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VOKIECZIAI BOMBARDUOJA ANGLIKUS 
Vokiecziai Eina In Viduri Francijos, 
Kuri Ketina Nepasiduot Lyg Paskutiniam 
AMERIKA APREISZKE VOKIECZIAMS-1TALIJIAMS 
KAD NEK1SZTU NOSIES IN SZIA DALI SVIETO

London. — Apie szimtas An 
gliku likos užmuszti per Vo- 
kiszkas bombas keliuose mies
tuose, tarp kuriu randasi dau
gelis moterių ir vaiku. Apie de
szimts Vokiszki eroplanai isz 
skaitliaus szimto likos nuszau- 
ti. Vokiszki eroplanai taipgi 
užklupo ant nekuriu daliu Va
li jos ir Szkotlandijos, užmusz- 
dami daug gyventoju, sugrio
vė daug namu ir sužeidė apie 
<500 žmonių.

Hitleris davė savo prisaky
mus kad eroplanai bombarduo
tu nors ir visa Francija pakol 
(toji szauks susimylejimo ir tai- 
[kos, apie kuria mažai girdėt 
nes Francija nenori daryti jo- 
piiu taiku.

Pristova Cherbourg, gelež- 
Įkelio centras ii- Nancy, kur ran
dasi daugelis visokiu fabriku, 
likos sunaikinti per Vokie
čius. Fortai Luneville; Toni ir 
JSrassburgas likos sunaikinti.

Kada Washingtone dagirs- 
ta kad Vokiecziai ir Italija ke
ltina užklupti ir pareikalauti 
[visas dalis kokios randasi po 
[valdžia tuju vieszpatyscziu ant 
fezios szalies žemes, tai yra A- 
merikos, prezidentas Roosevel- 
Itas davė suprasti kad laikysis 
Monroe Doktrinos ir apgins 
szia dali svieto ir neduos Vo- 
[kiecziams užgridbti tuju daliu 
kurias turi po savo valdžia 
Francija ir Anglija ir kad prie 
ju nesikabytu ir nekisztu no
sies nes Amerika ant to nesu
tiks ir panaudos kariszkas spė
kas ant ju apgynimo.

Apie tai jau inteike savo pa- 
Isiprieszinima del Italijos ir Vo
kietijos per savo pasiuntinius.

Vokiecziai paskelbė kad 
Francija ketina daryti taika 
[bet tas paskalas yra melagin
gas ir neteisingas nes Franci
ja neužmaue jokios taikos ir 
(kovos lyg paskutiniam. Tuom 
laik Amerika siuntinėja Alli- 
gentams savo pagialba, laivus, 
piaista, amunicija, ginklus ir 
pinigus kad jiems palengvinti 
kovoti priesz savo nevidonus.

SKAITLIS GYVENTOJU 
PEREJO 131 MILIJONĄ

j GYVENTOJU.
Washington, D. C. — Da vi- 

jsas apskaitymas gyventoju ne
užbaigtas Suv. Valstijose bet 
lyg sziai dienai suskaityta kad 
czionais yra 131 gyventoju. 
Skaitlis likos prisiunstas isz 
10,500 miestu bet da rieaplar- 
kyta visiszko skaitliaus isz 17,- 
<500 miestu. Mete 1930 suskai
tyta 122,775,046 gyventojai. 
[Mete 1940 gimė ir mirė apie 
3-32 milijonai žmonių.

EGIPTAS PASIRENGINEJA ANT KARES
"V . i '

Nuo tukstancziu metu szitie piramidai buvo liudininkais visokui kariu Egipte, ku
ri žeme dabar vela pasirengiiieja ant kares, priesz Vokieczius. Italija geidžia iszguiti 
Egipcijonus isz Libijos nes nori prisisavint taji sklypeli del saves.

MAISZATIS
LATVIJOJ

20 Užmuszti Ir Daug 
Sužeista

Stokholmas. — In czionais 
atėjo žinia buk nemažiau kaip 
dvideszimts žmonių likos už- 
muszta ir daug sužeista kaipo 
ir keli palicijantai, kada Sovie
tu kariuomene inejo in Latvi
ja.

Badai Rygos jaunuomene 
rėksmingai apvaiksztiiiejo tą
ją diena kada Rusiszki karei
viai inejo in miestą. Studentai 
ir jaunuomene susirėmė su pa- 
licija ir isz to kilo kruvinas su- 
miszimas.

Užėmimas Baltiko per Sovie
tus ėjo malszei bet susirinki
mas gyventoju iii kuopas buvo 
uždrausta ant ulycziu Latvijoj 
ir Lietuvoj.

Maltoje Užmuszta 48 
Žmones

Valletta, Malta. — In laika 
vienos sanvaites likos užmusz
ta czionais 48 žmones per Ita- 
liszkus eroplanus. Tarp uz- 
musztuju randasi dvideszimts 
moterų ir dvylika mažu vaiku. 
Ir tai Krikszczionys taip pasi
elgia su savo artimu!

§ Daugumas geidžia būti 
augsztesniu karalystėje Dievo 
bet nežino ar bus vertu su že
miausiu susilygint nes lenais 
stosis augsztesnei garbei tas, 
kuris ant žemes pakaroję gy
veno.

Isz Amerikos
PO LAIKUI

GAILESTIS
APLEIDO VYRA, APSIVE
DĖ SU KITU; SUGRYŽO NA

MO; DABAR NEŽINO K A 
DARYTI.

Philadelphia, Pa. — Apie 
dvideszimts metu adgal Wil
liam Chalmers apsipacziavo su 
patogia mergaite, isz Camden, 
su kuria gyveno meilingai per 
asztuonis metus bet szetonas 
pagundė jauna moterele isz- 
begti su kitu ir žmogelis atsi
kėlęs tūla ryta nerado savo pri- 
siegeles prie savo szono.

Manysite kad rove plaukus 
sau isz pakauszio apgailestau
damas savo apgavingos pa- 
cziules ir bego jos jeszkoti? O 
ne! Ėmėsi jis prie darbo ant 
savo visztines farmukes, bego 
metai o Williamas vis nieko 
negirdėjo apie dingusia -paczia 
todėl mane kad toji jau apleido 
szia aszaru pakalne. Susipaži
no su gera mergaite, darbszia 
dukrele savo kaimyno, apsive
dė ir gyveno laimingai, susi
laukdamas su ja tris vaikus.

Sztai kaip žaibas isz dan
gaus,, netikėtai pabaladojo in 
duris savo vyro, pabėgėlė, puo
lė priesz ji ant keliu melsdama 
atleidimo, prižadėdama su 
juom gyventi sutikime, isztiki- 
mai ir daugiau ji neapleisti.

Sziadien Williamas kaso sau 
pakauszi nežinodamas ka da
ryt bet advokatas jam patarė

užvesti teismą ant persiskyri
mo nuo pirmutines moteres nes 
turi ant to gera priežastį. Pir
mutine motere pabėgo su kokiu 
tai Petru Covert ir kaip rodos 
turės pas ji sugryžti jeigu ta
sai ja priims o gal jam nubodo 
cacyte ir dabar jos nenori.

BERNAS
MILIJONIERIUM

PRIBUVO IN AMERIKA 
VARGINGU ATEIVIU O 
MIRĖ BŪDAMAS MILI

JONIERIUM.

Miami, Fla. — Czionais mi
re Louis Ziters, prezidentas 
Milk Condensing Co., kuris 
nuo kokio tai laiko apsigyveno 
czionais ant senatvės.

Ziters buvo sunum vargingo
ūkininko, melže karves, czysti- 
no tvartus ir dirbo kitokius 
sunkius darbus bet mirdamas 
nesenei, Amerikoj, paliko dau
giau kaip deszimts milijonu 
doleriu. Velionis pribuvo isz 
Kundersteg, Szvaicarijos iri 
Dakota, kur susipažino su ko
kiu tai Jeodre Whalera, kuris 
davė Ziterui užmanymą idant 
pieną konservuoti bleszinese 
(canned milk). Isz pradžia ne- 
pasiseke tai padaryt ir visi far- 
merei kurie indejo in tai pini
gus, pasiliko beveik ubagais.

Bet Ziters nenusiminė. Pra
dėjo mokytis kemikos, bakteri
ologijos ir kokiu badu geriau
sia pieną užlaikyt 'bleszinese. 
Ant galo jo bandymai pasiseko, 
kompanija adgijo o kad nega
lėjo mokėti darbininkams pi
nigais, mokėjo szeroms kurias 
darbininkai pardavinėjo po 
sztorus už deszimts doleriu o 
kurios buvo vertos szimto do
leriu.
Sziadien tuja szeru negalima 
pirkti ne už deszimts tukstan
cziu doleriu, viena. Mrs. Fanny 
Leaider, iiaszle po tūlam darbi
ninkui, pardavė savo szeras už 
puse milijono doleriu.

Didelis 'turtas visai neper-, 
maine Ziterso gyvenimą o no- 
rints jo szeimyna važinėjo au
tomobiliuose, jis ėjo peksezias, 
nesziojo czebatus, kancelarijoj 
radosi tik stalelis ir dvi medi
nes kėdės. Ziters ketino ap- 
vaiksztinet savo auksines su
kaktuves vedusio gyvenimo 
bet tos linksmybes nesusilau
kė.

Taip tai isz vargingo berne
lio pastojo dideliu turezium. 
per maža iszradima.

TĖVAS IR SŪNŪS “PRISI
KĖLĖ ISZ NUMIRUSIU.“

Bluefield, W. Va. — Egbert 
Stanton, kareivis isz Namines 
Kares ir jo sūnūs, Morris, isz 
Cranston, Mich., susiejo czio- 
naitineje ligonbuteje pirma -sy
ki in trisdeszimts metu. Vienas 
kita apverkinejo kaipo mirusi. 
Tik ana diena sūnūs dažinojo 
isz valdiszku suraszu apie bu
vimą tėvo ir kur ji galėtu su
rasti. Po pasibaigimui Namines 
Kares tėvas sugryžo namo, ap
sipacziavo ir susilaukė sūnelio. 
In szeszis metus po tam, vaiko 
motina mirė. Tėvas isz gailes- 
ties atidavė vaika ir visa turtą 
in rankas giminiu nusiduoda- 
mas in Vakarus. In keliolika 
metu vėliaus dagirdo buk jo 
sūnūs mirė. Džiaugsmas tėvo 
ir sūnaus buvo neiszpasakytas 
kada suėjo po tiek metu.

