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Isz Amerikos
ŽEME JI NURIJO

KADA KIEMAS INGRIUVO 
IN KASYKLAS.

Scranton, Pa. — Valentinas 
Bolczarek, eidamas in szante 
tint kiemo, staiga! pajuto kad 
(žeme slenka in kasyklas. Žmo
gelis negalėjo spėti paszokt in 
szali ir likos nurytas per žeme 
30 pėdu gilumo. Palicija su pa- 
gialba palicijos ir kopecziu 
isžtrauke žmogeli pusgyvi nuo 
persigandimo ir apdreskimu 
kokius aplaike slysdamas per 
(akmenis ir žeme in giluma ka- 
įsyklu.

1,500 ANGLEKASIU ISZEJO 
ANT STRAIKOS.

Harlan,, Ky. — Penkiolika 
kzimtu anglekasiu trejose ka
syklose prigulinczios prie Har
lan Wallins Coal kompanijos, 
iszejo ant straiko, kad kompa
nija pasiprieszino buk darbi
ninkai lioduoja neczysta angli 
in karukus su szleitu. Priek 
tam bosai darbininkus visaip 
iszkeikia už tai, kas prieszina- 
isi tiesoms unijos.

VAIKAS NUŽUDĖ KAIMY
NO PACZIA.

Fort Worth, Tex. — Ernes
tas Butler, 15 metu vaikas sve- 
yentis 198 svarus, insimylejo 
įn paczia kaimyno, Clifton 
Beck, 20 metu ir atejas pas ja 
pradėjo kabintis moterei in 
akis. Motere ji atstume su ker- 
gztu Uęad pasakys savo vyrui. 
Idant apsisaugoti nuo jo pa
ėmė krėslą ir norėjo su juom 
kirsti nuobrodu valka. Vaikas 
iszbego laukan, nubėgo, namo, 
pasiėmė tėvo revolveri ir su- 
Įgryžes szove motere in peczius, 
užmuszdamas ja ant vietos. Ka
da ji palicija suėmė ir privertė 
prie prisipažinimo ka padare, 
vaikas po prisipažinimui pra
dėjo sau linksmai szvilpaut iv 
nieko sau nedare isz tojo atsi
tikimo. Vaikas buvo nubaustas 
jn prieglauda del nepataisomu 
vaiku o kada daeis lyg 21 metu 
turės 'atsakyti už papildyta 
žudinsta.

LAIKE PACZIA UŽ
DARYTA 5 DIENAS

BE MAISTO
TOJI PERSZOVE JAM 

KOJA.

Pottstown, Pa. — Dave Ca- 
tbom guli ligonbuteje su per- 
szaUtoms kojoms o jo pacziule 

■pakutavoja pavieto kalėjime 
už ta ji darbeli.

Motere aiszkino buk jos vy
ras uždare ja kambarėlyje ir 
laike ja penikes dienas be mais
to. Motere užtiko kamputyje 
užprovinta karabina ir kada 
vyras atėjo prie duriu ir pra
dėjo ja visaip plūsti ir juoktis 
isz jos, toji paleido in ji szuvi 
kuris perszove jam kojas,

Norints sziadien yra malszu ant Vakarinio franto bet karėivei nemiega ir pasirengi- 
lieja ant priėmimo nevidono kuris ketina pradėti ant tikrųjų kare už keliolika sanvaicziu, 
kaip žinios isz Europos danesz a. Alijentai turi tukstanczius tokiu ginkluotu tanku kokius 
matome czionais ant paveikslo. Ant kito paveikslo matome kaip kareivei stato plieninius 
stulpus konkrete kad sulaikyti tokius tankus kada Vokiecziai užpultu ant Francuzu ir Ang- 
liku. i i . :j?j I ‘

ŽUDĖ SAVO AUKAS
PASLĖPDAVO SKLEPE 

IR DEGINO.

Detroit, Mich. — Du jauni 
vyrukai užsiėmė žudinsta kad 
pasinaudoti isz to ir 'turėti pi
nigu. Jonas Kasap, 22 metu ir 
jo draugas Jonas Kurzava, 21 
metu, prisipažino palicija! buk 
juodu nužudė du vyrus nuo 
kuriu ketino pirkti automobi
lius. Ju aukos, Dorsey Bow
man, 35 metu ir Philip Loyst, 
24 metu, nuo kuriu nevos keti
no pirkti automobilius, suvi
liojo in tuszczia narna, ten juos 
nužudė ir apiplesze. Bowmano 
lavona iszveže ant miesto sza- 
szlavyno ir ten sudegino o* 
Loys'to lavona užkasė skiepe, 
inpyle kalkių in duobe ir tokiu 
budu uždengė savo szetoniszka 
darba.

Treczias žmogus, kuris norė
jo jiems parduoti automobiliu, 
dasiprates kad ne viskas gerai, 
suprato ju tikslą, pranesze pa- 
licijai kuri padare krata name 
ir užtiko lavona skiepe. Žadin
tojai turės atsėdėti kalėjime vi
sa gyvastį nes Michigano val
stijoj nelkare prasikaltėlius už 
žudinsta.

BUVO PACZEI PER SENAS, 
— NUŽUDĖ JA.

Beach Grove, N. J. — Roy 
Reyber 45 metu amžiaus, da- 
girdo nuo. žmonių buk jo pati 
skundėsi priesz kaimynus kad 
jos vyras jai per senas. Vyras 
pasiėmęs revolveri stojo priesz 
motere ir paszauke: “Tai asz 
tau esmių per senas, kodėl apie 
tai nepamislinai kada už ma
nės ėjai?” Su tais žodžiais pa
leido in ja du iszuvius nuo ko 
motere sukrito negyva ant vie
tos. Reyberio motere buvo tik 
20 metu amžiaus ir gyveno su 
vyru tik penkis menesius. Bu
vo jis gana turtingas žmogus 
ir tik už jo pinigus jauna mo
terėle isztekejo už jo. — Taip 
tai tankei atsitinka su tokioms 
porelėms. _ _ —

Alijentai Pasirengineja Ant Kares VOKIETIJA PASISAVINO 
NORVEGIJA IR DANIJA

Tuos dvi mažos ir silpnos Vieszpatystes 
negalėjo pasiprieszint priesz didi galybe, 

malsziai pasidavė galingam Hitlerui.

LAIMĖJO DAUG 
PINIGU

ANT ARKLINIU LENK
TYNIŲ.

New York. — Anthony Ryg- 
giers, 30 metu drukorius, kuris 
radosi be darbo daugiau kaip 
du metus, atsikėlęs isz ryto ant 
skambėjimo telefono, priėjo ir 
apreiikszta jam buk jis laimėjo 
100,000 doleriu Airiszineje ark
liu lenlktyneje, Anglijoj. Prisi- 
duos vargszui tieji pinigai nes 
taja diena gaspadine ketino ji 
iszmesti laukan už neužmoke- 
jirna raudos.

Winnipeg, Manitoba, Kana
da — Ray A. Coppen aplaike 
žinia buk jis laimėjo ant Airi- 
sziniu lenktynių 36 tukstan- 
czius doleriu. Kada jo užklaus
ta ka pirks už tuos pinigus tai 
atsake kad pirmiausia nupirks 
savo motinėlei kailini žipona o 
likusius pinigus indės in ban
ka.

NIGERIS PERSIMAI
NO ANT BALTO

MOTERES NORĖJO JI 
UŽMUSZT.

Lestonia, N. C. — Apie 25 
nigerkos moteres, apsiginkla
vę in szluotas, pagalius ir kas 
tik papuolė in rankas, bego 
paskui sena nigeri Booth Jame
son o kada ji pasivijo, pradėjo 
ji apdirbinet isz visu pusiu. 
Palicija senuką iszgialbejo isz 
ranku jo kankytoju ir uždare 
prieglaudoje.

Moterėles sake ant palicijos 
buk Jameson yra priežastim 
visu ju nelaimiu ir negiliuko 
toje aplinkinėje. Priežastis ta
me yra kad senukas nuo kokio 
tai laiko pradėjo persimainyt 
ant balto žmogaus ir turi du 
didelius pletmus ant veido prie 
akiu ir turi per tai baisu pavi
dalą iszrodanti kad turi du ra- 
guczius ant kaktos, ___

NORĖJO ISZSZAUT 
SKAUDANTI DANTĮ
UŽMUSZE PACZIA.

Berrysburg, Pa. — Pati Mo
tiejaus Shaffer turėjo labai 
skaudanti danti o pas dentista 
reikėjo važiuoti net apie asz- 
tuones mylės nuo farmos. Jos 
vyras, norėdamas savo mote
rėle iszgazdyt, pasakė jai kad 
danti iszszaus su revolveriu, 
manydamas buk nuo to mote
re persigas ir užmirsz apie 
skaudanti danti.

Atsistojas isz szalies, ciėla- 
vojo in danti, kaip manydamas 
tuszcziu revolveriu, isz kurio 
neiszleks kulka nes buvo tik
ras kad revolveris buvo neuž- 
provintas. Bet ir isz tuszczio 
revolverio tankei iszlekia kul
ka. Szuvis puolė kaipo ir mote
re ant grindų sugriuvo negy
va. Vyras likos uždarytas ka
lėjime bet aiszkino kad nežino
jo kad revolveryje randasi vie
na kulka.

SUNKU IN TAI TIKĖTI O 
BET YRA TEISYBE.

Holbrook, Arizona — Kūdi
kėlis, sverentis tik 21 uncijas, 
paliktas per tris dienas ant lau
ko be jokio maisto ir vandens, 
po gimimui, sziadien ne tik yra 
gyvas bet auga puikei. Dakta
ras James F. Klock, kuris da- 
žiuri Indi jonus ant Hopi Indi- 
jonu Rezervacijos czionais,,au
gina ji.

Kūdikis gimė priesz laik o 
kad buvo labai silpnas ir moti
na mane kad negyvens, paliko 
ji ant lauko, ant Dievo apveiz- 
dos nes tokis yra paprotys tę- 
naitiniu Indijonu jog jeigu ma
no kad kūdikis negyvens tai ji 
palieka ant lauko mirti. Ant gi
liuko daktaras ji surado, par
sivežė pas save ii* sziadien ta
sai kūdikis sveria tris svarus 
ir penkes uncijas ir auginasi 
sveikai.

VAIKAI KENCZIA 
BADA

TĖVAI TURI BANKOJ 
$10,000.

Milwaukee, Wis. — Gal vie
ni isz didžiausiu skupuoliu 
szioje valstijoje yra Edna 
ir Richardas White, kuris li
kos aresztavoti per valdžios 
agentus už apgaudinejima ir 
varginima savo vaiku kuriems 
skupejo duoti prigulinti isz- 
auklejima. Jau nuo keliu me
nesiu vaikai neragavo jokios 
mėsos ne pieno ir kito sudruti- 
nanczio maisto. Valdžia iszty- 
rinejo buk toji porele turi ban- 
kose daugiau kaip deszimts 
tukstancziu doleriu. Turtas 
randasi ant vardo moteres ku
ri yra labai skupi o norints tu
ri dvi karves bet vaikams pie
no neduoda tiktai sausa duona 
ir juoda kava. Nuo valdžios pa
ėmė paszialpos ant keliu szim- 
tu doleriu ir dabar turės su
gražinti. Sudžia paženklino ad
ministratorių kad turtą paim
tu po savo valdžia ir prižiuri- 
netu geriau vaikus o duos tė
vams ant maisto kiek bus rei
kalinga.

BROLIS IR SESUO SUSITI
KO IN 40 METU.

Conneaut, Ohio —* Czionais 
ana diena susiejo pirma karta, 
in 40 metu, brolis su sesere, ku
rie nesimatė per visa taji laika. 
Buvo tai Donald Coats, kuris 
nežinojo kad jis turi sesere, tik 
szeszi metai adgal dažinojo 
apie tai ir nuo tojo laiko susi- 
raszinejo su ja ii* ant galo se
sute pribuvo isz New Yorko pa
simatyt pirma karta su savo 
broliu.Szeimyna buvo persisky
rė Ashtabula, Ohio, kur ju mo
tina sudege ant smert, tėvas 
atidavė mažus vaikus ant au
ginimo kitiems žmoniems iv 
nuo to laiko viens kito nematė.

VALDŽIA DALYS 
KUMPIUS

IR LASZINIUS DEL 
ŽMONIŲ.

Washington, D. C. — Maisto 
kamisija nutarė dalyti kum
pius (hamsus) ir laszinius del 
žmonių už dyka. Priek tam to
ji kamisija apreiszke kad isz- 
dalys del žmonių 14,671,960 
svaru tauku-. Jau davė pasiuli- 
nimus del dideliu pakeriu mė
sos, kad pristatytu savo prekes 
ant tuju dalyku.

SKLYPELEI NEGALĖJO 
PASIPRIESZYT PRIESZ 

VOKIETYJA, TODĖL 
TURĖJO PASIDUOT.

EUROPA ANT KRANTO 
DIDELES KARES.

London.— Utarninke Vokie
cziai su laivais ir kareivais už
ėmė du sklypelius, Norvegyja 
ir maža Denmarka, be jokio pa- 
siprieszinimo. Sostapyles Oslo 
(Norvegijoj), ir Kopenhaga 
likos užimtos per Vokieczius. 
Tieji du maži sklypelei negalė
jo pasiprieszint milžiniszkai 
Vokietijai bet kaip kur atsibu
vo maži musziai kuriuose žuvo 
keli szimtai žmonių.

Karalius su savo szeimyna 
kaipo ir Amerikoniszkas kon- 
zulis iszvažiavo in Hamar.

