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m 51 METAS

Isz Amerikos
86 ŽMONES

ŽUVO SNIEGINĖJE 
V1ESUL0JE

DAUG AUTOMOBILIU UŽ
PUSTYTI IR SUSTOJO ANT

PLENTU — DAUG 
NELAIMIU.

Washington, D. C. — Dane- 
szimai isz visos Amerikos pra- 
nesza apie nelaimes laike pas
kutines sniegines viešnios. Be
veik isz visu miestu daeina te
legramai kad žuvo žmonių nuo 
szalczio ir visokiu nelaimiu 
laike sniegines viešnios. Mano
ma kad žuvo gal daugiau kaip 
86 žmones. Ant plentu sustojo, 
užsnigo arba suszalo daugiau 
kaip 6,000 automobiliu ir tro- 
ku. Bostone ir kituose dide
liuose miestuose turėjo naudo
ti arklius ir roges, todėl farme- 
rei turėjo puiku pelną prista
tydami žmones in j u gyveni
mus.

PARDAVĖ KIAULES 
PER PIGIAI

GAVO TIEK PEKLOS NUO 
SAVO PACZIOS KAD 

PASIKORĖ.

Mulgrave, N. J. — Tamo- 
szius Macauley, 39 metu am
žiaus, pasekmingas taimeris, 
sugryžo isz miesto kur buvo 
pardavės kėlės kiaules. Kada 
jo pacziule dagirdo kad jis par
davė kiaules labai pigei, pra
dėjo jam iszmetineti ir rugoti 
kad neturės kuom užmokėti 
taksas. Vyras gynėsi ir iszsi- 
kalbinejo kad jau buvo vėlus 
laikas ir nenorėjo vežti kiaules 
adgal namo, bet moteres žan
dai male ir male, neduodama 
vyrui jokio pasilsio, ant galo 
vyras iszbego laukan.

Motere manydama kad vyras 
nuėjo pas kaimyną ant sura
minimo, ėmėsi prie savo darbo 
bet kada vyras nesugryžo na
mo po kokiam tai laikui, pra
dėjo jo jeszkoti. Kaimynai nu- 
eja in tvarta rado žmogeli ka
banti ant virvutes jau sustin
gusi.

Westville, N. Y. — Mrs. Cla
ra Robinson mire po pagimdy
mui kūdikio nes negalima buvo 
pargalbent daktaro in laika.

, N<ew-Yark..—-Daugelis laivu 
pasivėlino atplaukti in pristo- 
va o tieji kurie atplaukė buvo 
apszale ledais ant keliolikos 
pėdu. Kiti laivai buvo dideliam 
pavojuje ant mariu nes siautė 
baisi viesulą su sniegu. Laivo- 
rei turėjo daug darbo užlaiky
ti laivus ant virszunes mariu. 
Daugeli pasažieriu likos sužei
sti laike siūbavimo laivu.

4 METU MERGAITE IN- 
SPEJA ATEITI.

New Ydrk. — In czionais li
kos atvežt®rket-ui4tt-metu mer
gaite, Faith Charity Harding-, 
isz Trucksville, Pa., ant tyrinė
jimo profesorių ir mokslincziu 
kad iszbandyt jos galybe inspe- 
jimo ateities. Kada jos užklau
sta ar prezidentas Rooseveltas 
bus vėla kandidatu ant prezi
dento tai mergaite atsake kad 
jis bus kandidatu vela ant pre
zidento. Ji inspejo kėlės mir
tis savo kaimynu da 'kėlės san- 
vaites priesz ju mirti, kurios 
iszsipilde ir kitus atsitikimus 
apie kuriuos niekas nežinojo 
ne nesapnavo. Bet apie tuos da
lykus tuojaus u'žmirszt-a ir ne
atsimena todėl tėvai tuojaus 
užraszo in knyga.

KUNIGUŽIS DVORECKIS 
YRA LIETUVYS.

•Boston, Mass., — Tik dabar 
iszsidave, kad kunigužis V. 
Dvoreckis yra Lietuvys, buvu- 
sis klebonas Ukrajiniecziu Me
todistu, bet Lietuviszkai neno
rėjo kalbėti, sakydamas, kad 
nemoka, nors jo motina ir bro- 
lei kalba Lietuviszkai gerai.

Kunigužis Dvoreckis kaipo 
Metodistu dvasiszkasis, (buvo 
vedes ir turėjo vaiku, bet jo pa
ti yra mirus ir pasiliko nasz- 
lys. Badai jisai labai mėgdavo 
su merginoms po naktinius 
kliubus baliavoti, todėl jam 
reikėjo pinigu, o kad pinigu 
pritruko, tai jisai pasisamdė 
sau jauna parapijona, Petra 
Szeczuka, 21 metu, kad tasai 
nužudytu jo duktere. Kunigu
žis tikėjosi apdraudimo už 
duktere $5,000, nes duktere bu
vo apdrausta tik ant $2,500, o 
jeigu numirtu staiga mirezia 
tai atlaikytu penkis tukstan- 
czius doleriu. Bet planas ne
pasiseko ir likos aresztavotas 
ir bus elekrikiuotas. Taip ra- 
szo “Keleivis.”

REPUBLIKONISZKA KON
VENCIJA BUS LAIKOMA 

FILADELFIJOJ.
Philadelphia, Pa. — Tautisz- 

kas Komitetas nutarė kad Re- 
publikoniszka konvencija ant 
iszririkimo kandidato ant pre
zidento bus laikoma mieste Fi
ladelfijoj, 24-ta diena Birželio- 
Juniaus. Badai miestas pasky
rė 250 tukstancziu ant užden
gimo kasžtu tosios konvenci
jos.

JTUREJO PABUCZIUOTI SA
VO PACZIULES KOJAS 

UŽ BAUSME.
Baltimore, Md. — Aleksas 

Sibidki likos paszau'ktas in sū
dą už skaudu sumuszima savo 
pacziules Jadvygos o kada ad
vokatas moteres apreiszke so
džiui buk Aleksa nėra vertas 
pabucziuoti kojas savo mote
res, sudžia buvo kitokios nuo
mones ir apreiszke kad Aleksa 
gali tai padaryti ir prispyrė už 
bausmia pabucziuoti kojas sa
vo nuskriaustai moterei.

Aleksa atsiklaupęs sude pa- 
bucziavo kojas savo Jadvygu- 
tes ir prisiege daugiau neplak
ti ja. Abudu iszejo isz sūdo 
juokdamiesi nes tai buvo antru 
kartu kad Aleksas atsiklaupė 
prie kojų savo prisiegeles nes 
pirma karta buvo kada jis mel
de jos szirdeles, kad už jo tekė
tu. -

Anglija Sėja Bombas Ant Žieminiu Mariu \

Angliszki lekiotojai sėja ‘bombas isz efroplano ant North mariu ant kuriu daugelis Vo- 
kiszku laivu plaukineja ir užklupineja ant AJbglisžIku pakraszcziu.

L-  . —'—— ' . ....................

MELDE PASZAUTOS MO
TERES KAD JI NU- 

SZAUTU.
Washington, Pa. — Už tai 

kad buvo praszalintas nuo dar
bo, bernas 'Glenn Plant, 28 me
tu, atejas pas farmeri Ralph 
Caldwell, 35 metu, mirtinai pa- 
szove jo paezia po tam melde 
jos kad ji nuszautu. Motere be
veik mirsžtanti, su savo dviem 
mažais vaikais nuėjo pas savo 
kaimyną apie tūkstanti pėdu 
tolumo, apreikszdama kas atsi
tiko. Duota apie tai žinia poli
cijai kuri brido per sniegą sze- 
sziu pėdu gilumo ir ant galo 
pasiekė sužeista motere nuvež
ti in ligonbuti. Kada motere 
amate kad bernas atėjo su ka
rabinu, mėtėsi priesz savo vy
ra, uždengdama ji savo kruti
nę. Vyras isz baimes iszbego 
laukan ir tame tai laike bernas 
szove in jo motere.

RADO TURTĄ PO JO 
MIRCZIAI.

Cardington, Wis. — Ana 
diena kada Bert Dangles, 70 
metu, valgė pietus restauraci
joj, staigai apsirgo ir krito ne
gyvas nuo szirdies ligos. Kada 
ji nuvežė namo ir padare name 
krata, rado visuose kampuose 
1,263 dolerius bumaszkomis ir 
apie 20 tukstancziu doleriu ver
tes bonu. Dabar valdžia jeszko 
jo giminiu kad inteikti palikta 
turtą bet jeigu neatsiszauks in 
askirta laika tai valdžia ji pa
ims.

POLICIJA GAVOSI IN BEDA 
UŽ BUTLEGERAVIMA.
Trenton, N. J.— Badai szeszi 

policijos vadai ir vienas detek- 
tivas, likos aresztavoti už but- 
legeriavima arielkos ir kitu 
svaiginaneziu gerymu, isz ko 
turėjo gera pelną.

Priek tam ■ daugiau kaip 
szimtas kitu kaltininku likos 
pastatyti po kaucija iki teis
mui. Du vaistinei ipolicijantai 
ir vadas policijos isz Vineland 
taipgi likos pastatyti po kauci
ja. Visi yra kaltinami už par - 
davinejima arielkos pargaben
tos isz kitur. __

KRISTAUS PAVEIKSLAS 
NEDALYPSTETAS 

PER UGNĮ.
Tacuala, N. Mex. —- Prie 

czionaitinio rubežiaus Meksi- 
koniszkam miestelyje ugnis su
naikino bažnytėlė Szv. Kristu
po ir keli žmones likos baisei 
apdeginti kada iszneszinejo 
bažnytinius indus ir kitus da
lykus. Viskas bažnyczioje su
degė. Bet stebėtina kad didelis 
paveikslas perstatantis Kristų 
meldžiantysi darže Alyvų, ap
sisaugojo nuo liepsnos. Nors 
vanduo ir liepsna siautė aplin- 
gui ji bet paveikslo nedalyps- 
tejo. Gyventojai tuom atsitiki
mu likos perimti ir dabar vi
saip apie tai kalba.

Ana diena Jonas nuėjo in 
kromaj nusipirko nauja siutą 
ir pasiemias revolveri nuvažia
vo ant Montrose kapiniu. Vai
kai pajutę kad tėvo nesiranda 
namie ir kad revolveiis isz 
szepos dingo, tuojaus dasipra- 
to, kas atsitiko. Greitai nuva
žiavo ant kapiniu ir surado tę
va gulinti negyva su perszauta 
kiutinia ant paezios kapo.