47 METU AMŽIAUS; JAU 
PASILIKO PRABOBUTE.

Nashville, Tenn. — Mrs. Ford 
Clea, apreiszke buk ana diena 
pasiliko prabobute kada jos 16 
metu amžiaus dukrele, Mary 
Lee Bell, pasiliko motina. Mo
tina turi vos 47 metus amžiaus 
ir yra jauniausia prabobute 
Tennessee valstijoj.

DIDELIS TURTAS SZLEBE- 
SE SENOS MOTERES.

Olmsville, Pa. — Pas savo 
duktere atvažiavo in sveczius 
jos motinėlė, Mrs. Marion. Jar
rell, isz J ersey City, kuri po kė
liu dienu pasisvecziavimo, stai- 
gai apsirgo szirdies liga ir mi
re. Kada clulkte graudžiai verk
dama pradėjo motina nnreirgi- 
net kad graborius užsiimtu lai
dotuvėms ir perkratė jos szle- 
bes, rado jose net keturis tuks- 
tanezius doleriu bumaszkose 
po 50 doleriu. Senuke bijojo už- 
sitiket bankoms ir nesziojosi 
pinigus ant saves. Visi pinigai 
teko dukterei nes kitu vaiku 
neturėjo.

Gerai kad motinėlė pribuvo 
pas duktere nes jeigu butu pi
nigus užtikia svetimi žmones 
tai vargėi juos butu atidavė 
dukterei.

NEAPKENTĖ VYRO NES 
TURĖJO TIK VIENA KOJA.

Atlantic City, N. J. — Dak
taras Milton Kennett užvede 
teismą in suda ant persiskyri
mo nuo savo paežius, užmetine- 
damas jai buk ji jo neapkentė 
kad jis turėjo tik viena koja o 
kita buvo gumine. Motere so 
juom pasielginejo kaip su szu- 
iiim, priversdama ji gulėti ant 
go’nkeliu. Po nupjovimui dak
taro kojos, kuri likos sužeista 
automobiliaus nelaimėje ir ka
da jis gulėjo lovoje namie, par
važiavęs isz ligonbutes, motere 
ji visaip koliojo ir bjaurino, 
sakydama kad vereziau jis mir
tų ne kaip turėtu toliaus gy
venti su tokiu “gramozdu“ 
vyru. Kada daktaras pasveiko, 
davė jai penkis tukstanezius 
doleriu, manydamas kad gal 
tuom ja apmalszys bet tas nie
ko nepagialbejo ir dabar yra 
priverstas jeszkoti persiskyri
mo lino jos.

NUŽUDĖ GASPADINE PO 
TAM PASIKORĖ.

Detroit, Mich. — Paulina 
Mlevitz, motina trijų vaiku, 
gindamasi nuo žveriszko už
puolimo, tiksle sužagejimo, 
per savo 'burdingieri, Stepą Vi- 
niarski, paaukavo ji savo gy
vastį kad apsaugot savo gera 
varda ne kaip pasiduot žve- 
riszkai jaustai tojo rakalįo. 
Burdingierius supratęs ka pa
dare, nes gaspadinei perpjovė 
gerkle laike tasyniu, nubėgo 
ant virszaus ir pasikorė ant sa
vo petneszu.

Vlniarski paliko paczia, ke
lis vaikus ir brolius Altoona, 
Pa., isz kur buvo atvažiavęs in 
Detroitą jeszkoti darbo auto
mobiliu dirbtuvėje.

KUNIGUŽIO PACZIULE PA
BĖGO SU ZAKRISTIJONU.

Elmyra, N. Y. —. Palicija 
jeszko poniutes Helenos Bar
ton, 30 vasarėlių, paeziule Rev. 
Barton, pastoriaus czionaitines 
bažnyczios kuri pabėgo ana 
diena su zakristijonu, Hollis T. 
Starnes, pasiimdami su savim 
pastoriaus automobiliu. Badai 
porele atsibaladojo in Niagara 
Falls. Motere diena priesz pa
bėgima pasiėmė isz bankos du 
tukstanezius doleriu ant kelio
nes. Nelaba motina paliko du 
vaikus namie.

DU KARISZKI EROPLANAI 
SUSIDŪRĖ ORE; 12 LE- 

KIOTOJU ŽUVO.
New York. — Dvylika ka- 

i iszku lekiotojo likos užmuszti 
ant vietos kada du bombinei 
kariszki eroplanai susidūrė 
ore laike manevru, 2,500 pėdu 
augszczio, artimoje miestelio 
Bellerose, L. I. Po sukritimui 
eroplanu ant žemes, abudu už
sidegė ir užmusžtuju lavonai 
sudege. Du artimi namai užsi
degė taipgi.

Ta pat sanvaite'buvo ir kitos 
nelaimes eroplanu kuriose žu
vo apie deszimts kitu žmonių 
visokiose eroplanu nelaimėse,

JEVUTE PABĖGO NUO 
ADOMĖLIO.

Youngstown, Ohio. — Ado
mas Brodzinski gyveno su sa
vo mylima Jevute sutikime ir 
meileje, kaip sau mane, bet ne 
viskas yra auksu kas žiba ir ne 
visos vedusios poreles laimin
gos norints vyras vadina savo 
prisiegele aniuoleliu o paeziule 
ji balandėliu.

Matyt szetonas isz tojo ve-', 
dusio Rojaus pakurstė Jevute 
kuri susinesze ne su žalcziu tik
tai su kokiu ten Fredu Eagan, 
kuris persimainė ant vyro, iu- 
simylejo kaip knygose buna 
paraszyta ir sumanė iszdumti 
su Jevute abudu nežine in kur. 
— Ponas Dievas davė motė- 
rems ilgus plaukus ir ilgus lie
žuvius todėl Jevute apreiszke 
savo Adomėliui kėlės sanvaites 
adgal kad ji ji pames bet ma
žai jis paisė ant to kerszto o 
dabar persitikrino kitaip kada 
ana diena nerado savo Jevutės 
namie.

PUIKEI ATSIMOKĖJO UŽ 
ISZGIALBEJIMA JAI 

GYVASTIES.
Miami, Fla. — Kada Karo

lius Ellis su savo draugu atva
žiavo in czionais žuvaut, sėdė
dami prie ežerėlio, užtemino 
skenstanezia sunkia motete 
kuria abudu drauge iszitrauke 
ant kranto ir atgaivino. Kada 
motrele atsipeikėjo, pradėjo 
juos t iesiog “rupužiuot” už tą
ją geradejyste o kada pajuto 
kad pamote savo netikrus dan
tis vandenyje, pradėjo szaukt: 
“Žadintojai, banditai, vagys!’’ 
Ant jos riksmo subėgo daugiau 
žmonių kurie negalėjo supras
ti apie ka czion eina. Žmones 
pradėjo jiems kerszyt kumsz- 
cziomis ir jiedu vos pabėgo isz 
ranku inirszusios mynios ir in- 
siutusios moterėlės. Dabar 
draugai prisiege vienas kitam 
kad daugiau negiaibes skens- 
taneziu bobų ir geriau tegul 
tokios prigeria ne kaip gyven
tu.

NEGALĖJO ISZLAIKYT 
SMAGAUS GYVENIMO.

Alontreal, Kanada. — Aplin
kinėje St. De Beauce, likos su
rastas automobilius su Najor- 
ko laisnais o szale jo gulėjo 
jaunas žmogus kuris matyt jog 
atėmė sau gyvasti nes rankoje 
laike revolveri o prie surduto 
buvo prisegtas sekantis raszte- 
lis:
“Nesriupinkit manimi. Mano 

pravarde mažai ženklina jums. 
Geidžiu kad svietas žinotu kad 
asz atėmiau sau gyvasti per tai 
jog man buvo per smagus ir 
linksmas gyvenimas. Gavau 
viską ko tik panorėjau. Mano 
tėvas yra turtingas žmogus. 
Gyvenimas ne yra tokiu idant 
ilgiaus gyventi ant svieto. Tu
riu dideli akyvuma dažinot kas 
yra užgrabiniam gyvenime ir 
einu in fenais ji isztyrinet. ”

Palicijai da nepasiseke daži- 
noti isz kur jis ir kaip vadinasi 
bet mano tai isztyrinet per pa
gialba Įaisnu numario.
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Kas Girdėt
Vokiecziai bombarduoja ci- 

viliszkus gyventojus, užmuszi- 
neja moteres, vaikus ir senus 
žmones bet neduoda ramybes ir 
tiems kurie silsisi ant-kapiniu.

'Sztai paskutinėse dienose 
mete daugeli bombų ant Ame- 
rikoniszku kapiniu, Francijoj, I 
ant kuriu silsisi tukstancziai 
Amerikoniszku kareiviu žuvu
sieji paskutinėje Svietineje ka
rėje. Buvo tai pasveikinimas 
ant Decoration Day laike pa- 
puoszimo kapu. 'Tosios kapines 
randasi ant lauku Meuse—Ar
gonne, Eomogne, Francijoj.

Lyg smert buvo jam isztiki- 
ma.

Ana diena vaistiniam kalė
jime Mineola, N. Y., mirė Ona 
Blake, 54 rndtu, gerai žinoma 
gyvenimo drauge žymaus ban
dito Arthuro Bary. Prie lovos 
mirsztanczios moteres sėdėjo 
detektyvas ir keli palicijantai 
kurie nuo mirsztanczios geide 
iszkvosti slapta vieta kurioje 
Bary paslėpė daug brangeny
bių ipo paskutiniam apipleszi- 
mui. Pana Blake buvo deszimts 
mdtu senesne už ji ir gyveno su 
juom “ ant vieros.” Jos prisiri
simas prie bandito buvo ne- 
iszpasakytas. Kada Blake li
kos apsudintas in kalėjimą už 
pavogimą brangenybių vertes 
90 tukstaneziu doleriu, pana 
Blake jam užtvirtino: “visa
dos atsimink, kad asz tave my
liu.”