Kur ten pakraszcziuose Nor
vegijos badai eina smarkus 
musziai tarp Vokiszkos ir Ang- 
liszkos flotos, bet mažai apie 
juos yra žinoma.

Tokis pasielgimas Vokietijos, 
šukele didele abejone ,po visa 
svietą. Alijentai rengėsi duoti, 
pagialba sklypams bet jau bu
vo per vėlu. Telegramai skel
bia buk alijentai jau iszsiunte 
laivus ir kareivius in Norvegi
ja. Visi Europinei sklypai su
judo kaipo ir Washingtonas ir 
mausto kas, bus ateityje. Neku
riu tvirtina buk jeigu Anglija 
su Francija butu davė tiems 
sklypams pagialba in laika tai 
Vokiecziai nebūta juos paėmė 
bet vilkino taja paszialpa per 
ilgai kaipo darė su Lenkija ir 
kitais sklypais.

Muszije artimoje Oslo atsi
buvo muszei tarp Angliszku ir 
Vokiszku eroplanu kuriame li
kos nuszauti szeszi Vokiszki 
eroplanai.

Diplomatiszki rysziai tarp 
Vengiu ir Vokietijos likos per
traukti ir Vengrai pradėjo gin
kluotis nes tikisi kad ir ju liki
mas bus panaszus in Denmarko 
ir Norvegijos.

Denmarkas ir Norvegija tu
ri viso tiktai 250,000 kareiviu. 
Denmarkas turi 16,575 ketur- 
kampiniu myliu apskriczio su 
3,700,000 gyventoju. Norvegi
ja turi 124,556 keturkampines 
mylės apskriczio su 2,922,000 
gyventoju.

—■ Laivynu muszis atsibu
vo įSkagerrak, kur Anglikai 
paskandino 2 VOkiszkus trans
portinius laivus. Daug laivoriu 
žuvo.

London. — Angliszki tele
gramai pranesza buk Vokisz- 
kas kariszkas laivas Emden li
kos paskandytas per Anglikus 
Norvegijos pakraszcziuose.

EuropineKare
200,000 VOKIECZIU SUKUO- 
PINTA ANT RYTU—PIETŲ 

FRUNTO.
London. — Dažinota buk Vo

kietija turi sukuopine ant Ry
tu—-Pidtu franto daugiau kaip 
du szimtus tukstancziu karei
viu. Krokuvoje, Lenkijoj, turi 
118,000 kareiviu kuriuos galė
tu 'greitai nusiunsti in Baltiko 
pakraszczius ir 100,000 karei
viu Brucke, ant rubežiaus prie 
Budapeszto—Viedniaus gele
žinkelio.

ANGLISZKAS SUBMARIN- 
AS PASKANDINO VOKISZ- 

KA LAIVA, 150 ŽUVO.
Areridal, Norvegija. — Ma

žiausia 150 Vokieėriu žuvo ir 
80 arkliu, kada Angliszkas sub- 
marinas torpedavo Vokiszka 
laiva Rio de Janeiro, ketures 
mylės nuo Norvegijos pakrasz- 
czio. Žuvininkai matydami 
sikenstanti laiva, pradėjo gial- 
bet laivorius bet Angliszkas 
submarinas paleido antra tor
peda kuris visiszkai sunaikino 
laiva. Daugelis užmusztu lai
voriu likos iszmesti ant kran
to. Norvegai negali suprasti 
del ko Vokiszkas laivas plauke 
toje aplinkinėje su kareiveis ir 
arkleis. i .

Oslo. ■— Telegramai skelbia 
buk Vokiecziai nusiuntė in te- 
naitini Norvegijos pakraszti 
apie 200 kariszku laivu, gal 
tiksle atkerszinimo Anglikams 
už paskandinima ju laivo. Ka- 
riszki žinunai yra tosios nuo
mones kad toje aplinkinėje ke
tina dabar atsibut didelis mu
szis kariszku laivu.

— Anglisžki telegramai pra
nesza buk Vokiecziai paskan
dino du didelius Norvegiszkus 
laivus su 500 laivoriu.

— Artimoje Elversum, tarp 
Vokiecziu ir Norvegu atsibuvo 
musziai kuriuose likos užmusz- 
ta apie 200 Norvegu.

London. — Vokiszka orine 
flota užklupo ant Angliku ar
timoje Scapa Flow, kurioje li
kos nuszauti keli Angliszki ir 
Vokiszki eroplanai ir keli lai
vai paskandyti.

London. — Norvegija ap
reiszke kad ji kovos su Alijen- 
tais priesz Vokiecziu užklupi- 
mus.

— Mesa, kuria valdžia 
siunczia in valdiszkus kalėji
mus yra suvalgoma per kali
nius po septynis svarus kas 
minuta.
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Kas Girdėt r
Žmonis galima apgauti bei 

gamtos negalima. Už tai taip 
daugelis 'blaivininku turi rau
donas nosis.

Amerikoniszkos gaspadine- 
les per savo neiszmintinga gas- 
padoriavima sunaikina kas
inėta už 600 milijonu doleriu 
maisto. Departamentas ukys- 
ites dabar vakarinėse mokyklo
se mokina gaspadineles kaip 
tari czedyt maišia.

ro su Armeniszku paraszu 
•Į karaliaus Szamolo, Bar Reb, 
(kuris vieszpatavo 238 metus 
I priesz Kristų.. Priesz atradimai 
saito pinigo; arkiologai mane 
kad pirmutinei dirbėjai pinige

, buvo Lydijonai bet dabar pasi-įžydas 
rodo kad Semitiszki Armėnai 
buvo pirmumtinei dirbėjai pi
nigu, kurie gyveno du szimta- 
metu priesz atsiradima Lydi- 
jonu. Pinigas yra neapskaity

. I tos verties.

PENIĮ,ta™ ISZ LIETUVOS
Kazokijoj, mažam mi'estėli- 

je, pasitiko du kvėktorei,—zo- 
kailiukai karezemoje kurioje 
Č_. szinkavo. Abudu ėjo* pagimdymo ąkaieziu Lietuvoje 
rinkdami afieras ant klioszto- 
riaus ir toje karezemoje silse-

sį josi. Neturėjo ne vienas ne ki- savo amžiuje 32 vaiku
■į tas prie saves ne skatiko o vai- ,i ’

* gyt norėjo labai. Mislijo, vie- gimusi 1883 metais-;
| nas apie antra, jog turi pinigai

-
GARBINGA MOTINA.

Vilnius.—• Didžiausi vaiku

inrode viena Vilniete, Kazimie
ra Judzickiene. Pagimdžiusi

MES
IR MUSU VAIKAI

Treczias F.L.I.S. straipsnis, 
kuris apsvarstys nėkutiuos 
klausymus tarpe svėtim- 
taucziu tėvu ir ju Amerike 
gimusiu vaiku. Su klausi
mais ir pastaboms praszome 
kreiptis prie F.L.I.S. parent

■ 22 Fourth Avenue, 
New York City.

Finiszkas Ministeris Apsipacziavo Su Anglike

Žymus khošztoris ant svieto 
o taipgi vieta kur laidojusi vi
si Iszpaniszki karalei, vadina
mas Eskarialas, pastatytas 
provincijoj Naujos Kastilijos, 
Iszpariijoj, tari 14,000 duriu ir 
11,000 langu. Likos pastatytas 
•ant paliepimo karaliaus Fili- 
po II. Pastatymas jo tęsęsi nuo 
1563 lyg 1684 — per 21 metus. 
Kasztavo szeszis milijonus du
katu arba ant Amerikoniszku 
pinigu apie 14 milijonai dole
riu.

riu vienuolika gyvena. Ji pati 
gimusi 1883 metais; 1903 me
tais 
kius 

rib ir pyrago. Kada suvalgė ir menesiu.
paviete, atvažiavo tūlas jau-( is5jgere> pasirodė jog ne vienas dvynukus, o syki net 

[sykio. Paskutini kūdiki pagim- kiu nesusipratimu ir barniu a- 
pie kada vaikai tur pradėti | 
dirbti, ii- kiek isz ju uždirbtu 
pinigu priguli tėvams.

Ales norime, kad musui vai
kai taip darytu kaip mes ju me
tas sulaukė dareme. Jeigu už
augai sename kraiszte, grei- 
cziatįsia dirbai ant ukes prie 
■tėvo, arba tėvui 'ipagelbejai 
vesti jo ūke. Didesne dali 
maisto gavote isz savo žemes, 
kuri prigulėjo tėvui, arba ran
da prakaitu užmokėta ne pini
gais. Jeigu gyveni mieste szio- 
je szalyje padėjimas visai kito- 
kis. Kada tavo vaikai dirba, 
jie eina in fabrikus, krautuves*, 
ofisus ir panaszias vietas. Jie 
negauna maisto arba narna al
gų vietoj. Jie iszmoksta kaip 
apsidirbti su pinigais nuo kitu 
vaiku ir mergai ežiu,

Daug tėvu reikalauja kad 
dirbantieji vaikai jiems duotu 
visus ju uždirbtus pinigus. Isz 
tu pinigu jie duoda vaikams 
maža dalele. Su sziadienos vi
sokiais sunkumais tėvai mažai 
pinigu tegali duoti vaikams. 
Jie priversti vartoti juos mais
tui, drabužiams, randai ir ki
tiems daiktams. Bet ir tokiuo
se atsitikimuose musu vaikai 
bus daug linksmesni ir patenki
nanti jeigu mes isz ankszto su' 
jais susitarsime kiek jie sau 
gali pasilikti. Kitais žodžiais 
visi vaikai nori būti savo bo
sais. Gerai žinome, kaip grei
tai jauni vaikai praszo pinigu.

:: ,> ir liepe duot arielkos, alaus, su
la Pottsvilles suda, musu j • • T*" 1

Daugybei žmonių pinigai
s isztekejo. Ji gimdė kudi-i tikra problema. Paprastai 

regulariai kas vienuolika užtektinai pinigu ii- jeigu
nėr
yra

tai sunku nuspręsti kaip juosTris kartus pagimdė I
tris isz I geriausia suvartoti.

,nas Lietuvys isz Slienandorio,1 
geisdamas inžengli in Dėdės!
Šamo kariuomene. Kada stojo i Ris auksinus, tai nenorėjo ju 

paleist; pleszesi Žydas isz pik
tumo, koliojo, net ant galo ma
to jog nięko nenaudos nes nie
ko neturi o nėra ka nuo ju pa
imt, tiko ant to, jog apie skola 
parasze ant duriu, mislydamas 
jog* kokis turezius užmokės.

Zokoninkai parasze:
“Buvo czionais du zokoninkai, 

Gryni — be graszio suvisai;
Pravalgė penkis auksinus, 

Gal kokis mielaszirdingas bus,
Ka tai už juos užmokės, 

Skriaudos Žydelio nenorės.” 
Neužilgio važiavo kokis tai 

ponas. Kada jam Žydas paro
de zokoninku parasza, tasai 
iszsiemes maszna užmokėjo 
Žydui kas prigulėjo bet raszto 
Žydas nenutrynė.

Žydas linksmas jog jam pa
sisekė atimtie skola, mėgino 
giliuko pas kelis pakel'evihgus 
kurie taipgi užmokėjo Žydui 
už zokoninkus bet raszto 
nenutrynė.

In kėlės nedeles važiavo 
laja karezema zokoninkas 
zuitas. — Žydas savo paprastu 
budu, parodė jam raszta zoko- 
ninku. Jėzuitas žinojo nuo po
nu jog Žydas nuo kožno pake- 
lėvingo ima po 5 auksinus. 
Nieko nekalbėdamas, užmokė- 
jo jam, kalbėdamas in Žydą 
jog tai užmoka tiktai palukus 
nes labai ilgai lauke ir da ka 
toki raszo ant duriu:

“Buvo ežia Jėzuitas, 
Užmokėjo ir kvitą.”

Žydas nežinojo ka ežia pri- 
rasze. Kada in pora valandų 
užvažiavo Storasta Kaniovskis, 
gareingas turezius ir didėlis 
pabalda, mislino Žydas jog 
gausei bus apdovanotas, pasa-

ir parode raszta 
ant duru.

Storasta jau iszimincjo masz
na isz kiszeniaus ir norėjo jam 
užmokėt bet pamatęs prierasza eziuotum, ba spjausiu in akis 
Jėzuito, pamislijo valandėlė ir 
tarė:

— Jėzuitas tau jau užmokė
jo! ,

Nusigandęs Žydas, isz kur 
galėjo storasia apie tai daž'i- 

.not, pastiro ir ne žodžio nega-

ant egzamino, pasirodė kad 
musu narsunui da stokas dvie
ju svaru tauku. Ar manote kad 
musu Jonukas nusiminė tuom? 
Kur tau! Iszejo laukan, nusi
pirko baneniu ir nurijo jas kaip 
kukulius po tam sugryžo ad- 
gal in rekrutu kancelarija. Sto
jo naršei ant vogos ir ka pasa
kysite? Svėrė czverti svaro 
daugiau kaip reikėjo. — Likos 
priimtas. Liet u vys kaip užsi
spirs tai visados ant savo pa
statys.

Kokis tai Pankrapas DeFol- 
ietto, isz Francijos, su pagial- 
ba iszszaukimo dvasiu per spi
ritualizmą, sako jog jam dva
sios pranesze buk Suv. Valsti
jos bus intrauktos in Europi
nę kare jeigu tokia isžkiltu. 
Rusija tares daug ergelio ir 
ant galo pasiliks republika, ku
ria valdys žmones, kaip szia- 
dien Amerika ir nebus jokio 
diktatoriaus. Vokiszkas Hitle
ris gaus gala per nuszovima 
per tūla Vokieti.