EUROPISZKI SKOLININ
KAI KALTI DEDEI ŠA

MUI $25,000,000,000.

Washigton, D. C. — Suvie
nytu Valstijų Iždas sziadien 
iszdave savo rokunda kad 31 
Europiszkos vieszpatystes yra 
kaltos Dedei Šamui daugiau 
kaip 25 bilijonus doleriu ir ne
užmokėjo ant tu pinigu 1,053,- 
742,499 dolerius procento.

Procentas ant tu pinigu au
ga kasdien bet tosios vieszpa
tystes negali užmokėti ne sko
los ne procento o bet savo skly
pus apginkluoja nesirūpinda
mi visai apie skola kuria už
traukė laike Svietines kares.

TEISINGOS TEISYBES.

§ Nepirkinek namo be ge
ru kaimynu.

§ Imkie vilnas bet palikie 
kaili.

§ Ubagas kuris sarmatina- 
si neturi giliuko.

§ Žemcziugas uevisados bu
na prietelium bet prietelis vi
sados buna tavo žemeziugu.

§ Ir sergantis vilkas sues 
avinėli.

§ Isz stokos obuoliu turi 
valgyt morkvas.

§ Susidraugauk su vilku 
beit turekie ginklą rankoje ant 
pareikalavimo.

§ Jeigu priimi pas save 
sveczia, dubkie ir jo szunims 
vakariene.

§ Didžiausiu žmogaus ne
vidonu yra jo kvailas draugas.

§ Tasai kuris ka nors par
duoda, apsieis tik su viena akia 
bet tasai kuris perka, turi tu
rėt dvi akis.

§ Beda jeigu avis turi sep
tynis piemenis.

NUSIPIRKO SAU NAUJA 
SIUTĄ — NUSIŽUDĖ ANT 

PACZIOS KAPO.
Chicago, 111.— Szeimyna Jo

no Lehmannu, nuo 4622 Shake
speare uly. apvaiksztinejo savo 
46 m., sukaktuves vedusio gy
venimo ir lauke savo auksiniu 
sukaktuviu. In kėlės dienas 
vėliaus jo pati staigai apsirgo 
ir mirė. Jonas isz gailesezio 
netekimo savo gyvenimo drau
ges norėjo nusiszaut, bet vaikai 
tam užmanimui užbėgo ir ne- 
daleido tęva papildyt savžu- 
dinsta. Apsimalszino in kėlės 
dienas ir rodos truputi pra
linksmėjo ir tankei lankėsi ant 
kapo savo paezios.

ATVIRAS ŽYDAS.

— Pasakyk man, Leibuk, ko
dėl peleda tiktai nakti lekioja ?

Žydas: — Asz mislinu kad 
jam kontrabandas nesza.

MUSU VAIKAI

— Tetuk, isz kur imasi vai
kai ?.

— Matai, Mariute, Dievulis 
isz dangaus duoda.

■— Tai gal už pakuta Dievas 
tokius rėksnius prisiunezia. M

Europine Kare|
MASKOLEI PAĖMĖ 312 

FORTUS.
Moskva, Rusija. — Aplinki

nėje Muolos Maskolei paėmė 
312 Finiecziu fortus ir vis arti
nasi areziau Vi'borgo bet ar tai 
teisybe ar tik ant popieros tai 
nežine. Finiecziai meldžia Ang
lijos ir Francijos kad prisiuns- 
tu greita pagialba.

ANGLIJA ISZGIALBEJO 
SAVO 300 LAIVORIU.

London, Anglija. — Anglisz- 
kas laivas užtiko Vokiszka lai
vą Altmark ir iszgialbejo isz jo 
300 Angliszku nelaisviu ku
riuos gabeno in Vokietija po 
tam paliko Vokiszka laiva ant 
uolos ant kurios užplaukė bėg
damas nuo Angliku.

PRANCŪZAI SIUNCZIA 
GINKLUS IN FINLANDWA.

Paryžius. — Francija ana 
diena nusiuntė daugybė gink
luotu tanku ir kitokiu ginklu 
in Finlandija ir daugeli eropla- 
nu ir amunicijos. Taipgi likos 
praneszta jeigu katras isz 
Francuzu geistu instoti in Fi- 
niszka kariuomene tai gali tai 
padaryt bet isz savo liueso no
ro ir be jOkio^privertimo. Ba-' 
dai jau Francuziszki eroplanai 
suszaude daugeli Rusiszku ero- 
planu. •

FINU LINIJA PERKIRSTA.
Lopdon, Ang.,— Isz Helsing- 

forso danesza telegramai, buk 
Maskolei perlauže linija prie 
Summos ant Kareliano. lauko. 
Finai szaukesi pagialbos nuo 
Anglijos, nes ilgai negales ap
siginti nuo Maskolių, kurie su- 
drutineje savo vietas ir paėmė 
jau daugeli fortu. Daugeli ka
reiviu guli ant kariszku lauku 
suszaule ant smert.

KAUKAZE KARE PRASI
DĖS BALANDŽIO MENE

SYJE.
Istabul, Turkija.,— Maskolei 

žinodami, kad ant Kaukaziszko 
rubežiaus prie Turkijos randa
si turtingi szaltinei aliejaus, 
ryje seile ant juju ir kaip rodos 
fenais apie Balandžio menesi 
prasidės kare. Jeigu prie 'to 
daeitu, tai Alijentai ir j u prie- 
szaipastatis ant kariszko lauko 
daugiau kaip milijoną karei
viu.

KOŽNA MINUTA

§ Amerika sunaudoja kas 
minuta po 20,000 svaru tauku 
ir aliejų.

§ Kol perskaitysite szita 
straipsneli tai Amerikoniszkos 
dirbtuves iszplaks 750 nikeliu- 
perik-cencziu. ,

§ Kas minuta Amerikai 
kasztuoja 350 doleriu užlaiky
ti plieno dirbtuves.

§ Amerika iszduoda kas mi
nuta 20 doleriu ant užlaikymo 
mokykln. _ ____ __jt: -

Paskutines Žinutes ]
Bo<- )ta, Kolumbią. -— Asz- 

tuoni žmones likos užmuszti ir 
daug sužeisti per eksplozija 
kariszko magazino. Eksplozija 
sunaikino miesto vandenini 
prūdą.

Los Angeles, Calif. — James 
Rooseveltas, vyriauses sūnūs 
prezidento Roosevelto jeszko 
persiskyrimo nuo savo paezios 
kuri ji apleido koki tai laišką 
adgal.

Caracas, Venezuela. —■ Pa- 
licija apreiszke kad vagys pa
vogė isz szepos 100 tukstancziu 
doleriu kurie prigulėjo prie 
Standard Oil kompanijos ir ke
tino būti iszsiunsti in Ameri
ka.

Washington, D. C. ■— Val
džia surinko padotku ant ge- 
rymo 1939 mete $602,016,511 
arba 35 milijonus doleriu dau
giau ne kaip 1938 mete. Penn
sylvania ir New Yorkas užmo- 
gejo daugiausia.

Niorth, Francija. — Sunkus 
trdkas nusirita nuo kalno 
trenkdamas in kuopa 'darbinin
ku, užmuszdamas dvylika ir 
sužeidė asztuonis.

Budapeszt, Vengrai. — Vėt
ros kurios atlankė czionaitini 
sklypą užmusze apie szimta 
žmonių. Visi trukei buvo pri
versti sustot ėja per Balkanus.

Eastvillė, Va. -^*Du"ojsferiuT 
gaudytojai, afbudu po 65 metus 
amžiaus, suszalo ant smert luo
telyje ant Chincoteague inlun- 
kes. Abudu sėdėjo luoteleje su- 
szale.

Philadelphia, Pa. — Juozas; 
Kuflevski, 33 metu, nužudė 
savo du vaikus ir pats save isz 
priežasties persiskyrimo su sa
vo paezia.

Trumann, Ark. — Alicija Di
ckens ir trys vaikai sudege dc- 
ganeziam name. Visi tame lai
ke miegojo ant virszaus.

London, Anglija. — Sveika
tos ministeris apreiszke buk 
Anglijoj mirė 1355 žmonių nuo 
influenzos in laika szesjriu San- 
yaieziu. Tuks'tanczei serga taja 
liga. ______ _

NEGALĖJO SU JUOM 
SUSIKALBĖT.

Sudžia klausinėje kaltinin
ko!

—■ Isz ko tu gyveni?
—• Isz valgio, ponas sū

džiau.
—■ Ta žinau gana gerai, o 

kur gyveni?
—t Su paezia.
—• O tu balvone, o kur pati 

gyvena ?
Su manim.

—' Kvaili, kur abudu gy
venate £
—Drauge.
—• O gal žinai kada užgi- 

mei ?
— Buvo tai po Gramnycziu.
—■ Kokio esi isžpažiniimot
— Asz nieko neturiu ant 

iszpažinimo, juk nieko nepavo
giau.

— Tai nors pasakyk, isz 
kiek ypatų susideda tavo szei
myna ?

—' Isz septynių, o tai asz, 
mano boba, uoszve, szuo ir trys 
kiaules, _• -"į ' if! _ •



į Kas Girdėt
.Tūlas daktaras sako buk tan

aus bucziavimas yra priežas
tim szirdies ligos...

Na, jau na, ponag daktare... 
O mes buvome tos nuomones 
kad szirdies liga pirma apima 
žmogų o po tam užeina bucz- 
kiai... kaip kada. ......

Labai tanikei girdime kad 
drabužiu žmogų nedabina. Gal 
but bet tame yra daug teisybes 
nes apvertus ta ji dalyka kitaip i 
tai turime pripažint kad dra
bužis žmogų apsaugoja nuo ka
lėjimo.

Kas tam netiki, tegul bando 
iszeiti isz stubos ant ulyczios 
nuogas...

Gyventojai Weston, Ohio, 
sumanė surengti paszelpinius 
perstatymus ir koncertus Ne- 
deliomis ant naudas suszelpi- 
mo bedarbiu.

Priesz tolti užmanymą pasi- 
prieszino Protestoniszki kuni- 
gužei nes kaip jie tvirtina, yra 
tai paniekinimas Nedeldienio 
tįesu ir yra grieku.

Ka tieji dyasiszki supranta 
apie mielaszirdyste ir szelpi- 
ma savo artimo bėdoje? Tokiu 
veidmainiu randasi kožnam
V'• - • ■ ■■ 1

mieste.