Arthuras Bary, kuris jos 
paskutinėse dienose atsivertė 
prie tikėjimo, meldėsi už svei
kata savo mylimos. Apie jos 
mirti pranesze jam inspektoris 
kalėjimo. Inspektoris. jam pri
sipažino buk motere su juom il
gai kalbėjosi bet neiszdave vie
tos kur jis'buvo paslėpęs bran
genybes.

Tula motere, isz Los Ange
les, Kalifornijos, pagimdo kū
diki.

Kada jau buvo ant tiek svei
ka kad galėjo savo sūneli pa
matyt, dažiuretoja atnesze jai 
kūdiki su geltonais plauku- 
czeis ir su dideliems, puikioms 
akutėms.

'“Patogus vaikutis,' tasai 
mano sūnelis. Isztikro iszrodo 
kaip asz” — tarė nudžiugus 
motina.

Po keliu valandų dažiureto
ja pasiemekudiki o in kėlės va
landas po tam atnesze jai kita 
su juodais plaukuczeis, su ma
žoms lupelėms ir mažoms aku
tėms. — Sztai tavo sūnelis” — 
pasakė dažiuretoja.

Motere pradėjo protestavoti 
bet jai apreikszta buk likos pa
daryta klaida ir kad szitas kū
dikis yra tikrai jos.

Motere penejo kūdiki per 
dvylika dienu ir dienoje kada 
mane 'apleisti lįgonbute, atne
sze jai visai kita kūdiki su rau
donais plaukais, sakydami kad 
tai szitas yra jos tikras kūdi
kis.

Dalbar viskas nusidure in sū
dą bet kokiu budu toji motere 
gali atminti katras isz tu val- 
kucziu yra tikrai jos sūnelis? 
Juk 'tokiu klaidu neprivalo at
sitikti ligonbutese.

Sudas po ilgu svarstymu pri
pažino buk tasai paskutinis 
yra tikrai jos sūnelis ir pripaži
no moterei 4,500 doleriu atly
ginimo už taji nesmagumą ko
ki aplaike per permainymą Vai
tkų,

Dabar eina kausymas, ar to
ji motina tikrai bus tvirta kad 
adgavo savo tikra kūdiki?

-------- ::--------
Dievo niekas nemate nes Jis 

yra nematoma dvasia.
Todėl, tvirtina (langelis, kad 

nereikia Dieva maliavoti — o 
kiti vela sako kad Ji už tai rei
kia maliavot kad žmones sau 
perstatytu kaip Dievas iszro
do, pagal ju nuomone.

Ka daryt! Jeigu reikia, tai 
reikia. Tame nieko nėra pikto. 
Beda kad su Dievu daro kas ne
reikia. Ar-gi tai kanecz parda
vinėti ta, ko nematome? Juk ne 
kates maisze neparsiduoda tik
tai pirma reikia parodyti kup- 
cziu kad matytu ka perka.

Jeigu valia pardavinėti pa
veikslus, Obuolius, žuvis ir 1.1., 
tai nebus nuodėmė pardavinėti 
stovyla kokio tai daktaro, pre
zidento, aktorio arba kito ko
kio kvailio kuris atsižymėjo 
beisboleje ar futboleje.

'Geriausia duoti kožnam ta, 
ka kas myli ir už 'tai užmoka. 
Juk ir už gyduoles turime mo
kėti kaipo ir už duona. Apgavi
ku yra tasai kuris parduoda 
duona piliulėse kaipo gyduoles 
o gyduoles duonoje. Kvailas 
yra tas, kuris nežino ko jis no
ri. Kvaily ^t a yra tokia liga kad 
ir geriauses daktaras negali jos 
iszgydyt.

Del tuju merginu kurios yra 
“flaperkos” ir geidžia at
kreipti ant saves atyda jauni
kiu visokiu tautu,.patalpiname 
czionais keliose kalbose: “Po
nas Steponai, myliu tave la
bai.” Galite sau iszsikirpti my
limos “ flaperkeles ” szita ant 
ateities. Ir taip:

Angliszkai: — Mr. Stephen, 
I love you very much.

Įszpaniszkai: — Senor Ste
fano, Le Amo Ud Mucho.

Lenkiszkai: — Panic Stefa- 
ni.e, kocham cię bardzo.

Rusiszkai: — Gospodin Ste
fan, ja oczen tie'bia lubliu.

Vokiszkai: — Herr Stefan, 
babe dich von hertzen lieb.

Francuziszkai: — Monsieur 
Stephen, je vous aime.

Italiszkai: — Signor Stefa- 
nojo, te adore carissimo mio.

Žydiszkai: — Herr Stefan, 
ich libe dich zeer.

Hebraiszkai: — Reb Stefan, 
ani bachar atu.

Graikiszkai: — Kirie Stefa- 
nese agapo para poly.

Laplandiszkai: — Uhun Ti- 
panu, kirdorehesigmohegopaa- 
sellohopoii.

Lotyniszkai: — Domine Ste- 
fane ego amo te.

Slavokiszkai: — Pah Stepan, 
ja vas bardz 1’ubiu.

Vietoje Stepan, galite nau
doti bile varda.

Sztai ka reiszkia visi “iz- 
mai ’ ’, apie kuriuos svietas kal
ba. Paimkime ant pavyzdies:

Socializmas — Jeigu turi 
dvi karves tai viena atiduokie 
savo kaimynui.

Komunizmas — Jeigu turi 
dyi karves tai viena pasilik 
sau o kita atiduokie valdžiai.

Faszizmas — Jeigu turi dvi 
karves tai abidvi pasilik sau 
.bet pieną atiduok valdžiai.

Nazizmas — Jeigu turi dvi 
karves tai 'busi už tai suszau- 
dytas o karves bus nuo tavęs 
atimtos.

Kapitalizmas Jeigu turi 
dvi karves, gali viena parduot 
ir nusipirkti “buliu.”

Toki tai sziadien “izmai” 
po visa svietą o žmogus vis nuo 
ju nukenezia.

Kitas Angliszkas
Hitler’is

Sir Oswald Mosley, pir
mininkas ‘ ‘ Juod-marszki- 
niu” organizacijos, Angli
joj, kuris likos aresztavo- 
tas su kitais iszdavikais.

niu darbininkių, tik vyrai ėjoj 
iii darba. Sziadien mes matome 
auganezius skaiezius moterų' 
“dirvose” kurios szimtmetis 
atgal samdė tik vyrus. Eida
mos in darba moterys tapsta 
savistovios. Dalbai ir pinigai 
joms daug dura atidaro. Kas- 
1' ;;k namu, jau namu darbas ir
gi iki aukszto laipsnio paleng
vintas visoms. Joms nereik 
maustyti kaip szaltai užlaiky- 
(i visa maišia, ta atlieka elek
triniai szaldytuvai, joms ne
įeik per visa diena prie pe- 
cziaus stovėti, su elektriniais, 
ir gaziniais pt-eziais maistas 
greita pagamintas. Joms ne
reik dėti visokius prezervus ii J 
benkas, pigiau ir kartais ge-Į 
resnius krautuves parduoda.' 
Visokį valytojai prisideda prie 
namu szvarumo, jai nereik taip 
sunkiai czystyti.

Sziadien moterims yra pi
giau nusipirkti gatavus drabu
žius negu pasisiūti. Tokiu bu
du praleisdamos mažiau laiko 
namuose moterys sziadien ima
si už kitu daigiu ir kitokiu 
darbu. Jas jau viskas intere
suoja. Jos randa visokiu kitu 
svarbiu užsiėmimu. Ir mergai
tes temydamos ta viską irgi 
nenori namie pasilikti, jos ir 
laisve nori džiaugtis.

Nekurie žmones senoviszką 
tvarka patenkinti bet daugu
mui nauja yra geresne. Jaunie
ji imasi už naujausiu iszmislu, 
nekurie tėvai praeityje gyve
na, kas jiems geriau patinka. 
Vaikai nori laisvesniems būti, 
tėvai nori visuomet juos kon
troliuoti. Kas isz to iszcina?

Raszy'tęjui prisimena vienas 
i atsitikimas. Vadinsime mer- 
I gaite Alicija. Viena diena vyk- 
| dama in groserne suėjo jauni
kaiti. Jis jai labai patiko. Vie
na, antra ir trcczia karta nety- 
cziomis susiejo. Jaunikaitis 
kviete mergaite in jud'anczius 
paveikaus. Parėjus namo pra- 

(sze motinos ar gali tankiau eiti 
su vaikinu. Motina su piktumu 
pradėjo barti mergaite “tai 
per jauna,” “tai nežinai ka 
darai,” “tai jo visai nepažys
ti”. Ir syki pradėjus, nežinojo 
kada sustoti. Sename kraszte 
vaikinas atvykdavo in tėvu na
mus ir prie visos szeimynos pa
sikalbėjo su jaunaja. Net ei
nant pasivaikszczioti senesnis 
szeimynos narys drauge su jais 
ėjo. Alicijai nerūpėjo kas sena
me kraszte buvo daroma, ji no- 
įėjo ežia daryti viską kaip jos 
Ameri'koniszkos sesutes dare ir 
ji slaptai sutiko jaunaji. Namie 
kaip tik iszsitare nors žodi apie 
vaikina tėvas grasino ja musz- 
ti. Galu gale szi jauna pora pa-

MES IR MUSU 
VAIKAI

Szitie straipsniai diskusuoja kai 
kurias problemas tarpe ateiviu tėvu 
ir ju Amerikoje gimusiu vaiku. Su 
invairiais klausymais bei pastabo
mis praszome kreiptis in Foreign 
Language Information Service, — 
Parents, 222 Fourth Avenue, New 
York City.

MERGAITĖMS UŽAUGUS.

Nekurtuose namuose, mer
gaitėms užaugus, prasideda vi
sokį nesusipratimai tarpe ju ir 
tėvu. Tas netik lieczia szeimy- 
nas, kurios jau per ilga laika 
ežia gyvena bet ypatingai lie
czia tas szeimynas, kurios ne- 
seniausia atvykę. Mergaites su
laukusios penkioliktus, szeszio- 
liktus metus, jau nori gyventi 
kaip joms geriau patinka, ne
nori klausyti tėvu, jau nepa
tenkintos visuomet būti namie. 
Jau nori dėvėti gražesnius 
drabužius, vartoti visokias pa
dailinimo iszmislas, veidus tep
ti, draugauti su kitoms mergai
tėms ir kitais jaunikaieziais ir 
jau nenori anksti namon parei
ti, jau jas vilioja visokios va
karines partijos. Su kitais ju 
metu draugais nori lankyti te
atrus, judamuosius paveiks
lus, szokius ir kitas pasilinks
minimo vietas. Tėvams reik 
szaltai ir suprantaneziai in ta 
viską žiūrėti.

