7,000,000 ŽMONIŲ DA
LYVAUTU KAREJE.

Washington, D. C., — Val
džia apreiszke visiems Ameri
konams kurie gyvena Europoje 
arba tuose sklypuose kuriuo- 
sia kerszina pavojus kares, kad 
tuojaus sugryžtu namo. To
kiu ten randasi apie 59 tuks- 
taneziai o 2,569 keleivei kurie 
sziadien randasi Lenkijoj, ir 
apie 30 Danzige, tiems pranesz- 
ta kad 'tuojaus apleistu tas 
vietas.

Kituosią sklypuosią randasi 
sekantis skaitlis Amerikonu, 
kuriems paliepta apleisti: Ang
lijoj 10,522, Vokietijoj 5,787 ir 
Italijoj 23,330. Visiems užru- 
bežiniams ambasadoriam palie- 
pineje keliauti namo. Kituo
sią sklyposia yra apie 4,000 
Amerikonu kuriems paliepta 
sugryžti namo pakol yra laikas 
ir trukiai da eina per rubežius.

iszKaresLauko
ANGLIJA

PRIESZINGA
VOKIETIJAI

NORI TAIKOS BET DANZI
GO NEATIDUOS VOKIETI
JAI; VISI RENGIASI ANT 

KARES — VOKIECZIAI 
SZAUKIA SAVO LAIVUS 

NAMO.

Londonas. — Angbszkas am
basadorius, Neville Henderson, 
ypatiszkai nulėkė in Vokietija 
'kad inteikti Vokiecziams Ang
lijos atsakyma kas kiszasi Dan
zigo ir kad niekad nesutiks ant 
Vokiecziu pareikalavimu.

Hamburgo laivine kompani
ja paszauke savo du laivus 
“New York” ir “St. Louis,” 
kad plauktu be jokio užvilki- 
nimo in Vokietija ir tai be pa- 
sažieriu.

Paskalai apibegineja po visa 
Vokietija buk prieszininkai 
Hitlerio bandė ji nužudyti. Gy
ventojai Vokietijos yra prie- 
iszingi Hitleriui ir jo užgriebi
mui svetimu szaliu. Badai yra 
tai Hitlerio paskutinis apžioji- 
mas ir ketina būti jo prapultis.

Daugiau kaip milijonas Len7 
kiszku kareiviu randasi prie 
Vokiszko rubežiaus. Lenkai 
badai sugavo kelis szpipu^ prie 
rubežiaus ir juos suszaude.

Berlinas. — , -Žmones baisei 
nerimauja, aidžia iszdalino 
korteles ir ^uuos tik tiek maisto 
kad nemigti isz bado. Valdžia 
paefiie visus automobilius del 
savo naudos, trukei pripildyti 

‘ kareiveifs, gyventojai buna

r
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London, Ang., — Jeigu ka- 
riszka liepsna iszkiltu Europo
je, tai daugiau kaip septyni 
milijonai vyru stotu po ginklu 
ir 50 milijonai pasiliktu namie 
sergėti rekežius ir dirbti amu
nicija. Sztai kiek kožnam 
sklype stotu po ginklu: Po 
ginklais randasi Francijoj 2 
milijonu vyru, ir 4 milijonu 
kurie jau yra tarnavę ir yra 
iszlavinti kaip naudoti gink
lus. Anglija turi viena milijo
ną vyru; szeszi kurie galėtu 
stotie ant kares lauko laike pa
reikalavimo. Lenkija turi vie
na milijoną vyra ir kone du 
milijonus kurie žino kaip nau
doti ginklus. Vokietija turi 
du milijonu vyru ir kone tiek 
rezervistu; Italija 1,100,000 ir 
5,000,000 režervistu; Graikija, 
Rumunija ir kitos mažesnes 
vieszpatystes turi apie penkis 
milijonus (5,000,000) vyra. 
Lenkija paszauke da daugiau 
režervistu, skaitlije dvieju mi
lijonu vyru ir moterių prie tar
nystes.

s'iuncziami in saugesnes vietas 
ir žodžiu, randasi tikras karisz
kas stovis 'po visa Vokietija.

London. — Anglija ir Fran- 
cija laikysis tvirtai prigelbėt 
Lenkijai jeigu ant tikrųjų kiltu 
kare. Francija nusiuntė tuks- 
tanezius kareiviu ant rube
žiaus.

Vokietija. — Vėliausi rapar; 
tai danesza buk Vokietija yra 
pasirengus siunsti ant karisž- 
ko lauko apie tris milijonus ka
reiviu kada tik aplaikys p'alie- 
pima nuo Hitlerio kad pradėti 
kare. Visas svietas laukia ne
kantriai kada tasai paliepimas 
bus duotas. Viskas yria pareng
ta ant kares ir laukia tik ženk
lo kada paleisti pirmutini szu- 
vi, kuris vela pradės baisu Eu
ropini szoki. /

Paskutines Žinutes
Cleveland, Ohio. — Franas 

Dolezal, kiiris badai žudė žmo
nis ir juos supjaustydavo ir li
kos uždarytas kalėjime, ana 
diena pasikorė savo kambarė
lyje- į

Pittsburgh, Pa. — Elzbieta 
Saladin, 89 metu, pra-bobute, 
kXiri sake kad per szoki ji at- 
gauna savo jaunysta, parpuolė 
laike szokio, iszsinarino koja 
ir nuo to mirė.

Baltimore, Md. — Per eks
plozija kemikalu fabrike, 20 
žmonių likos sužeisti ir keli ug- 
nagesei likos nuvežti in ligon- 
butes.

London, Anglija. — Laike 
eksplozijos fabrike, penki žmo
nes likos užmuszti ir 20 sužeis
ti. Keli praeinanti automobilei 
taipgi likos sudraskyti.

Isz VisuSzaliu
BEGO NUO VELNIO
SZESZI UŽMUSZTI, 

DAUGELIS SUŽEISTI

Xetnacco, Meksikas. — Ko
kis tai pamiszebs šukele czio- 
naitineje bažnyczioje sumiszi- 
ma per ka szeszi žmones likos 
užmuszti ir daugelis sužeisti. 
Tame laike bažnyczioje buvo 
prisigrūdę daug žmonių kurie 
susirinko apvaikszczioti koki 
tai szventaji. Laike pamaldų 
tasai pamiszebs pradėjo staug
ti ir rėkti kad jam buvo paliep
ta užrakyti bažnyczia nes keti
na pribūti velnes ir paimti su 
savim visus grieszninkus.

Jo žodžiai šukele dideli su- 
miszima, žmones pradėjo grūs
tis prie užrakytu duriu ir tokiu 
budu likos sumindžiota sze- 
szios ypatos ir apie 40 sužeisti 
ir kaip rodos daug mirs nuo 
sužeidimu —daugiausia vaiku 
likos sumindžioti. Beprotis li
kos užmusztas laike sumiszimo.

1,000 KINCZIKU PRIGĖRĖ 
PER TVANUS.

Peiping, Kinai. — Tūkstan
tis lavonu likos isztraukta isz 
Hai upes artimoje Tientsin, 
daugiausia vaiku ir moterių, 
kuriuos vanduo buvo nuneszes.
Apie 500,00,0 žmonių yra ap
siaubti vandeniu. Baius vargas 
tarp tuju nelaimingu gyvento
ju kurie neaplaiko jokios pa- 
gialboa isz niekur ir kaip ma
noma tai daugelis isz ju turės 
mirti badu. _ . . . . V

NEBASZNINKAS SUGRY
ŽO — ŽMOGUS SPYRĖSI 
KAD JAM SUGRĄŽYTŲ 

KASZTUS.
Detroit, Mich. — Leonas Szer- 

micki, baisiai nusistebėjo, kada 
pamate ineinanti in narna An
taną Mozda kuris kitados buvo 
pas ji ant burdo ir mirė tris 
menesius adgal ir ji Szermickis 
palaidojo savo kasztra, many
damas kad tai buvo Mozdaus 
lavonas.

Birželio mėnesyj likos suras
tas žmogus ant plento, o kada 
ji paėmė pas graboriu, Sžer- 
micki nuėjo pažiūrėt kas tai 
butu per vienas, ir kaip jam 
nudavė, tai buvo jo burdingie- 
rius ir paliepė graboriui palai
doti jo kasztu. Už jo mirti 
likos aresztavoti du kiti vyrai, 
bet kad neturėjo užtektinai 
davado, likos paleisti. Mozda 
aiszkino, buk per taji laika 
dirbo pas ūkininką po apleidi
mui Szermickio ir jeszkojo dar
bo pakol ji ūkininkas priėmė 
pas save. Dabar Szermickis 
spyrėsi Mozdo kad jam sugrą
žyti kasztus laidotuvių. No- 
rints ji apskundė, bet Szermic
kis nieko negavo nes Mozda jo 
neprasze, kad ji palaidotu.

§ Masacziuzes czeveryku 
dirbtuves pasiuva po 300 dole
riu vertes czeveryku ir czeba- 
tu.

§ Kas minuta Amerike pa
gamina druskos už 65 doleriu^
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Kas Girdėt
Sziadien motere stovi ant 

r.ugszcziausio laipsnio garbes.
Bet kitaip buvo senovės lai

kuose ir nekuriuose sklypuose 
sziadien kur motere yra laiko
ma už žemiausia sutvėrimą, už 
f ilpna ir negalinczia be vyrisz- 
kos apglobęs apsieiti ir tankiai 
labai neteisingai yra nužemin
ta. Bet tik ant pažeminimo nu
sipelnė tada, kada iszsižada sa
vo paszaukimo, seka vyrus pa
vydėdama jiems ju garbes, 
t rokszdama susilygint su tais 
kurie savo paszaukime žemiau 
už ja stovi.