Du. medžiai szale viens kito 
auga ir ju lapai ir žieve iszrodo 
vienokia, toje paezioje žemeje 
suleidę savo szaknis bet nuskį- 
ni ju vaisi — nuo vieno ir nuo 
kito — vieno obuolei buna sal
dus o kito ruksztus.
"'^Fanasziai būna ir su žmoni- 
mis: vieno tėvo ir vienos moti
nos vaikus. Isz veido ir kalbos 
iszrodo vienoki bet ju budai 
taip skirtingi kaip tu obuoliu 
smokas.

Daugelis žmonių savo bū
duose yra tidk, skirtingi kad 
nekurie visada ką žada atlikti 
bet nepadaro o kiti visai nesi- 
rengineja ir be jokiu prižadėji
mu didelius darbus padirba.

Teisingai Indusu mokslin- 
czi.us tpasake: “Nors obuoliai 
ant vieno medžio auga bet ne- 
rąsi dvieju vienas kitam pana- 
szįu, taip ir žmonių nerasi kad 
butu vienas (kitam panaszus 
budais. ’ ’

Laikas nuo laiko kokis tai 
kvailą? reformatorius iszsitare 
buk mes czįonaįs Amerikoj tu
rime visame liuosybe su mote
rimis! Yra tai didžiausia netie
sa nes paimkime ant pavyzdies 
vyra kuris vasara turi neszioti 
skrybėlė, surdutą, kelnes, apa
tinius marszkinius, nektaiza, 
paneziakas, kalniereli, czeve- 
rykus, pirsztines ir da užside
da ant nosies akulorius.

Dabar prilyginkime moteres 
prie vyru: Tos vasara neszioja 
czverti masto kokio tai minksz- 
to sztopo vadinamo “stepins”, 
szlebe, pora paatapliu ir vis
kas.

Jau jeigu tas lygybe tai te
gul ja paralei paima. Vyras, 
jeigu ineina in koteli dideliam 
karsztyje ir drystu nusiimt 
surdota tai patrule ji nuvežtu 
in koza u'ž nemandaguma.

Lai motere nuszauja vyra 
kurio nekenezia tai ja nepa
kars, tiktai nusiuns in kokia li- 
gonbute bet tegul vyras nužu
do motere tai ji suspirgina ant 
elektrikines kėdės. — Tai tau 
lygybe!

Bomba Ir Paskandytas Laivas

Ant pakraszczio Holanderiszku pakraszcziu vilnys isz- 
mete szita mirtina bomba kuri netruko. Tokios tai bombos pa
skandina didžiausia laiva ir viena isz jos auku guli artimoje. 
Buvo tai Holanderiszkas tavorinis laivas kuri tokia bomba
buvo paskandinus.

Kokia tai mokyta moterele, 
Madam De La Cycladia, isz 
Italijos apraszineja savo isz- 
leistoje knygoje buk pagal jos 
nuomone tai pekla, arba praga
ras ne yra taip baisus kaip sau 
žmones perstatineja, kuri su
sideda nevos isz ugnies ir sma
los, po priežiūra kokiu ten vel
niu. Pekla del žmonių yra tai 
svietas ant kurio mes gyvena
me. Yra tai iszmintingas dava- 
džiojimas ir duoda žmogui gi
lu užsimanstyma.

Daugelis senoviszku raszti- 
nin'ku mums perstatineja pek
la kaipo dideli ir gilu pragara 
su baisiu bromu kur liūną kan
kinami nusidejelei smaloje, ug
nyje, kepami ant pecziu kaip 
vįsztos ir badomi su inkaitusio- 
mis geležimis. Bet tas ne yra 
tikra peikia. Tikra pekla yra 
žeme ant kurios gyvename. 
Yra ji nuomonėje tinginio, tur
tingo ar vargszo kuris neturi 
tolimesnes vilties del gyveni
mo, kuris praleido savo gyve
nimą ant nenaudingu užsiėmi
mu kad jam gyvenimas butu 
vertas gyvenimo ant svieto.

Pekla yra tai tuszt urnas, a be-, 
jotiszkumas gyvenime ir gy
vasties — darbas mislia ir 
darbsztumas veda žmogų pir
myn prie gyvenimo rojaus...

Liežuvis žmogui yra labai 
reikalingas inrankis nes be lie
žuvio žmogus negalėtu kalbėti 
o ypatingai butu sunku ir gy
vastį užlaikyti nes negalėtu 
tinkamai pavalgyti o priek tam 
liežuvis yra labai Medingu 
daigtu ant žemes. Be liežuvio 
butu negerai bet liežuvi nesu- 
valdanti, taip pat kyla pekla.

Tas pats liežuvis tarnauja 
del vsokiu piktybių. Su tuom 
paežiu liežuviu godžiai valgo 
ir pamazgas laka. Tas pats lie
žuvis tarnauja kalbant ir mal
daujant, keikiant ir piktžo
džiaujant. Su tuom paežiu lie
žuviu teisybe pasakoja ir me
luoja, užtaria nekaltuosius ir 
kitus paniekina. Liežuvis su
taiko, ramybe daro, perskiria, 
įsupeszdina ir suramina, o ir i : .Dievą garbina.

Jeigh liežuvi už dantų laiky
sime tai busime laimingais bet 
jeigu ji paleisime ant liuosos 
valios, pasiliksi jo nevalninku 
ir daug nukentėsi. Liežuvis 
gerbdamas žmonis, įszkelia ji

_____ ■■ , , ,_____ _____

Isz Visu Szaliu■ ■ i ,. ~ -

RADO 30 VAIKU 
SUSZĄLUSIU

• GYVULIU VAGONE.

RYMAS, ITALIJA., — Len- 
kiszka ambasada ezionais ap- 

1 laike žinia, buk 30 Lenkiszku 
! vaiku suszalo gyvuliu vagone 
ant smert, kada trūkis pribuvo 
isz Poznanians in Sandomieri. 
Buvo tai vaikuczei iszguiti isz 
Lenkijos isz tu daliu, kurias 
užėmė Vokiecziai. Vaikai ra
dosi szaltam vagone septynes 
dienas kelionėje be jokios szilu- 

i mos.
Isz Stotino Vokiecziai palie

pė apleisti 900 Žydams kuriuos 
iszgabeno in Lenkija ant apsi
gyvenimo. Vokiecziai davė tik 
kėlės valandas tiems nelaimin
giems Žydeliams, kad apleistu 
savo namus ir pasiimtu tik rei-
kalingiausius dalykus. Visa ju 
turtą Vokiecziai konfiskavo.

AMERIKONKA SURADO SE-

VALGO ŽMONIS
SUVALGĖ SAVO PRIESZA 
IR JO SUNU — DAUG PA-

NASZIU ATSITIKIMU 
RUSSIJOJ.

Nizni Tragilsk, Russija.,— 
Nuo kada Russija pradėjo kare 
su Finląndija ir pradėjo už- 
griebinet visa maistu dauge- 
liose valstijose nuo tenaiti- 
niu ūkininku, kurie patys ma
žai turi maisto, todėl pradėjo 
vieszpataut didelis badas, kad 
nekuriose vietose gyvento
jai pradėjo valgyt žmogiena. 
Ka tik sugrižusieji keleivei isz 
gilumos Russijos apsakineje 
buk riebiam žmogui grasina di
delis pavojus ir stączei tokiam 
žmogui negalima pasirodinet 
nakties laike ant ulycziu. Tuoj 
kas tokis užnėrę, kilpa ant kak
lo, intraukia in koki kiemą il
su Diev su jo gyvastimi.

Sztai ka vienas isz tųjų kelei
viu pasakoja:

Du tėvai neužgąnadyti savo 
sunais nutarė juos nužudyt ii 
kunus suvalgyti. Staigai dingo 
vienas isz tu sunu. Antro tėvo

in padanges — bet tas pats 
liežuvis žmogų ir užmusza. Lie
žuvis vedamas geros szirdies, 
padaro žmonim daug gero bet 
liežuvis blogos szirdies vietoje 
vesti visai žmonijai ramybe 
.sudrumsezia ir in visokias ne
laimes juos instumia. Laimin
gas yra tas kuris moka savo 
liežuvi suvaldyti, toks žmogus 
svietui yra labai brangus.

Nelaimingas tas, kuris ati
duodą liežuviui visa valia; taip 
darydamtts jis pats sau ir žmo
nijai sukelia neramybe ir di
džiausius nepasisekimus. To
dėl mokykimės' visados savo 
liežuvi suvaldyti o neleiskime 
kad jis mumis valdytu, nepla- 
kime liežuviu savo artima, ne
draskykime jam szlove, neže
minkime jo gera varda. Kas 
savo liežuvi nemoka suvaldyt, 
tokis yra priskaitomas prie 
beproeziu. Visi tieji myli liežu
viu kitus plakti kurie neturi 
sveiko proto, arba yra .savo 
protą suterszia svaiguleis.

Žmogus tikrai mylintis Die
va niekad nedrys savo artima 
plakti tuom liežuviu.

NOVISZKA SKARBA.
Epinal, Francija., — Tula 

Amerikoniszka moterele isz 
New Yorko, nuvažiavo in Fran
cija, suszelpti atstatyme su
griauto miestelio Fraize, laike 
svietines kares, rado terp griu
vėsiu tūlo mūrinio namo puodą 
su 800 senoviszkais pinigais. 
Daugelis isz tuju pinigu paėjo 
isz laiku kada da Kolumbas ne
buvo suradęs Amerika. Dau
gelis buvo isz keturiolikto ir 
penkiolikto szimtmeczio. 
meczio.

Visi surasti .skarbai Franci- 
joj priguli prie valdžios, bet ra- 
dyke aplaike už suradimu tre- 
cziadali tojo skarbo, kuria atsi
vežė in Amerika ir dovanojo 
del Metropolitan muzejaus 
New Yorke.

sūnūs matyt prijautė likimą 
savo draugo ir nusprendė nepa
siduot. Apsiginklavo kirviu 
ir lauke, kada ateis ant jo eile. 
Sztai tūla vakara pas jo tęva 
ateina ju kaimynas, užmusz- 
tojo sūnaus tėvas. Vaikinas 
numanydamas ko jisai atėjo, 
reže atėjusiam in kakta sp kir
viu ir padėjo ant vietos negy
va. Tėvas pasakė sunui: “Ge
rai sūneli padarei, asz esmių 
valgęs jo sunaus kuna, dabar 
drauge su tavim suvalgysime 
ir tęva.”

Valdžia negali užbaigti viso
kiu žudinszcziu, nes žmonys 
slepia tuos prasižengėlius, o 
priek tam nėra kam daryti pa
tetika, nes kareiviai yra siun- 
eziami in Finlandija, o polici
jos kone visai nėra.