Szimtas metu atgal, mergi
nos ir moterys praleido beveik 
visa laika namuose •— jos pri
žiūrėdavo namus, siuvo, audė, 
ir gamino valgius. Mažai tebu
vo mokytoju, slaugiu, ir ofisi- 

Roekefeller’is Atlankė Svietine Paroda

Nežinant niekam, John D. Rockefelleris ana diena at
lankė Svietine Paroda, New Yorke, bet ji pa.žino viena isz 
merginu ir užkabino ant jo kortele su paraszu: “Halo, 
ir asz pribuvau ant parodos. Asz esmių isz New Yorko.”

Naujas Ministeris In
Kanada

LIETUVOJE YRA TUKS 
TANCZIAINEKRIKSZTYTU 

VAIKU.
“Lietuvos Žiniose” įskaitom 

szi’tokia pastaba: Ruosziant ci
vilines metrikacijos projektu, 
reikia neužmirazti lai, kad Lie
tuvoje jo laukiama jau 22 me
tai. Civilines Metrikacijos be
laukiant, Lietuvoje susidarė 
tukstancziai niekur ncinmetri- 
kuotu vaiku ir jaunuoliu. 'Lo
dei tame iustatyme turi būti 
paragrafas, kūriko pasirėmus, 
peir tam tikra laika galima bu
tu visi tokioje bukleje einantie
ji vaikai ir jaunuoliai inmeitrl- 
kuoti. Jeigu tas pereinamas 
laikas iiKstatyme nebus numu- 
tytes, tukistancziams tėvu bus 
sudaryta dideliu! nepatogumu.

SZIAUDUOSE RADO NE
GYVA ŽMOGŲ.

Utenos askrity, Biliakiemio 
klojime, sziauduose, buvo ras
tas negyvas Antanas Katinas, 
59 metu amžiaus žmogus. Isz 
syk manyta, kad tai staigi mir
tis bet vėliau nustatyta kad tai 
žmogžudyste.

PER META NUŽUDYTI 356 
ŽMONES IR PADARYTA 

18,175 VAGYSTES.
Lietuvos žvalgybos direkto

rius A. Povilaitis papasakojo 
laikraszcziams kiek Lietuvoj 
padaroma per metus krimina- 
lisžku prasižengimu. Pavyz
džiai, per pereitus metus musu 
kraszte buvo nužudyti 356 žmo
nes. Per tuos metus merginos 
nužudė 66 savo nauja-gimusius 
kūdikius. Isz kerszto nužudyti 
35 asmenys. Per musztynes už- 
muszta 23. Ir taip toliau.

Vilniaus srity, per pereita 
Gruodžio menesi buvo 10 žmog- 
žudyseziu.

Be to, pereitais metais poli
cija užregistravo 838 sužeidi
mus, kurie buvo padaryti per 
musztynes ir užpuolimus.

Pleszimu musu tėvynėj per
eitais metais buvo 324. Pleszi
mu kasmet buna daugiau.

NUSISZOVE MOTERIS.
Szancziuose savo bute nusi- 

szove Palmira Lelioniene, 24 
metu amžiaus.

Szovimosi yriežastis neaisz- 
ki. Greicziausiai szeimynine ne
santaika. Vyras ja mylejas bet 
ji mėgdavusi linksma gyveni
mą: iszgerdayusi ir flirtuoda
vusi. Vyras ta jos elgesi smerk
davęs ir isz to dažnai kildavo 
barniai. Priesz yayildyma sav- 
žudins'tos ir-gi 'buvo iszgerusi, 
ginklą paėmė ir nusiszove. Szo- 
vesi in krutinę. Dar su menkom 
gyvybes žymėm buvo nuyežta 
in miesto ligonine. Bevežant 
kelyje mirė.

MARIAMPOLE NETURI 
KUR DĖTI “PAMES

TINUKU.
‘ ‘Pamestinukais ’ ’ Lietuvoje 

vadinami tie naujagimiai, ku
rie paliekami prie svetimu du
rti. Tai yra paprastai merginu 
kūdikiai. Kaip yranesza “Lie
tuvos Žinios,”, Marijampolėje 
tokiu “pamestinuku” užderė
jo tiek daug, kad miestelio sa
vivaldybe nežino kur juos dėti. 
Daugiausia ju esą paliekama 
prie bažnyczios duru, matyt, 
merginu kūdikiai bet bažny- 
ezia ju nepriima ir siuuczia m 
savivaldybe. O szi, neturėdama 
kur juos dėti, atiduoda juos se
noms moterems ir moka po 30 
litu in menesi už auginimą.

Jay Pierrepcnt likos pa- | 
skirtas Amerikoniszku mi- j 
nisteriu in Kanada in vie
ta atsisakiusio James H. R. 
Cromwell, kuris padekavo- 
jo už dinsta.

foego ir apsivedė. Už trumpo 
laiko Alicija pati mate kad 
klaida padare. Kad jos vyras 
pavirto kitokiu po apsivedimu. 
Iszsiilgo savųjų, bet nedryso 
prie ju eiti. Namie visokį pik
tumai, barniai ir nesusiprati
mai pasirodė. Ju mažam vaiku- 
cziui jokios ramybes nebuvo 
girdint tik piktus žodžius.

Szita mergina apsivedė tik 
iszsisukti isz namu kur tėvai 
jos visai nesuprato. Gal nebūt u 
taip insimylejus su pirmuoju 
vaikinu jeigu kitaip su ja butu 
dare. Jeigu butu leide su jos 
metu draugais draugauti, eiti 
su vaikinais, juos in savo na-, 
mus pasikviesti, gal ji nebūtu 
iszejus už pirmo. Tėvai tiki 
kad tik patyrimu mergaites 
iszmoksta gaminti valgius, na
mus tinkamai vesti ir 1.1., bet 
kode! jie mano kad ji iszmin- 
tingiau mastys apie vaikinus 
nedraugaudama su jais. Kuo 
daugiau ju pažysta, tuo leng
viau paezios gales pasirinkti 
geresnius.

Motinos klysta jeigu jos ma
no kad ju tankus pasikalbėji
mai apie ju atsitikimus sename 
kraszte kokia nors intekme tu
rės ant szios szalies jaunuju. 
Padėjimas ežia visai kitokis. 
Reikia kreipti atyda iii Ameri- 
koniszka gyvenimą, jie turi su
prasti savo vaikus. Jeigu tie 
vaikai pageidauja daugiau 
mokslo, arba nori rasti darba, 
jeigu nori eiti su kitais jaunai
siais, ar sekti ežia gimusiu 
Amerikieczįiu paproeziusy tai 
geriau viską su jais apkalbėti 
įimtai. Jeigu su vaikais negali 
lokubtis, yra daug vietų ežia 
kur galima gauti kuogeriausiu 
patarimu. —F.L.I.S.

SKAITYKIT
5 A TTI K” c

PLATINKIT!

P

I
SZI BANKA YRA NARYS 5

Federal Reserve System t
TEIPGI IR

Federal Deposit Insurance?

Corporation c

----- S-----  5

Union National Bank I
Kampas Main ir Centre St. 5MAHANOY CITY, PA. į

NEPAPRASTI
ATSITIKIMAI

BROLIS ISZGIALBEJO i 
BROLI NUO MIRTIES.

Daugeli nepapra'stu atsitikiu 
m'u buvo laike musziu tarpe 
Fiiilandijos ir Rusijos Paskuti
nėje karėjo bet szitas apsaky
mas per Angliszka korespon
dentą yra vienas isz akyviau- 
siu.

Kaltzkelildvynai bi-olei, Alek
sa ir Sergijuszas, buvo neper
skiriami nuo dienos gimimo. 
Kajda lankėsi in mokykla, ne 
karta apgavo savo profesorius 
ir draugus taip buvo panaszus 
viens in kita. Kada užaugo,a|nt 
vyruku, Sergijuszas Užaugo 
ant drutaus vyruko ir vis'adois 
Stojo apginime savo silipno bro
lio Alekso.

Kada Maskolei užėjo ant 
Finlandijos, abudu brolei likos 
ipaszaukti in kariuomene. Ser
gijuszas instojo in pulką lekio- 
ioju o Aleksa in pulką pekszti- 
ninku.

Buvo tai liūdna diena, kada 
Seigijuszas likos užmusztas ir 
brolis Aleksas žiurėjo ant la
vono savo brolio. Negalėjo 
Aleksas tikėti kad jo brolis 
buvo užmuszitas, neis jisai bu
vo drūtas ir narsus vyrukas 
ir nuolatos pasirengiąs stoti 
apginime savo brolio.

Bet tai buvo karo laikas. 
Aleksas turėjo kovoti toliaus 
už savo tevynia, kaip jo brolis 
nuo jo reikalavo. Sztai tūla 
ryta, kada Mafekolei užklupo 
ant saujeles Finlandieczlu, 
Aleksa pasitiko su Masjkoliszku 
kareiviu, buvo 'tai susirėmimas 
su bagnietais vienas priesz ki
ta. Maskolius buvo drūtesnis. 
Aleksa Su visom pajiegom gy
nėsi nuo Maskoliaus užklupi- 
mo, beit ant galo nusilpnėjo ir 
sukrito ant žemes, jau Masko
lius ketino insmeigti bagnieta 
in Alekso krutinę, kad sztai pa
mate, kad Maskolius sukrito 
negyvas rodos perdurtas su ne
matomu ginklu.

Kada Aleksas atsikėlė be 
kvapo, jo draugas ‘pribegias 
prie jo, ipaszauke su- džiaugsmu 
“Drauge, gerai atsižėnkiinai. 
Macziau kaip tlu nudūrei taji 
Maskolių, kaip žaibas.”