Tūloje publikineje mokyk
loje, New Yorke, atsitiko ne
paprastas straikas mokiniu, 
Amerikoniszku vaiku, gimusiu 
.isz Vokiszku tėvu, kurie atsi
sakė dainuoti Amerikoniszkas 
patrijotiszkas dainas, tvirtin
dami bulk j u Levai uždraudė 
jiems tai daryti.

Per toki pasielgimą tėvu, už
sitarnauja būti iszvaryti in sa
vo “Faderlanda.” Tokius Vo- 
kiiszkus patrijotus reiketu tuo
ju ue iszvaryti in Vokietija gar
bint Hitlerį ir 'kad jam laižyta 
czebatus. Ko in czionais pribu
vo?

Sudžia mieste Wayne, Ind., 
nusprendė kad'vyras turi tiesa 
iszperti kaili savo pacziulei jei
gu už daug ruko paperosus. 
Taigi ana diena poniute Rūta 
Driscoll, 23 metu amžiaus, ap
skundė savo sena diedą, 51 me
tu, už jos suplakima. Kada su
džia dažinojo priežastį, už ka 
ja nubaudė ir kad paeziule su
ruko net keturis pakelius pa- 
perosu per diena, iszmete skun
da isz sūdo, kalbėdamas: “Pla
kimas moteres, kuri suruko 
tiek paperosu per diena, yra 
geriausia gyduole.”

'■>' ne antras neturi pinigu.
Žydas reikalavo nuo ju pen-tde 1927 metuose. Vilniaus 

miesto savivaldybe žada sziai 
motinai paskirti ypatinga pa- 
■szalpa.

Kur trys Anglikai sueina — 
didelis tykumas, trys bifsztei- 
kai ir trys stiklai porterio. Kur 
trys Prancūzai -—• linksmos 
merginos.

Kur trys Vdkiecziai — trys 
stiklai alaus.

Kur trys Žydai — ten susi
tveria trys giszeftai.

Kur trys Lietuvei — ten trys 
‘kalbos apie kunigus, tautie- 
czius ir socialistus, trys bonkos 
guzutes ir trys kumsztys.

Tūlas gerai žinomas humo- 
ristikas surinko akyvas žinias 
apie užlaikyma savo meiles. 
Pastato jis ant pavyzdies szim- 
ta poru ir kaip vyrai toje va
landoje užsilaiko kada isz- 
reiszkineja meile del savo my
limos. Sztai 20 vyru apima sa
vo mylimos liemenį ir glamo
nėjasi, 67 sudeda karszta pa- 
bucziavima, 4 bucziuoja jos 
plaukus ir veidą o tik 2 su
spaudžia jos ranka. Ant szim
to vyru, 72 paima savo myli
mos rankele ir spaudžia prie 
szirdies, 14 vos isztaria žodeli 
per ilga gerkle, 9 dūsauja iszpvh irga gvidviu, ./ vi u oa uja ga ubei UUS čtpu
gilumo szirdies, 7 kalba kadjke apie skola ii

pro
Je-

Laiszkai siuneziami isz 
Czenstakavo, Lenkijos, per gi
mines, in Amerika, danesza 
buk tasai miestas likos per
mainytas nuo Czenstakavo ant 
Tschenstochau, kad iszrodytu 
daugiau Vokiszku vardu ne 
kaip iLerikiszku. In laika Vo- 
kiecziai permainys visus mies
tus kuriu niekas ateityje nega
les pažinti.

yra laimingiausi ant svieto, 2 
puola ant keliu, 10 nuolatos 
iszsižioja ir uždaro burna kaip 
ojsteris pakol iszdrysta pasa
kyti “paimsiu tave už paczia. ”

O kas kiszasi pasielgimu mo
terių tai ant szimto: 81 puola 
in glebi vyro, 68 paslepineja 
apka i tusius savo veidelius prie 
krutinės mylimo o atsiranda 
viena ant. szimto kurios nuo 
džiaugsmo 
-pravirksta, 4 novos susiraukia, 
60 žiuri su deganczioms akimis 
ant savo mylimo.

Bet jau dingo toji gadyne 
kad mergina pasakytu: “pa- 
.kalbekie su mano tėvu ir moti
na, ar jie leis mane už tavęs?” 
O ne, sziadien tau mergina pa
sakys: “eisiu ir gana, ka man 
tėvai gali padaryt? Jeigu ne
leis tai pabėgsime ir paimsime 
szliuba pas skvajeri.”

Tokios merginos, brolycziai, 
saugokitės kaip Ikoleros.

Angliszkas arkiologas (jesz- 
kotojas senovės užlieku) ana 
diena isžkase žieminėje Syrijoj 
nepaprasta sidabrini pinigą, 
kuris padarytas isz gryno si-

VILNIUS NEBUS 
“UBAG-MIESTIS.”

Vilnius.-— Miesto savivaldy
be gali pasigirti, kad per paly
ginti trumpa laika pajėgė susi
tvarkyti Su profesionaliu elge
tavimu, kur Vilniuje buvo gar
sus nuo senu laiku. Dabar jau 
galima vaikszczioti ulyczia, 
niekas netampo už skvernu, 
kaip tai kitados madoje Lenki
jos laikais ii' pirmosiomis sa
vaitėmis po Vi bliaus grižimo 
Lietuvai. Neturinti isz ko gy
venti elgetos paimti in prieglau 
das, kiti norintieji ir galintieji 
dirbti, paėmus žodi paleisti na
mo. Sulaužiusiems žodi gresia 
privalomo darbo stovykla.

NĖRA PORTERIO 
LAIKRASZCZIAMS.

Kaunas.—Vadovaujantis po
pieriaus taupymo sumetimais,, 
nuo Kovo 1 dienos, visu laik- 
raszcziiui lapu skaiezius suma
žintas vienu reczdalirai Bet o, 
tais pat sumetimais, trims me
nesiams sustabdyti sekami 
•laikraszcziai: “Dos Wort Boi- 
tog,” popietine laida ir 
“Volksblatt” vakarine laida.

TIKRAS KVAILYS.

Jis—Megi, asz noretan tave 
pabuicziuot.

Magute nieko neatsako, tik
tai tyli;

Jisai—Magute,. ar vale tave 
pabueziuot

Magute tyli.
Jisai—Magute, szirdžiuk, ar 

galiu tave pabueziuot ?
M a gu t e—J au ne z a m b r v t um, 

tu kvaili, taip ilgai ir pabu-

ir eisiu.

verkia, 44 garsei ]ej0 atsakyt.
— O ar tu žinai jog už szirn- 

ta auksinu, mokasi penki auk
sinai paluku, tai asz tau atskai- 
tysiu visa szimta idant dau- 
giaus nuo nieko negeistum.

Žydas, nusidžiaugęs tuomj 
prižadėjimu, žemai pasiklonio- 
jo ii- lauke ant iszmokejimo.

Tame Storasta atsisukęs iii 
savo Kazokus, liepe Žydui duo
ti szimta nagaiku.

Ant galo Storasta pąrasze! 
ant duriu: v

“Storasta viską užmokėjo.
Ir da Žydeliui szimta plegu 

pridėjo. Nuo to laiko Žydas 
daugiau raszto niekam nėr ode 
nes po išzvažiavimui Storastos, 
pats nuo duriu nutrynė, net'su 
peiliit nuskirto.

— Amerikonai taip myli 
Szalt-Koszia (Ice-Cream), kad 
sunaudoję 600 svaru del padir
bimo jo, už 10 doleru vertes kas 
minuta.

— Amerikonai labai myli 
pyragu (cakes), todėl ju isžke- 
pa po 2,000 svaru kas minuta, 
kad užganadyt juos.

|SZI BANKA YRA NARYS 
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Ant Pardavimo Namas

Del vienos szeimynos, tuojaus arti 
Lietuviszkos bažnyczios, po No. 53fr 
W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa. 
Lotas 16 pėdu ploczio. Namai Maha- 
nojūje eina brangyn todėl pasinau
dokite isz progos nes da galima pirkti- 
už maža preke. Kreipkitės tuojaas in 
“Saules” ofisą- Mahanoy City, Pa,

■ —- Kanadieeziai paskerdžia 
•kas minuta- po dvi avis-.

Hjalmar Procope, Finiszkas ministeris, kuris hesenei Ii- .i. j i.
kos prisiunstas in Suv. Valstijas per savo valdžia ir jo pa
eziule kuri buvo priesz apsivedima pana Margarieta Shaw, 
isz Anglijos, svecziavosi ana diena Fairfax, Va., po- szliubui 
kuris atsibuvo name Amerikoniszko konsulo R. Walton.

Bet nuo 15 iki 25 metu jau ne
mėgsta praszyti. Jau paaugę 
ir patys nori nutarti apie savoj 
pinigus.

Gal jaueziame, kad pinigai 
bus bereikalingai eikvojami 
jeigu paskirsime regulariszka 
sanvaitine suma. Gal būti tei
sybe. Daugumoje atsitikimu 
jie netur gana patyrimo su pi
nigais. Bet kaip jiems gauti 
to patyrimo? Per klaidas jie 
iszmoks. Nekurie vaikai per 
visa ju amžių nepažins pinigu 
vertes, bet daugumas iszmin- 
tingai juos vartos.
I ■ r

Kaip su visais dalykais, tai 
ir su pinigais isz pradžios reik 
jiems mažai duoti. Daug ge
rinus padaryti mažas klaidas 
negu didelias. Po biski galima 
padidinti pinigu suma bet ir 
tas priguli nuo kiek jie uždirba 
ir szeimynos stovio. Virsz vis
ko, svarbu, kad vairai jaustu, 
kad tėvai jiems pasitiki. Reik 
vaikams gražumu parodyti ju 
klaidas, jeigu jie visada girdės 
tik kritikavimus jie sustos pra- 
sze patarimu ir visai neklausys 
ka turi jiems pasakyti. Jie

nori paraginimo. Jie nori ži
noti, kad gerbiate juos. Jieno- 

j ri jausli, kad jie panaiszus in
kitus Amerikos vaikus ir mer
gaites, kuriu tėvai jiems duo
da regulariszkas sumas pinigu 
kas sanvaite. Czia Amerike 
yra pripratimas duoti’vaikams 
kiek nors pinigu jiems sulau
kus szesztus ar septintus me
tus. Tokiu būdu vaikai isz- 
moksta kaip iszmintingai elg
tis su pinigais ir tavo vaikai 
nori būti kaip ir jie.

Kartais sunku tėvams su
prasti, kad vaikai užaugę, ir 
kad geras dalykas jiems taretl 
baisa apie szeimynos reikalus. 
Jeigu tėvai ta- supranta ir el
giasi su jais kaip su augusiems 
tai pasekmes paprastai paten- 
kinanezios. Jie su mielu noru 
prisidės prie, ir bus dalimi szei
mynos, jeigu tik jaus, kad' jie 
svarbus szeimynos nariai. Ar 
nors syki vaiku ipapraszei kaip 
jie mislina apie szitus klausy
mus? Ju nuomones nevisuomet 
bus geros bet jie jauk kad jie 
gal ir tari nekurias pareigas ir 
daug labiaus už tai guodbs 
Levus. —F.L.I.S.

Ir Moteres Prigialbsti Kariszkuose Darbuose Del Savo Tėvynės

O kad vyrai likos pafzaukti in kainicrmene Anglijoj ir ju dabar didelis 
resnžimineja ju vietas visame. Ant pirmutinio paveikslėlio matome moteres tarnauja tiaipo 
daktares kariszkose ligonbutese, kas kitados buvo uždrausta. Viduryje matome moterele 
kuri varo traktorius ant farmu. Treczioji užėmė vieta gromat-neszio kuris'buvo paszauktas 
ant kariuomeniiszkos tarnystės ir tukstancziai kitu moterių užima darbus prie kariu kitados 
dirbo vyrai.

takas-, mate

Patarimai Senu Žmonių

— Kas žino kele, tasai ne- 
b lustą.

— Kas tari dorybia, tasai 
nieko nebijo.

— Kas turi meile, tai kitas 
guodoje.

—■ Kas yra-sveiko kūno, to 
.duiszia czysta.

— Kas tari puikybe, tas ki
tus nemato.

— Kas blogai daro, tasai 
kitus nužiurineje.

— Kas prie ko pripranta, 
ant; to nepaliauna.

— Kas per daug valgo, tas 
vis serga.

— Kas tiktai serga, tas ma
to tik varga ir baime.

—■ Kas tik pavalgias, tasai 
visus niekina kad tari per

visi ima kiek gali.
— Kas daugiau turi, tas 

duoti nenori.

— Kas prijauczia nelaime, 
tasai prie Dievo gryžta.

— Kas su kunigu arielka 
geria, tai parapijoj vaidus 
daro.

—■ Kas tik naujo- tikėjimo
daug.

— Kas tik aukauje, nuo to ketina.
mokina, tai pats is® to naudotis
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Biednas Jonukas buvo labai 
nuliūdęs nes jo tėvas sunkiai 
apsirgo ir nebuvo jokios vilties . 
kad pasveiktu.. Vėlai vakare, 
prie žiburėlio, sėdėjo rupescziu 
paimtas sūnūs prie mirsztan- 
ezio tėvo ir ilgai abudu tylėjo,1 
ant galo tėvas prakalbėjo:

— Buvai geru vaiku, Jonu
ti, Dievas tau laimins.