Szioje gadynėje moteriszke 
gali pastot augsztai jeigu su 
vėliava idealo eis in verpetus 
gyvenimo. Ji lengviausia gali 
pergalet prieszus žmonijos, jos 
galybe neapveikiama, jeigu isz- 
sižadejus savo “asz” pasi- 
szvens labui draugijos. Tas pa- 
siszventimas moteriszkei yra 
lengva nes reikalauja vien tik 
teisingo pildymo privalumu 
moteres ir motinos bet tokia 
garbe suteikia tokie pasiszven- 
timas! Juk tai vienatine laime 
tarpe nelaimiu, skausmu ir asz- 
aru!..

Idant tauta turėtu geras mo
tinas ir moteres, privalo turėt 
geras merginas. Ko-gi mes ga
lime reikalaut nuo musu dukte
rų—merginu? Pirmiausia, ma
žiau kvailos iszdidystes ir dau
giau teisybes mislyse ir jaunu
muose, tai yra iszmintingos do
rybes ir teisingystes pasielgi
muose — o tokiame karte tau
ta turės garbingas moteres ir 
vertas motinas.
L-h* . •“ ::

Tūlas vagis Illinojui už pa
vogimą kepures isz sztoro likos 
nubaustas ant penkių metu in 
kalėjimą. Matomai Hlinojaus 
valdžia daugiau paiso ant va
giu ne kaip ant administracijos 
kitu valstijų, jeigu taip rusczei 
baudžia vagius kurie neinsten- 
gia pavogti geležinkeli arba 
kelis szimtus tukstancz/iu do
leriu isz bankos. , .
3 --

'X. Tėvai privalo su savo vaike- 
leis, kada turi kiek laiko, užsi
imti pasikalbėjimu ir būtie del 
ju tikrais “bodems.” Tokiu 
budu vaikai neužmirsz savo 
prigimtos kalbos o kada ir 
augsztesni mokslą pabaigs tai 
Lietuviszkai grąžei kalbės ir 
bus gerais Amerikonais. Toki 
Lietuvei yra didžiai pageidau
jami Amerikoj ir tiktai su 
tuom Lietuvei savo varde, pa
kels. Jeigu czionais Lietuvisz- 
ki vaikai isztauteja, tai tame 
yra tėvu kalte. Tegul jusu vai
kai siūboje kalba su jumis ir 
tarp saves Lietuviszkai, tegul 
ju ausys pripranta nuo mažens 
prie tėvu kalbos o tos kalbos 
'jie neužmirsz niekados ir ne tik 
bus gerais Amerikonais bet ir 
gerais Lietuvei® ir naudingi 
del savo tautiecziu.

Laimėjo Darbininkiszka Kova IISZLIETUVOS* PAVOGTI DEIMANTAI»I t - *-  - *-  - --

Sophie Tucker, kuri yra pirmininke aktorių draugoves 
'American Federation of Actor s ir Harry Richman susitaikė 
kad jisai priimtu aktorių draugavę adgal in AFL organizaci
ja. Matyt kad poniutei Tucker patiko iszlygos.

Amerikoniiszki milijonierei 
prisriaube kruvino prakaito 
vargingu darbininku; vieni pi
la milijonus ant visokiu moks- 
liszku institutu kad savo var
dą pragarsint po svietą ir tai 
lenktyniuojasi vieni su kitais 
katras daugiau duos. Bet kada 
in tokius institutus, ypatingai 
dideles ligonbutes žmogelis ei
na jeszkoti pagialbos už ka ne
gali užmokėt, tai ji atstumia. 
Czia vėl, apart milijonu, užsi
mano garbes ir unaro nes tas 
Ameriko neturi jokio žen'kly- 
vumo, tai jo jeszko Europoje. 
Jeszko del savo dukrelių nusi- 
szpicavusiu kunigaikszcziu, 
baronu ir lordu, kad ir su isz- 
plyszusia sėdynė, moraliszku 
bankrutu, del kuriu atiduoda 
savo dukreles su prideczku ke
liu milijonu doleriu o kada vis
ką praleidžia tai ja apleidžia.

Ar-gi negalėtu palikti tuos 
milijonus doleriu Amerike ir 
pagerinti bute darbininku isz 
kuriu sukuopina tuosius mili
jonus, bet kur tau!

Tula moterele isz Memphis, 
Tenn., geidžia persiskyrimo 
nuo savo vyro už tai kad jai 
duoda tiktai du dolerius ant 
sanvaites ant iszsimaitinimo. 
Badai sudžia jai davė persisky
rimą o vyrui paliepė mokėti 
jai kas menesi po 30 doleriu nes 
tyras turi kelis namus isz ku
riu turi gera pelną. Dabar mo
tere bus laisva kaip paukszte- 
lis.
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MIRĖ MAŽEIKIU KUN. 
ERCZIUS.

Liepos 25 d., savo namuose, 
staiga pasimirė kun. Jonas Er- 
czius, kuris priesz keliata metu 
buvo atsikėlęs in Mažeikius ir 
czia pasistatęs nuosavus na
mus. AtAvykes gydytojas kon
statavo szirdies paralyžių. 
Kun. Erczius, būdamas Tūbau
siuose klebonu, nakties metu 
buvo užpultas Balsio su Kaz
lausku, kuriu labai iszgazdin- 
tas gavo szirdies liga.

Praleido žmonelei gerus ir 
blogus laikus, tai žino — bet 
kokia bus ateitis tai sunku ži
noti. Jeigu vasaros paukszczei 
neszdinasi in sziltas szalis, taip 
ir czionaitinei milijonierei 
neszdinasi su savo milijonais in 
sziltas vietas, ten kur savo mi
lijonais užims plotus geriau
sius isz kur trauks auksine 
liepsna del pasiszildymo o auk
sas, reikia žinoti, labai iszildo!

Jau tieji milijonierei iszcziul- 
be Amerika, iszpustijo viską, 
sukjiiso žeme isz kurios iszkase 
anglis ir kitoki turtą ir jeigu 
da galėtu ka iszpustyt isz tos 
žemeles tai neužsimoka nes tas 
jiems brangei kasztuoja ir ne- 
a'tnesz didelio1 pelno o priek 
tam, neturi kur padėti.

Tokiu budu negalime tikėtis 
tokiu geru laiku kokius jau 
praleidom. — Kaip milijonie
rei parodys tai ir žmones in 
ten katuosis.

Senas priežodis kalba: “Ka
da abrakas arkliui užpakali 
draskia tai spardosi.” Tasai 
priežodis yra prilygintas ir 
pile žmonių: kada abrakas ger
būvio būna, tada žmones ūžia 
ir lėbauja. Žmones isz gerbūvio 
nemoka naudotis :w— “Kaip ge
rti, tai kertai, kaip negerai, tai 
kehtai.”
Ka-da Amerikoj buna geri lai

kai tąi tuojaus visiems užauga 
ragai, ’pioteres ir merginos rė
dosi in\brangiausius parėdus, 
trankosi po pabulkes, iszdavi- 
neja pinigus ant visokiu nerei
kalingu dalyku be kuriu galė
tu apsieiti, pirkinėją bambilius 
ant iszmokesczio arba paima 
morgecziu ant \sayo bakūžėlės o 
vaikai važinėja tokiuose bam- 
biliuose be czevgryku. '

Žinoma, niekasVnegali to vis
ko ‘kitam uždrausti — kožno 
valia, turi pinigu; ^zia Ameri
ka®, neprivalo czedįyt — bus 
darbu, bus pinigu^?!) Mat, 
žmonelei laikosi sistezno, kaip 
poterėlyje stovi: “Duoitės mu
su duok mums sziadiena ” — 
todėl nereikia rūpintis ant ry
tojaus — juk Dede Samas \u- 
szelps visus. \

-------- ::-------- \
Kožnas sziadien galvoja ko

kia bus permaina ateinanti me
ta kada tai rinks nauja prezi
dentą: “Ar bus ateinanti meta 
geresni laikai, ar naujas prezi
dentas pagerins gerbusi del gy
ventoju, ar laikai bus bloges
ni?” Ant tojo užklau'symo ne 
vienas negali pasakyt nes to 
niekas negali inspeti.

CIGONISZKA PAMOKA.
Priesz keliata dienu, Mari- 

ampoleje, ties Vilkaviszkio til
tu, czigonas tėvas žmonių aky- 
vaizdoje bizunu sumusze savo 
sunu, bent 15 metu vyruką, iki 
tas sudribo gatvėje, paskui ji 
insimete in vežimą ir nuvažia
vo Szunsku kryptimi.

NUOSTOLINGA 
PERKŪNIJA.

Per Taurage ir apylinke per- 
sitrauke smarki perkūnija, ku
ri pridarė nemaža nuostoliu1. 
Trukisizkes kaime, perkūnas 
trenke in ūkininko Blyskio na
rna, iszdauže langus bet pradė
jęs degti isz vidaus namas bu
vo užgesintas. Girininku kai
me ūkininko Lengvino, nu
trenkta, 600 litu vertes, kume
le, Tarailiuio'se; ūkininko Stum- 
bros, žaibas užmusze karve. 
Gyvuliai perkūnijos laika bu
vo ganykloje. Traks'ziliszkiu 
kaime, žaibo nukirstas didžiu
lis beržas, virsdamas vos neuž- 
griuvo ant netoli esanezio 
mėlio.

Kalbi, mylimiauses teveli, 
jog musu szeimynis'zki deiman
tai ir kitos brangenybes likos 
pavogtos per tavo neprieteli ir 
nugabenti ant mažos salos vi- 
dunmaryje. Tenąis likos pa
slėpti urvoje ant kaires szalies.

Taip kalbėjo sūnūs in mirsz- 
tanti savo tęva karalių.

— Taip, mano mylimiausias 
Agrinai.