— Bet asz jo nedalypstejau, 
nes gulėjau ant žemes.

— Argi asz tave nemaeziau 
kaiP tu ji nudūrei su bagnieta. 
Asz macziau kad jau buvo po 
tavim.

Aleksas buvo laibai nusistebė
jas kada draugas jam kalbėjo 
ir žiurėjo ant negyvo Masko
liaus bet ant jo kūno nebuvo 
mažiausio ženklelio žaidulio. 
Kaip jisai mirė ir nuo ko, tai 
ne vienais negalėjo suprasti'. 
•Nebuvo jokio ženklo ne kulkos 
ant jo lavono. Bet jo draugas 
tikrai tvirtino kad mate ji už- 
muszant Maskoliui ir da nie
kad nemate Aleksa tokiu drą
su kaip tame laike. Argi dva- 
se mirusio brolio prigialbejo 
iszgialbeit savo broli nuo mir
ties ?

“VISUOMET” Maldų Kny
gele Katalikams Lietuviams 
visokio amžiaus. Puiki maža 
knygele, didumas 2%x3% col., 
baltos celluloides apdareiliais, 
su kolioruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krasz- 
tai be kabutes. Puiki knygele 
del vaikams ir merg. 256 pus. $1 
‘SAULE,” MAHANOY CITY, PA.

§ Žmones kurie turi dide
lius namus, daugiausia ju ne
reikalauja.

f
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' lis t a! Tamista eik po deszinei o1 
'asz eisiu po kairei; toks yra' 
Į dalykas” tarė vienas generolas 

VIENAS SODIETIS I kuris szale tarnystes kancela- 
! rijoje, ’buvo buvęs mokintoju 
kaligraphijjs mokslaineje del

KAIP

ISZGIALBEJO DU 
GENEROLU

J^ARTA gyveno du generolai 
ir kadangi abudu buvo per 

rpiera niekszais tai viena diena 
jeigu pavierytum ? — akies 
mirksnyje jiedu atsidūrė 
pūstos salios. Tuodu generolu 
buvo tarnavę per isztisa savo 
gyvenimą kasžin kokioje kan- 
celarįjoje, kur jie buvo gimė 
užaugę ir pasenejo. Už tai jie
du jokio supratimo neturėjo 
apie nieką. Jie net nežinojo ki
tu žodžiu kaip: “Pavelykite 
man isztarti jums mano nuo- 
szirdžiausia guodone ir prisi- 
riszima.”

Kancelarija, būdama suvis 
nereikalingą, tapo panaikinta, 
ir generolai likosi atleisti. Bū
dami be vietos, jie apsibuvo 
Peterburge, Gaudagrasziu uly- 
czioje, atskiruose namuose, 
kožnas gaudamas pensija ir lai
kydamas po gaspadine. O da
bar, urnai, ,jiedu pabudo ant 
apleistos salos, abudu beguli 
po ta paczia užklotuve. Isz pra
džių, žinoma, jie negalėjo nu
manyti nieko ii- pradėjo sznė- 
ka, lyg kad nieko nėbutu buvę:

“Asz sapnavau navatna sap
ną, jusu mylista,” tarė vienas 
generolas; asz tariausi gyvenas 
ant pūstos salos—.”

Jis tiek pasakęs, urnai atsi
kėlė. Taip-gi antrasis genero
las paszoko ant kojų.

“Vieszpatie! kas tai yra? 
Kur mudu esą va” — jiedu abu 
suszuko. Po tam jie pradėjo 
vienas kita gnaibyti kad pama
tyti ar tas navatnas priepuolys 
buvo isz tiesu ar tiktai sapnas. 
Bet, kaip jie nesistenge perkal
bėti- save jog tai nieks kitas ne 
esą kaip svajone, jie buvo pri
versti pažinti liūdna teisybe.

Isz vienos puses nuo ju tęsę
si marios, isz kitos puses klak
sojo nedidutis gabalas žemes, 
anapus, kurios tysojo tos pat 
bekraszto marios. Generolai 
eme verkti pirmu sykiu nuo už
darymo- kancelarijos. Jiedu 
eme prisižiūrėti vienas kitam 
ir patemijo beesa apatiniuose 
marszkiniuose, vienok kožnas 
su,medaliu ant krutinės.

“Asz misliju butu labai ge
rai kavos atsigerti” — prata
rė vienas generolas; po tam, 
atsiminęs, kokia negirdėta ne
laime buvo isztikusi, jis vėl ap
siliejo aszaromis.

“Ka-gi czion dabar ant svie
to mudviem bedaryti?” — jis 
toliaus kalbėjo gukcziodamas. 
“Jeigu mudu dabar paraszytu- 
me praszyma (prosba), ar mis- 
iiji kad isz to galėtu kas gero 
pareiti?”

“Asz tamistai ka pasakv- 
■siu,” tarė antrasis generolas; 
“tamistos mylista, eikie in ry
tu puse o asz eisiu vakaru link 
ir vakare mudu vėl susitiksi
me szitoje vietoje ir gal mudu 
busime ka užeja. Dalbar daly
kas buvo rasti rytus ir vaka

rus. Jie atsiminė kad viena 
diena ju direktorius buvo pa
sakęs: “Jeigu nori rasti rytu 
puse, atsistok su veidu in sziau- 
re ir geidžiamoji puse bus po' 
tavo deszine ranka.” Taip jie
du pradėjo jeszkoti sziaures; 
jie -stovėjo in ta puse ir in kita 
puse; bet perleide savo gyveni
mą kajicelarijoje, jie negalėjo 
nieko rasti.

“Asz jau turiu, tamistos my- 

žalnieriszku vaiku ir dėlto tu
rėjo mažumyti daugiaus proto. 
Pasakyta, ir padaryta. Vienas 
generolas nuėjo po desznei ir 
mate medžius augant ir ant me
džiu visokius vaisius. Genero-' 
las norėjo nusiskinti nors vie-' 
na obuoli bet tie visi kabojo

ant! per augsztai. Jie mėgino inlip-' 
ti iu medi bet tiek tiek padare
kad sudraskė savo apatinius 
marszkinius. Generolas trauke

| toliaus ir atėjo prie upes. Upe-! 
je skrajojo žuvys, kaip kad j 
nersztyneje ant Fontankos, 
(Perkasas Peterburge),.
“O malone! Kad asz bueziau

tiek žuvu turejas gaudagrasziu 
ulyczioje!” mislijo sau genero
las ir jo burnoje seiles tekejo 
nuo pageidavimo. Po tam ge
nerolas inejo in girria ir ten 
kurapkos szaukesi ir tetervy- 
nai bubeno ir zuikiai szaude 
aplinkui.

‘ ‘ O Vieszpatie! kiek ežia yra 
maisto!” szukterejo generolas, 
visiszkai sublogejas nuo iszal- 
kio. Ten nieko nebuvo del jo 
numalszinimo; jis sugryžo at
gal ant rendezvous su tuszczio- 
mis rankomis. Antrasis gene
rolas jau ten buvo ir lauke.

“O ka, tamistos mylista, ar 
radai ka nors?”

“Tas yr’, radau sena nume
ri Moskvos Žinių, tai viskas.”

Generolai -sugulė ant nakties 
bet jiedu delei iszalkio negalė
jo miegoti. Tai rūpinosi pamis
ime, kad kas kitas gauna ju 
pensijas, tai jie minėjo vaisius 
ir žuvis, kurapkas, tetervynus 
ir zuikius, kuriuos jiedu buvo 
maeziusiu diena.

“Kas butu mislines, tamis
tos mylista, kad del žmogaus 
penas, elementariszkame pavi
dale, lekioja, plauko ir ant me
džiu auga?” tarė vienas gene
rolas.

“Naje,” atsiliepe antrasis, 
“asz prisipažystu, kad iki 
sziuo laik asz tariausi jog ke
palai duonos auga tiesiog taip, 
kaip juos kad gauname rytme
tyje su kava.”

“Tai-gi asz mistinu, -kad jei
gu žmogus nori sėjiku ant pie
tų, sakykime, tai jis turi juos 
pirma pagauti ir pamuszti ir 
nupeszti ir iszkepti; vienok 
kaip tai vis galima butu pada
ryti?”

“Kaip tai galima butu pa
daryti?” klausė ir kitas.

Jie pamėtė sznekejesi ir mė
gino sumigti, bet iszalkis budi
no juos. Kurapkos, kurkinai, 
parsziukai szokinejo jiems aky
se, riebus ir sultingi, parudę, 
drauge su agurkais ir visokio
mis salotomis.

“Asz sakau, kad asz gatavas 
esti pats savo czebata!” szuk-

KAD JA BUTU ŽINOJAS 
GERIAU.

Miką,s: — Ar žinai, Džeiki, 
kaip žiurau ant tos moteres, 
tai turiu sau pasakyti; “Ir 
ne vesk mus in pagundyma.”

Džeikis: — Tai nieko bro
lyti, jeigu tu ja areziau pa
žintum, tai po tam sakytum: 
“Bet mus ginkie nuo viso 
pikto”.

ITALISZKA GELEŽINE ARMIJA

BALTRUVIENE

Sztai Italiszka “geležine armija” kokiu sziadien Italija turi tukstanezius. Tieji 
ginkluoti tankai yra naujausio sztamo ir gali iszspjauti liepsnines bombas. Mussolini ti
kisi ingaleti daugeli su pagialba szitu tanku.

terejo vienas generolas.
“Pirsztines taipgi nėra peik

tinos, jeigu jos gerai iszneszio- 
tos ir taukuotos,” atsiduso ki
tas.

Ūmai generolai pažiurėjo 
viens in kita; grasi szviesa žyb- 
cziojo ju akyse, jie grieže dan
timis ir drunus balsas girdėjo
si ju gerklese. Isz palengvo jie
du eipe slinktis viens artyn ki
to ir akimirksnyje padūkimas 
laukinio žvėries pabudo abie
juose. Kuszkiai (pluoksztai) 
plauku lakstė in visas puses; 
szauksmai ir vaitones paskly
do; generolas, kuris buvo bu
vęs mokintoju kalligraphijos, 
nukando antrojo medali ir tuo
jau prarijo ji. Bet regykla sro
ves kraujo veikiai juos nuram- 
de.