Atsiduso isz gilumo, dirste- 
lejojo graudingai ant sunaus ir 
numirė. Jonukas aszaroms ap
siliejo, neteko to, kuri jo szir- • 
ris geriausia mylėjo; neturėjo 
dabar ne tėvo, ne motinos, bro
lio ne. sesers, biednas Jonukas! 
Puolė ant keliu, bucziavo ran
kas mylimo tėvo ir graudžiai 
verke. o ant galo nuvargęs tuom 
skaudėjimu, pasirėmęs ant lo
vos užmigo, ant kurios tėvas 
numiręs gulėjo. Stebėtina turė
jo sapna: mate saule ir mena, 
kurie jam klonio josi; mate sa
vo sveika tęva ir taip juokėsi, 
rodos kad gyvas. Graži mergi
na su aukso karūna ant galvos, 
padavė jam savo ranka o jo tė
vas tarė:

— Žiūrėk, kokia gražia turi 
merga, gražiausia ant svieto.

Bet ka! Pabudo, viskas isz- 
nyko, tėvas gulėjo numiręs, 
niekas nebuvo prie jo. Biednas 
Jonukas.

Už trijų dienu pakavojo nu
mirusi. Jonukas, sierata ėjo 
paskui grabą, kuriame buvo 
ant visados uždarytas myli- 
miauses tėvelis. Žiurėjo su gai- 
lesczia kaip graba in duobe nu
leido ir užkasė, tuo kart szir- 
dis ka tik netruko isz gailes- 
ties. Kunigo giesmes ir Jonu
ko verksmo balsas prie laido
tuvių buvo girdėtas. Saule vie
na rodos Jonukui kalbėjo:

— Nevenk, Jonuti, žiūrėk, 
kaip dangus skaistus! Tėvas 
tavo jau yra danguje ir gerade- 
jingo Dievo praszo kad tau ge
rai sektųsi.

— 0, ir asz stengsiuosi visa 
mano gyvenimą kad užsitar- 
naut ant Jo meiles pamislijo 
— o kada Dievas mane pas sa
ve paszauks, vela pamatysiu 
savo tęva. Ak! kas tai bus per 
linksmybe! kiek tai turėsiu 
jam pripasakot o jis parodys 
man ta, ka ežia ant žemes ma
tyt negalėjau, iszguklys man 
didybe dangaus,, mane pamo
kins taip, kaip ežia ant. žemes 
mokino! 0 kas tai Ims per link- 
smy be!

Juo daugiaus ta misle buvo 
užimtas, labiaus rodėsi jam, 
kad tas tikrai bus, nusiszypso- 
jo kad ir akyse aszaros buvo. 
Pąukszteliai nuo medžio ant 
medžio cziullbedami linksmai 
lekiojo, jog taip graži giedra, 

■nesugraudino ju Jonuko tėvo 
laidotuves, kurias cziulbedami 
regęjo nes jaute jog tas, kuri 
palaidojo, geresni gyvenimą 
danguje rado, kuri ant žemes 
gyvendamas užsitarnavo.

Aut rytojaus sudėjo Jonukas 
savo visus rakandus in krūva 
o turtą, penkesdeszimts rubliu, 
kuri tėvas mirdamas paliko, 
paslėpė in kiszenuka, pastana- 
vijo eiti in svietą ir jeszkoti 
sau gyvenimo.

Ėjo Jonukas kėlės dienas, 
nakvodamas laikais po kupeta 
sžieno nes nenorėjo eiti pas ne- 
pažinstamus praszytis o priek 
tam buvo vasara tai nereikala
vo szalczio bijotis.

Viena diena, kada keliavo,

turn ir greiczia*u pradėjo temt| 
kaip visada o kad ir skubinosi 
Jonukas, vienok negalėjo da-Į 
bėgt in kaima; pamate aut kal
nelio bažnyczia —’mistino jo
je praleist nakti ir pasilsėt, 
jausdamas kad jam kojas la
bai skauda ir priek tam buvo 
nemažai nuvargęs. Durys buvo 
neuždarytos; inejo, sėdo in j 
kamputi ir poterėli kalbėjo o 
tuo tarpu viesulą lauke siuto.

Neilgai laukus, užmigo o ka
da buvo pusiaunaktis, pabudo, 
oras laukia apsimalszino o me
nulis iszlindes isz debesiu, 
szviete per Įauga bažnyczios, 
kurioje viduryje stovėjo ant 
katafalio atidarytas grabas. 
Jonukas turėdamas czysta san- 
žine, nebuvo bailus ir žinojo 
kad numirėlis nieką jam nepa
darys; jis tiktai bijojo negeru 
žmonių ir tame tai tarpe mate 
kaip du piktadariai prie grabo 
stovėjo, kurie nelaiminga nu
mirėli norėjo iszverst isz gra
bo.

Kodėl norite su jnom taip 
bjauriai apsieit? — užklausė 
Jonukas —duokit jam pakaju, 
tegul ilsisi su Dievu.

— Jis mums kaltas daug pi
nigu — atsake piktadarei — 
negalėjo mums atiduot eme ir 
numirė! Turime dabar savo 
piktumą ant jo iszverst! tegul 
guli, kaip szuo ant žemes!

— Neturiu po teisybei, daug, 
bet tuos penkesdeszimts rubliu, 
kurie yra visu mano labu, duo
siu jums mielai jeigu man pa- 
žadesit kad atstosite nuo savo 
nedoro mierio. Asz apsieisiu ir 
be pinigu, Dievas geradejingas 
pagelbės man.

— Jeigu prižadi už nebasz- 
ninka užmokėti skola tai už- 
tikrinam kad ji paliksim paka- 
juj.

Paėmė nuo Jonuko penkes- 
deszimt rubliu ir iszejo juok
damiesi isz jo paikumo.

Jonukas pataisė apversta ne- 
baszninka grabe, sudėjo jo 
rankas ant krutinės, uždare 
graba ir iszejo džiaugdamasis 
isz savo gero darbo. Iszejas isz 
bažnyczios pamate kad jau die- 
nytis pradėjo, leidosi toliaus 
keliu, vedancziu per girria bet, 
vos kėlės varsnas nusiyrė, isz- 
yre, iszgirdo drūta, vyriszka 
gilume girrios baisa :

— Ej! kur tave Dievas veda ?
Isz pradžių Jonukas nusi

gando mislydamas, kad ji raz- 
baininkai užpuola; bet kad isz
girdo tuos žodžius: “kur tave 
Dievas veda,“ susidrutino 
dvasioje, nes iszlekti žmones 
nemyni Dievo ir isztikro pama
te ne poilgam einanti takeliu 
pakelevinga, kuris suvis nebu
vo panaszus in razbaininka, ta
re Jonukas dbasiai:

— Einu in svietą neturiu tė
vo, ne motinos, esu labai bied
nas, vienok turiu pas Dieva vil
ti.

— Asz talp-fgi einu in svie
tą, gal eisime drauge?

— Labai gerai — atsake Jo
nukas.

Ėjo abudu ir in trumpa lai
ka labai pasimylėjo, nes abu
du geri; in trumpa laika Jonas 
patemijo kad jo draugas daug 
už ji buvo iszmintingesnis. At
lankė daugeli žemiu ir apsa
kinėjo apie daugeli svarbu 
daigtu, apie kuriuos niekad Jo
nukas nebuvo girdėjas.

Saule jau buvo augsztai, ka-
užpuole didele viesulą su lie- da musu pakelevingi del atlai-

Per Patikima Daeina Prie Sveikatos

New York o Ofthopatic ligoributejo likos intaisyta plau
kimo kubilas kuriame maudosi ligoti vaikai, kad galėtu at
gauti savo silpna sveikata. Penkių metu Bart Giordano nau
doja taji kubilą ir in kėlės sanvaites pasijuto daug sveikesr 
uis ne kaip pirma.

kymo pusrycziu sėdosi po aug- 
isztu ąžuolu; už valandėlės už- . 
ėjo sena žmoniuke, su lazdele ; 
rankoje, neszdama ant pecziu 
pundeli malku o žiurste tris 
pundelius papareziu. Kada no
rėjo juos pasveikint, paslydo 
ir parpuolė iszduodama szauk- 
sma pagelbės. Jonukas norėjo 
ja tuojaus nuneszt in kaima 
bet jo draugas iszeme isž ki- 
szeniaus blokine dėžutė ir tvir
tino kad mostis, įkuria turi, tik- , 
rai jeigu pagelbės taip, kad 
net nejaus, jog koja turi su
laužyta; bet vienok reikalavo, 
kad jam už tai duotu tuos tris 
pundelius papareziu!

— Gerai tai but užmokestis, 
— atsake kratydama galva se
niuke ir nenorėjo ant to tikt, > 
bet kad ant žemes su nulaužta 
koja nelabai buvo gerai gulėt, 
tai po trumpam derėjimui, ati
davė jam papareziu: o kada 
jai koja patepe, tuojaus pakilo 
ir nuėjo namon.

Musu pakelevingi pasidrūti
nę (antrasis suvis nieko in bur
na neeme) nuėjo toliaus. Isz- 
eja isz girrios, pamate prie- 
szais save daugybe augsztu 
kalnu per kuriuos reikėjo 
jiems persigaut; po teisybei, 
is’zrode kad tie kalnai arti o 
vienok ėjo ilgai ir kada jau 
saule pradėjo leistis, tada atė
jo prie tu kalnu o kad nenorė
jo ant nakties per tuos kalnus 
leistis, inejo in karezemuke ir 
prasze nakvynes. Rado tenais 
pilna karezemuke žiopsaneziu- 
ju in baikas, kurias kokis tai 
svetimžemims su lėliukėms ro
de.

Baikininkas sustatė ant sta
lo visas lėlės, kurios vaikszczio- 
jo traukomos szniuru. Arcziau- 
sia stalo sėdėjo su savo baisiu 
szunim mėsininkas kuris taip
gi in lėlės žiurėjo. Nelaime! del 
szunies viena lele nepatiko, ku
ri buvo parėdyta kaip karalie
ne, szcdto ant stalo ir nukando 
jai galva. Baikininkas isz gai- 
lesczio net pradėjo gražiausios 
savo lėliukės verkt. Musu nę- 
pažinstamas pakelevingas ra
mino ji, jog lelia pataisys o ka
da jau visi isz st ūbos iszsiskir- 
ste, patepe lelia isz savo dežu-

■ tęs mosezra. Koki buvo baiko- 
riui dyvai kaip pamate kad jo 
lele be szniuro szoka. Mostis ja 
atgaivino, dare viską, vaikszti- 
nejo, kaip žmogus, tiktai nieką 
nekalbėjo.

Nakti, kada, visi sugulė, pra
dėjo baikininko lėlės kalbėti; 
skundėsi viena kitai kad nega- 

' Ii paezios vaikszcziot, kaip ka
raliene. Baikininkas prasze Jo
nuko draugo kad da ketures lė
lės pateptu o atiduos jam visus 
pinigus, kuriuos ateinanezia 
nakti surinks. Tas vienok ne
geidė užmokesties, patepe jam 
visas lėlės ir su Jonuliu toliaus

nuėjo. Su dideliu vargu užlipo 
ant virszaus kalno. Pradėjo ap
linkui dairytis ir pamate už 
kalno nežinomus jiems sklypus 
o kad negalėjo atsižiūrėt, at
lėkė balta gulbe, giedodama 
leidosi žemyn, puolė ant galo 
prie kojų pakeleivingu negy
va.

Jonuko draugas nupjovė 
abudu baltus, kaip sniegas, 
gulbes sparnus ir pakavojo 
juos in krepszi. Valanda da sto
vėjo ant vietos o po tam stūmė
si toliaus.

Kėlės mylės perėja per viso
kius kalnus, nusileido ant galo 
in viena pakalne kurioje pama
te puiku miestą in kuri žinoma 
nenorėjo sudulkeją. eiti, užėjo 
per tai in viena priemiesty j 
stovinezia grinezia idant at- 
silset o po tam persirėdžius nu- 
siduot in miestą.

Žinoma, tarp pakeleivingu o 
ūkininko prasidėjo kalba, isz 
pradžių pradėjo apie mažus 
•daigtus o baigė ant svarbesniu.

Ūkininkas iszklausinejo isz 
kur, pas ka ir ko eina, pradėjo 
po tam jiems pasakot apie la
bai navatnus daigtus, apie 
miestą kuriame gyveno labai 
geras karalius o kuris turėjo 
labai nedora duktere.

Buvo, po teisybei, taip graži 
jog negalima visoj pasaulej ki
ta tokia surast bet per savo ne
dorybe, stojosi daugelio kuni- 
gaikszcziu įsmerties priežastim. 
Kožnam, pradėjus nuo kuni- 
gaikszeziu, pabaigus ant uba
gu, kožnam buvo pavėlinta kad 
ja gali gaut, už paezia bet kož
nam buvo paliepta, atmint tris 
daigtus; jeigu inspetu, tai taps 
jos vyru ir bus o tėvo smerties 
karalium; bet jeigu katras ne- 
inspejo tai nukirsdavo jam gai
va-, arba ant medžio pakarda
vo. Karalius labai isz to buvo 
nulindęs nes jau daugelis kuni- 
gaikszcziu tokiu budu gavo 
smerti o jis davės karta savo 
dūk t ere i žodi, negalėjo permai
nyt.

Ir visas miestas isz to nuliū
dęs jog kožna diena turėjo ne
gyvėli Į)er karalaites priežasti.

— Nedorėlė! — paszauke 
Jonukas — duoeziau asz jai in 
kaili kad bueziau karalium.

Tame davėsi girdėt žmonių 
riksmai:

— Karalaite važiuoja! ka
ralaite važiuoja!