DARBININKES
Ar ekonomine būkle ant kiek 

persimainytu jeigu vedusios 
moterys prasiszalintu isz vie- 
szu, ir privaeziu darbu ir tie 
darbai butu pavesti vyrams ?

Tas klausimas šukele daug 
žingeidumo per visa szalf. 
Daug žmonių laiko kad delei 
dabartines ekonomines pacle- 
ties butu gerai jeigu moterys 
kaip tik iszteka prasiszalintu 
nuo darbu kad toks žingsnis 
nevykdintu jokiu permainų a- 
matuose, pramonėse ar vlesz- 
uose darbuose. Kita puse sako 
kad tas neprisidėtu prie iszrisz- 
imo bedarbes szioje szalyje, 
kad vedusios moterys turi to
kia pat teise dirbti kokia turi 
kiekvienas darbininkas Jung. 
Valstijose. Daugumoje atsiti
kimu isztekejusios moterys pri
verstos dirbti kad užlaikyt sa
vo szeimynas. Abi puses siūlo 
visokiu argumentu, bet pasilie
ka kiekvienam asmeniui nusta
tyti savo nuomone.

Iki sziam laikui szitie gin- 
czai apie tokes isztekejusias 
darbininkes pasiliko tik kalbo
mis, 'bet dabar dalykas tapsta 
rimtesniu dalyku su invedimu 
sumanymu, valstijų legislatli
rose, tie sumanymai varžo tei- 
sės vedusiu moterų prie darbo.

Asztuoniose valstijose siūlo
ma, kad isztekejusios moterys 
butu sulaikytos nuo darbo vie- 
szuose ofisuose jeigu vyrai dir
ba arba turi iszlaidu užlaikyti 
szeimynas.

Illinois valstijoj byla aprūpi
no, kad isztekejusi moteris ne
gali dirbti jeigu ineigos jos vy
ro yra $1,500 ar virsz. Refer
endumas Massachusetts valsti
joje pavėlino legisliatura pri
imti instatymus liecziant sam
dymą moterų vieszuose ofisuo
se bet valstijos aukszcziauses 
teismas laike kad uždraudimas 
tokio darbo vedusiom moterem

peržengia Massachusetts vals
tijos ir federate konstitucija.

Prieszai, tie kurie ragina at- 
statyma isztekejusiu nuo dar 
bu, sako, kad szitos moterys 
dirba tik užsidirbt pinigu savo 
reikalams. Kad kada moteris 
iszteka veiklumas sumakintas. 
Ir kad praiszalinimas szitu mo
toru isz darbu palengvintu be
darbi. ’

Szituos visus argumentus■ ; -.t - ° >, įj •

karsztai kontes'tuoja Jung. Val
stijų Darbo Departamento Mo
terų Biuras ir Moterų Balsuo
toju Lyga. Pasiremdamos isz- 
tyrinėjimais valdžios ekonomi
niu žinovu vestus, jos griežtai 
pareiszkia, kad moterys diroa 
todėl kad. jos priverstinai turi 
dirbti, kad daugumas isz ju ar 
pilnai ar isz dalies užlaiko savo 
szeimynas; kad ipoteru veiklu
mas nei ant kiek nėr silpnesnis 
su isztekejimu. Ir galu gale, 
jos primina, lygias progas vi
siems piliecziams, ką gyąran- 
tuoja konstitucija. Ir visi su
manymai sulaikyti pasamdyma 
isžtpkejusiu moterų netik yra 
pavojingi szeimyoms, bet skai
tomi grasinimais ant vieno 
svarbiausio ramsezio, kuris bū
tinai reikalingas demokratijai, 
tai asmens teise daryti ka jis 
nori daryti, daryti kas jam rei
kalinga .daryti, ir laikyti dauba 
pagal jo gabumo ir tinkamumo.

“Szimtai tukstaneziu moterų 
dirbą dviguba darba,” sako 
Mary Anderson, Moterų Biuro 
vedėja, “ju prisidėjimas prie 
vieszo darbo neipaliuosuoja jas 
nuo naminiu pareigu. Jos turi 
prisidėti prie szeimynos ineigu. 
Daugumas isz ju su mielu noru 
prasiszalintu nuo vieszo darbo 
jei tik szeimynos galva galėtu 
uždirbti užtektinai pinigu Už
laikyti szeimyna. Jeigu duosi
me tokiam pasiprieszinimui 
pletetis, szioje szalyje, tai tas 
viskas nepranaszauja gero szei- 
myniniam gyvenimuo.

—F.L.I.S.

Mrs. Laura Huntley, isz 
Fredricksburg, Carolines, jesz- 
kodamas ko nors senam kupą- 
re kuris prigulėjo prie jos bo
butes, užtiko puikius perlus 
vertus apie penkių tukstaneziu 
doleriu.

Gal ir jus surasite senam ku- 
pare ne perlus bet sena atminti 
pavidale senos maldaknyges 
kuri reikalauja nauju apdaru, 
prisiunskite ja pas mus o mes 
apdarysime kaip nauja isz ko 
turėsite džiaugsma.

Vasario—Februariaus mene
syje pripuola sekanezios szven- 
tes ir atmintis kaip:

22 diena 1387 mete Lietuvei 
priėmė Krikszczioniszka tikė
jimą.

22 diena Washingtono gimi
mo diena.

24 diena Sav. Motiejaus ap- 
asztalo.

25 diena pirmutinis revolve
ris iszrastas 1836 mete.

28 diena pirmutinis geležin
kelis gavo patentą 1827 mete.

ISZ LIETUVOS
UŽTROSZKO 2 MERGINOS.

Kadangi Lietuvoje malku 
jau nebegalima gauti, nes tauti
ninku valdžia miszkus iszpar- 
dave, tai žmones szildosi viso
kiomis sziukszlemis ir durpė
mis. Isz to atsitinka ir nelai
miu. Sztai, Tanpucziu kaime, 
Mariampoles apskrity, dvi jau
nos tarnaites pas ūkininką pri- 
sikureno krosui durpėmis, ma
tyt, da nebuvo iszdegusios ge
rai nes priėjo smalkiu ir sekan
ti ryta abidvi merginos rastos 
užtroszkusios. K. Ragaityte, 
17 metu amžiaus, buvo visai 
negyva o jos drauge buvo nu
gabenta in ligoribute da šu ma
žais gyvybes ženklais.

PABUVĘS VIENUOLIU — 
VIRTO PLESZIKU.

Eržvilko vals., gyventojas 
Bron. Ridzeviczius, dar vaiku 
būdamas instojo in viena vie
nuolyną ir ežia turėjo ne tik po
terius kalbėti, bet ir dauba 
dirbti. Gyvenimas vienuolyne 
Ridzevicziui nepatiko, ir jis pa
bėgo. Ridzevicziaus tėvas ūki
ninkas, bet įsunus nenorėjo 
dirbti lauko darbu, tai stengėsi 
prasimanyti kitokį verslą. Jis 
sugalvojo tapti plesziku. In- 
sig’ijo pistoletą ir dideli suo- 
miszka peili įprisijuose prie

pinigus. Isz vieno ūkininko 
jaunas pleszikas atemes kelis 
litus, o antras nieko neturėjo, 
tai plesziko buvo iszbartas, 
kam tuszcziomis kiszenemis va
žiuoja.

Kita diena jis nuėjo in Viduk
le ir vienam restorane papieta
vo. Papietavęs isztrauke re- 

I volveri ir ten buvusius žmones 
J privertė pakelti rankas auk- 
szityn ir atiduoti pinigus:

Vienas užpultuju sugebėjo 
paszaukti policija ir Ridzevicz
ius buvo suimtas.

I . -

Tardant ilgai buvo aiszkįna- 
ma, ar kaltinamasis yra norma- 
lūs ir ar nusimanė savo darbo 

. i ■ ■ t

pasėkas. Szis klausymas juo 
labiau teko pagrindinai isz- 
aiszkinti, neis buvo keliama 
versija, kad tėvas esąs nenor
malus, taigi kaltinamasis galis 
būti paveldejes kokiu nors psi
chologiniu sutrukimu.

Teismo medicinos ekspertai 
pripažino kad kaltinamasis 
yra nonnalus ir suprato savo 
darbo reikszme.

Apygardos teismas Ridze- 
vieziu pripažino kaltu, bet pa
sigailėjęs, nubaudė tik pusan
trų metu sunkiųjų darbu kalė
jimo ir kaip nevisamecziui, 
treczdali bausmes numusze; be 
to nutarė praszyti Prezidento 
Smetonos nubaustojo pasigai
lėti ir likusia bausme dovanoti 
turint vilties, kad vaikezas pa
sitaisys.

§ Suv. Valstijoms kasztuo- diržo. Viena nakti jis nuėjo 
ja daugiau kaip po 20 doleriu prie kelio ir sustabdė viena ir 
ant užlaikymo imigracijos bju- antra keliu važiuojanezius uki- 
Uo. I ninkus, reikalaudamas atiduoti

§ Amerika iszduoda po do
leri kas minuta ant užlaikymo 
keliu Alaskoje.

BEVEIK 11,000,000
DARBININKIŲ

Paskutinis Cenzas, 1930m., 
parode, kad 10,750,000 moterų 
naudingai dirbo. Isz tu, apie 
7,850,000 dirbo pramonėse ar 
amatuose, ir liekamos prisidėjo 
prie profesijų, daugumas mo
kytojos mokyklose. Isztekeju
sios sudaro apie 6-ta procentą 
visu samdomu asmeniu. Trys- 
kdtvirt dalys motoru dirbo i ■ 
krautuvėse ir fabrikuose, ar 
naminėje ar asmeniszkoje tar
nystėje.

Isz kiekvieno 10 dirbaneziu 
motoru tik 2 dirba fabrikuos, 
bet yra industrijų kuriose mo
terys sudarė didesne puse visu 
darbininku. PaV., gaminime 
megztu daiigtu 64 procentas vi
su darbininku yra moterys; ga- 
minime pirsztuniu 84 procentas 
ir stkepetaieziu 88 procentas. 
Kiton pusėn, automobiliu, me
talu ir baldu industrijose tik 
nuo 3 iki 7 procento darbininku 
yra moterys. Kaip praeityje, 
taip ir sziadien verpimas, audi
mas, drabužiu gaminimas ir 
konservavimas maisto, yra mo
terų industrijos.