— Teveli, pakol asz numirsiu 
tai stengsiuosiu juos surast ir 
adgabent atgal in karaliszka 
palociu.

— Naršei pasakei mano vai
keli, nes žinok, jog toji sala, yra 
apsiaubta per amžina ugni, per 
ka negalima yra jokiu budu 
prie jos prieiti nes ir asz pats 
in Lenais buvau nuplaukęs.

— Bet teveli, tai buvo suvir- 
szum szeszesdeszimts metu ad
gal o gal ugnis lyg sziam laikui 
apsimalszintu truputi. Bet ta
sai mane nenubaus, keliausiu 
tyczia ir bandysiu juos surast. 

. — Vėlinu tau, mano vaikeli, 
laimes. Tegul Dievas turi savo 
galybėje ir apsaugoja nuo visu 
nelaimiu. Neužmirsžk, jog tai 
tavo privalumu pavogtuosius 
deimantus atrast.

Su tais žodžiais senas kara
lius atsiskyrė su sziuo svietu.

deive.
Deive vėla mostelėjo su laz

dele ir visi trys pakilo in pa
danges. Nepoilgam atlėkė prie 
deganczios salos bet liepsna de- 
ge isz visu pusiu salos jog ne
buvo galima jokiu budu prisi
artint arti jos. Atradę truputi 
žemes, nulėkė žemyn o deive 
tarė:

—Na, tai randamos jau ant 
vietos o dabar atvesiu tave ir 
tavo arkli atgal in savo pavi
dalą. Pakėlus lazdele augsz- 
tyn, vėla Agrinas su savo ark
liu pastojo to paežio didumo 
kaip buvo priesz tai.

— Bet kaip asz galėsiu per- 
jot per ta liepsna? — užklausė 
Agrinas.

— Dažinosi tuojaus. Moste
lėjus su savo lazdele, atsirado 
maža dežuke baltu dulkeliu.

na-

Katalikiszkas kunigas Char
les Coughlin, isz Detroit, Mich., 
kuris yra pasižymejas kaipo 
geras kalbėtojas per reidio, 
pranaszauja kad ne tik Danzi- 
gas bet ir visa Lenkija ir Bal- 
kano valstijos papuls po Vo- 
kiszku padu ir pakol metas 
praslinks tai Vokietija adgaus 
vela savo dingusias kolonijas 
nuo Anglijos ir Francijos.

Vokietija po padarymui tai
kos su Rusija, dabar nieko ne
bijos ir Anglija dabar stoves 
užpakalyje kitu vieszpatyscziu 
Europoje o Francija bus pri
versta sutverti ar Komunistisz- 
ka ar Faszistiszka valdžia kad 
visai nenupult savo garbėje.

Kiti žymus politikierei, ku
rie žino kas sziadien dedasi 
Europoje, pranaszauja buk jei
gu Vokietijai pasiseks apval
dyti Lenkija tai vėliaus imsis 
už Lietuvos ir ja prispaus savo 
Prusiszku padu. Po tam užims 
visa Baltika.

Bet ar pasiseks Prūseliui ta
sai užmanymas tai nežine nes 
priežodis skamba: ‘“kas nori 
nuryt perdideli szmota, tas 
greitai užsprings.” — Gal taip 
bus ir su Hitleriu.

JAUTIS UŽBADĖ 
SKERDŽIŲ.

Nesenei Mikalinos dvare 
Veliuonos valscz., St. Gerulai- 
czio jautis mirtinai subadė sker 
d'žiui J. Grybą. Grybas buvo 
senas žmogus ir velioniui žu
vus liko materialiai neapru- 
pinta jo szeimyna.

PRIE SZVEKSZNOS UŽMU- 
SZE MOTERĮ.

Jomantu kaimo, Szveksznos 
valscz., gyventoja Rumsziene 
važiavo vežimu. Nuo automo
bilio jos arkliai pasibaidė, eme 
smarkiai bėgti. Rumsziene 
iszkrito isz vežimo ir krisdama 
smoge galva in akmeni. Rum
sziene vietoje lužsimusze.

SZMUTORIUS KUNIGAS.
Vienas senelis, 70 metu, pa

mylėjo mergina, 17 metu, ir nu
sidavė in bažnyczia kad paimti 
sždiuba.

Kunigas apsivilkės in bažny
tinius rubus^pradejo vest jau
nikius pas ktiksztinyczia. O 
l^ada stojo, pakaušė senas jau
nikis : \

— Ka czia darykime ?
— Ak, persiprašau, — atsa

ko kunigas, — misninau jog po
nas nori kūdiki kraksztyt...

KAIP SŪNELIS PAS TĘVA 
SVECZIAVOSI.

Ūkininkas P. Jankus isz 
Dainų kaimo, SziauTiu valscz., 
nusiskundė prokuratūrai, kač 
pas ji atvykęs isz Kauno sve- 
cziuoti'S sūnūs Petras iszvilio- 
jes isz serganezio tėvo klastin
gu budu parašau® ant vekseliu 
10,000 litu sumai, ir dabar se
nas tėvas nerimaująs del savo 
ūkio likimo. Sergancziam tė
vui begulint lovoje, miesezio- 
nis sūnūs rodės dideli susirūpi
nimą jo sveikata ir sakes, kad 
reikia pažiūrėti, ar tėvelis dar 
turis jegiu savo pavarde pasi- 
raszyti. Tam tikslui pamėgin
ti pasiraszyti sūnelis pakiszes 
tėvui vekseliu, su kuriais ir 
iszdume atgal Kaunan. Dabar 
prokuratūra reikalą aiszkina.

DUKTĖ BOLSZEVIKO.

Daraktoris:— Kodėl Dievas 
davė žmogui bulves?
Mergina:—Dave del biednuju 

žmonių, kad ir jie turėtu kam 
kaili lapt.

Agrinas radosi pats vienas 
milžiniszkoj girrioj; radosi ke
lionėje jau suvirszum menesis 
laiko ir artinosi prie degan
czios salos, kur radosi paslėpti 
deimantai. Taip gulėdamas ant 
samanų, mislino, jog ant niek 
iszsirenge in keliohe nes lyg 
sziam laikui ne nedasižinojo 
kokiam kraszte toji deganti sa
la radosi. Bet invargias užmigo 
tuojaus po ilgai kelionei.

Nepoilgam ikos pabudintas 
per skambejima puikiu sidab
riniu varpeliu o kada atidarė 
akis, paregėjo ant žoles priesz 
save mažutėlė deive, kuri buvo 
puikei pasirėdžius su sidabri- 
neis varpeleis prie szlebukes. 
Rankoje laike raganiszka laz
dele ant kurios galo žibėjo dei
mantine žvaigždele. Stovėjo 
ant mažo divono apie keturiu 
pėdu ploczio ir ilgio; prakalbė
dama in Agrina taip:

— Karalaiti Agrinai, atėjau 
tau prigelbet. Mano raganisz- 
kam zerkole regėjau kaip atbu- 
vinejai kelione per ilga laika. 
Perskaicziau tavo mislis, per 
ilga laika. Perskaicziau tavo 
mislis, per ka žinau jog jeszkai 
pavogtu deimantu tavo tėvo.

Agrinas atsisėdo ir pradėjo 
trint sau akis. Ar-gi tai galėjo 
būti teisybe ka regejo? Taip, 
turi būti, nes deive da stovėjo 
priesz ji. Kada persitikrino' jog 
tai teisybe, atsikėlęs prakalbė
jo in ja:

— Galinga deive, labai bu- 
tau dėkingas už tavo pagelba, 
nes jau pradėjau nupult ant 
dvasios kada nors atradime sa
vo tėvo pavogtu deimantu o ir 
atradime deganczios salos.

— 'Taip, prigialbesiu tau, ka
ralaiti Agrinai, bet pirmiausia 
turi man prižadėt jog visame 
iszpildysi mano paliepimus. Ar 
prižadi?

— Taip! prižadu, mano gera- 
dejinga deive, viską iszpildy- 
siu ka tik paliepsi.

— Atvesk savo arki ir pats 
atsistok ant szio divono, prie 
manes.

Kada atsistojo ant divono, 
deive mostelėjo su raganiszka 
lazdele o Agrinas su arkliu pa
sivertė in taip mažulėli kaip ir

— iSzitos dulkeles vadinasi 
raganiszkos dulkeles, pabars
tys jais ant saves ir savo ark
lio. O dabar pasilik sveikas ir 
keliauk laimingai. Vela pribu
siu in czionais kada sugryžszi 
idant vela nugabeni tave namo.

Ir ne spėdamas deivei už tą
ją geradejyste padekavot, isz- 
nyko ji isz jo akiu. Apsibarstęs 
save ir arkli raganiszkoms dul
kėms o likusius pasiėmė in ki- 
szeniu, sėdo ant arklio ir leido
si in liepsna. Kada jau beveik 
radosi viduryje salos, rado sė
dinti prie urvos žmogų, kuris 
taip buvo baisus jog Agrina 
net szirpulei paėmė.

Kada tasai baisus sutvėri
mas paregėjo Agrina artinan
tis prie jo, isztrauke ikarda. Bet 
Agrinas tuom nenusigando tik 
isztraukes savo ilga karda pa- 
szauke:

— Jeigu szauksi pagelbos, 
tai busiu priverstas tave nu
durk bet jeigu tylėsi tai nieko 
pikto tau ne atsitiks.

Bet baidykla pradėjo taip 
baisei rėkt ir staugt jog Agri
nas buvo priverstas ji užmuszt. 
Po tam nusidavė in urvą. Kada 
akys jo priprato prie dideles 
tamsumos, paregėjo sedinezia 
puikia pana kuri buvo prira
kinta su dvylika lenciūgais ir 
dvylika spynoms prie sienos. 
Da tokios panos nebuvo mates 
savo gyvastyje. Paregėjus ja 
Agrinas stovėjo kokia tai va
landėlė kaip be žado. Ant galo 
atradęs savo liežuvi burnoje, 
nedrąsiai užklausė:

— Puiki pana, kas tave in 
czionais atvede, in tokia baisia 
vieta ir kas esi do viena?