—: Toliaus bus :—

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

.aido j a kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams, 

i Bell Telefono Numeras 78 
Į 520 W. Centre St. Makanoy City

Gyduole Ant Karszt-Liges

prila

.. /if % /
da> pagriebk • jh ir irkis- prie 
kraszto. Asz tuom kart czio- 
nais pajeszkosiu patala ir su- 
szildysįu... Na, griebkite.ja sy
kiu o laikykit druezei kad ne 
iszsprustu! į

In koki laika po tam, davėsi 
girdei inmetima in vandeni 
mo’teres ir baisu, riksmą, skęns- 
tanezios. Žioplis.sėdėjo valtyje 
ir visas drebėjo ir lauke.

Po trecziam kliksmui mote- 
res, pradėjo irtis ant vidurio 
upes.

—- Ar turi ja? — užklausė 
stovinti ant kraszto kūmai.

— Turiu, turiu! — szauke 
Žioplis, irdamasis prie krasz- 
to su apmirusia motere.

Kada- nelaiminga motere kū
mai innesze in grinezia — ži
rnine dirstelėjus ant jos, 
kratė su galva, ir nubudus 
szauke: ■

— Na, stojosi! Reikia.
Magdės pasirūpint graba...

— Magduk, Magduk!—
riko Žioplis graudingai pripul- 
damas prie lavono savo pa- 
czios.

— Ka daryt, stojosi, -— pra
kalbėjo kaimiszka žinune. Mat 
“karšatis baisei insiskverbe in 
jos kuna, jeigu paėmė su savim 
jos duszia.

Taip tai gydo tamsuneliai 
savo ligonius su pagelba kurnu 
ir raganių bobų.

Martinas Kuolas, raczius ir 
specialistas nuo 'sulaužytu kau
lu; Raula's Priekalas kalvis ir 
daktaras nuo gyvuliszku ligų 
ir Morta Varpeliene, užžadėto
ją visokiu žmogiszku nesmagu
mu — susirinko po nusileidi
mui saules in grinezia Luko- 
sziaus Žioplio, pasmaukto pas 
ji ant. rodos pas savo sergan- 
ezia -paezia.

Žioplienia nuo kokio tai lai
ko kratė karsztlige. Nepagel- 
bejo jokios žoles ne rakinimai. 
Nepagelbejo moterei ne gyvas 
nurytas vėžys o ka jau kalbėt 
apie arielka su pipirais ir tau
kais. Nuobrodi karsztlige pa
guldė savo auka ant lovos so
puliu isz kurios ketino ja pri
kelti sutartis iszmintingu ku
rnu ir kaimynu.

— Reikia liga iszvaryti su 
baime -— isztare Kuolas.

— Galima pabandyt. — paan
trino Priekalas.

— Nieko neszkadys 
re Kuolas.

— Taigi, reikia paskolint ka
rabiną nuo girrinio sargo ir 
iszszaut su paraku in ligonę — 
tare vela Priekalas.

— Taigi! — patraukė pe- 
cziais Morta— gerdama czier- 
kele in kumus, — Ar norite ja 
užmuszt, kaip anais metais 
Dziudzila padare su savo mo- 
cziute...
— Kvailys — pertrauke Prie

kalas — kas jam paliepė užpro- 
vyt karabina su pakuloms? Pa
taikė in szirdi ir smere..

— Mano rodą tokia — inmes- 
ti Žiopliene in upe — atsiliepe 
Morta.

Vyrai dirstelėjo vienas ant 
kito.

— Kaip tau, Žiopli, .patinka 
toji rodą? — prakalbėjo Kuo
las.

— Juk jus turite ant to savo 
protą — atsake malszei Žiop
lis.

— Morta gerai rodina — su
murmėjo Priekalas. — Karszt
lige iszsigaus ir iszszoks isz 
ligones.

— Jeigu jusu boba szaltis 
kreczia — kyli's kyli iszmusz — 
dadave žinune.

— Juk i'szbandyti nieko ne
kenks — tarė Žioplis mostelė
jąs su ranka.

Žinune, nudžiugus jog jos 
rodą, likos priimta, prisiartino 
prie lovos ligones, mostelėdhs 
ma su ranka ant vyru idant 
prisiartintu.

— Miega kietai — susznabž- 
dejo. — Apsukit jai galva- su 
skepeta ir in upe! Tu, Žiopli, 
seskie in valti ir lauk lyg li
gone 'sukliks trecziu kartu, ta-

pa- 
pa-

del-

šu-

GERA RODĄ.

Pirma Kurna—Ar žinai 
mute, tas mano Antanas taip 
miegodamas kriokė, rodos, kad 
duonkubili gramdo, kad net isz 
užmigti negaliu.

Antra Kurna—Ar žinai ka, 
ir mano kriokė, bet asz sau da
viau rodą. Kaip tiktai manis'z- 
kis pradeda kriokti, tai asz 
tuojaus pritaisiau jam prie lu
pu pucziama armonikute, tada 
ir kriokia ir grajina, kad rodos 
puikus benąs, ir asz tada už
miegu.

ku-

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriua 

:: Gabiausias Bahamų to jas :: 
! Geriausi? Ambul .«ce — 

patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- X 
na pasirinkimą meta- įžu, 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu- || 
mirelius pagal naujau- Ii 

‘ šia mada ir mokslą. 11 
* H ”

Turiu pagialbininke H 
moterems. Prieinamos Jj. 

s prekes. HHI

DU OFISAI:
MAHANOY CITY; 516 W. Spruce St.

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

BeP Telefonas 532-J

Jau musu vyrū^zė! tiek ‘ 
“, negeria, 

Ir jau taip nesipesza, 
Isztikruju turėsiu in Rusija 

važiuoti, 
Ba czion neturiu ką daryti. 
Tenais dabar didelis rūkas, 
Ne sėdi malszei ne bąrlokas. 
Kruta Lietuvys ir Paliokas, 

O ir neramus Kazokas. 
Taigi, vyirucziai, seniau.
Amerike buvo geriau, 

Skvajerei, būdavo, Subatom 
Užimti Lietuviszkom provom, 

Įn lakupa Lietuvius nesu
talpino, , 

Tai net prie tvorų rakino. 
Bet sziadien viskas dingo, 

Rodos kad in tuszczias mainas 
sulindo,

Ir isztikro, 
Viskas pakriko, 
Ne linksmumo,

Xe ramumo! • 
Sziadien yiskąs. nutilo, 
Senove blank!’iszdilo, .

Del visu gerai,
. Visi filozofai, , , . •.

Karczemosę tiek netrytuoja, 
Kožnas pinigus kavoja, 

Todėl ir saliuninkai dejuoją, 
Pirma ne manes nemylėjo, 
Visaip pltido, — netylėjo, 
Sziadien visi pripažino, 
Kad gero dariau, pažino, 

Ne vienas praeities sarma- 
tinosi, 

Net žmogelis kratosi, 
Kiek tai pinigu praleido, 

Nereikalingai iszleido: 
Tiek to, sziadien kitaip virto, 

Visi in žmonis pavirto, 
Ba kaip kur da yra kvailei, 

Pasileidę kaip gyvulei, 
Bet trumpas ju amžis,.

Užsigers visai, 
Sziadien džiaugiuosiu, 

Ir džiaugtis nenustosiu, 
Kad Lietuvei taip persimainė, 
Latravimus in szali nustūmė. 
Nors mano senatve pasilsės,. 

Biedna Baltruviene da daug 
darbo turės, 

Kol bobelių neapmalszys, 
Pasiutimo visai neiszvarys, 

Tada pakajus užstos, 
Ramybe didele turės.

Poni Ickes Priima Indijonus Ant Iszkelmes

Mrs. Harold veikalu, 
stosi su Indijonu vadu White Calf ir Lost Star, prie paveiks
lu kurie yra rodomi Washingtone. Paroda susideda isz pa
veikslu iszmaliavotu Amerikoniszlku Indijonu isz visu daliu 
Amerikos. Indijonai likos pakviesti ant tosios parodos.

ati sekretoriaus viduriniu

Rūteles mano,, gerai rezervis
tus prižiūrėkite,

Jeigu turite ant burdo, pri- 
vaktuokite, ....

Ba ne vienas vėl nes nežine isz 
kur atvyko,.

Paezia ir vaikus kitur paliko;
Ne visi isz ju geri, 

Yra ir latrai pabaigti. .
* * *

Jeigu ženyklis pabėga, 
Tai del nuotakos buna geda, 

Jeigu dienoje szliubo dingsta, 
Kaip burbulas isznyksta, 
Mergina nežino ka daryti, 
Pradeda szliubines dreses 

draskyti, {
Taip tai buna visada, 

Kur tikros meiles nebūna.

— Amerika praleidžia kas 
minuta po 200 doleriu ant na
mu kuriuose žmones praleidžia 
savo laika ant visokiu žaidi
mu.

—' Amerikonai praleidžia 
kas minuta po 25 dolerius par
gabendami isz Europos visokes 
knygas svetimoje kalboje.
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Žinios Vietines
•— Menesyja Birželio-Juno, 

bus suvažiavimas pacztoriuj 
Pottsville, Pa., kur laikys savo į 
metini seimą. Apie 500 pacz-’ 
toriu isz Pennsylvanijos suva
žiuos ant tojo seimo.
t Utarninko vakara, po li-l 

gai keliu menesiu, mire Alber-1 
tas Aftuck, 533 W. Mahanoyl 
Avė. Velionis 'buvo gimęs She-' 
nandoryje. Apsipacziavo su 
Elzbieta Drabniute, trylika me
tu adgal ir prigulėjo prie Szv. 
Juozapo parapijos. Turėjo už
siėmimą kasyklose lyg dienai 
apsirgimo. Velionis paliko pa- 
czia, dvi dukreles, Darata ir 
Rože Marie, kaipo ir tėvus She- 
nadoryje, brolius Edwarda ir 
Antana, seseres Alberta, Hele
na Brilevskiene, Mahanojui, 
Stella Gusevicziene ir Hattie 
Grigoniene, isz Shenandorio. 
Laidotuves atsibus 9 valanda 
Subatos ryrta, su bažnytinėms 
apeigoms. Graborius Traskau- 
skas laidos.

— Per pasistengimą musu 
konsulmono Juozo Anceravicz- 
iaus, visos miesto ulyczios li
kos nuszluotos ir nuezystytos 
nuo visokiu szaszlavu. Acziu!

— Kazimieras Matrulis, 
nuo 618 W. South uly., randasi 
Locust Mountain ligonuteje, 
būdamas sužeistas laike darbo 
William Penn kasyklosia.

— ' Oro inspetojai sako kad 
da turėsime dvi sniegines vie
sulas pakol užstos vasaros szi- 
luma.

— Ponstva Akromai, 719 
E. Mahanoy Avė., apvaikszti
nejo savo 25 metu sukaktuves 
vedusio gyvenimo arba sidab
rines vestuves. Ponas Akromas 
turi užsiėmimą rasztininko, 
kontrolerio kancelarijoj, Potts- 
villes sude.

| — Asz esmių aniuolu o-fdBet Palaukit, Kaip Szi- 
tas Sūnelis Užaugs

“Spaudos Karaliene” 1
Bėgamo su savo vargais pas 

kitus. Pas kunigą ateina dau
gelis žmonių su visokeis reika
lais ir ergeliais. Ar manote, 
kad jo szirdis pasilieka nesuju
dinta,? — Ka‘d neturi jauslos 
ant- tokio žmogaus ir pasidali
na su juom vargais ir bėdoms ?

La Irai retai jam už tai atsi
mokame, o daugeli kartu ir 

i priesztaraujame priesz dvasisz- 
kas ypatus, patys nežinodami

■ priežasties.
Pagal tiesas, ne esame jam 

priversti už tai dekavot, nes 
tai yra jojo privalumas ir pa- 
siszventimas daryti,, bet, ir ku
nigas turi jausla ir szirdi, to
dėl, turime jam pripažyt jausla 
ir dėkingumą, isz ko turi iinks- 
mybia kaipo ir mes kada mums 
kas ka gero padaro.

Tame puikiausiame szven- 
cziausiame susineszime kuris 
sujungia iszpažintoja su nu
sidėjėliais, esamo lygiai priesz 
Dieva prideringi, jisai “kad 
sergėti, idant iszduoti rokunda 
priesz Dieva už musu duszias,” 
o mes ant pasinaudojimo su di
džiausiu rupeseziu ir tikėjimu 
isz to, ka mums Dievas per jojo 
taiipininkysta siunezia mums.

Szventas Pranciszkus kalba: 
“Privalome žiūrėti ant kunigu 
su paguodonia, kuri nesuma
žintu musu meiles su meile mu
su paguodones del jojo.”

Jo rūpestis ir saugojimas ant 
mus yra atmuszantieji spind u-

■ lei Tėvo dangiszko ant mus. 
. Jo pasiszventimas yra neiszpa- 
. sakytas del mus iszganymo, už

ka ne esame sztant atsigint.
, Jeigu musu duszios bus isz-
■ ganytos, tai tik kunigui galime 
. būtie dėkingi už jo pagialba ir 
. dideli pasiszventima del mus.

Bet, taipgi neužmirszkime, kad 
kunigas negali musu dusziu 
iszganyt jeigu mes. patys ne
sistengsimos save taipgi isz- 
ganyt ir apsisaugo! nuo prasi
kaltimu.

Kada kunigas jau nuo mus 
atsiskiria, ir eina ant amžino 
pasilsiu, tada szirdysia musu 
pradeda atsirasti gailestis, kad 
ji už gyvasezio daugiau nepa- 
guodojome ir nebuvome jam 
daugiau prilarikesniais.

Todėl, klausykime jo ir my
lėkime kunigą su didžiausiu 
musu pajautimu ir dekavoki- 
me Dievui, kad ji turime tarpe 
saves., —F.