Gaminimas audeklo samdė 
beveik puse milijono moterų, 
paskutinis cenzas rodo ir mais
to industrijos samdo dar kita 
172,000. Suvirsz 6,000,000 mo
terų uždirbo algas ne-iszdir- 
byseziu industrijose, kaip kle- 
rikaliszkuose užsiėmimuose, a- 
matuose, vieszbucziuose ir val
gyklose, telefono ir telegrafo

tarnystėje, skalbinycziose ir 
naminėje tarnystėje.

Aiszku, kad plianas prasza- 
linti darbininkes isz naudingu 
užsiėmimu yra fantastiszkas. 
Bet ar moters naudingumas 
kaipo darbininkas, baigiasi 
kuomet ji iszteka? Ar galima 
pritaikinti senoviszka patarle 
“Moteres vieta yra namuose,” 
prie sziadienos moderniszko 
painaus ekonominio gyvenimo? 
Tas klausimas sziadien sujudi
no daug protu Amerike.

—F.L.LS.

§ AmerikonisZki geležinke- 
lei iszduoda kas minuta po 9 
tukstanezius doleriu ant vedi
mo geležkeliu. »

§ Argentina, Pietinėj Ame
rikoj taip pakilo apszvietoj kad 
sziadien turi daugiau kaip 4,- 
000 aptieku, 10,000 daktaru ir 
praleidžia po 40 doleriu kas 
minuta ant gyduolių del ser
ga neziu žmonių. - • ■ -v-

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriua 

:: Gabiausias Balsamuotojas sS

I
 Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko- kAL 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- JL 
na pasirinkimą meta- j&į 
liszku ir kieto medžio ( 
Grabu. Laidoja nu- II į

mirelius pagal naujau- II i 
šia mada ir mokslai II l

Turiu pagialbininke B 
moterėms. Prieinamos J. 
prekes. SsaDU OFISAI:

MAHANOY CITY; 516 W. Spruce St. 
Bell Telefonas 149 u-;

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 
BeP Telefonas 532-J

__
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Ir gryžo vėl prie karveliu, 

kaiminiu, radastų, alyvų ir vai
ku kurie bėgioja gatvėmis. 
Tuojaus užmirszo apie ta atsi
tikima.

Po dvieju metu atvyko vėl 
koks jaunas rabinas isz tolimo 
kraszto ir bemokindamas 
szventinyczioj susigincziiiio su 
vietiniais rabinais už aiszkini- 
ma Raszto. Tuojaus tas rabinas 
atkreipė ant saves visu atyda. 
Pasakojo apie ji daug instabiu 
dalyku. Bet ne viskas daejo 
Jesses ausu, kuris ant susirin
kimu vis ilgiaus miegodavo ir 
labiaus prisiriszo prie karve
liu nes nupuolęs ant kojų nega
lėjo aplankyti kaimine. Bet ka
da dalykas pajudino visas sfe
ras ir iszsiplatino negirdėtos 
žinios apie rabino kalbas, Jes
se po truputi eme prisiklausi- 
net ir tai tuom labiaus kad da
gi jo sūnūs buvo pasipiktinę 
rabino pasielgimais, kuris rim- 
cziausius vyrus pavadino ap
gavikais, prilygino juos prie 
iszbaltytu grabu ir grasino 
jiems pragaro liepsna.

Jesše tik szypsojosi ir kalbė
jo sunams:

— ’Tas jaunas rabinas kalba 
teisybe. Jis kalba atvirai. Juk 
pasakykit, brangus vaikai, ar 
nėra apgaviku Salatjelius, ar
ba Menasse, Eliakimas? Ar ne- 
panaszus in baltintus grabus 
Aleksandra, ir Mattata, Nata- 
nas ir Esle? Ar neužsitarnavo 
ant pragaro ugnies puse musu 
didžtureziu? Esses, ana, sūnūs 
užmusze akmenimis du mano 
karvelius o Natanas skolina pi
nigus del lupimo nuoszimcziu, 
nors sudija Synhedrione. Jie 
visi ir visados sudija! Sudijo 
per visa gyvenimą, tai ir juos 
kada nors sudis. Man to rabino 
kalba labai patinka.

Kad Jesse nebūt nuolatos 
miegojus ant rodu, jis butu isz- 
girdes svarbesniu žinių apie 
jauna rabina. Ant jo galvos 
rengėsi audra ir perkūnijos bu
vo rankose tu, isz kuriu susidė
jo Synhedrionas.

Ketino ji sugaut ir statyt 
priesz suda. Reikėjo balsuoti. 
Iszbudino Jesse ir aiszkino ka
me dalykas.

Kada Jesse iszgirdo koki nu
tarimą reikia balsuoti, jis tam 
pasiprieszino.

Prasidėjo baisi kova ant žo
džiu. Jesse pirmu kart sutiko to 
ki prieszginuma. Bet senis, pa
pratęs kad jam nusileistu, sto
vėjo ant savo. Ginczas augo ir 
tęsęsi tolyn, inirtumas perejo 
visus padorumo rubežius. Tūli 
priszoko prie Jesses iszkalbe- 
dami jam jog vienaip kalba o 
kitaip elgiasi. Jesse gynėsi ant 
visu pusiu, iszreiszke dideli 
proto miklumą ir iszkalbuma 
ir dasieke to, jog galutinis nu
sprendimas buvo atidėtas iki 
sekaneziam susirinkimui.

Tuo tarpu jis nuėjo in szven- 
tinyczia kur kalbėjo aus jau
nas rabinas. Atsisėdo priesz ji 
ir atydžiai klausė. Užpakalyje 
jo stovėjo daugelis Rodos są
nariu- kelti triukszma.

Jaunas rabinas žiurėjo ta| man pauksztis arba avele kai- 
juos savo didėlėms mėlynoms(minėj, ne jus ir jusu pulke! 
akimis ir žodžius savo stacziai 
ta juos kreipė.- Iszmetinejo 
jiems veidmainyste ir blogus 
pasielgimus. Bare juos ir .žo
džius Raszto prie ju taikė.

— Giriatės — kalbėjo jis — 
Dievobaimingumu, lyg kad

trukszma, kad tolesniu‘kalbe-' atnesze grudu, here juos pauk-

mas yra lingavimas gaivu bet 
isz szirdžiu jusu lenda gyvates 
kurios žudo artymus nuodingu 
inkandimu. Artymi tyli nes yra 
silpni; Vieszats ant augszty-( 
biu taip-gi tyli nes kantrus.1 
Bet ateis sūdo diena ir Viesz
pats atdarys jusu szirdis o pa-' 
rodys užslėptus jose žalczius 
ant pasistebėjimo visos pašau-( 
les, kuri tikėjo in jusu teisingu-1 
ma. Ir bus jums paskaitytas 
kiekvienas veidmainingas gal
vos nulenkimas, kiekvienas i 
nuodingas artymo inkandimas 
nes yra teisybe kitokia kaip ju-l 
su!. . Giriatės, jog atidaro gle-- 
bins del atėjimo pranaszu, jog 
gyvenant dienose tėvu jusu ne- 
butut dalyvavę praliejime tei
singųjų kraujo. Gente gyvai- 
cziu! Pažiūrėk in savo pasielgi
mus, dirstelk in giluma savo 
szirdies pilnos neteisybių. Jesz- 
kai szapo akyje artymo ir įsep- 
tynesdeszimczia burnu sudiji 
ji, bet kada pranaszas pamato 
rasta tavo akyse ir pabara ta
ve, tu gundai minias, paduodi 
akmenis in rankas idant ta pra- 
nasza praszalinti nuo tavo ke
lio. Graibai iszbaltyti teisingu
mu o viduje dvokianti nuo ar
tymo skriaudos ! Gimine gyvai- 
cziu! Kaip iszsiteisinsi priesz 
Vieszpaties rūstybe anoje sūdo 
dienoje, kada isz eiles tavo su- 
dis be melagingu liudininku ir 
neteisingos prisiegos, bet pasi
remiant ant knygos, kuri yra 
tavo szirdis? Beda jums, veid
mainiai! Beda jums, kurie su- 
dijate ir užimate pirmas vietas 
szventinyczioj!

Kunigai ir mokinti dantimis 
grieže, bandė užstelbt jo žo
džius. Bet Jesse in juos atsi- 
gryžes skeseziojo rankomis ir 
kalbėjo:

— Ar jis netiesa įkalba? Lyg 
ne taip yla ?

Jaunas rabinas padare ant 
jo labai gera inspudi. Baugino 
kaltininkus ir bare juos. Jesse 
juk ta pat dirbo visa savo am- 
ži. Tiesa, jaunas rabinas kalbė
jo priesz augsztus griesznin- 
kus. Bet del tokio senio, kaip 
Jesse, niekas nestovėjo augsz- 
tai. Jesse ne nepatemijo jog ra
binas kalba priesz tautos per- 
detinius ir sąnarius Synliedri- 
ono. Priesz jo senas akis iszsi- 
lygino visi skirtumai delei tur
to, kilties ir urėdo.

Mate tiktai žmones teisingus 
ir griesznin'kus. Per tai nega
lėjo 'suprasti įnirtimo kunigu 
ir Raszte mokintu. Tuo tarpu 
atsikreipė vėl in jauna rabina 
kuris su žarijoms mėlynose 
akyse, kalbėjo garsingu balsu:

Lenkiate kelius priesz Viesz- 
pati bet mintys jusu tarnauja 
velniui ir jo būriams. Apimate 
globa ant žmonių bet mažiaus 
vilkas padaro bledies aviny- 
cziai negu jusu globa. Ant lupu 
turite 'žodžius pilnus iszminties 
ir pamokinimo bet ranka jusu 
tamsoje veidmainystes siekia

— Niekas mane neprivers' 
I tojo žodžiu negalima buvo isz- szcziams užsidumojes. Gyvas- iszsižadet teisybes o melagyste 
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Frank Gannett, isz New 
Yorko, kuris yra kandidatu ant 
prezidento Suv. Valstijų, kalba 
ant susirinkimo National Re
publican kliubo posėdžio New 
Yorke. Gannett paniekino te- 
byre valdžia New Deal ir ap- 
reiszke savo platforme.

dis tu, kuriuos Vieszpats aprin
ko!

Jesse buvo labai sujudintas. 
Dar taip atsitiko jog jauniau- 
sis rabinas, kalbėdamas apie 
paukszczius, aveles ir žiedus, 
atkreipė in ji savo mėlynas 
akis. Jesse sujudo, pridėjo dre- 
banczia ranka prie kaktos ir 
užkaito kaip mergina.