— Asz esmių Adele, duktė 
karaliaus žvaigždiniu Salų. Li
kausi iii czionais atgabenta už 
tai jog nenorėjau iszeit už ka-

raliszko sūnaus. Bet kas tu do 
vienas? Praszau pasakyk man 
ir traukis nuo szitos salos kuo- 
greicziausia nes ant jos randa
si piktos dvasios.

— Meilinga panaite, asz es
mių sunum karaliaus Vasari
niu Salų. Leidausi įatrast musu 
dingusiu deimantu kurie neži
ne kokiu stebuklu dingo ir liko 
in czion atgabenti. Man rodos 
jog matau dėžutė sztai anam 
kamputyje ir žinosiu ar jie ran
dasi joje pagal auksini parasza 
kuris randasi ant jos. Bet pir
miausia turiu atvalnyt tave isz 
tu j u paneziu ir stengsiuosiu vi
som pajiegom tave iszvalnyt 
isz tosios salos.

— O, susimildamas, iszgel- 
bek mane isz tosios baisios vie
tos o busiu tau dėkinga lyg 
smert. į

Ir pradėjo verkt karalaite 
nuo susigraudinimo.

Agrinas atliuosaves karalai
te nuo paneziu, isztrauke dežu
ke prie szviesos o persikanojas 
jog tai toji pati kurios jeszko- 
jo, paėmė dežuke raganiszku 
milteliu apsibarste save, kara
laite ir arkli,, pridrutino dežu
ke prie balno, paėmė karalaite 
prie szono ir leidosi ant vietos 
kur paliko deive.

Deive tuojaus vėla pasirodė 
o permainius juos ant mažulė
liu, vela leidosi orine kelione. 
Ne po ilgam pribuvo netoli pa
ločiau®. Deive mostelėjus savo 
raganiszka lazdele paverto 
juos vela in ju tikra pavįdala.

Agrinas padekavojo deivei 
už jos dėkingumą ir toji iszny- 
ko jiems isz akiu.

Agrinas su Adele nusidavė 
in palociu o tarnai paregeja sa
vo mylima karalaiti sugryžtan- 
ti džiaugėsi visi. Tarnaites tuo
jaus nuvede Adele in karalisz- 
kus pakajus kur aprėdė ją, in 
karaliszkus rubus ir ji iszrode 
kaip žibanti žvaigždele. Kada 
in trumpa laika pribuvo Agri
nas, net paszoko adbulas, pare- 
gejas taip puikia pana. Paėmė 
ja už rankos ir nuvede in savo 
paikaju 'kur radosi dežuke su 
iszeimyniszkais deimantais, ku
rioje radosi visoki papuoszai: 
auskarai, lenciūgai, branzole- 
tai ir t.t. Agrinas ta viską isz- 
eme ir papuosze Adele fiuri isz- 
tikruju iszrode kaip kokia dan- 
giszka žvaigžde.

Pagriebęs in savo glebi, pri
spaudė prie krutinės, užklausa 
ar pasiliks jo pati, ant ko ap- 
laike atsakyma jog bus.

Neužilgo atsibuvo sv.odba 
kokios da toje karalystėje nie
kas nebuvo mates o jauna pora 
gyveno laimingai ir meileje lyg 
smert. ■—F.B.

Priminimai Del Mote
rių ir Merginu

— Ne kožna mergina kuri 
turi gražu veidą turi ir gražia 
duszia.

— Motore apsis'karmala- 
vus suniurus ir suszvinkus ly
ginasi pavietrei.

— Grinczioje durnai, kiau
ras stogas, girtuokle ir nedora 
boba, tai jau grinczioje del vy
ro ne zobova.

— Motore neprivalo imtie 
papiktinancziu knygų in ran
ka.

—• Niekas tokios motinos 
nepaguodoje, kuri pati dabina-' 
si o vaikai yra apskuria.

— Tyki ir nepliauszki mo-

tero yra sargu savo dorybes.
—• Motere geriau žino apie 

meile ne kaip vyras, o bet kož
na laukia kad ja vyras pamylė
tu.

— Motere, kuri tuojaus bi
le ka paima ant liežuvio, tai. 
visuomene del josios ne yra 
prielanki.

—• Jaigu mergina norinti 
vyrams patikti, yra neszvari, 
tai kokia isz jos bus per mo
tere?

—■ Nekurtos moteres todėl 
nerūko, įba laike rūkymo turi 
tylėt, o josios negali ne valan
dėlė tylėt.

—■ Moteres liežuvis tai jos 
gyvybe, jau nuo (užgimimo 
pradeda klibet, o nustoja tada 
kada numirsztą. i

■



LAIMINGAS 
PRINCAS

PASAKAITE

Augsztai virszui miesto, ant 
auksztos kolonos, stovėjo Lai
mingojo Princo stovyla. Visa 
jo stovyla padengta buvo plo
nu aukso slūogsniu. Vieton 
akiu buvo indeta du skaidru 
safirai, ant jo kardo rankenos 
žėrėjo didelis raudonas rubi
nas.

Visi juo gėrėjosi.
— Jis tekis dailus, kaip gai

dys vėjarodis, — pastebėjo vie
nas Municipaliteto Patarėjas, 
kuris stengėsi pragarset savo 
dailės supratimu, — bet jis ne 
toks naudingas, — pridūrė jis, 
bijodamasis kad jo nepaskai
tytu nepraktiszku, kokiu jis 
isztiesu ir nebuvo.

— Kodėl tu negali būti pana- 
szuis in Laiminga ji Princą? — 
užklausė protinga motina ma
žojo savo sunaus, kuris norėjo 
menulio. — Laimingajam Prin
cui niekuomet ne galvon ne
ateidavo del ko nors verkti.

— Džiaugiuosiu kad yra pa
saulyje nors vienas žmogus, 
visiszkai laimingas, — suniur
nėjo apsivylęs žmogus,, visisz
kai nepaprasto stovylo žiūrė
damas.

— Jis visiszkai in angela pa- 
naszus, — pasakė Prieglaudos 
vaikai, iszeidami isz bažny- 
czios savo szviesiai raudonais 
apsiaustais ir baltomis prie- 
kaisztemis.

— Isz kur jus tai žinote? — 
užklausė matematikos mokyto
jas. — Juk jus niekuomet ne
esate angelo mate.

— Netiesa, mes sapnavome 
juos, — atsake vaikai. Mate
matikos mokytojas susiraukė 
ir apsimetė rustus esąs nes jis 
negyre vaiku sapnu.

Viena nakti per miestą leke 
mažute kregžde. Jos drauges 
jau priesz szeszės sanvaites bu
vo Egiptan iszlekusios bet už
siliko ji nes puikiojoj Nendren 
insimylejus buvo. Susitiko ji su 
juo ankstyva pavasari, vaiky
dama paupeje didele geltona 
plasztake ir taip buvo jo tėvū

nu pagauta kad net sustojo su 
juo pasikalbėti.

— Ar pamylėti man tave? — 
užklausė Kregžde, visuomet 
stacziai darbo imdamasi. Nen
dre nusilenke žemai. Kregžde 
pradėjo aplinkui skraidyti, pa
liesdama sparnais vandeni ir 
sudrebindama lygu vandens 
pavirszu. Taip, taip, taip, 
Kregžde mylėjo Nendre per vi
sa vasara.

— Juokingas prisiriszimas, 
— kalbėjo kitos Kregždes. — 
Pinigu jis neturi o giminiu net 
perdaug. — Isztiesu, visa upe 
buvo Nendrėmis užaugus. Pas
kui, rudeniui atėjus, visos 

Kregždes iszlakste.
Joms iszlekus, Kregžde pasi

juto vienui viena ir jos meilu
žis pradėjo inkireti.

Jis nemoka kalbėtis, — tarė 
ji, — ir’a«z bijaus, nes jis la
bai lengvai koketuoja su vi
sais. — Ir isztiesu, kur tik ve
jas nepapus, Nendre siunczia 
toje pusėje meilingus pasilen
kimus.

— Jis namininkas, — tese. ji 
toliau, — o asz megiu keliauti 
ir, tokiu budu, mano vyras tu

ri ir-gi kelione mėgti.
— Tu lėksi šu manim? — už

klausė ji galu gale. Nendre pa
purtė galva: jis taip stipriai 
buvo prie savp samu prisiri-

szes.
— Tu juokauji su manim! 

Asz lekiu pas piramidas. Su
diev! — Ir Kregžde iszleke.

Isztisa diena ji leke ir vaka
rop atlėkė miestan.

— Kur ežia man apsistoti, — 
galvojo ji. — Tikiuosiu jog, 
miestas tam tikrai pasirengęs Į 
mane pasitikti.

Ji pamate stovyla ant auksz
tos kolonos.

— Apsistosiu tenai, — suszu- 
ko Kregžde. — Tai puiki vieta 
ir daug ten tyro oro. — Tokiu Į 
budu ji apsistojo po Laimingo
jo Princo kojų.

— Mano miegamasai isz 
aukso, — tarė Kregžde, apsi
dairydama ir gulti rengdamasi. 
Bet kaip tik tuo paežiu aki
mirksniu, kuomet ji kiszo savo 
galvute po sparneliu, ant jos 
nukrito didelis vandens laszas.

— Kas tai tokio, — suszuko 
Kregžde, — ant dangaus ne 
debesio, žvaigždes aiszkiai ir 
szviesiai mirga ir vis-gi lija. 
Europos sziaurejo oras stacziai 
szunims tikes. Nendre mėgo 
lietu bet tai tik egoizmas isz jo 
puses.