Miss Susan Shaw ana diena 
ant spaustuvininku susirinki
mo buvo parėdyta in szlebe ku
ri buvo sulipyta vien tik isz 
laikraszcziu. Iliustratorius 
McClelland Barclay ja apkaru- 
navojo ant bankieto.

u, einant pas ji iszpažin- Pasaka Apie 
Karalių Roberta

karalium.
Kada Robertas pakele akis 

nuo žemes, aniuolas dingo ir 
nemažai nusistebėjo kada pa
regėjo ant saves karaliszkus

i rubus ir žiedą ant pirszto o ant 
galvos karaliszka karūna.

I Kada ministerial sugryžo in 
j sale,> rado Roberta klūpojanti 

Aniuolas prakalbėjo' Pvie^sosto karsztai meldženty-
' si. Nuo tosios dienos buvo ge-
' ru karalium kuri visi guodojo 
kaipo Dievobaiminga valdyto
ja. ir iszmintinga karalių.
mi:

— Lai gyvuoja ilgai musu 
karalius!

* * *
Robertui tas viskas nurodė 

ilgu sapnu bet kada ant ryto
jaus pabudo, ant tikrųjų gulė
jo ant sziaudu ir tik tada dasi- 
prato jog tai ne sapnas.

Karalyste da niekados taip 
nepralobo kaip po vieszpatavi- 
mui naujo karaliaus, tik vienas 
Robertas vaikszcziojo nusimi
nęs ir neužganadintas isz savo 
būvio o aniuolas lankei prakal
bėdavo in Roberta1 užklausda-

Niekas manės neklausiaapie 
Motinu Diena., gal jie mano 
kad asz esmių per mažas ir per 
jaunas ii' ka toji diena ženkli
na. Po teisybei, asz daug ver- j 
kiau ir insipykau bet nemany- . 
kite kad asz ne esmių dėkingu 
už visa tai ka, man motinėlė 
padare ir kaip mane prižiuri- 
nejo, kaip:

Motinėlė mane prausia kas- , 
diena po kelis sykius, kas man 
labai patinka. Norints žinau 
kad mano miela motinėlė kar
tais labai pailsta bet už tai asz , 
in ja saldžei nusijuokiu ir ji už 
tai mane bueziuoja ir viskas 
vela būna gerai.

Žinau kad motinėlė ant ma
nes lankei užpyksta už mano 
nelaba pasiūgima bet man už
deda czysta paluke ir dažiuri 
kad man butu smagu gulėti. 
Mano tėvelis sako jog ateis to
ji diena kurioje nereiks mamy
tei man daugiau prisaigineti 
palucziu ir busiu vyras.

Smagiausia man diena kada 
motinėlė mane iszveža pavaži
nėti karietaiteje ant szviežio 
oro nes ji žino kad man tas yra 
sveika ir naudinga o ir mano 
motinėlė po sunkiam darbui 
truputi prasivėdina ant szvie
žio oro bet man rodos kad ji 
vėlintu pasėdėti namie ne kaip 
mane stumdyt karietaiteje bet 
gal mamyte yra isz manės už- 
ganadinta ir myli mane ir gei
džia parodyt savo 4‘mylima 
kūdiki” del kaimynu.

Jau asz galiu pats sėdėti 
krėsle ir galiu naudoti szauksz- 
tuka su kuriuom dedu valgi in 
burna. Žinoma, valgi iszmetau 
in visas puses bet mamyte su 
kantrumu viską nuvalo ir kai p 
man rodos tai ant to yra moti
nos kad mums vaikams patik
ti visame.

Prie pabaigos dienos žmogus 
taip pailsti kad užmiegi sal
džiai kada mamyte užkloja ir 
prižiūri kad man nieko blogo 
neatsitiktu ir atsiklaupus prie 
mano loveles pasimeldžia už 
mano sveikata ir kad augeziau 
doras. Todėl kaip užaugsiu ant 
didelio vyro, žinosiu kaip at
lygint savo mylimai mamytei 
už jos visas geradejyst.es ir 
priežiūra.

Isz Sicilijos. bia.
* * *

Robertas stovėjo valandėlė 
kaip be žado, temindamas in 
aniuola kuris užėmė jo vieta j 
ant sosto. / ‘ 
in ji: (

— Kas tu per vienas ir ko 
atėjai in czionais ?

— Asz esmių karalium ir rei
kalauju savo sosto nuo tavos 
kuri man paveržei!

Iszgirde tokia kalba karei
viai paszoko ant kojų idant 
drąsuoli suimti, bet aniuolas 
prakalbėjo in juos:

— Ne, tu ne esi karalium bet- 
jo juokdarys, turi uždėti kepu
re kvailio o sau už dranga turė
si beždžione. Tarnausi man ir 
mano draugams.

Ir pakol Robertas dasiprato 
kas su juom darosi, likos isz- 
stumtas per duris isz ko visi 
turėjo juoku invales szaukda- 
mas jo: 44Ar da tu esi kara
lium?” Robertas su pasįfeziau- 
szimu atsakydavo: “Taip, asz 
esmių karalium!”

Taip praėjo trys metai. Vie
na diena atkeliavo suintiniai 
isz Valmondo, nuo ciesoriaus 
Allmaino, brolio Roberto, pra- 
neszdami jam buk j u brolis po
piežius Urbonas geidžia turėti 
savo brolius Ryme idant daly
vautu ceremonijose laike Di
džiojo Ketverge. Aniuolas pri
ėmė siuntinius su džiaugsmu 
ir apdovanojo juos puikeis?nj- 
bais ir brangeis žemcziugaįs.

Kada brolei pribuvo in Ry
ma, popiežius juos pasveikino 
ir davė savo palaiminima kad 
sztai tikras Robertas pribėgės 
prie ju kaip paikszas auszuko: 
— Asz esmių karalium! Ar-gi

1 nepažystat mane? Asz esmių 
jūsų brolis Robertas isz Sicili
jos. Szitas žmogus, kuris isžro- 
do kaip asz, yra apgavikas per- 
siredes in mano nubus! Ar-gi 
nepažystat mano balso? Sakau, 
asz esmių jusu brolis Robertas 
isz Sicilijos!

Iszgirdes tuos žodžius popie
žius dirstelėjo ant Roberto nu
lindęs o jo brolis, karalius isz 
Allemaino, juokdamasis pa- 
szauke:

• — Kaip galite laikyti szita 
kvaili ant karaliszko dvaro? — 
Ir Robertas buvo nuvestas pas 
kitus tarnus.

Laikas pasisvecziavimo pra
ėjo ir vela visi įsugryžo namo.

Kada aniuolas vėla užsėdo 
ant sosto o varpai užskambino 
“Aniuolas Dievo,” aniuolas 
pamojas in Roberta paliepė 
jam prisiartinti o susirinku
siems paliepė iszeiti isz sales. 
Kada radosi vieni, aniuolas 
prakalbėjo in Roberta.

— Ar da esi karalium?
Ant tuju žodžiu Robertas pa

lenkė galva o sudejas rankas 
ant krutinės nužeminaneziai 
atsake:

— Tu žinai geriausia! Su
prantu jog esmių didelis nusi
dėjėlis ir pasisziauszelis bet 
jeigu man pavėlinsi tai eisiu in 
klicsztori pakutavot už savo 
nusidėjimus pakol man Dievas 
atleis mano kaltes.
, Aniuolas saldžei husisZypso-'ja, peržiurinet tonais AmerikO- 

niszku fortecu, likos pasvei
kintas per patogia Havajiete. 
su stiklu vyno ir puikiu vaini
ku.

Sicilijoj gyveno daugeli me
tu adgalios, didelei pasisziau- ■ 
szes karalius, Robertas. Paėjo . 
jis isz garsingos szeimynos nes . 
vienas isz jo broliu buvo po- ; 
piežium Urbonu kuris gyveno 
Ryme o kitas brolis buvo ka- . 
raliam Allemaino.

Karalius Robertas buvo la
bai savmylis, visus nužeminejo 
o pats save laike už iszmintin- 
giausia ir galingiausia kara
lių.

* * *
Diena Szv. Jono, karta ta

sai karalius sėdėjo puikioje 
katedroje laike miszparo ir 
klausė kaip kunigas giedojo 
4 4 Magnificat. ’ ’ N egaledamas 
suprasti ka tai ženklina, už
klausė sedinezio szale senuko 
idant jam iszaiszkintu tuosius 
žodžius.

Senukas tarė: — Tieji žodžei 
aiszkina:' “Ir pažemino galin
gus nuo ju sostu o iszkele paže
mintus in augsztybe.”

— Tai gerai kad taja giesme 
gieda Lotniszkai tai žmones 
negali jos suprasti, — sumur
mėjo neužganadinaneziai ka
ralius. — Tieji žodžiai yra me
las nes manės niekas nenu
stums nuo mano sosto! — Po 
tuju žodžiu karalius absilosze 
sėdynėje ir užmigo nuo pui
kaus giedojimo. Miegojo taip 
jis ilga laika o kada abudo, ra
dosi tik Adenas bažnyczioje. Nu- 
ejas prie duriu rado jas užda
rytas, pradėjo baladot kiek tu
rėjo pajiegu ir keike tuos kurie 
ji paliko viena bažnyczioje.

* * *
Ant galo iszgirdo baladoji- 

ma zakristijonas o manydamas 
buk tai kokis vagis, užklausė:

— Kas ten ?
— Asz, karalius, atidaryk 

duris kuogreieziausia! — su-
1 riko karalius baisei užpykęs.
! Zakristijonas mislino jog tai 
‘ kokis vagis o kada atidarė du

ris, isz bažnyczios iszbego žmo
gus su įsupleszytais rubais ir 
bego in palociu kiek tik turėjo 
pajiegu. Kada pribėgo prie pa
ločiau® ir gavosi per sargus, 
inbego in didele sale. Sale bu
vo puikei apszviesta o ant ka- 
raliszko sosto patemino sėdin
ti karalių visai panaszus in Ro
berta. Buvo taip pat pasiren
gęs, su karaliszku žiedu ant. 
pirszto bet nuo jo veido atsi- 
muszinejo puiki szviesa o visi 
susirinkusieji ministerei buvo 
užganadinti manydami buk tai 
ju karalius Robertas buvo taip 
nudžiugęs ir persimainęs gery-

I
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Teisingi Priežodžiai

BE

SHENANDOAH, PA.
Pasveikintas Havajoj

Angliszkas Filozopas Praszalintas Nuo Dinsto

JO NEBUTU MISZIU, 
ISZPAŽINTIES IR 

KOMUNIJOS.

Nemažai nusistehejo Angliszkas filozopas Bertrand Russell, kuris mokino filozopijos 
ir matematikos, Miesto Kolegijoj, New Yorke, kurios valdininkai nusprendė kad tasai žmo
gus yra netinkamas mokyti Amerikonisz'kus vaikus pagal savo nuomone. Buvo jis vedes tris 
kartus. Gyvena jis tuom-laikinei Beverley Hills, Kalifornijoj.: Isz kaireses: Russell, jo.sūnūs 
Konradas, jo mot ere, duktė Katre ir sūnūs Jonas.

— Amerikoniszki reidio ap
aratai yra taip pagarsėja ant 
svieto kad ju iszsiunczia kas 
minuta už 20 doleriu.

—i Kas minuta Amerikon
iszki fabrikai automobiliu pa
dirba visokiu automobiliu už 
6,000 doleriu verties.

d -
' y.

Snederiene, Adoshe- 
Moleckis, Bogonei, 

Januszkeviczius, Sva- 
Ona ir Zofija Matula,

— New Yorko gyventojai 
suvalgo daugiau kaip 120 sva
ru sūrio kas minuta.

Nagatuck, Conn. — Jonas 
Kasputis ir jo paeziule, ana 
diena apvaiksztinejo savo sida
brines arba 25 metines sukak
tuves savo vedusio gyvenimo, 
nuo kada pirma karta prižadė
jo sau prie altoriaus mylėti vie
nas kita. Daugiau kaitp 200 
ypatų dalyvavo tame apvaiksz- 
cziojime isz visos apylinkes. 
Taip tuju taipgi radosi: PonSta 
Gerulei, 
vieziai, 
Gregis, 
kovskis.
Matulioniene, Helena Swartz, 
Nellie ir Stella Juszkus, Casie 
ir Marc’ele Poloskas, Petras ir 
Jurgis Poloskas, Pranas Swar
tz, Antanas Juszkus ir McGui
re’iene. Visi buvo pavieszinti 
karaliszkai ir kožnas praleido 
linksmai laika. Ponstva kas- 
pucziai aplaike daug dovane
liu ir gerus linkėjimus, kad su
lauktu auksiniu sukaktuviu.

—- Earl Althoff, 27 metu, 13- 
11 E. Pine uly., likos skaudžiai 
sužeistas anglinėje skylėje ir 
nuvežtas in Locust Mountain 
ligonbute ant gydymo.

— Juozukas, 7 metu šime
lis, J. Lazausko, 702 W. Centre 
uly., likos sužeistas skaudžiai 
per automobiliu varoma per 
žmogų isz Coaldale. Vaikutis 
užbėgo prie automobiliaus isz 
szalies, szoferis negalėjo apsi
saugoti nuo trenkimo in vaiku
ti. ’

KIEK TURI PANESZ- 
TI VARGO KATA- 

LIKISZKAS KUNIGĄ

—• Garnys atlankė ponia 
Petrienia Barry, Locust Mt. 
Jigonbu'teje, palikdamas svei
ka sūneli.

— -Steitinis darbo adminis
tratorius Mathews, apgarsino 
buk valdžia ketina paaukaut 
apie du milijonus doleriu del 
pataisymo tuju namu kurie li
kos sunaikinti per paskutini 
ingriuvima žemes in kasyklas, 
isz kuriu žmonis turėjo iszsi- 
kraustyt nes yra pavojus, gal 
namai toliau da slinks in ka
syklas. Kada darbas bus pra
dėtas tai to da nežine.