Tarp triukszmo grasinimo 
jaunasis rabinas kalbėjo to
linus o balsas jo vis ėjo stipryn, 
rodos isz jo dvasios veržėsi au
dra, kuri norėjo nupūsti prie- 
szingus klausytojus.

— Mokinate sūnūs kad klau
sytu tėvu. Bet kaip jus moki
nate F Ar jus veidmainyste ne
gadina szirdis nuo pirmu dienu 
ir nesunaikina jaunikaiczius? 
Nes sztai tėvas paliepė sunui 
kad isžpildytu jo valia. Sūnūs 
pasiprieszino jo žodžiams bet 
pamislines iszpildc tėvo valia 
nors ■ žodžiu sato neatszauke. 
Antras 'sūnūs nuolankiai priža
dėjo tėvui, jog iszpildys jo va
lia. Bet pasitraukęs in szali 
mostelėjo ranka ir atsidavė 
linksmybėms. Kaip apie tai nu
sprendė sudžios? Kuris isz tu 
sunu inžeide jusu ausi o kuris 
jusu duszia? Kuris isz ju yra 
geresnis sūnūs: ar tas, kuris in 
akis prižada o paskui ranka 
mostelia ir nepildo paliepimu, 
ar tas kuris pasiprieszino žo
džiais bet gerais darbais ženk
lina savo kelia ? Užtiesa kalbu 
jumis: mielesnis bus Vieszpa
cziui tas, kuris baugina griėsz- 
ninka ir prasergsti ji b kada 
anas grieszninkas suklumpa, 
užtaria už ji, negu tas, kuris 
neturėjo del jo gailesties, nors 
pats labiaus buvo vertas baus
mes negu apgudintasis. O Pe- 
ruszirn, Peruszim! Vieszpats 
augsztybese mato ir temija 
viską, taip kaip dažiuri kiek
viena ėriuką ganykloj, kiek-

prie nuodėmės idant nuskinti viena žolele kad nenuvystu ir 
jos vaisiu ir sunaudoti pavie
niui. Lenkiate galvas priesz 
Vieszpati ir jo prisakymus bet 
susitikę su tais kurie jus klau
so, su panieka pucziatė lupas ir 
kojomis mindote Instatyma.
Už tiesa kalbu jumis, mielesnis

skelbti, — atsake Campanel- 
lius.

Sudas padavė mokinta vyra 
ant kancziu. Suriszo ji taip 
drucziai su virvėmis jog sulau
žė jam kaulus, sužeidė ji, su
kruvino o jis vienok nenusi-j 
gando kuniszku kancziu, isz- 
laike ir szauke baisiausiuose 
sopuliuose.

— Kopernikas ne ibludo!
Septynis kartus padavė ji 

kankinimui o vis ant tuszczio^ 
savo persitikrinimu neužsigy- 
ne. Perpykęs Filypas liepe ji 
inmest in tamsu kalėjimą, in 
drėgna kelnore, kur sauja su
puvusiu trakniu turėjo už guo
li o maistas duona ir vanduo. 
Per 27 metus laike ji kalėjime 
o vienok teisybes nesulauže. 
Per penkiolika kartu buvo 
szauktas priesz suda, kvostas 
ir gazdytas idant iszsižadetu 
Koperniko mokslo bet jis vis 
atsakinėjo:

— Kopernikas turėjo teisy
be, ja svietui apskelbė ir asz 
tai skelbiu o kaip aplaikysiu 
valnyste tai skelbsiu tdliaus!...

Perkentejo baisiai bet lyg 
galui dalaike.

Mete 1621 numirė Filypas 
III-cziasis o po jo smert Cam- 
panellius aplaike valnyste. 
Kentėjimai to mokinto vyro, 
ir jo drūtas būdas pabudino 
jausta ne tik Neapoliuje bet ir 
visoje Valakijoje. Vieszpatau- 
jan'tis tame laike ant apasztali- 
nio sosto popiežius Urbonas 
Vll-tas pakvietė pas save ir 
prižadėjo savo užtūrima. Cam- 
panellius vela pradėjo iszgul- 
dinet universitete filozofija ir 
pažvelgas Koperniko platino. 
Isz Valaku nusidavė in Fran- 
cuzija kur likosi labai svetin
gai priimtas pas tenaitini ka
ralių.

Karalius Francuzinis pave
dė jam net iszguldyma astrono
mijos Paryžiuje ir alga meti
ne paskyrė. Darbszaudamasis 
(Prancūzijoj, guodotas per vi
sus, mylėtas per daugeli, sulai
kė tenais vėlybos senatvės. Nu
mirė turėdamas 71 metus. Pa
siliko po juom daug kunigu 
Francuzine akademija didelei 
augsztina.

girst. Tada Jesse, atsistojo, at- trs gryžo bet gryžo ir piktu- 
sigryžo in juos savo aszarotu mas. Tuo tarpu karveliai tupe 
veidu, pakele in virszu dreban- jam ant pecziu o jis juos glostė 
ežia ranka ir tris kartus palie- drdbanczioms rankoms ir bu- 
pe nutilti. Tas pagelbėjo isz'cziavo galvas. Atėjo pas ji ant 
syk. Viskas nutilo, kalbėtojas stogo nekurie mokinti ir kuni- 
nuleido baisa ir pradėjo aisz- gai dasižinoti apie jo sveikata, 
kinti Raszte. Kalbėjo tokiais Dare rodą kad pagaut ana jau-

| žodžiais:
I Girdėjote, pasakyta yra: my- ; 
lėk artymasavo bet priesza ne-' 
apkensk. Ir skiriama buvo gi
mine nuo svainio, svainis nuo 
artymo, < 
ateivys nuo draugo... |'

Jesse pradėjo mirkeziot aki- > 
mis. Aszaros apdžiuvo. Pasi
lenkė truputi pirmyn ir klausė 
su atyda. Jaunasis rabinas kai- • 
bėjo:

Girdėjote, pasakyta yra: i 
akis už aki, dantis už danti, ■ 
ranka už ranka, tynimas už ty- 
nima, melyumas už mėlynuma, 1 
duszia už duszia. O baudžia
mas turėjo būti nevien žmogus, 
kuris piktume musze bet ir jau- ■ 
tis, kuris savo apjakime dure. 
Vienok kada vejas susitinka su 
veju, ar nepakyla viesulą, ar i 
nepasididina audra? Arba jei- 1 
gu instates žmogus pajudys ly- 1 
giai iiisiutusi žmogų, ar nuo to 1 
bus ramesne visuomene ir ge
naus bus užlaikyti prisakymai ? i 
Pasakyta yra: dantis už danti! 
Bet asz jums kalbu: atleiskite 
kaltes jusu prieszams, mylėki
te tuos, kurie jus persekioja, 
darykite gera tiems kurie jus 
neapykantoj laiko ir už in'kan- 
dima rūstybes dantim, atmo-' 
kekite prieteliszku glebiu...

Jesse paszoko nuo kėdės. 
Pratrynė akis, pažiurėjo in jau
ne rabina, kuris staiga pasiro
dė jam visai kitokiu žmogum, 
ne tuo, kuris bare ir baugino 
prasikaltėlius, ne tuo, kuris ko
vojo su žmonių silpnumu, bet 
tiesiog mokintoju, kuris maine 
Raszta, kuris taisė Tora, kuris 
keite Maižiesziu ir apszauke 
kare vienatiniam dva'siszkam 
brangumynui visu guodoja- 
mam Rasztui!

Dar netikėjo, ar jis gerai nu
girdo, o gal kalbėtojas netyczia 
apsiriko. Bet trukszmas ir gra
sinimai,’kurie ant jo reikalavi
mo buvo nutilę, prasidėjo isz 
naujo. Užimąs kilo, kaipo neto
limas griausmas ir perkūnija 
buvo netoli. Bet tas viskas ro
dos tik labiaus dar erzino atei
vi nes pradėjo kalbėti stipres
niu balsu:

Kalbėta jums: dantis už dan
ti. Kalbėta jums: akis už aki. O 
asz sakau jumis: nesiek del 
ker'szto akies tavo artymo bet 
jeigu tave piktina tavo paties 
akis, tai iszlupk ja. Ir jeigu ta
vo ranka veda tave prie pikto, 
geriaus ja nukirsk, ne ka turė
tum pražūt delei nelabyscziu. 
Dantis už danti!.. Ar-gi Die
vas ir Vieszpats jusu sutvėrė 
jus ant to, kad vienas kita žu- 
dytumet ir žeistumet? O jeigu 
papildyta užmuszejyste, ar jau 
negana nelaimes?. .

— Meluoji, meluoji, tris kar
tus meluoji! — suriko Jesse, 
atkiszdamas kumszczia prie 
jaunojo rabino.

Pakilo baisus sumiszimas 
laike kurio Jesse apalpo ir ji 
turėjo neszte neszti namo. Ka
da pramerkė akis ir atsigaive- 
liavo, liepe neszt save ant sto
go ir noriai rijo tyra orą nuo 
kalnu. Jaute tvankuma, kuris 
vienok greitai perejo. Tuojaus1 galiu tojo iszradimo vadyti 
atlėkė daugybe karveliu, aptu- Į klaidu ir bueziau pats klaido- 
pe isz visu pusiu, žiūrėdami in je.

i jo delnus. Jesse bandė nusi-

naji rabina ir kreipėsi prie Jes
ses, kokia jo nuomone.

Jesse bucziuodamas karve
lius kuždėjo tykiai.

— Dantis už dantį, dantis už ' I .
artymas nuo ateivio, ( dantį!

Mokinti ir kunigai dare ro
dą, ar už toki paniekinimą ti
kėjimo neiszpuola nubausti 
mirczia. Ir vėl kreipėsi prie 
Jesses klausdami nuomones.

Jesse vis smarkiaus glostė 
karvelius kurie plesdeno spar
ais ir veržėsi isz jo ranku. Bet 
lindo kiti. Senio pirsztai pra
dėjo stengti. Paukszcziai su
bruzdo. Jesse-gi baisiai susi
raukė ir atsakydamas ant 
klausymo, sznypszte tykiai:

— Dantis u!ž danti.
Staiga suriko atsilosze, ad- 

gal ir placziai atidarė akis. Vei
das paraudonavo. Pradėjo gau
dyt burna orą. Apstojo ji su di
deliu rupescziu. Veidas jo mė
lynavo, ranka dare koki ženk
lą. Viens kunigas pasilenke 
prie jo lupu o Jesse kuždėjo:

— Pagaut... Rasztas... Dan
tis už danti.