Dar vienas laszas nuvarvėjo.
— Kas per nauda isz stovy- 

los, jeigu ji negali manes nuo 
lietaus priglausti? Reikia pasi- 
jeszkoti geras kaminas. — Ir 
Kregžde pasirenge lėkti.

Bet ankseziau, kol ji susku
bo isztiesti sparnus, treczias 
laszas nukrito. Ji pažvelgė 
augsztyn ir pamate... Ak, ka 
ji pamate!..

Laimingojo Princo akys pa
plūdo aszaromis ir jos riedėjo 
auksuotais jo skruostais. Jo 
veidas toks puikus buvo prie 
menulio szviesos kad mažaja 
Kregžde apėmė gailestis.

— Kas tu toks? ■— paklausė 
ji-

— Asz Laimingasai Princas.
— Tai ko tu verki? — klau

sia Kregžde. — Asz visa suszla- 
pau.

— Kuomet asz gyvas buvau 
ir žmogaus kuna turėjau, — 
atsiliepe Princas, — asz nepa
žinojau aszaru nes gyvenau 
Sons Sons rūmuose kur liude- 
sis neužklysta. Diena žaizda- 
vau su draugais sodne, vakare 
verdavau szokius dideleje salė
je. Apie sodną buvo augszta 
siena bet man niekuomet ne
ateidavo galvon paklausti kas 
už tos sienos nes viskas pas 
mane taip puiku buvo. Mano 
dvariszkiai vadindavo mane 
Laiminguoju Princu ir, isztiesu 
asz buvau laimingas, jai links
mybe gali būti — laime. Taip 
gyvenau, taip pasimiriau. O 
dabar, kada asz nebegyvas, pa
state mane czionai ir asz matau 
visa mano miesto varga ir 
skurdą. Ir nors szirdis mano isz 
szvino, neinstengiu aszaru su
laikyti.

— Kaip tai ? Jis ne tyro auk
so? — pamano sau Kregžde. Ji 
buvo labai mandagi, savo pa
stebėjimu neiszreikszdavo bal
siai.

— Toli, toli, — tese Princas,’ 
užkimus kuobiu balsu — mažo
je gatvėje stovi sukrypusi ba
kūže. Vienas jos langas atviras 
ir per ji matau moteriszke prie 
stalo sedinezia. Jos veidas lie
sas ir nuvargęs, jos rankos 
szurkszczios ir raudonos, adata 
subadytos. Ji siuvėja ir iszsiu- 
vineja Vieszpaties Kancziu gė
lės ant alasiniu rubu vienos 
dailiausiu Karalienes freilinų 
busimajam baliui. Kambario 
kampe, lovoje guli jos sergan
tis sūnelis. Jis karszcziuoja ir 
praszo apelsinu. Motina nieko 
kito, iszskyrus upes vandenio,

Sztai 200 coliu storumo stiklas kuris likos nulietas stiklo
fabrike Corning, N. Y. Idant tajii stiklą patalpyt in magazina 
reikėjo suardyt dali tilto kad stiklą galima butu perkelt ant 
kitos puses tilto.

negali jam suteikti ir ji verkia. 
Kregždute, mažoji Kregždute, 
ar nenunesztum tu jai rubiną 
isz mano kardo? Mano kojos 
prirakintos prie tos papėdės ir 
asz negaliu pasijudinti.

— Manes laukia Egipte, — 
tarė Kregžde. — Mano drau
ges skrajoja virszui Nilo ir kal
basi su dideliais lotosais. Grei
tai sumigs jos didžiojo Farao
no kapinyne. Pats Faraonas 
guli tenai iszmargintame kars
te. Jo kūnas suvyniotas in gel
tonas drobules ir kvepalais bal
zamuotas. Ant jo kaklo grandi
nis isz nefritu o jo rankos pri
mena suvytusius lapus.

— Kregždute, — tarė Prin
cas, — ar nepasiliksi su manim 
viena nakti ir ar nepabusi ma
no pasiuntiniu. Vaikeli taip 
troszkina karsztis ir jo motina 
tokia nuliūdus...

— Asz nemegu berneliu, — 
atsake Kregžde. — Praeita va
sara, man ties upe apsigyve
nus, du szlyksztus berniukai, 
maluninko sūnūs, nuolatos me
te manim akmenis. Žinoma, ne 
viena karta jiedu man nesuda
vė : mes, kregždes, per gerai le- 
kiojame, prie to, asz paeinu isz 
szeimynos savo mitrumu pa
garsėjusios. Vis-gi tai nepa
garbos apsireiszkimas.

Bet Laimingasis Princas 
taip liūdnai iszrode kad net jai 
gaila pasidarė.

— Czia abai szalia, — tarė 
ji, — bet asz pasiliksiu viena 
nakti su tavim ir busiu tavo 
pasiuntiniu.

— Acziu tau, mažoji Kregž
dute, — isztare Princas.

— Kregžde iszkrapszte dide
li rubiną isz Princo kardo ir, 
paėmusi ji snapan nulėkė vir
szui miesto stogu.

Pralėkė katedros bokszta, 
kurioje buvo isztaisyti balti 
marmuro angelai, pralėkė pro 
rumus ir girdėjo baliaus muzi
kos gaidas. Ant balkono iszejo 
daili mergaite mylimojo lydi
ma.

— Kokios puikios žvaigždes,
— tarė jis jai, — ir kokia ste- 
bukinga meiles jiega.

— Tikiuosiu, jog mano rubai 
del dvaro baliaus bus laiku pa
dirbti, — pastebėjo mergaite.
— Asz paliepiau iszsiuti ant ju 
Vieszpaties Kancziu gėlės. Bet 
siuvėjos tokios tingines.

Kregžde perioke upe ir mate 
žiburius kybanezius ant laivu 
stiebu. Pralėkė pro Getto ir ma
te kaip Žydai derisi vienas su 
kitu ir sveria pinigus ant vari
niu svarstyklių. Pagalios ji at
lėkė prie biednos bakūžes ir pa
žvelgė jon. Vaikas karszcziuo- 
damas mėtėsi po lova o jo mo
tina užsnūdo. 4

Kregžde inskrido kambarin 
ir padėjo dideli rubiną ant sta
lo szale moteriszkes pirszcziu- 
ko. Paskui paskrajojo virszui 
vaiko lovos, vėsindama spar
nais jo kakta.

— Kaip man vešu, — tarė 
vaikas. — Turbut asz pasveik
siu. — Ir jis saldžiai užsnūdo.

Tuomet Kregžde nulėkė at
gal prie Laimingojo Princo ir 
pasakojo jam ka padariusi.

— Stebėtina, — pastebėjo ji,
— nors toks szaltas oras, man 
dabar visai szilta.

— Todėl, nes ta gera danba 
atlikai, — atsake Princas. Ma
žoji Kregžde susimastė ir už
snūdo. Galvojimas visuomet 
užmigdydavo ja.

Dienai iszauszus, Kregžde 
nuskrido paupen ir iszsimaude.

— Kas per stebuklas, — pa
stebėjo ornitologijos profeso
rius, praeidamas tuo laiku per 
tilta. — Kregžde žiema pas 
mus! — Ir jis iszspauzdino isz 
tos priežasties ilga laiszka vie
tiniame laikrasztyje. Visi tik ir 
tekalbėjo apie ta laiszka, jame 
tiek daug žodžiu buvo kad nie
kas jo suprasti negalėjo.

— Szianakt keliausiu Egip
tan, — tarė Kregžde ir geras 
sumanymas pakele jos upa. Ji 
aplaike visus visuomeninius 
paminklus ir ilgai sėdėjo ant 
bažnyczios bokszto. Kur tik ji 
nebutu lekus, žvirbliai czirsz- 
kedavo ir sakydavo vienas ant
ram :

— Kokia garsinga kita-tąu- 
ite — ir kregžde buvo labai tuo 
patenkinta.

Menuliui užtekėjus, Kregžde 
sugryžo pas Laimingąjį Prin
cą.

— Ar neturi kokio reikalo 
Egiptan? — suszuko ji. — Asz 
tuoj keliausiu.

— Kregžde, Kregžde, mažo
ji Kregždute, — tarė Princas,
— ar nepasiliktumei su mani
mi dar viena nakti ?

— Manes laukia Egipte, — 
atsake Kregžde. — Rytoj mano 
draugai skris ant antrojo su- 
kario Nilo. Ten guli nendrese 
begemotas, ant didelio granito 
sosto sėdi dievas Menmones. 
Visa nakti jis tyrinėja žvaigž
des o kuomet auszrine suszvin- 
ta, jis suszunka isz džiaugsmo 
ir nutyla. Pusiaudieni geltoni 
liūtai ateina upėn gerti. Ju 
akys lyg žali berilai, o ju riks
mas garsesnis už krioklio krio
kimą.

------ TOLIAUS BUS-------

§ Miestas Londonas, Angli
joj iszduoda po 45 dolerius kas 
minuta ant ligonbucziu ir gy
duolių.

' PA

Isz Visu Szaliu
VELNIAS MOTERE
SUDAUŽĖ GAALVA KŪDI

KIUI, PO TAM UŽKASĖ 
DUOBĖJE — BUVO ATI
DUOTAS DEL ISZAU- 

GINIMC.

Grodnas, Lenk.,— Pas Alek-i 
sa Dombrovski, kuris tarnavo 
prie geležinkelio, buvo atiduo
tas del iszauginimo kūdikis ko
kios tai moteres kuri nuo meto 
laiko neatlanke savo kūdiki ir 
nemokėjo žadėtos mokesties. 
Dombrovski pasako savo pa
ežiai ir uoszvei, kad su kūdi
kiu padarytu ka nori, kad tik 
jo nerastu kada sugryž isz dar
bo. Uoszve norėdama intikti 
ženteliui, ne ilgai mastydama 
(nes dasiprato ka turi daryti), 
paėmė kūdiki, indejo in mai- 
sza ir nunesze in artima gir- 
raite. Ten užriszo kūdiki mai- 
szia ir prasidėjo baisus nežmo- 
niszkas kankinimas.