—‘ Kėlės dienas lankėsi pas 
ponia Katre Szukiene, josios 
dukrele Mare, su savo vyru 
kunigaikszcziu Nikalojum Or
loff su kuriuom gpsivede Bei-' mus del apsigyvenimo, o kuni- 
grade, Jugo-Slavijoj, Vasario gas turi eiti ten, kur ji vysku- 
22 d., 1940. Orloff yra giminai- 
cziu žuvusio Rusiszko caro. 
Ponstva Orloff tuom laik apsi
gyveno New Yorke, o jo pa
eziule lavinsis tolimesniam 
moksle dainavimo ir laikys 
koncertus po visa Amerika a- 
teityje. ..

Kunigas stoja prie altoriaus 
savo baltuose rūbuose, ap
siaubtas ministrantais prie 
Misziu; žengia ant trepu — 
pats vienas.

Isz didelio būrio žmonių su
sirinkusiu ant Sumos, jis gal 
tik edenas randasi tarp ju kuris 
ne yra valgias. Kiti jau nuo 
keliu valandų yra pavalgia 
pusryczius, o kunigas turi pa- 
sninkaut. Pabandyk taip, mie
las skaitytojau pasirinkant 
taip visa sanvaite. Aplaikysi 
skausmą galvos ir pasijusi 
silpnu, bet, neužkenktu tai ka
da iszbandyt.

Kunigas stovi pats prie al
toriaus.

Kiti vyrai ateja isz namu, 
kur laukia juju paezios, o jisai 
iszsižadejo moterystes priim
damas kunigysta.

Kiti vyrai susitinka ant uly- 
czios, sustoja, sznekucziuojasi 
linksmai tarp saves ir baikau- 
ja, kalbasi apie savo darbus ir 
kitus dalykus.

Kiti vyrai iszsirenka sau na-

— Japonija sziadien padir
binėja daug amunicijos ir tai 
net po 200 svaru kas minuta, 
diena ir naktį.

— Amerikoj sudeda in ble- 
szines 300 svaru kiausziniu kas 
minuta.

— Peru, Pietinėj Amerikoj 
padirba kas minuta po 60 sva
ru muilo.

Katrie žmones in kur ei
dami puikei rėdosi, tieji ap
skurta namie vaikszczioja.

Kas mandruš pasirodo, 
tasai baimėje ant zuikio iszro- 
do.

Žmogeli, daug ' daugiau 
galėsi jeigu dirbti netingėsi,

* Kožnas norėtu ilgai ant 
svieto 'gyventi o senu nenori 
būti.

* Kožnas be mokslo apsi- 
szviest norėtu, tik kad be dar
bo skaityt iszmoktu.

* Kožnas insimylejas akiu 
neturi; kada huną po meilei ta- 
ta pražiūri.

Ir ne vienas pasako kad 
jam meile jau dakako: “Tai 
rots kvailas buvau kad priesz 
tai nepamaeziau, veluk bu- 
eziau sprandą nusisukęs o ne 
in tmeszla insmukes!.

Žmones 'kalba kad paku
ra dangų pravėrė — tas gal 
but kad seniau taip buvo bet 
dabar su pakara ne per 'duris 
negali insigauti. ,

Savžudinsta ir žudinsta 
tuom skiresi kad savžudžio ne
gali apsudyt ant smert.

Sakoma kad teisybe in 
akis duria. Juk dabar teisybe 
nereikalinga, iu vieta teisybes 
piki panaudoja.

pas įsiupczia.
Kada mes esame nuvargia, 

arba turime kokius rupesezius, 
tai nekarta atsiliepiame in sa
vo mylimiausias ypatas žiaurei 
ir mums už toki pasielgimą jis 
atleidžia. Paimkime ant pavyz- 
dies jeigu kunigas panaszei pa-
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. Kada generolas George C. 
Marshall, narys kariuomehisz- 
kos kamisijos atlėkė in Hava-.

jo o isz veido davėsi matyt dau
gi szka szviesa. Per Įauga da
vėsi girdėt zokoninku giesme: 
“Ir pažemino galingus nuo ju 
sostu o iszkele pažemintus in 
augsztybe! ’ ’
. Ant galo aniuolas dirstelejas 
in giluma szirdies Roberto. ta- 
re? .**•-'*“
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•— Menesyja Birželio-June, 
bus suvažiavimas paeztoriiij 
Pottsville, Pa., kur laikys savo Į 
metini seimą. Apie 500 pacz-l 
toriu isz Pennsylvanijos suva
žiuos ant tojo seimo.

f Utarninko vakaru, po li
gai keliu menesiu, mirė Alber
tas Aftuck, 533 W. Mahanoyl 
Avė. Velionis buvo gimęs She-’ 
nandoryje. Apsipacziavo su 
Elzbieta Drabniute, trylika me
tu adgal ir prigulėjo prie Szv. 
Juozapo parapijos. Turėjo už
siėmimą kasyklose lyg dienai 
apsirgimo. Velionis paliko pa- 
czia, dvi dukreles, Darata ir 
Rože Marie, kaipo ir tėvus She- 
nadoryje, brolius Edwarda ir 
Antanu, seseres Alberta, Hele
na Brilevskiene, Mahanojui, 
Stella Gusevicziene ir Hattie 
Grigoniene, isz Shenandorio. 
Laidotuves atsibus 9 valanda 
Subatos ryta, su bažnytinėms 
apeigoms. Graborius Traskau- 
skas laidos.

— Per pasistengimą musu 
konsulmono Juozo Anceravicz- 
iaus, visos miesto ulyczios li
kos nuszluotos ir nuczystytos 
nuo visokiu szaszlavu. Acziu!

— Kazimieras Matrulis, 
nuo 618 W. South uly., randasi 
Locust Mountain ligonuteje, 
būdamas sužeistas laike darbo 
William Penn kasyki ošia..

— ' Oro inspetojai sako kad 
da turėsime dvi sniegines vie
sulas pakol užstos vasaros szi- 
luma.

— Ponstva Akromai, 719 
E.Mahanoy Avė., apvaikszti- 
nėjo savo 25 metu sukaktuves 
vedusio gyvenimo arba sidab
rines vestuves. Ponas Akromas 
turi - užsiėmimą rasztininko, 
kontrolerio kancelarijoj, Potts- 
villes sude.

—- Earl Althoff, 27 metu, 13- 
11 E. Pine uly., likos skaudžiai 
sužeistas anglinėje skylėje ir 
nuvežtas in Locust Mountain 
ligonbute ant gydymo.

— Juozukas, 7 metu šime
lis, J. Lazausko, 702 W. Centre 
uly., likos sužeistas skaudžiai 
per automobiliu varoma per 
žmogų isz Coaldale. Vaikutis 
užbėgo prie automobiliaus isz 
szalies, szoferis negalėjo apsi
saugoti nuo trenkimo in vaiku
ti.

M,.

Miss Susan Shaw ana diena 
ant spaustuvininku susirinki
mo buvo parėdyta in szlebe ku
ri buvo sulipyta vien tik isz 
laikraszcziu. Iliustratorius 
McClelland Barclay ja apkaru- 
navojo ant bankieto.

Nagatuck, Conn. — Jonas 
Kasputis ir jo pacziule, ana 
diena apvaiksztinejo savo sida
brines arba 25 metines sukak
tuves savo vedusio gyvenimo, 
nuo kada, piima karta prižadė
jo sau prie altoriaus mylėti vie
nas kita. Daugiau kaip 200 
ypatų dalyvavo tame apvaiksz- 
cziojime isz visos apylinkes. 
Tarp tuju taipgi radosi: Ponsta 
Gerulei, 
vicziai, 
Gregis, 
kovskis.

Snederiene, Adoslie- 
Moleckis, Bogonei,

Januszkeviczius, Sva- 
Ona ir Zofija Matula,

Matulioniene, Helena Swartz, 
Nellie ir Stella Juszkus, Casie 
ir Marcele Poloskas, Petras ir 
Jurgis Poloskas, Pranas Swar
tz, Antanas Juszkus ir McGui
re’i ene. Visi buvo pavieszinti 
karaliszkai ir 'kožnas praleido 
linksmai laika. Ponstva kas- 
pueziai aplaike daug dovane
liu ir gerus linkėjimus, kad su
lauktu auksiniu sukaktuvini.

KIEK TURI PANESZ- 
TI VARGO KATA- 

LIKISZKAS KUNIGĄ
BE JO NEBUTU MISZIU, 

ISZPAŽINTIES IR 
KOMUNIJOS.
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iszpažin-

SHENANDOAH, PA.
— Garnys atlankė ponia 

Petrienia Barry, Locust Mt. 
(ligonbuteje, palikdamas svei
ka sūneli.

— Steitinis darbo adminis
tratorius Mathews, apgarsino 
buk valdžia 'ketina paaukaut 
apie du milijonus doleriu del 
pataisymo tuju namu kurie li
kos sunaikinti per paskutini 
ingriuvima žemes in kasyklas, 
isz kuriu žmonis turėjo iszsi- 
kraustyt nes yra pavojus, gal 
namai toliau da slinks in ka
syklas. Kada darbas bus pra
dėtas tai to da nežine.

—• Kėlės dienas lankėsi pas 
ponia Katre Szukiene, josios 
dukrele Mare, su savo vyru 
kunigaikszcziu Nikalojum Or
loff su kuriuom apsivedė Bei-'mus del apsigyvenimo, o kuni- 
grade, .Jugo-Slavijoj, Vasario 
22 d., 1940. Orloff yra giminai- 
cziu žuvusio Rusiszko caro. 
Ponstva Orloff tuom laik apsi
gyveno New Yorke, o jo pa- 
cziule lavinsis tolimesniam 
moksle dainavimo ir laikys 
koncertus po visa Amerika a- 
teityje. '

Kunigas stoja prie altoriaus 
savo baltuose rūbuose, ap
siaubtas . ministrantais prie 
Misziu; žengia ant trepu — 
pats vienas.

Isz didelio būrio žmonių su
sirinkusiu ant Sumos, jis gal 
tik vdenas randasi tarp ju kuris 
ne yra valgias. Kiti jau nuo 
keliu valandų yra pavalgia 
pusryczius, o kunigas turi pa
sirinkant. Pabandyk taip, mie
las skaitytojau pasirinkant 
taip visa sanvaite. Aplaikysi 
skausmą galvos ir pasijusi 
silpnu, bet, neužkenktu tai ka
da iszbandyt.

Kunigas istovi pats prie al
toriaus.

Kiti vyrai ateja isz namu, 
kur laukia juju paczios, o jisai 
iszsižadejo moterystes priim
damas kunigysta.

Kiti vyrai susitinka ant uly
czios, sustoja, sznekucziuojasi 
linksmai tarp saves ir baikau- 
ja, kalbasi apie savo darbus ir 
kitus dalykus.

Kiti vyrai iszsirenka sau na-

Bėgamo su savo vargais pas 
kitus. Pas kunigą ateina dau
gelis žmonių su visokeis reika
lais ir ergeliais. Ai- manote, 
kad jo szirdis pasilieka nesuju
dinta, ? — Ka‘d neturi jausies 
ant tokio žmogaus ir pasidali
na su juom vargais ir bėdoms?

j Labai retai jam už tai atsi
mokame, o daugeli kartu ir 

i priesztaraujame jiriesz dvasisz- 
kas ypatas, patys nežinodami

■ priežasties.
Pagal tiesas, ne esame jam 

priversti už tai dekavot, nes 
tai yra jojo privalumas ir pa- 
siszventimas daryti, bet, ir ku
nigas turi jausla ir szirdi, to
dėl, turime jam pripažyt jausla 
ir dėkingumą, isz ko turi links- 
mybia kaipo ir mes kada mums 
kas ka gero padaro.

Tame puikiausiame szven- 
cziausiame susineszime kuris 
sujungia iszpažintoja su nu
sidėjėliais, esame lygiai priesz 
Dieva prideringi, jisai “kad 
sergėti, idant iszduoti rokunda 
priesz Dieva už musu duszias, ’ ’ 
o mes ant pasinaudojimo su di
džiausiu rupeseziu ir tikėjimu 
isz to, ka mums Dievas per jojo 
tarpininkysta ©iunezia mums.

Szventas Pranciszlcus kalba: 
“Privalome žiūrėti ant kunigu 
su paguodonia, kuri nesuma
žintu musu meiles su meile mu
su paguodones del jojo.”

Jo rūpestis ir saugojimas ant 
mus yra atmuszantieji spindu
lei Tėvo dangiszko ant mus. 
Jo pasiszventimas yra neiszpa- 
sakytas del mus iszganymo, už 
ka ne esame sztant atsigint.

Jeigu musu duszios bus isz- 
ganytos, tai tik kunigui galime 
būtie ddkingi už jo pagialba ir 
dideli pasiszventima del mus. 
Bet, taipgi neužmirszkime, kad 
kunigas negali musu dusziu 
iszganyt jeigu mes . patys ne
sistengsimos save taipgi isz- 
ganj-t ir apsisaugo!, nuo prasi
kaltimu.

Kada kunigas jau nuo mus 
atsiskiria ir eina ant amžino 
pasilsio, tada szirdysia musu 
pradeda atsirasti gailestis, kad 
ji už gyvasezio daugiau nepa- 
guodojome ir nebuvome jam 
daugiau prilankesniais.

Todėl, klausykime jo ir my
lėkime kunigą su didžiausiu 
musu pajautimu ir dekavoki- 
me Dievui, kad ji turime tarpe 
saves., —F.