Tai buvo paskutiniai žodžiai 
to instabiai mielaszirdingo 
žmogaus. (Galas.

viena moterėle 
Dirba per naktis ir dieneles, 
Egzekutnika ant sprando 

užlaiko, 
Geriausia valgi jam taiko, 
Tanke! su savo prisiega 

pasimeta, "I 
Viens ant kito beda meta, 

Bet žmones gana gerai žino, 
Nes abudu gerai pažino.

Fladelfijos moterėles butu la
bai geros, 

Jeigu nepasigailės lazdos, 
Del dvieju gyva-naszliu,

Isz kur ten atsibaladojusiu.
Viena krajuje turi vaikus ir 

vyra, 
Galite suprast kad tai boba 

gera.
Doros mbteres neprivalo su ja 

kalbėti,
Ne jokiu reikalu turėti, 

Tokiu paleistuviu randasi kož- 
noje apygardoje, 

Kurios savo vyrus iszveja.

Profesoris

kiekviena žmogaus duszia, kad 
nepražūtų!

Isz Jesses akiu byrėjo asza
ros. Jam rodėsi, jog jaunasis 
rabinas stacziai in ji kalbėjo. 
Senis pridėjo abu delnu prie 
savo veido ir per pirsztus var
vėjo gausios aszaros. Szale sto
vinti žmones stuksėjo viens ki
tam alkūne ir kuždėjosi. Isz 
priežasties ’Jesses* susigraudi
nimo, daugelis pradėjo žiūrėt 
su paguodone ant jaunojo ra
bino.

Bet stovinti užpakalyje se- d- ------ ---- -----  ------- ----- .
nio kunigai, mokinti ir Syn- szypsoti, bet tik karcziai susi- prie to, 
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Mielesnis man žiedas ant krū
mo ir lapas ant medžio ne jus 
ir jusu veidmainyste! Pauksz- 
tis cziulba Vieszpacziui gies
me, radasta leidžia kvapa, ave
le ramiai eina po autiniu pei
liu. Bet jus sejate nuodus szir-

Buvo tai Kalbrijoj, apskriti- 
je karalystes Neapolitaniszkos 
XVI-tam szimtmetyje. Tame 
laike Neapolius prigulėjo prie 
Iszpanijos ant kuriu vieszpata- 
vo bjaurusis Filypas III. Isz jo 
gaspadoravimo Neapoliuje ka
lėjimai buvo visados pilni. 
Karta priesz suda stojo žmo
gus apkaustytas in retežius, 
isžbaies, nuliūdęs nes iszrode 
ant augszto inteligento. Jis-gi 
nebuvo jokiu piktadariu. Va
dinosi Tamoszius Campanella 
ir buvo profesorium filozofijos 
Neapoliuje o apskunstas likos 
už platinimą lierezijos ir del to 
likos paszauktas priesz suda.

'Campanella buvo platin'to- 
jum Koperniko, ne tiktai iszpa- 
žinejo sistema bet iszdestinejo 
jo mokslą studentams univer
sitete apie atidengima didžiojo 
astronomo. 'Tame tai laike 
mokslas Koperniko buvo isz- 
keiktas. Užmėttaejo-gi Campa
nel lui jog piktina jaunuomene. 
Augszta iszmintis ir būdas lie
pė suduo guodot ikaltininka; 
apsieitinėjo su juomi isz pra
džių maloniai o karalius Fily
pas liepe jam pasakyti jog jei
gu del visu apszaukdys ir pa
niekins Koperniką ir jog pats 
ta klaida per palbludyma gar
sino tada bus liuesas o jeigu 
ne, sunki bausme ji laukia.

Campanelius tyliai iszklause 
viroko karaliaus ir tarė.

Nemokincziau to mano stu- 
detus, ko ncbucziau persitikri
nęs jog tai yra teisybe. Per ilga 
laika tyrinėjau Koperniko sis
tema ir pripažinau teisybe; ne

Ant Pardavimo Namas

Del vienos szeimynos, tuojaus arti 
Lietuviszkos bažnyczios, po No. 533 
W. Mahanoy St. Mahanpy City, Pa. 
Lotas 16 pėdu ploczio. Namai Maha- 
nojuje eina brangyn todėl pasinau
dokite isz progos nes da galima pirkti 
už maža preke. Kreipkitės tuojaus in 
“Saules” ofisą. Mahanoy City, Pa.

Tam Szenadoryje tai vis 
kvaraba,

O kad ir baudžiu gana, 
Bet nemaczina nieko,
Ir jau netekau vieko. 

Sztai, kokis medis tokis ikylisf 
. (Tėvas kvailas tai ir .sūnūs 

kvailys,
Bet jau jeigu motina netikus, 

Tai ir dukrele nieksza, atlikus, 
Ne ilgai mamyte toki bizni 

varysi,
Ateis baisi pabaiga, pamatysi, 

Dideli varga vargsi, , 
Szuni apsikabinus staugsi, 
Kas bus isz jusu dukrelių, 

Jau stovi ant prapulties kelio,
Mamuže bjaurei daro, 

Ir dukrele bloga gyvenimą 
varo.

Ne vienos dukrele apsisei
liojus, 

Spykyzese pasigėrus, 
Suvarginta, suteriota, 

Neturi kaip reikia protą, 
Prie kožno lenda kad už-

■ fundytu,
Praszo kad szilkines panczia- 

kas jai pirktu,
Sarmatos jokios neturi, 

Kaip kokia pusgalve iszžiuri, 
Tegul trenkia szimts žaibu, 
Ant tokiu vadinamu mergų.

— Tai mes priversime tave 
i.n — atsake vienas isz su-

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System

TEIPGI IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

į Union National Bank į 
J Kampas Main ir Centre St. | 
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Ar žinote moteriukes 'kad tai 
negražu,

Ir nepridera moteriai suvisu, 
Po skryneles vyru vartyti,
Bile daigteli prisisavinti, 
Paima (kas joms patinka, 

O ir pinigus jeigu užtinka, 
Kad man to daugiau Mekidu 

nėbutu,
Ir in mano ausis nedaeitu, 
Ba dzievaž taip aptaisysiu,
Vardus tokiu apgarsysiu.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

.laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiame reikalams.

Bell Telefono Numeras 78
( 520 W. Centre St. Mahanoy City

SVEIKATA LIGONIAMS

• Knygute kuri apraszo 350 visokiu 
vaistu, žolių, žiedus, lapus, szaknis, 
su apraszymu del ko jos yra Varto
jamos. Taipgi su dabartines Europos 
musziais paveiksluotu žemlapiu kuris 
parodo vandenio, oro ir sausžemio 
linijas ir kelio tolumas in visas sosti
nes. Preke 35 centai arba 3 setai 
už $1.00.

M. Žukaitis
Dean Rd. Spencerport, N. Y.
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t Sekanti žmonys mirė mu-— Ketverge pripuola Lega-
liszka szventė Gimimo Diena su apylinkėje:

I loiijonas Amsžiejus, 54 me- 
208 Boland 

Ave„ Lee Park, Wilkes-Barre. 
Paliko ipaczia ir kelis vaikus.

Ona Petraitiene, nuo 68 Scott

Jurgio Washingtono, paris bu
vo pirmutinis Amerikos prezi- tu amžiaus, nuo 
detntas.

Turime užtektinai snie-
go; nekurtose vietose kelei da
vis užpustyti. • uly., Plains. Paliko vyra, tris
- Skulkino paveitas aplai- Į SUMS’ viena duk,ere ir <*“ bro' 

Eke 79,025 dolerius kaipo savo ll1*- 
dali nuo kafezeminiu laisnu. Antanas Butseviczius, 30 me

tu amžiaus, nuo 34 So. Main 
lily., Ashley. Paliko tėvus, pa- 
czia, viena dukterį, tris sese- 
res ir viena breli.

— Publicznos mokyklos bu
vo uždarytos Panedelyje isz 
priežasties netinkamo oro o 
prick tam daugelis vaiku serga.

— Nedėlios ryta kada And
rius Billets, Slavokas, isz Mo- 
rejos, rengėsi važiuot in ligon- 
bute staiga! susirgo szirdies li
ga ir mirė sėdėdamas ant krės
lo. Buvo jis naszlys ir radosi 
aait burdo pas sztorninka 
Savarca. Graborius Sa'kalauc- 
k&s laidos.

— Sekantieji aplaike uike-
eisžkas popieras, Mikolas Na- 
mrtaviez, Konstantina Opo- 
nik, Zofija Rychalska, Andrius 
Simonaitis, Ignotas Czilinskas __
it* IDIzbiėta Prusakiene. Viso1 Yonkc-rso mieste. 32 metus ad-

Yonkers, N. Y. Barbora La
butiene, 51 metu amžiaus, mi
re czionais Vasario 12 diena, 
Royal Concourse ligonbuteje, 
Bronx, New Yorke. Per ilga lai
ka velione nesijautė .sveika bet 
tik praeita sanvaite smarkei 
susirgo ir mirė. Velione paliko 
dideliam nuliūdime savo vyra 
Vincenta, -di.kteres Albina, Le
okadija, Aleksandra ir Adele; 
sūnūs Konstantina ir Tadeu- 
sza. Barbora Labutiene 'buvo 
viena isz žymiausiu Lietuviu

pavietas aplaike 120 popieru.

. Nędelioje atsibuvo ap- 
vaikszcziojimas paminėjimo 
22-tru sukaktuviu Lietuvos 
Nepriklausomybes. Kunigas J. 
Karalius 'buvo kalbėtojam tojo 
vakarėlio ir kiti žymus sveczei. 
Bažnytinis choras po vadovys
te Prof. A. Grigoraiczio sudai
navo jam tinkamas dainas.

t r— Julija Lesnikauckiute ir 
Jonas Sa-mmis, isz Brooklyn, 
N. Y., likos suriszti mazgu mo
terystes per skvajeri Lukas, 
(praeita Re tny.czi a. Po vincze- 
VOnęi jaunavedžiai iszvažiavo 
,ant' saldžios keliones.

■i—. Norėdamas

į Washingtonas, pirmas Amerikos) prezidentas, nenorėjo 
Laikrasztis Amerike Amerikos kisztusi in svetimus Europinus reikalus. 