Sztai toji nelaba motere, sa
vo drebaneziom rankom, nu
tvėrė nelaiminga kūdiki dvieju 
metu amžiaus už kojų mai- 
szia ir taip ilgai nelaimingam 
daužė galvuke in akmeni pa
kol kūdikis suvisai nutylo. Po 
tam iszkase po medžiu duobe ir 
indejus su maiszu kūneli už
kasė, neprijausdama to, kad 
artimoje stovintis vaikinas 
prisižiurinejo tam baisiam dar
bui, manydamas, kad tai kali
na taip musza. Kada motere 
nuėjo namo, vaikinas perimtas 
aky varnu atkaso maisza. Net 
nutirpo ka rado inaisze; rado 
baisiai pamelinavuisi kūdiki, 
kurio galvuke buvo baisiai su
daužyta.

Pranesze 'apie tai palicijai, 
kuri atvažiavo pas motere ir 
nuveže in kalėjimą. Kūdikio 
motina da ne atsiszauke, no
rintis palicija davė jai žinia a- 
pie liūdna pabaiga josios kūdi
ki0- ; ! i-ihll

SZIURPUS INVYKIS TARP 
BRAZILIJOS LIETUVIU.

Brazil, Pietine Amerika., — 
“Lietuviu Aidas Brazilijoje” 
pranes'za szitokia žinia:

Fazendoje Fartura, Paragu- 
assu apskrityje, Sao Paulo es- 
tade, gyvena kelios lietuviu 
szeimynos, kurios tenai aren- 
davoja žeme ir ūkininkauja. 
Tarp lietuviu gyvena Valaicziu 
ir Vasiliausku szeimynos. Gy
venimas ėjo gerai, lietuviai u- 
kininkai džiaugėsi lukininkau- 
dami. Bet sztai, szi ramu ir 
taiku kampeli sudrumstė vie
nas nelemtas invykis. Jonui 
Valaicziui dingo $500 ir doku
mentai. Syki iszsigeres Ado
mas Vasiliauskas savo pažins- 
tamiems iszsitare, kad Valai- 
czio pinigai randasi pas ji. J. 
Valaitis nuėjo pas Vasiliauska 
pakalbėti gražiuoju. Vasiliaus
kas perpyko, ir griebės revol
veri, paleido Valaicziui in kru
tinę. Tas vietoje krito negy
vas. Palicija žmogžudį’ suėmė 
bet paleido pagarantavus ki
tiems dviems ūkininkams, su 
sanlyga, kad isz to apkriezio 
neiszvažiuotu. Paleistasis Va
siliauskas dalbai- visai dingo isz 
tos apylinkes. Jonas Valaitis 
buvo dar jaunas, 28 metu am
žiaus, darbsztus ūkininkas, 
buvo nevedes ir gyveno su bro
liais ir tėvais. Adomas Vasi
liauskas yra 48 metu, vedes ir 
turi penkis vaikus.

TURTAS GRABE'_____ I
BADAI MIRUSIS KUNIGU-! 

ŽIS PASIĖMĖ SAVO TURTĄ i
IN GRABA — GIMINES ' 

JESZKOS.

Starners, Nev.,— Kada dar
bininkai pribuvo in czionais 
tiksle iszkasimo lavono miru
sio Armeniszko kunignžio Sze- 
kedi, kuri ketino parvežti in 
czionais ant palaidojimo, ap
linkui ūkininkai ir keli gimines1 
dažinojo apie tai ir kas tik gy
vas, nubėgo ant kapiniu kad 
nedaleist iszkast lavona isz ka
po. Duobkasiai negalėjo pasi- 
prieszyt lokei mynei žmonių ir 
turėjo trauktis szaliu. Ūkinin
kai nenorėjo iszduoti lavona, o 
kas tame buvo do priežastis to
jo pasiprieszinimo ? Sztai, pa
siklydo po apylinkių paskalas, 
buk kunigužio grabe randasi 
pinigai.

Po mireziai, tieji, kurie mate 
kunigužio graba, pasakoje buk 
kojų g’ale, mate kelis krepsziu- 
kus pavidale mažu paduszke- 
liu. Jau tada vienas Istebejosi 
ir tikrino, kad tosia padusz- 
kaitese randasi kunigužio pi
nigai, kuriu turėjo nemažai, o 
po jo mireziai ju nerado, o par
vežimas lavono in czionais da
vė žmoniems suprasti, kad ta
me turi būtie kiek teisybes.

Kokia tai szeimyna isz czio
nais norėjo pasiimt kuna, todėl 
turėjo taip būtie kaip žmonys 
pasakoje. Keli ūkininkai ir 
brolis mirusio stengėsi aplai- 
kyti nuo valdžios pavelinima, 
kad graba iszkast ir peržiūrėt 
ar tikrai jame randasi paslėpti 
pinigai todėl žmones pasakoja 
kad turėjo gana dideli turtą.

LENGVATIKE NUPJOVĖ 
VAIKINUI RANKA ANT 

GILIUKO.
Leningradas, Russija.,— Gy

ventojai apylinkėje Volgos, ti
ki in visokius burtus ir užžadus 
o ypatingai, kad žmogaus ran
ka yra giliukninga prie visko. 
Katras turi tokia ranka, tai 
stojesi nematomu, gali viską 
vogti asekmingai ir be jokio 
susekimo. Sziomis dienomis, 
likos susektas baisus darbas 
netolimam kaimelije Ruvalaja, 
kur gauja piktadariu nuspren
dė pasirupyt sau tokia ranka 
“Del Giliuko”, iszrinkdami 
kaipo savo auka jauna vaikine- 
li, koki tai 19 metu Burena, 
kuri suviliojo in girria, nukirto 
jam deszinia ranka ir ant galo 
pabėgo isz tosios apylinkes.

Buvo tai baisus darbas, kad 
du piktadarei negalėdami žiū
rėti ant kankiu vaikino pabė
go. Vėliaus visa gauja likos 
suimta, terp kuriu buvo ir vai
kino dede ir tūla motere, turin
ti apie 60 metu, kuri prikalbi
no pasiutėlius ant tojo darbo.

NUŽUDĖ SAVO PACZIA 
UŽ 25 CENTUS.

Austinburg, Kans., — .Roy 
Anderson, 58 metu, nužudė sa
vo paezia isz menkos priežas
ties, kad jam nedave 25 centus 
ant nusipirkimo tabako. Mo
tere buvo labai skupi, o vyras 
ant galo taip inirszo ant josios, 
kad pagriebė pagali su ku- 
riuom kirto jai per galva. Nu
žudyta paliko kelis suaugusius 
vaikus, kurie nepribuvo ant 
josios laidotuvių nes gerai ži
nojo kokia motina buvo, kad 
turėjo apleisti pastogia ir jesz- 
koti pas kitus maisto ir prie
glaudos isz priežasties josios 
skupaus budo.

Jeigu tos musu rūteles pas 
viena .kita nebegiotu,

Tai isztikruju nieko nežinotu,
Kaip tik inbega,

Vos atsisėda,
Dairosi in szalis,

Rodos nekaltos avys, 
Kaip gerai viską apžiūri,

Tai ir medega turi,
Kaip kada susieda,

Tuojaus pas kita 'bėga, 
Primeluoja ant kūmos,

Be galo, be micros,
Taigi szirdeles,

Mano saldžios1 rūteles,
Sumuria jusu vaikai,

Kaip parsziukai, 
Nevalgia per dienas klykia, 

Vieni namie pasilieka, 
O da ir bledes padaro, 

Kaip vienus istuboje uždaro.
* * *

Asz nežinau ko tos mergicos 
dejuoja,

Jeigu katros kucas in kur 
iszvažiuoja, ,

Nugi ko? ba su kožnu ve- f 
džiojesi,

O kada mato kad rodos nebus, 
Tai turi in kitur pust,

'Tada subegia seimavoja, * 
Per dienas baisei dejuoja, 
Dievo pagialbos szaukia, 

Isz dangaus perkūnus traukia, 
Bet szunc balsai in dangų ne 

eina,
Rūstybe Dievo neateina.

* * * . 11 i
Butau uzmirszus, beje, 
Toje Pennsylvanijoje,

In viena miesteli atsilankiau, 
Ir ka szirdeles dažinojau, 
In viena spykyze inejau, į

Dvi marteles užtikau,
Paraudia nuo gerymo, i

Iszputia nuo byro, į
Kaip tiktai kokis žmogus 

ineina,
Tuojaus jodvi prieina, | 

Kaip kates lenda in akis, į 
Ar gerymo kas neatkisz, j 
Sarmatos jokios neturi, i 
Ant bjaurybių iszžiuri, j 
O jeigu katras nefundina, !

Tai jau su tokiu gana, 
Žiotis kaip pasiute atidaro,

Greit laruma padaro, 
Plusta bjaureis žodžiais, i

Velneis ir paraleis, 
Isz kur tuosius žodžius seme?

Kaip neatsivere žeme,
Nekarta net palicija, !

Gauja latru iszvaiko,
Nes da ablava parengs, į' 
Kolei perkūnas netrenks.

* * * i

Badai Skulkino tūlas gaidys* 
Labai nedidelis,

Keturios viszteles ji užpuolė, 
Baisei badai supesze, 
Vos akiu neiszplesze, • 

Kur taip buvo, szirdele?
Ugi Szenadoryje. ’

L. TRASK AUŠRA S
LIETUVISZKAS GRABORtUS 

. i >7 i 7/’.. \ V'uAxv- a ?