“Galybe szviesos! apsaugok 
mus!” jiedu suriko sykiu; per 
valanda mes butumem nurija 
vienas kita!”

“Kaip-gi mudu czion atsira
dome? Koks palaidūnas iszkir- 
to mums ta kraugožinga klas
ta?”

“Jusu mylista, mums reikia 
pradetie kokia sznekta, kad 
praszventinti savo mislis o jei
gu ne, tai žmogžudysta pasida
rys tarp mudviejų,” pasaka 
vienas generolas.

“Tai pradek,” atsake kitas.
“Palauk... Kaip tamistai ro

dosi, delko saule pirma pateka 
ir paskui leidžiosi, o ne ant
raip?”

“Koks navatnas žmogus esi 
tamstos mylista! O-gi, tamista 
pats pirma atsikeli ir po tam . i- 
ni in departamenta raszyti ir 
tada eini in guoli.”

“Bet kodėl toks ejgis netu
rėtu būti atkreiptas antraip. 
Kodėl asz neturecziau pirma 
eiti in guoli ir po tam visokius 
sapnus sapnuoti, ir tada atsi
kelti?”

“Hm... Taip yra... Vienok 
asz prisipažystu kad asz, pakol 
tarnavau departamente, asz vi
suomet mislydavau: Dabar yra 
rytmetys ir po tam bus/isztisa 
diena ir po tam asz gausiu va
kariene, ir tada bus laikas eiti 
gulti.’’Bet paminėjus vakarie
ne, abudu pagriebė melancholi
ja ir szneka persitrauke.

“Asz girdėjau viena dakta
rą sznekant, kad žmogus, gali 
ilga laika gyventi pats savo 
skilvio sultimis,” vėl pradėjo 
vienas isz generolu.

“Kaip tai?”
“Taip, isz tiesu. Rodosi kad 

skilvio sultys padaro kitas sul
tis, kurios, isz savo puses, pa
daro vėl kitas sultis ir taip to-

liaus toks iki pagaliaus proce
sas pasiliauja.”

“O kas po tam?”
“ Po tam reikia imti koki 

peną.”
“O! paisyk sau!
'Trumpai sakant, koki tik da

lyką del pasznekos generolai 
pasiėmė jie vis atėjo aplinkai 
ant klausymo apie maista ir tai 
tiktai paasztrino ju iszalki. Jie
du sutarė pasiliauti sznekeje ir 
atsiminė apie numeri Moskvos 
Žinių, ėmėsi jas skaityti. “Va
kar,” skaitė vienas generolas 
suirzusiu balsu, “puikia czesni 
pakele augsztai guodojamoji 
didedide galva musu senos sos- 
tapyles. Pietūs buvo duoti, su 
apkerinezia puike, del szimto 
asabu. Turtai visu žemiu rodo
si susitiko szitoje dailioje czes- 
nyje. Czion, szalymais “auk
suoto arszketro” isz sziaures, 
buvo ir gyventojas Kaukazisz- 
kiu, giriu, phazanas, ir žem- 
vuoges, taip retos musu sziau- 
riniame klimate Vasario mene
syje—”

‘‘Tegul tai vis pasikaria! ar 
isz tikro, tamistos mylista, ne
gali nieko daugiaus rasti ka 
pasakyti!” riktelėjo antras ge
nerolas isz desperacijos; ir, 
isztraukes popiera, jis pradėjo 
kitoje vietoje:

“Korespondentas isz Tūlos 
įaszo: “Vakar, prie progos pa
gavimo arszketro Upos upeje 
(atsitikimas, kokia nepamena 
seniausieji gyventojai — la
biausiai kad komissaras poli
cijos, p. B., buvo pažintas arsz- 
ketre), czesnis buvo keliame 
miesto kliube. Karžygys tos 
progos tapo innesztas ant dide
lio medinio bliudo, apdėtas ap
linkui agurkais ir savo žiotyse 
laike gniūžti žaliu lapu. Dr. P., 
kuriam isz eiles parėjo pirmse- 
danti, rūpinosi, kad kožnas 
sveczias turėtu gauti savo dali; 
skystimaibuvo visokeriopi, ir 
net fantastiszki savo gausu-

METELEI BĖGA.

— Kaip tau, Joneli, eina 
apsipaeziavimas, ka veikia 
tavo paeziule?

— Ar žinai, labai greitai 
sensta. Kaip buvo mergina 
turėjo 18 metu o po veseilei 
jau turi 29 metus.

Jau tik tam Vaukigane, 
Szauke vela mane,

Viena senute man raszo, 
Su aszaromis manes praszo: 

“Mylima mano Baltruvienele 
pribuk,

Tik susimildama neužtruk, 
Koczela ir szluota turėk, 

Duok bobelėms ir mergelėms, 
nieko nežiūrėk,

Szluota boboms pavesk, 
Koczela merginoms mesk, 

Isz'kocziok gerai, 
Kad vertųsi dorai.”

* * *
Su savo forduku ana diena, 
Nusidaviau in Pittsburga 

viena,
NoTints labai apsukusi, 

Ir apsiejimuose padukusi, 
Toje dienoje buvo imeninos 

keliu,
Lietuviszku musu dukru, 

Tikrai mužikiszkai apsiėjo, 
Ba ir keli Raulai suėjo.

Paliksiu Rojaus grožybes, 
Ir taisės visas saldybes.

Ant pagalios ir musztynes 
pakilo,

Kainas Abliu už sprando 
nutvėrė, 

Abudu likos nukoroti, 
Isz Rojaus iszvaryti.

Ypatingai dvi Jevutes atsi
žymėjo,

Abidvi geltonus plaukus 
turėjo,

Stambiai sutvertos,
Bet biskuti kuprotos,

Ba Dievas molio nesigailėjo, 
Ir jo invales turėjo.

* * *
Masacziužes gubernijoje, 

Apygardoje vienoje, 
Netoli bažnyczios, 

Randasi kelios pijonyežios, 
Paskutini raperi atiduotu, 
Kad tiktai kas stiklą alaus 

duotu,
Ir mergeles ne kitokios, 

Rodos kad kvailotos,
Mat klausia vyru ar pinigu 

turi,
Tai su joms paeziuotis įgali, 

Jau toji kuri pinigu nori, 
Tai jau nebus mo’tere dora, 
Ba pas ka pinigai skamba, 
Tai tuojaus prikibti prie to 

norės.
* * *

Skrantuose blaivyste užėjo, 
Ir jau beveik visi gerti nustojo, 

Mat kunigai ant to varo,
Ba jau invyko daug negero. 
Yra da daug tokiu bobelių, 
Kurios negali rimti be 

stiklelio,
In karezema gėdisi užeiti, 
Ba žmones gali pamatyti.

Kada jau netenka kantrybes, 
Ir negali nurimti be arielkos 

bjaurybes,
Susitarė vieną ir kita, 

Vėžlioja tuojaus in svietą.
Tada gauja 'bobelių susirenka, 
Ir pakelineja dideli pikniką, 

Ilgai jos nelaukia,
Viske ir biras upeiuku plaukia, 
Mat del savo vyru meluoja, 
Kad pas daktarus važiuoja,

§ Kaip akis tavo mato ki
tus, taip pat kiti ant tavęs žiu
ri. Todėl visados daryk gerai 
kad nebūtumei užgedintu.

me! ’ ’
“Persipraszau, tamistos my

liotos, man rodosi, kad tamista 
neparenki tinkama skaitymą,” 
pertrauke kitas generolas, pa
imdamas popiera isz eiles ir 
pradėjo:

“Korespondentas isz Viat- 
kos raszo: “Vienas isz seniau
siu gyventoju musu miesto 
duoda mums toki originaliszka 
receptą del žuvines sriubos. 
Paimk gyva vegele ir plak ja. 
Kada jos 'kepenys pasididina 
isz tuž'bos ir gėdos—.”

Galvos generolu pasviro. 
Kur link jie kreipėsi, viskas 
jiems kalbėjo apie maista. Ju 
paežiu mislys suokalbi kele 
priesz juos; nesą, nors jie labai 
bandė nuvyti nuo saves landu- 
ji abroza keptos jautienos, in- 
deja vėl veržėsi in ju dvasiszka 
regykla.

Ūmai tas, ka buvo mokines 
kalligraphijos, gavo inkvepi- 
ma. “Tamistos mylista!” jis 
suszuko džiaugsmingas, “pa
imkime sau, kad mes rastume- 
me koki sodieti?”

“Kaip tamista rokuoji — 
sodieti?”

“Na-gi taip; paprasta muži
ką, tiesiog kaip sodiecziai kad 
visados yra. Jis sujeszkotu del 
musu lapu ir parūpintu žvėrie
nos ir pagautu žuvu del musu, 
tuojau!”

“Hm... mužiką?... Bet kur ji 
dabar gautum, kad czion nėra 
jokiu sodiecziu?”

“Nėra jokiu sodiecziu? Yra 
sodiecziai visur-kur; viskas, 
ko reikia — tai tik surasti juos. 
Asz tikrai tariu, kad turi lindo
ti koks vienas, kur pasislepes, 
vengdamas darba.”

Toji idėja taip inkvepe drą
są abiem generolam, jog urnai 
jiedu paszoko ir mėtėsi jeszko
ti mužiko. Ilga laika jiedu 
vaiksztinejo ant salos be pa
sekmes; avikailine skranda pa
lengvino susekimą. Po medžio, 
augsztiniokas, pasikiszęs ran
kas po galva, tysojo milžinisz- 
kai diktas vyriszki, giliame 
miege, savo darba vengdamas 
begediszkiausiu budu. Pasipik
tinimas abieju generolu neži
nojo rubežiu.

“Užmigęs, tas tingus paszle- 
mekas!” jiedu užriko ant jo: 
“guli sau ežia ir netemiji, ka
da du generolu mirszta alkda
mi nuo vakar ryto. Kelkis tu ir 
eik tuojau dirbti.”

(TOLIAUS BUS)

§ “Medaus Menesei’” jau
navedžiu pasibaigia kada agen
tai pradeda rinkti mokesti ant 
fornieziu.