Bet Palaukit, Kaip Szi- 
tas Sūnelis Užaugs
Niekas manes neklausiaapie 

Motinu Diena, gal jie mano 
kad asz esmių per mažas ir per 
jaunas ir ka toji diena ženkli
na. Po teisybei, asz daug ver
kiau ir insipykau liet nemany
kite kad asz ne esmių dėkingu 
už visa tai ka man motinėlė 
padare ir kaip mane prižiuri- 
nejo, kaip:

Motinėlė mane prausia kas
diena po kelis sykius, kas man 
labai patinka. Norinis žinau 
kad mano miela motinėlė kar
tais labai pailsta bet už tai asz 
in ja saldžei nusijuokiu ir ji už 
tai mane bucziuoja ir viskas 
vela 'buna gerai.

Žinau kad motinėlė ant ma
nės lankei užpyksta už mano 
nelaba pasielgimą bet man už
deda czysta paluke ir dažiuri 
kad man butu smagu gulėti. 
Mano tėvelis sako jog ateis to
ji diena kurioje nereiks mamy
tei man daugiau prisaigineti 
palucziu ir busiu vyras.

Smagiausia man diena kada 
motinėlė mane iszveža pavaži
nėti karietaiteje ant szviežio 
oro nes ji žino kad man tas yra 
sveika ir naudinga o ir mano 
motinėlė po sunkiam darbui 
truputi prasivėdina ant szvie
žio oro bet man rodos kad ji 
vėlintu pasėdėti namie ne kaip 
mane stumdyt karietaiteje bet 
gal mamyte yra isz manės už- 
ganadinta ir myli mane ir gei
džia parodyt savo 4‘mylima 
kūdiki” del kaimynu.

Jau asz galiu pats sėdėti 
kresle ir galiu naudoti szauksz- 
tuka su kuriuom dedu valgi in 
burna. Žinoma, valgi iszmetau 
in visas puses bet mamyte su 
kantrumu viską nuvalo ir kai p 
man rodos tai ant to yra moti
nos kad mums vaikams patik
ti visame.

Prie pabaigos dienos žmogus 
taip pailsti kad užmiegi sal
džiai kada mamyte užkloja ir 
prižiūri kad man nieko blogo 
neatsitiktu ir atsiklaupus prie 
mano loveles pasimeldžia už 
mano sveikata ir kad augcziau 
doras. Todėl kaip užaugsiu ant 
didelio vyro, žinosiu kaip at
lygint savo mylimai mamytei 
už jos visas geradejyst.es ir 
priežiūra.

— New Yorko gyventojai 
suvalgo daugiau kaip 120 sva
ru sūrio kas minuta.

— Amerikoniszki reidio ap
aratai yra taip pagarsėja ant 
svieto kad ju iszsiunczia kas 
minuta už 20 doleriu.

Pasaka Apie 
Karalių Roberta

Isz Sicilijos. bia.

— Japonija sziadien padir
binėja daug amunicijos ir tai 
net po 200 svaru kas minuta, 
diena ir nakti.

— Amerikoj sudeda in ble- 
szines 300 svaru kiausziniu kas 
minuta.

— Peru, Pietinėj Amerikoj 
padirba kas minuta po 60 sva
ru muilo.

Sicilijoj gyveno daugeli me
tu adgalios, didelei pasisziau- 
szes karalius, Robertas. Paėjo 
jis isz garsingos szeimynos nes 
vienas isz jo broliu buvo po
piežium Urbonu kuris gyveno 
Ryme o kitas brolis buvo ka
ralium Allemaino.

Karalius Robertas buvo la
bai savmylis, visus nužeminejo 
o pats save laike už iszmintin- 
giausia ir galingiausia kara
lių.

* * *
Diena Szv. Jono, karia ta

sai karalius sėdėjo puikioje 
katedroje laike miszparo ir 
klausė kaip kunigas giedojo 
4 ‘ Magnif icat. ’ ’ N egaledama s 
suprasti 'ka tai ženklina, už
klausė sedinezio szale senuko 
idant jam iszaiszkintu tuosius 
žodžius.

Senukas tarė: — Tieji žodžei 
aiszkina:* “Ir pažemino galin
gus nuo ju sostu o iszkele paže
mintus in augsztybe.”

— Tai gerai kad taja giesme 
gieda Lotniszkai tai žmones 
negali jos suprasti, — sumur
mėjo neužganadinaneziai ka
ralius. — Tieji žodžiai yra me
las nes manes niekas nenu
stums nuo mano sosto! —- Po 
tuju žodžiu karalius ateilosze 
sedyneje ir užmigo nuo pui
kaus giedojimo. Miegojo taip 
jis ilga laika o kada abudo, ra
dosi tik vienas bažnyczioje. Nu- 
ejas prie duriu rado jas užda
rytas, pradėjo baladot kiek tu
rėjo pajiegu ir keike tuos kurie 
ji paliko viena bažnyczioje.

* * *
Ant galo iszgirdo baladoji- 

ma zakristijonas o manydamas 
buk tai kokis vagis, užklausė:

— Kas ten ?
— Asz, karalius, atidaryk 

duris kuogreieziausia! — su
riko karalius baisei užpykęs.

Zakristijonas mistino jog tai 
kokis vagis o kada atidarė du
ris, isz bažnyczios iszbego žmo
gus su supleszytais rubais ir 
bego in palociu kiek tik turėjo 
pajiegu. Kada pribėgo prie pa- 
lociaus ir gavosi per sargus, 
inbego in didele sale. Sale bu
vo puikei apszviesta o ant ka
raliszko sosto patemino sėdin
ti karalių visai panaszus in Ro
berta. Buvo taip pat pasiren
gęs, su karaliszku žiedu ant 
pirszto bet nuo jo veido atsi- 
muszinejo puiki szviesa o visi 
susirinkusieji ministerei buvo 
užganadinti manydami buk tai 
ju karalius Robertas buvo taip 
nudžiugęs ir persimainęs gėry-

Angliszkas Filozopas Praszalintas Nuo Dinsto

| — Afez esmių a niuo] u -o-f ii
karalium.

Kada Robertas pakele akis 
nuo žemes, aniuolas dingo ir 
nemažai nusistebėjo kada pa
regėjo ant saves karaliszkus 

; rubus ir žiedą ant pirszto o ant 
galvos karaliszka karūna.

Kada ministerial sugryžo in 
saler rado Roberta klūpojanti

* * *
Robertas stovėjo valandėlė 

kaip be žado, temindamas in 
aninola kuris užėmė jo vieta j 
ant. sosto. Aniuolas prakalbėjo sosto karsztai meldženty- 
- ■ 'si. Nuo tosios dienos buvo ge-

' ru karalium kuri visi guodojo 
kaipo Dievobaiminga valdyto
ja. ir iszmintinga karalių, 
nri:

— Lai gyvuoja ilgai musu 
karalius!

* * *
Robertui tas viskas nurodo 

ilgu sapnu bet kada ant ryto
jaus pabudo, ant tikrųjų gulė
jo ant sziaudu ir tik tada dasi
prato jog tai ne sapnas.

Karalyste da niekados taip 
nepralobo kaip po vieszpatavi- 
mui naujo karaliaus, tik vienas 
Robertas vaikszcziojo nusimi
nęs ir heužganadintas isz savo 
būvio o aniuolas lankei prakal
bėdavo in Roberta užklausda-

gas turi eiti ten, kur ji vysku
pas įsimnczi'a.

Kada mes esame nuvargia, 
arba turime kokius rupesczius, 
tai nekarta atsiliepiame in sa
vo mylimiausias ypatas žiaurei 
ir mums už toki pasielgimą jis 
atleidžia. Paimkime ant pavyz- 
dies jeigu kunigas panaszei pa-

> Nemažai nusistebėjo Angliszkas filozopas Bertrand Russell, kuris mokino filozopijos 
ir matematikos, Miesto Kolegijoj, New Yorke, kurios valdininkai nusprendė kad tasai žmo
gus yra netinkamas mokyti Amerikoniszkus vaikus pagal savo nuomone. Buvo jis vedes tris 
kartus. Gyvena jis tuom-laikinei Beverley Hills, Kalifornijoj. Isz kaireses: Russell, j o. sūnūs 
Konradas, jo moterepdukte Katre ir sūnūs Jonas.

ant sosto. Aniuolas 
in ji:

— Kas tu per vienas ir ko 
atėjai in czionais?

— Asz esmių karalium ir rei
kalauju savo sosto nuo tavęs 
kuri man paveržei!

Iszgirde tokia kalba karei
viai paszoko ant kojų idant, 
drąsuoli suimti, bet aniuolas 
prakalbėjo in juos:

—Ne, tu ne esi karalium bet 
jo juokdarys, turi uždėti kepu
re kvailio o sau už dranga turė
si beždžione. Tarnausi man ir 
mano draugams.

Ir pakol Robertas dasiprato 
kas su juom darosi, likos isz- 
stumtas per duris isz ko visi 
turėjo juoku invales szaukda- 
mas jo: “Ar da tu esi kara
lium?” Robertas su pasisziau- 
szimu atsakydavo: “Taip, asz 
esmi u karalium! ’ ’

Taip praėjo trys metai. Vie
na. diena atkeliavo suintiniai 
isz Vaimondo, nuo ciesoriaus 
Allmaino, brolio Roberto, pra- 
neszdami jam buk ju brolis po
piežius Urbonas geidžia turėti 
savo brolius Ryme idant daly
vautu ceremonijose laike Di
džiojo Ketvergo. Aniuolas pri
ėmė siuntinius su džiaugsmu 
ir apdovanojo juos puikeis.nj- 
bais ir brangeis žemcziugais."

Kada brolei pribuvo in Ry
ma, popiežius juos pasveikino 
ir davė savo palaimiu ima kad 
sztai tikras'Robertas pribėgės 
prie ju kaip paikszas suszuko: 
— Asz esmių karalium! Ar-gi 
nepažystat mane? Asz esmių 
jusu brolis Robertas isz Sicili
jos. Szitas žmogus, kuris isžro- 
do kaip asz, yra apgavikas per- 
siredes in mano rubua! Ar-gi 
nepažystat mano balso? Sakau, 
asz esmių jusu brolis Robertas 

iisz Sicilijos!
' Iszgirdes tuos žodžius popie
žius dirstelėjo ant Roberto nu
lindęs o jo brolis, karalius isz 
Allemaino, juokdamasis pa- 
szauke:

• — Kaip galite laikyti szita 
kvaili ant karaliszko dvaro? — 
Ir Robertas buvo nuvestas pas 
kitus tarnus.

Laikas pasisvecziavimo pra
ėjo ir vėla visi sugryžo namo.

Kada aniuolas vėla užsėdo 
ant sosto o varpai užskambino 
“Aniuolas Dievo,” aniuolas 
pamojas in Roberta paliepė 
jam prisiartinti o susirinku
siems paliepė iszeiti isz sales. 
Kada radosi vieni, aniuolas 
prakalbėjo in Roberta.

— Ar da esi karalium ?
Ant tuju žodžiu Robertas pa

lenkė galva o sudejas rankas 
ant krutinės nužeminau ežia i 
atsake:

— Tu žinai geriausia! Su
prantu jog esmių didelis’nusi
dėjėlis ir pasiszianszelis bet 
jeigu man pavėlinsi tai eisiu in 
kliosztori pakutavot už savo 
nusidėjimus pakol man Dievas 
atleis mano kaltes.
; Aniuolas saldžei riusišzypso- 
jo o isz veido davėsi matyt dau
gi szka szvieša. Per ianga da
vėsi girdėt zokoninku giesme: 
“Ir pažemino galingus nuo ju 
sostu o iszkele pažemintus in 
augsztybe!”
. Ant galo aniuolas dirstelejas 
in giluma szirdies. Roberto ta-
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Teisingi Priežodžiai
Katrie žmones in kur ei

dami puikei rėdosi, tieji ap- 
skuria namie vaikszczioja.

Kas mandrus pasirodo, 
tasai baimėje ant zuikio iszro- 
do.

Žmogeli, daug ’ daugiau
. • » ■ i1 >galėsi jeigu dirbti netingėsi,

* Kožnas norėtu ilgai ant
svieto gyventi o senu 'nenori 
būti. " ' .

Kožnas be mokslo apsi- 
szviest norėtu, tik kad be dar
bo skaityt iszmoktu.

* Kožnas insimylejas akiu 
neturi; kada.'būna po meilei ta- 
ta pražiūri:

Ir ne vienas pasako kad 
jam meile jau dakako: “Tai 
rots kvailas buvau kad priesz 
tai nepamaeziau, veluk bu- 
cziau sprandą nusisukęs O ne 
įji meszla insmukes!.

* Žmones 'kalba kad' pilka- 
tas gal

but kad seniau taip buvo bet 
dabar su pakara ne per 'duris 
negali insigauti.

* Savžudinsta ir žudinsta 
tuom skiresi kad savžudžio ne
gali apsudyt ant smert.

Sakoma kad teisybe in 
akis duria. Juk dabar teisybe 
nereikalinga, in vieta teisybes 
piki panaudoja.

ra dangų pravėrė

Pasveikintas Havajoj

. Kada generolas George C. 
Marshall, narys kariuomehisz- 
kos kamisijos atlėkė in Hava- 
ja, peržiurinet f enais Ameriko- 
piszku fortecu, likos pasvei
kintas per patogia Havajiete 
su stiklu vyno ir puikiu valiu
ku. . / ...

—• Kas minuta Amerikon.- 
iszki fabrikai automobiliu pa
dirba visokiu . automobiliu už 
6,000 doleriu verties.

*

geradejyst.es