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.

Bell Telefono Numeras 78
520 W. Centre St. Mahanoy City
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Žinios Vietines Suraszas Gyventoju Parodys Dideles Szeimynas

— Utarninke pripuola Nu
kirtimas Szv. Jono.

—• Petnyczioj jau turime 
pirma diena Septemberio-Rug- 
sejo.

— Szv. Juozapo ■parapijinei 
mokykla atsidarys szia Petny
czia, Sept. 1. Daug vaiku prisi- 
rasze ant mokslo.
t Motina ponios 

nes, Petruszioniene, 
delioj. Senuke likos

Valentie- 
mire Ne- 
paszarvo- 

ta pas duktere ant W. Pine uly.
Daugiau žinių bus kitam nu- 
maryje.

— Ana diena iszeme lais- 
nus ant apsipaeziavimo Juozas 
iRagažinskas, 31 metu, isz Ma
hanojaus, su Terese Jesulai- 
cziute, 29 metu, isz Coaldale. 
Jaunikis turi botling szapa ant 
D uly., ir gyvena ant 418 W. 
Pine uly. Yra vienas isz musu 
progresyviszku biznierių.

— Praeita Petnyczia po 
piet, apie 1:30 valanda, ugna- 
Igesiai likdfe iszszaukti ant ug
nies penktam vorde bet daug 
įbuvo durnu o mažai ugnies, 
i-i — Praeita Subata kunigas 
jCzesna suriszo mazgu moterys
tės Szv. Juozapo bažnyczioje 

■Marijona Vaiczaicziu:te, 1001 
E. Mahanoy Avė., su Danielių 
jVisockiu, 302 E. Centre uly.

—h Praeitam numaryje bu
vo pagarsyta kad Lietuviszku 
Moterių Draugiszko Kliubo isz 
Skulkino pavieto susirinkimas 
•bus laikytas 27 diena Septem- 

• 'bėrio ant Eagles svetaines. Ta
me ūžėjo klaida nes susirinki
mas bus laikomas ne Eagles 
svetainėje bet Elks svetainėje. 
Už klaida persipraszome.

— Vaiku Skautai kurie li
kos suorganizuoti parapijoje 
Szv. Juozapo, likos oficialisz- 
kai pripažytais per vyriausybe 
Washington, D. C. Kunigas P.
C. Czesna sutvėrė taja vaiku 
drauguve Troop No. 55, Birže
lio menesyje su pagialba vika
ro Kun. S. Mažeikio, skautinin
ku Al. Lutkausko, J. Valento 
ir A. Janulevicziaus. Skautai 
pere jo per savo egzaminą ir li
kos priimti in tautine organi
zacija. Tieji kurie priguli prie 
skautu yra: V. Tamulionis, J. 
Tamulionis, E. Marcziulionis,
D. Sieck, J. McGill, T. Schukis, 
P. Valinskas, J. Budreviczius, 
j. Tininis, R. Geldota, B. Lazar, 
V. Kazakeviczius, A. Pranys, 
R. Milukas, E. Safko ir L. Be
kus. Komitetas susideda isz Dr. 
V. Valinczius, J. Paserpskis, J. 
Keneskis ir J. Ancereviczius, 
jaunesnis. Kun. Czesna, pirmi-

1 įlinkas ir Kun. Mažeika, pa- 
i gialbininkas.

'Laiszkas Piterio Žur- 
zaiezio, Pas Savo Kurna

Miką Lepszaiti

Valdžia jau pasirengineja ant suraszinejimo Amerikon iszku gyventoju, ateinanti me
ta. Suraszinetojai turės užtektinai darbo po visus miestus ir gal užtiks tokias szeimynas ko
kias matome sziam paveiksle. Ant deszines puses matome suraszo direktorių Gerald Ryan 
kuris turės po savo valdžia taji 1940 meto surasza gyventoju.

SHENANDOAH, PA
t Gerai žinomas del dauge

lio Juozas S trolis, mire praeita 
Ketverga, Schuylkill Haven li- 
gonbuteje, sirgdamas tik trum
pa laika. Velionis buvo neve
dės, gimė Lietuvoje, buvo kita
dos palicijantu ir prigulėjo 
prie Eagles draugavęs No. 103. 
Paliko broli Andriu mieste, tris 
seseres J. Burns, mieste, M. Bu- 
ezinskiene, Pottsvillej ir J. Fo
ley, Cliicagoje. Palaidotas Pa- 
nedelio ryta isz Menkevicziaus 
graboriszikos instaigos 15 E. 
Clay uty., su pamaldomis Szv. 
Jurgio bažnyežioje.

— Ana diena lankėsi J. Ma- 
czei ir R. Maczei isz Grand Ra
pids, Mieli., pas ponstva Jonus 
Maczius ant W. Centre uly.

— Kokis tai automobilis
tas pavojingai pataikė in ei
nanti namo Zigmantą Nevi- 
domski, 23 metu, 317 S. Market 
uly., ir likos nuvežtas in vietine 
ligonbute kur pasirodė kad 
■žmogui perkirto pakauszi, per
kirto uosi ir subrozdino kuna. 
Palicija jesziko varytojams 
•tomobiliaus bet lyg sziam 
•szymui jo nesurado.

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES
t Kristina, 21 metu, myli

ma dukrele Vinco Pilvelio, 275 
Maffet uly., Plains, mire ir li
kos palaidota Pringle.

t Praeita sanvaite mirė ge
rai žinoma Rože Stanaitiene, 
731 Foundry uly., W. Pittsto- 
ne. Paliko du sūnūs, tris dukte- 
res, posūni, podukte ir 14 anū
ku. Jos vyras mirė 7 menesei 
adgal.
t Laivyno ligonbutej Ports

mouth, Va., nuo sunkiu sužei
dimu mirė Amerikoniszkas ka
reivis Stasys Kasalonis. Palai
dotas Parsons. Velionis isztar- 
navo laivyne 14 metu. Paliko j 
tėvelius, kelis brolius ir sese- 
-res.

au-
ra-

Kas Dedasi Szioje 
Minutoje

§ Musu Amerikoniszki fab
rikai padirba czeverykiniu 
kurku po 9 tuzinus kožna.mi
liutą. >

§ Daugiausia Amerikonisz- 
ko sūrio yra padirbta Wiscon- 
sine nes kožna miliutą ten pa
dirbta 500 svaru.

§ Rusija ir Serbija iszkasa 
po 13 uncijų aukso.

§ Najorko gyventojai isz- 
duoda po 75 dolerius kad save 
padabinti. ■1

§ Louisiana padirba cuk
raus už 140 doleriu kas minuta.

§ Amerikoj yra statoma 
j nauju namu kas minuta už 700 
doleriu.

Girardville, Pa. — Pana Kon
stancija Vaicziunas isz Filadel
fijos, lankosi pas savo motinė
lė ant West Ogden uly ežios.

Frackville, Pa. — Praeita 
Petnyczia ir Subata buvo lai
koma pasilinksminimas ir 
Lawn Parte prie Lietuviszkos 
Bažnyczios ant naudos bažny- 
czios. Daug žmonių atlankė ta
ji parengima ne tik isz miesto 
bet ir isz aplinkines. --

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

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

KA SENI 
JAUNIKEI 
MISLINA

§ Svietas gailesį tokiu vy
ru kurie bijo savo moterių.

§ Laikyk motere už žodžio 
arba ungurį už uodegos tai isz- 
eina ant lygaus.

§ Patogi motere yra rojum 
del akiu, pekla del duszios O1 
ezysezium del kiszeniaus.

§ Moteryste tai yra puikus 
sodas: visi myli in ji ineiti — 
o ineja norėtu isz jo kuogrei- 
cziausia iszeiti.

§ Ir niekiauses vyras susi- 
sarmatina jeigu motere būda
ma kokiam susirinkime bege- 
diszkai pradeda pliovoti.

§ Žmogus turi dvi akis, vie
na liežuvi, o tai del to, kad 
matyt kur ir ka kalba.

§ Vienas vyras paemes ma
žiuke motere už paezia, lankei 
sako: “asz žinojau ka darau, 
už tat turiu pikto mažiau.” — 
Kuom motere didesne tuom gy
vastis bjauresne.

§ Vyras ir jo motere yra 
panaszus in žirkles. Taip kaip 
žirkles susideda isz dvieju pu
siu ir negali ju atskirt, norints 
aszmens iszkreiptos in szonus 
kitaip: Bet beda tam, kas ju 
tarpan insigauna.

— T. G. Wadzinski isz Nan- 
tiko, buvusis daraktoris ir ad
vokatas likos paskirtas kaipo 
narys pavieto kamisoriu. No
rints jis yra Republiikonas bet 
yra ir pritarentis Demokratu 
partijai.

— Emma Shaver, 22 metu, 
pranesze vaistinei palicijai buk 
kada ėjo namo, kokis tai žmo
gus szoko ant jos norėdamas 
priversti ja kad eitu su juom in 
automobiliu bet jos riksmas 
iszgazdino ji ir turėjo ja pa
leisti. Palicija jo jeszko.

— Wyoming Klonio Lietu
viu Diena atsibus Panedelyje, 
tai yra per Labor Day, 4-ta d. 
Septemberio, Saus Souci par
ke. Taja diena rengia szeszi di
dieji chorai, kurie 4-ta valanda 
po piet suteiks koncertą, taipgi 
bus loszimas beisboles ir invai- 
riu atletiszku programų. Už
baigiant paskutine didele szio 
sezono Lietuviu iszkelme, lauk
sime visu,

Dienos Rengimo Komitetas.