MEILE SZUNIES DEL 
SAVO DRAUGO

Daugeli laivu likos torpeduo
tais laike svietine's kares Euro
poje ir daugelis isz ju turėjo 
szirpulinguis ir baisus atsitiki- 

| mus. Sekantis atsitikimas pri- 
jmena mums nepaprasta atsiti- 
i kima koki turėjo’ Willard 
Harkwell, 'kuris buvo laivorium 
ant Angliszko laivo kuris Plau
ke tarp Londono ir Indijos.

Buvo tai 1916 metuose, kada 
Harkwell' radosi ant savo t a vė
rinio laivo, kuris apleido Indi
ja ir ketino atplaukti in Lon
doną R'ugpjiuiczio 18 diena.

Laivas jau prisiartinejo prie 
Angliis'zkos įsusmaugos, Har
well patemino, kad jo mylimas 
s’zuniulkas “Spic” buvo labai 
susirgtas ir negailėjo atsikelt 
kada ji szauke. Harkwell my
lėdamas savo szunyti, nunesee 
pas laivo daktara ir melde jo, 
kad szunycziui palengvintu jo 
sopulius.

Daktaras peržiurėjo szuniu- 
ka, sakydamas, kad turės pa
silsėt kėlės dienas ir pasakys 
jam, kada pasveiks. Paliko ji 
gurbelyje po priežiūra daktaro 
ir nuėjo prie savo darbo.

Ant rytojauls Harkwell už
klausė daktaro per telefoną', 
kaip einasi jo szuniūkui. Dak
taras atsake kad szuniukas pa
sveiks u'ž keliu dienu paliepda
mas kad jisai da pagulėtu koki 
laika, pakol laivas atplauks in 
pristova.

Bet kita |diem, ipopiet, laivas 
likos torpeduotas per Vokiszka 
submarina. Drūtis eksplozijoms 
suteszkino visa dali laivo ir 
medžei užgriuvo Harkwell.

Jojo draugai manydami, katd 
jisai pražuvo, apleido skenstan- ’ 
ti laiva luotelese. Bet kada 
laivas ėjo ant dugno, Hark
well iszsigavo isz medžiu ir 
szoko in mares, kad ne butu in- 
cziulbtas per skenistanti laiva 
in mares.

Per kėlės minutais buvo jisai 
supamas per vilnis, ant galo 
vanduo apsimalszino, beit 
Harkwell negalėjo nieko maty
ti aplinkui saves. Buvo labai 
Ūkanota. Pradėjo szaukti pa- 
gialbo's, bet be vilties. Žinojo 
jisai kad tame laike laivas ra
dosi netoli Angliszko pakrasz- 
czio bet in kokia szali turi 
plaukti, tai negalėjo atminti.

Sztai in keliolika minutu pa
mate plaūkenti savo mylima 
szunyti įpries'z save. Harkwell 
žinodamas kad szunytis turi 
gera prijautimą, kur randasi 
pakrasztis ir in lenais plauke, 
seke paskui ©zurnyti.

Per kėlės valandas plauke 
paskui, bet ant galo szunytis 
dingo isz akiu. Plauke da kė
lės valandas laiko ir būdamas 
jau visiszkai iszsem'tas ant pa
jėgu, žuvininkai ji isztrauke 
pusgyvi ant kranto. Po keliu 
dienu atrado .savo draugus ir 
pirmutiniu jo klausimu buvo 
apie savo szunyti, ar jie mate 
ji?

Tada daktaras atsiliepe in ji: 
“Tavo szunytis pastipo ta ja 
diena kada asz ji inde ja u in 
gurbeli. Nenorėjau tau nieko 
apie tai sakyti Pakol atplauksi 
in Anglija.

Argi iszunies dvasia iszgial- 
bejo savo poną isz szalto 
kapo?

‘ ‘ VAINIKĖLIS, ’ ’ Katalik- 
iszka Maldų Knyglg; Juodi 
kiszka Maldų Knygele, Juodi 
apdarai. Didumas, 3x3% col., 

|300 pus. Aiszkus drukas,..5O^ 
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• IT* - • Į tęs su daktaru James Brennan,Alinos v lotinos1 bažnyczioie’Fi- DUNDĖJIMAS ANGLISZKU ARMOTU ANT MARIU

Petnyczioje, Birželio 21, Gilberton, Pa. — Konstanci- 
|ja Kaledžiute, trijų metu duk-yra ilgiausia diena meto.

—> Birželio (Juniaus) me- 
nesis yra vadinamas jaunave
džiu, nes tame menesyje dau
giausia atsibuna vinezevonių.

— Mahanojaus biznierių 
metinis piknikas atsibus atei- 
nanezia Nedegia ant Marcziu- 
lioniu farmos, Locust Valley, 
ant kurio suvažiuoja tukstan- 
cziai žmonių. Yra tai deszim- 
tas metinis suvažiavimas biz
nierių.

— Mahanojaus Township 
Augsztoji Mokykla buvo ati
daryta su tinkamomis apeigo
mis. Toji mokykla sųdege 19 d. 
Birželio, 1938 mete. Naujoji 
mokykla yra visame moder- 
niszka ir pradės mokslą po va- 
kaciju.

—• Poni Ona Geldotiene, 
(Bagdanavicziute), isz Water
bury, Conn., kuri seniau gyve
no Mahanojui, lankosi pas po
nia Ona Jenkertiene ir kitus 
senus pažinstamus kuriu ne
matė per ilgus metus. Ponia Park.
Geldotiene svecziuosis kėlės na įsuva'žiuoja daugelis iiszva- 
eanvaites szioje aplinkinėje.

— Kiek tai sykiu laikrasz- 
cziai prasergsti mergaites kad 
nevažiuotu su svetimais bam- 
bilis'tais bet rodos tojo praser- 
gejimo neklauso. Ana diena tū
las bambilistas pasiėmė mergi
na isz Coaldales kuri vos apsi
gynė nuo jo žveriszkumo ir li
kos surasta Park Crest. Maha
nojaus palicija jo jeszko.

— Gerai žinomas Skulkino 
pavieto kamisorius, James J. 
Campion, 66 metu, mirė szir- 
dies liga.'Gyveno jis Hechsher-

■ svillej.
— Isz publikines Augszto- 

sios Mokyklos praeita Panede- 
li užbaigė mokslą net 59 vai
kai ir mergaites Lietuviszkos 
tautos. Lai Amerikonai neru- 
goja kad foreigneriu vaikai 
yra “dumb bells.”

t Žine atėjo buk senas ki
tados gyventojas, Juozas Bra
zaitis, kuris gyveno kitados 
Jacksono peczeje, mire Akron, 
Ohio. Paliko paczia, viena su- 
nu ir penkes seseres. Palaido
tas Akrone.

SHENANDOAH, PA
— Pranas Labanauskas, 45 

metu, likos nubaustas per 
Po'ttisvilles suda, ant deszimts 
metu kalėjimo, už nužudinima 
Antano Rėkaus, laike barnio 
szanteje užmiestyje, Liepos 15, 
1939mete.

— Petrukas Babinskas, 10 
metu vaikutis, baisei apside
gino ant viso kūno, siausdamas 
prie ugnies. Vladas Sabickis, 
12 metu, likos sužeistas su bon- 
ka pieno per savo dranga. Abu
du vaikai likos nuvežti in vie
tine ligonbute.

t Viktorija Stanis, 1135 W. 
Coal ulyczios, mirė Ashlando 
ligonbuteje Utarninke. Velio
ne gimė Lietuvoje ir gyveno 
■szioje aplinkinėje apie 40 me
tu. Paliko vyra Juozą, dvi duk- 
teres ir keturis sūnūs. Paszar- 
vota graboriaus O’Hern kop- 
lyczioje.

— Sekanczios operacijos 
buvo padarytos Ashlando !i- 
gonbuteje ant: Tereses Andru- 
konienes, Lilijos Navicki ir 
Jean Gervalis.

— Mare Miliauckiute, duk
tė Albino Miliaucko, daraktor- 
ka publikineje mokykloje, li
kos? suriszta mazgu moterys- 

rele, pavojingai susižeidė pul
dama nuo gonkeliu prie savo 
namo, laike siautimo. Likos nu
vežta in ligonbute.

— Ludvikas Milleris, 50 
metu, isz Quality Hill, padare 
sau baisia mirti su pagialba 
dinamito ant artimo kalnelio 
apie 400 pėdu nuo namo. Duk
rele iszgirdus eksplozija, nu
bėgo pažiūrėti kas atsitiko ir 
rado sudraskyta kuna savo tė
velio. Velionis buvo susirūpi
nės bedarbe ir nedirbo nuo už
sidarymo Gilbertono kasyklų. 
Prigulėjo prie Szv. Ludviko 
parapijos. Paliko paczia Pau
lina ir dvylika vaiku. Grabe
lius Menkeviezius isz Shenan- 
dorio laidos.

New Philadelphia, Pa.—New 
Pliiladelphijos Parapijos Pik
niko Komitetas kvieczia visus 
Lietuvius atsilankyti ant Para
pijos Pikniko, Liepos-July 4-ta 
diena, czionais, West End Bali 

Kaip paprastai ta die- 

žiavusiu iparapijonu ir draugu. 
Sueina seniai nesimaeziusieji 
dra u'gai piasisznekucziuoti. 
Vieta graži ir ant gryno oro la
bai malonu praleisti diena.

Parapijos Benas rengia Kon
certą del tos dienos. Po pietų 
bus “Clay Pigeon” Shooting 
Conteisit. Bus Baise-ball loszi- 
mas ir vakare bus Szokis o per 
diena bus visokiu užkandžiu 
ir t.t.

Kvieczia Komitetas vismis 
Lietuvius atsilankyti in New 
Philadelphija ant Pikniko ir be 
abejo pasilinksminsite!

Komitetais.

Tamaqua, Pa. f Veronika, 50 
metu, pati Jono Kemžurio, nuo 
29 Pine St., mire staigai iszir- 
dies liga, kada atsilankė pas 
s'avo duktere Mrs. Anot te, Ma
dison, N. J., praeita sanvaite.

Velione po tėvais vadinosi 
Rutkauskiute [Ruffus], gimė 
Mabanoy Plane, Pa., ir kone vi
sa savo jaunyst'a praleido Ma
hanoy City o 28 metai adgal nu 
sikrauste in Tamaqua, Pa. Pa
liko savo vyra! Joną, s'uaiu Ed
vardą, duktere Mrs. Annette, 
sesere Zofija Juodeszkiene, 
Mahanoy City, brolius Roberta 
ir Juozą taipgi isz Mahanoy 
City; Edvardą, Shenandoah ir 
Prana, Detroit, Mich. Laido
tuves atsibuvo Ketvergo ryta.

§ Buenos Aires, Argentina. 
—■ Augintojai gyvuliu, norė
dami iszreikszt savo pagialba 
del Anglijos, paaukavo 2,630 
jaucziu. Mesa likos sudėta in 
bleszines del kareiviu.

Jauni Kareivei Pagerbsti Vėliava

Jauni kareivei isz kariszkos mokyklos United States 
Navai akademijos, Annapolis, Md., apvaiksztinejo meti
ne szvente pagerbimo vėliavos.

Pennsylvania Power & Vien Q'iniiii
Light Kompanija Pa- VlSlloZallll

aukavo Raudonui
KryžiuiJ5,000 ' N(J0 TARNYSTOS

Pottsville, Pa. — Elektriki- 
ne kompanija Pennsylvania] 
Power & Light Co., vietoje' 
rinkti duokles nuo savo darbi-! 
ninku, tai paaukavo viso 5, 
doleriu del Raudono Kryžiaus 
drauguves kuriuos sunaudos 
ant suszelpimo nukentėjusiu 
nuo kares žmonių, Europoje. 
Pinigai likos nusiunsti tiesiog 
in Washingtona kad juos grei- 
cziau galėtu sunaudoti.

Isz Chicago, III
— McKinley parke, Brigh

ton, likos surastas pasikoręs 45 
metu Lietuvys, Kazimieras Pe
trauskas, 2443 W. Pershing 
Road, kabantis ant savo diržo. 
Priežastis atėmimo savo gy
vasties buvo rūpestis bedarbes 
ir isz tos priežasties net neteko 
savo namo.

Brooklyn, N. Y. — Automo
bilius užmusze Juozą Raczkau- 
ska, 53 metu amžiaus, 1453 
Prospect Place. Nelaime atsiti
ko ant Jericho turnpike, Smith
town, L. I. Velionis paliko pa- 
czia, du sūnūs ir viena duktere.

Utica, N. Y. — Ant susirin
kimo Amerikos Lietuviu Pilie- 
cziu kliubo, Birželio 16 diena, 
Szv. Jurgio svetainėje, ant 425 
Lafayette St., likos nutarta lai
kyti Didėli Pikniką 30 diena 
Birželio, tai yra Nedelioje New 
York Mills, N. Y., stop 15. Kvie- 
cziama visus Lietuvius isz vi
sos aplinkines kaip Binghamp- 
ton, Amsterdam, Rochester, 
Herkimer, N. Y. ir kitu artimu 
aplinkiniu, atsilankyti in' taja 
puikia vieta kur svetelei gales 
praleisti dienele ant szviežio 
oro, pasikalbėt draugiszkai ir 
pasilinksmint. Nuoszirdžiai 
užpraszo visus, Vietinis Komi
tetas ir Rengėjai tojo puikaus 
pikniko.

LIETUVA KONFISKAVO 
PILSUDSKIO TURTĄ.

Kaunas. — Lietuvos valdžia 
a'pszauke dekretą, kuris skel
bia, buk konfiskavo visa turtą 
koki turėjo generolas marszal- 
ka Pilsudskis ir generolas Že
ligovskis, Vilniuje.

RUSIJA SIUNCZIA PUSE 
MILIJONO KAREIVIU IN 

LIETUVA.
Kaunas. — Žinios skelbia 

buk Rusija rengėsi siunsti pu
se milijono kareiviu in Lietu
va. Rusija mano statyt daugeli 
fortecu Lietuvoje prie Vokisz- 
ko rubežiaus.

Į ISZ PRIEŽASTIES DIDE- 
;"lLES BAIMES, KADA JAI 

| bi REIKĖJO NUTRAUKTI KO- 
1qqq| JA IR RANKA PONUI.

Contaviejer, Isapanija.—Pul
kauninkais Oartoz Vinaroz, ku
ris paskutinėje Iszpaniszkoje 
kareje neteko kojos ir raukos, 
per trūkimą szrapnelio, turėjo 
pritaisytas gumines, o kada ei
davo gult, tai nusiimdavo nuo 
saves.

Nesenei įpulkaunlinikas priė
mė nauja tarnaite Almazora, 
kuri da nežinojo apie nelaimia 
savo pono, o kada atėjo jam pa
tarnauti, jisai tare in ja:

“Te, paimk, isztrauk' mano 
ranka,” ir gumine ranka tuoj 
radosi rankose drėbanezios 
tarnaites. Bet galima sau per- 
statyt baime merginos, kada ri
tėjo kaleina ant kojos. Pra
dėjo drėbėt, stovėdama priesz 
nepaprasta žmogų, kuris buvo 
sudėtas isz guminiu daliu.,

Senas kareivis matydamas 
josios didele baime, o norėda
mas isz jos turėti juoku, at- 
kiszias galva prasze jos grąžei: 
“O dabar szirdžiuk, nutrauk 
man galva.” 
man galva! ’ ’

To buvo už daug del tarnai
tes kuri klykdama kiek turėjo 
pajėgu, rodos, kad ja pikta 
dvasia vejiesi, iszbego laukan ir 
iki sziam laikui nesugryžo pas 
savo poną.

LAUKINEI FILIPINIECZIAI 
NUŽUDĖ TRIS ŽMONIS.
Manila, Filipinai.— Sztamas 

Filipiniecziu vadinami Ilongo- 
tlai, nužudė dvi moteres ir vie
na vyra kaime Cordillera, kai
nuosią. Valdžia nusiuntė su
imti žudintojus ir juos nubaus
ti. Buvo tai alkerszinimas- 
laukiniu už suszaudima 21 
Ilongotui už žudinsta Kri'ksz- 
czionisžku Filipiniecziu. Tasai 
sztamas žmonių tiki kad už už- 
muszima vieno isz ju, turi jie 
aplaikyti viena galva už kožna 
juju tautieti.

SAVŽUDINSTOS DIDEJE 
MOSKVOJE.

Moskva, Rusija.—Savžudins- 
tes pradėjo padidėti Rusijoj, o 
ypatingai Maskvoje ir kituo
sią didesniuosia miestuosia. 
Valdžia tuom yra labai nusimi
nus, nes žino gana gerai, kad 
gyventojai priskubina sau mir
ti, ne kaip toliams kentėti po 
Bo'lszevikiszka valdžia.

Vyrai ir moteres naudoje vi
sokius budus del atėmimo sau 
gyvasties. Tik in viena san- 
vaite laiko 'nusižudė laszftuo- 
niolika ypatų. Daugelis mer
ginu nusižudė isz priežasties 
subjauriuimo ir bedarbes, nes 
neturi isz ko maitytis.

BUVO JAI UŽ DAUG TOKIO 
PASIELGIMO.

Spartensburg, Pa. — Mrs. 
Gene Kuliu dovanojo savo vy
rui kada jis in ja mete sunku j lietuviszkas graborius į | 
misingini liktorių, penkes, to- 
rielkas, puoduką su kava ir 
lempa liet kada jis in ja mete 
juoda kate taip smarkiai kad 
toji iii kėlės minutas pastipo, 
to jau buvo jai už daug ir da
bar motere užvede teismą ant 
persiskyrimo nuo tokio vyro.

Sztai Angliszkos armotos kokios randasi ant laivo “Iron Duke.” Tokios armotos 
pasveikins nauja neprieteliu Italija kuri ana diena inženge in kare ant szalies Vokietijos.

Ar gi Amerikoniszki Laivai Iszrodys Szitaį?

Sztai naujausio budo kariszkas laivas, kokius valdžia mano dirbti ateityje, kurio 
kulkos negales permuszt nes nuslys kaip vanduo nuo anties plunksnų. Kariszkas komi
tetas peržiuro szita modeli ir jeigu užtvirtins ji tai padirbs kelis tokius ant iszbandymo.

Aresztavotas Už Suo
kalbi Priesz Anglija

Kapitonas Archibald 
Ramsey, narys Angliszko 
parlamento kuris buvo ar
esztavotas su kitais už suo
kalbi priesz Anglija ir isz- 
davima visokiu valdiszku 
slaptybių del svetim-tau- 
tiszkiems sklypams. Todėl 
sziadien Anglija neturi pa
sisekimo karėj e per tokius 
Judoszius kurie už szmota 
aukso iszduotu ir savo mo
tina.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKI!'!

! L. TRASKAUSKAS i i

.aidoja kunus numirėliu. Pasamdo t 
automobilius del laidotuvių, Krik- { 
Vestuvių ir kitokiams reikalams, j

Bell Telefono Numetąs 78
520 W. Centre St. Mabanoy City j

Belgijos Karaliszka Szeimyna

Karalius Belgijos, Leopoldas, atsisakė nuo Karalisz- 
ko sosto ir dabar nežine ka jis veiks ir kur pasidės. Isz 
kaireses yra: dukrele Juzetina, sūnelis Albertas ir nas- 
ledninkas Baudoin, karaliene motina Elzbieta, karalius 
ir jo brolis.

Aplaike Nauja Dinsta

Prezidentas Rooseveltas 
paskyrė Sumner T. Pike, 
Republikona, isz Maine, 
ant Securities ir Exchange 
komiteto. Pike supranta 
aliejaus pramonysta.

§■ Kas nuo pikto szalin- 
damasis pergali pagundas, tas 
yra laimingu bet atsiduodantis 
in vale blogu pageidimu, var
guose jiszskensta.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztiklmiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 
_ Geriausis Ambulance

i patarnavimas s z i o j J)
apylinkėje. Bile ko-

Sy kiam laike; diena ar
p nakti. Visada turi pil-

Aį. na pasirinkimą meta- uAl.
W' liszku ir kieto medžio ¥
|į Grabu. Laidoja nu- |
I; milelius pagal naujau

sia mada ir mokslą.
u Turiu pagialbininke 
į moterems. Prieinamos

L prekes.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 532-J__ __