Musu Žynius Tautietis 
Ponas L. J. Esunas

§ Mieste New Yorke ■pasiu
va kas miliutą moteriszku dra
panų už 2,000 doleriu.

| SZI BANKA YRA NARYS 5
* Federal Reserve System g
8 TE1PGI IR g
| Federal Deposit Insurance* 
« Corporation a
i —$— i
| Union National Bank | 
s Kampas Main ir Centre St. a 
| MAHANOY CITY, PA. |

L. J. ESUNAS

Sztai paveikslas žymaus mu
su tautieczio, pono Ladislovo 
Juozo Esuno, Generaliszko 
Sekretoriaus Amerikoniszkos 
Baltiko Drauguves isz Wash
ington, D. C. Be abejones ponas 
Esunas yra vienas isz Ameriko- 
niszku Lietuviu musu sostapy- 
leje kuris daug pasidarbavo 
del praplatinimo Lietuvos ir 
Lietuvisz'ko vardo po visa 
Amerika. Jisai per savo pasi- 
darbavima suorganizavo Lie- 
tuviszka grupe, Washington, 
D. C., kaipo sutvėrė Baltiko-— 
Amerikoniszka . Drauguve, 
Washingtone, D. C., kad supa
žindint Amerikonus su Baltiko 
tautoms.

Toji drauguve aplaike pla- 
czius paskelbimus Balandžio 
(Apr.) 13-ta diena, 1939 laik- 
rasztyje “The Baltic Times” o 
pirmutinis tarptautiszkas laik- 
rasztis Baltiko Valstijos, isz- 
duotas Talline, Estonijoj, pla- 
cziai aprasze apie bankieta ir 
muzikaliszka programa, laiky
ta laike Washingtono gimimo 
dienos sukaktuviu, draugisz- 
kam apvaikszcziojime Lietu
viu ir Estonijos dienose.

Szenador, Pa.
Augusto Twenty-Pith. 

Mano mylimas Kumuti!
Vot, sau iiszviriaur alaus! 

Vakar mano senoji nuėjo ant 
pikezeriu su vaikais, o asz sau 
iszsigeriau bonka alaus ir už
sukau reidio, kad paklausyti 
kas ten darosi Europoje, ar jau i 
kare prasidėjo su Džermanaisl 
o kad buvau labai pailstas, 
dirbdamas’ butlegerineje angli
nėje skylėje, atsiguliau ant 
lonezes kad isztiest savo pail
susias kojas.

O kad tai buvo Lietuviszkas 
kalbėtojas ant reidio, tai ste
nėjo ir kosėjo, ir teip viską 
trauke, kad nuo to visiko užmi
gau ir saldžiai pradėjau kriok
ti.

Miegojau gal dvi ar tris va- , 
landeles o reidio grajino ir . 
grajino, ir gal todėl taip sau 
saldžiai miegojau ir sapnavai^, 
kad isztai įstaigai girdžiu riks-, 
ma ir keiksmą, rodos stuba de
gė ar ka toki užmuszinejo.

Paszokau isz to saldaus 
miego, pratriniau akis ir klau-. 
sau): ‘‘Vai! Tai mano sene su-/ 
gryžo isz pikezeriu, užtiko gy
venimą tamsu, o reidio grajino 
rodos, kad mieste buvo paroda 
fajermonu o maniszke eidama 
patamsėję pataikė guoge in du
ris, todėl mane taip meilingai 
keike rodos kad piktadari 
pradėjo iszmetinet, kad vagis 
galejė” apipleszt visa narna, 
iszneszti rakandus, o asz to 
nejustau ba durys buvo atida
rytos, o asz sau gardžiai mie
gojau.

Nenorėjau jos arzyt ir atsa
kinėti, kad neužtraukti dau
giau Dievo bausmes, bet tas 
man nepasiseke, ant galo atsi- 
liepiau truputi, bet tas man 
ant gero neiszejo, ba ji da a- 
pie 'pusiaunakti kvarksėjo ir 
nedavė man užmigti ir da man 
prikiszinejo, kad su manim už
risto sau varginga gyvenimą ir 
da drystu jai atsakinėti, nes 
mano privalumu yra tiktai už- 
dirbinet ant josios užlaikymo 
ir parneszt pede.

Ka turėjau daryti?
Pats tame kaltas ba isz pra

džių daviau bobai vale, bet da
bar per vėlu ja pataisyt ir su
laikyti josios žioti, o gal ji to 
nesupras, kad vyras turi būtie 
galva savo namuosia.

Nekarta mano sene rugoje 
ant vaiku kad toki ir toki, 
kad josios visai neklauso, ne
nori nieko dirbti ibet ar vaikai 
gali 'būti gerais ir paklusneis 
jaigu nuolatos girdi, kaip mo
tina paniekineje tęva ir koloje 
kaip dumiu visokiais budais. 
Vaikai kaip vaikai, klauso vi
su tuju įbumavimu, pradeda 
laikyti tęva už niekiausia po 
tam ir motina pradeda pa- 
niekinet.

Taip, tai trukinantis liežuvis 
moteres geriause szeimyna su
ardo, ba kaip motina atims 
szlove vyrui, tai ir ji pati ant 
to nukenezia, o vaikai taip pa
sileidžia, kad jaigu kam ka pa- 
sakytau ar užresztau diržu, tai 
tuojaus pasmaukta palicijantas 
kad ,teva ar motina uždarytu 
kalėjime kad vaikus paniekin
eje ir plaka.

Argi ne teip, mano brangus 
■ kumuti?

Tuom kart, gud bai,
Tavo Petras Zurzaitis,

. Vilsberi, Pa.

SCHUYLKILL PAVIETO KANDIDATAI 
PATVIRTINTI PER REPUBLIKONISZKA 

ORGANIZACIJA
Nominacijos Bus Utarninke, Rugsėjo (Sept.) 12 Diena

William D. Becker
Ant Registratoriaus
(Pirmutinis Ant Balieto)

John Beddow
Ant Prothonotarijuszo 

REPUBL1KONAS

John Beddow yra kandidatu 
ant Prothonotarijuszo, be jokio 
pasiprieszinimo ir kito priesz- 
iiiinko, ant Republikoniszko 
tikieto. Mano kad bus iszrink- 
tas didžiumų balsu. Jonas yra 
malonaus budo žmogus ir 
stengsis visiems intikti ir pa
tarnauti visiems lygiai. Dins- 
tas ant kurio jisai iszeina, yra 
Vienas isz svarbiausiu Po'fctsi- 
villles sude.

FOR PROTHONOTARY
John Beddow .. .....................0

Dr. Otto Miller
Ant Koroneriaus 

(Ketvirtas Ant Balieto)

William .D. Becker, gimęs 
Raven Run, Pa., po tam apsi
gyveno Mahanoy City, kur ir 
sziandien gyvena. Beckeris 
dirbo ant brekerio ir pikiavo 
sžleitUis isz jaunu dienu, turė
damas 17 metu likos sužeistas 
in koja kuria turėjo vėliaus 
nupjauti. Mete 1915 buvo Ma- 
lanojaus kasierius per asztuo- 
nis metus. 1920 ir 1928 metuo- 
sia buvo rasztininku kontrolie
riaus ofise, po tam atsisakė nuo 
to dinsto, kad tarnauti kaipo 
Taksu kolektorius, Mahanoy 
City, kuri ta dinsta -laike per 
szeszis metiis. Sziandien turi 
jis užsiėmimą Kašieriaus .Ofi- 
še,,Pottsvilles siide. Ponas Bec
keris yra malonaus budo žmo
gus, turi daug prieteliu ir guo- 
dotas per tuos kurie turi koki 
susineszima su juom. • ■ ;

FOR REGISTER OF WILLS .
William.Becker .. .........    .S

Daktaras Otto Miller, gyve
na; Ashland, Pa., yra kandida
tu ant Pavieto Koronerio ant 
Repiuiblikoniszko tikieto, gimęs 
Middleport, Pa., Jan. 24, 1906 
mete, o kada turėjo du metus 
atsikraustė su tėvais in Saint 
Olair, o vėliaus persikraustė 
in Ashland 1931 m., kur pradė
jo daktarauti. Daktaras Mill- 
eris lankėsi in Pottsvilles auk- 
szte-sne mokykla kur pabaigė 
pasekmingai mokslus ir szian
dien priguli prie Schuylkill 
pavieto Daktaru Susivienijimo 
ir kitu daktariszku draugijų ir 
Aslilando ligonbuteje assisten- 
tu. Jaigu bus iszrinktas tai 
visiems patarnaus mandagiai 
ir pildys savo dinsta savžinin- 
gai.

FOR CORONER
Dr. Otto Miller (Ashland) . .|x

“MAŽAS NAUJAS AUKSO 
ALTORIUS’’ maldų knygele, 
su nauju kalendorių, apie 400 
puslapiu. Gražiai apdaryta plo
nais kietais apdarais, auksuoti 
lapu krasztai. Tiktai $1.25 

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

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isstikimiaccis Graboriai 

11 Gabiausiai Balsamuotojai ii 
i Geriausia Ambulance . 

patarnavimas ežioj 
apelinkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
naktį. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio te 
Grabu. Laidoja nu- II 
mirelius pagal naujau- lt 
šia mada ir mokslą. lt

Turiu paglalbininke || 
moterema. Prieinamos Jį 
prekes,

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;B16 W. Sprue. St 

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Stre« 

Bell Telefonas iSl-J

ra

Robert T. Seltzer. į
Ant Surveyor - Mierininko 

REPUBLIKONAS

Robertas T. Seltzer, gyvena 
Tremont, Pa., yra kandidatu 
ant Mierininko arba Surveyor 
del Schuylkill pavieto. Jisai 
yra kandit'atu ant Republikon- 
isžko tikie'to, gerai žinomas po 
visa pavietą ir gerai žinantis 
savo užduote.

FOR SURVEYOR
Robert T. Seltzer................0

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, /iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogusfgali sapnuot. 
Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO 
Mahanoy City, Pa.