Prezidentas Rooseveltas teipgi yra tos pat nuomones.
Guodotina Redyste:

Sztai jums prisiuncziu užmo
kesti ant kito meto už laikrasz
ti “Saule.” Meldžiu mums at
leisti, kad pasivėlinom su pre- 
numerta, nes niekas nedirbo ir 
gražio buvo trumpa. Acziu 
jums szirdingai, kad nesulaiko
te laikraszti ir nemanome ap
leisti musu taip szirdingo drau
go kokiu yra “Saule,” kuria 
jau skaitome suvirsz 20 metu, 
kuri apszvieczia musu namelį 
ir yra kaip vienas isz musu 
szeimynos ir be “Saules” bū
tumėm apleisti. Asz skaieziau 
daugeli Lietuviszku laikrasz- 
cziu, bet ne vienas man taip ne
patink o kaip ‘ ‘Saule’’ ir turime 
teisybia isztart, kad tai vienas 
isz geriausiu Lietuviszku laik
raszcziu, nes yra aiszkus, leng
vai skaityti ir galima ji supras
ti. Baigdamas szi laiszkeli, tu
riu isztart “Lai Dievas užlaiko 
jus visus sveikus ir gyvus, kad 
galėtumėt iszdavineti “Saule” 
da ilgus metus, kuri yra viena 
isz geriausiu ir seniausiu Lie
tuviszku laikraszcziu czionais 
Amerike.” Jusu senas skaity
tojas,

Ketverge 22 diena Vasario pripuolė metine Amerikoniszka 
szvonte “Užgimimo diena Jurgio Washingtono” kuris buvo 

Amerikos pirmutinis preziden tas. Jisai visada buvo prieszin- 
gas prie insimaiszimo in Europines švietimus reikalus. Da
bartinis prezidentas Rooseveltas yra tos pat nuomones.
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1—- Prezidentas Rooseveltas savo atsiszaukime patarė kad Amerika butu neutraliszka, rū
pinusi tik apie savo sklypą kožnasukesas ir kad Amerika gyventu sutailkoje su visais skly
pais. 2—Czion parodo toblyczia kiek Amerika sziadien turi skolos ir pinigu ant rankos ir 
kad tieji pinigai nebūta iszdavine'ti 'be reikalo. 3—-Amerika nenori kares bet turi užlaikyti

PADEKAVONE
NELAIMINGIAUSIA DUSNA

MANO GYVENIME.

gal atvyko isz Lietuvos ir apsi
gyveno szioje kolonijoj kur už
augino savo szeimynele ir dar
bavosi tarp Kataliku stengda
masi sudaryti parapija kada 
da Lietuviu buvo czionais tik 
mažas būrelis. Parapija nepa- 
siseke sutverti bet draugystes 
vis gyvuoja. A.a. Labutiene bu
vo nare Szv. Altoriaus, Szir
dies Jėzaus ir Amžino Ražaa- 
cziaus draugyseziu. Tie, kurie 
žinojo mirusia, sutiks su ma
nim kai asz sakau kad ji visa
dos buvo pasiruoszus paduoti 
suraminanežia ranka, mylėjo 
savo kaimynus, draugus; sve
telius — visiems gero vėlinan
ti. Lai jos vyras Vincentas ir 
szeimyna žino 'kad gailestis ne 
tik jiems bet ir randasi draugu

užsikabint szirdyse. Bus labai sunku ap- kyvus- straipsnelius, patarimus 
fttyt treko, 12 metu Albertas1 misldt kad teta Labutiene -per-1 ir td- Kaip Dievas užlaiko 
G?.aponis, 105 S. Bowers uly., • siskyre nuo visu ant -amžių, dangiszka saule ant dangaus, 

(Jikos pavojingai sužeistas ir Laidotuves buvo 15 diena Va- taūp velinam, kad ir žcmiszka 
nuvežtas in Locust Mountain sario su iszkilmingoms Miszio-. “Saule

WM. VARCŪLA, 
isz Shenandoah, Pa.

užtektinai kariuomenes kad galėtu apsigint laike užklupimo. 4—Kad užlaikyti savo nepri- 
gulmysta ir kad musu laivai turėtu pilna tiesa . plaukinei! pomares lie jokiu kliueziu nuo Eu
ropiniu sklypu, turime turėti dideli laivyną. 5—Turime taipgi szalintis- nuo insikivinklioji- 
mo in kitu vieszpatyscziu veikalus kad nepapult in glaistas ir apsiginkluok prigulincziai. 
6—Saugotis Hitlerio slaistu kuris geidžia inkliudyt Amerika in Europini kruvina szoki.

“Buvo tai puikus vakaras, 
važiavau pasivažinet automobt- 
lium su savo mylimu, su kur- 
iuom ketinau būtie sųriszta 
mazgu moterystes ant rytojaus, 
bet, buvo tai'- mano-, nelaimin
giausias vakaras priesz mano 
vinezevone. Sakau, kaddąi bu
vo nelaimingiausia, nesymano 
mylimas mane nenuvede '''.prie 
altoriaus kaip tikėjausi.

Važiavome ta vakara nuo 
szokio, kalbėdamiesi koki gera 
laika turėjome. Viskas ėjo ka- 
nuopuikiausia, bet kada inusti 
karukas pasuko ant užsukimo, 
staigai pasirodė ant kelio dide
lis trokas priesz mus. Jonas 
negalėjo pasukti in szali, nes 
buvo prie konkretines sienos ir 
trenke in ja visu smarkumu.Ka 
da atsipeikėjau ligonbuteje ka
les dienas vėliau, daktaras man 
apreiszke, kad mano mylimas 
Jonas likos užmusztas.ant vie
tos, o man sulaužyta du\szon- 

j kaulei. Nesulaukiau tos links
mybes -pasilikt Jono paezia.” 
— Raszo Mare Nelson, isz 
Hicksville, N. Y.

Skaito “Saule” 33 Me
tus Ir Geriausia Jiems 

Patinka!•
Gerbiama Redyste:

Prisiuncziu tamistoms užmo
kesti už laikraszti “Saule,” 
kuria jau skaitome per 33 me
tus be paliovęs ir szirdingai a- 
cziu už tiek metu patarnavimo 
del mus. Nors skaitom ir kitus 

I Lietuviszkus laikraszczius, bet 
'mums “Saule” geriausia pa- 
j tinka, tai yra man ir mano pa- 
cziulei geriausia patinka skaitę 
ti, nes joje randame visokius a-

mokesti už laikraszti “Saule” 
ir linkime kad da sulaukti 50 
metu, kad “Saule” szviestu 
kaip szvieęzia -sziadien, nes 
“Saule” yra vienu isz geriau
siu Lietuviszku laikraszcziu 
kaip visi kiti, nes be jo (butu 
gyvenimas labai liūdnas. Ju
su senas skaitytojas,

KAZYS MARTINAITIS, 
isz Grand Rapids, Mieli.

Nuo Rcdystes: Acziu už ge
rus velinimus ir prisiunsta pre
numerata.

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

W. D. BOCZKAUSkAS -CO. 
MAHANOY CITY. PA.

Žiema Yra Puikus Artistas

ligonbute. . Į mis Szv. Juozapo bažnyczioje
f. Stepas Savarauckas, ne-, ir palaidota ant kapiniu Yon-

vedes, 623 E. Centre uly., kuris1 kerše. Gailės Miszios už velio- 
radęsi ant burdo pas Juozą ne bus 12 diena Kovo, Utarnin- 
Goripus, mirė po trumpai ligai, ke. Nariai ir draugai kurie ne- 
Velįonis pribuvo in Amerika galesite pribūti, meldžiu pote- 
40, metu adgal ir gyveno pas,rius ir Miszias apieravot savo( 
Gorinus per 21 metus. Prigulė
jo prie Szv. Jurgio parapijos, 
pidiko broli Justina ir seserį 
Lietuvoje. Palaidotas Panede- 
ljot ryta su bažnytinėms apei
gomis. .

’ )” szviestu per visa am
žių! Justi seni skaitytojai, 

PETRAS GUDELIS SU 
PACZIA.
isz Rochester, N. Y.

Skaitykite “Saule”
PAJESZKOJIMAS.

Panaszei raszo ir musu senas 
irius ir ivnszias apieravoi su v u ( skaitytojas Kazys M artinaitis 
bažnycziose už duszia Barbo-'isz Grand Rapids, Mich., 
ros Labutienes. —M. Z.’ “Prisiuncziu tamistoms už-

Pajeszkau Prano Mikalaus
ko, Juozo Tankelevicziaus ir 
Jono Simaavicziaus, isz Dirve
niu. Tegul atsiszaukia ant ad
reso: Enoch Urbon,
F.23 Ernest, Pa.

Krupo Laivu Dirbtuve Paimta Per Turkija

. Rochester, N. Y.,— Pas mus 
lankėsi žymus sveczias profe- 
soris geografijos Daktaras Ka
zimieras Paksztas isz Lietuvos, 
ktifis turėjo akyva prakalba 
apie Lietuva, Szv. Jurgio sye- 
tŠĮhejė, 555 Hudson Ave. Terp 
kitoko iprofesbris Paksztas kal
bėjo, buk: Lietuva turi užtekti
na! maisto, bet gazolino ir 
didiskos turi labai mažai. Pro- 
fėsoris lankosi didesniosia Lie- 
tuviszkosia apygardosia su 
prakalbomis.

Boston, Mass., — Banditas 
užpuolė ant drapanų krautuves 
Petro Baltkevicziaus, Monte- 
liuje, Kada banditą aresztavo- 
jo pasirodė kad tai yra Edvar
das Baloms, 19 metu.

■-■V-?/.

T Staigai mirė -szirdies 
liga Antanas Maczaitis, 56 me
tu amžius, kuris paliko paezia 
ir kelis, vaikus.

Turkija bijodama kad Vokietija su Rusija ketina užklupli ateinanczia vasara ant
Turkijos per Balkanus ir paimti suspauda Dardanelliu, todėl Turkija pradėjo konfiskuoti 
visa Vokiszka turtą'kuris tonais randasi drauge su didelėm laivu dirbtuvėms ir kitas pra
mones prigulinezios prie Vokiecziu. Ant paveikslo matome kada Vokiecziai užbaigė statyti 
viena isz milžiniszku submarinu kuri czionais matome ant paveikslo.

Norints paskutine sniegine viesulą padare daug bledes'beveik po visa Amerika bet ir 
dideli miestai nemaJžai nukentėjo nuo sniego. Sztai kaip iszrode miestas New Yorkas >po tai 
viesulai. Tukstancziai žmonių likos pasamdyti valyti sniegą nuo ulycziu ant kuriu buvo su
stoja tukstaneziai automobiliu,strytkariu ir nekurie trukei.

Ir Žverelei Turi Apleisti Savo Tėvynė

Kada baisi kare pradeda prisiartinet prie Laplandijos,* (prie Finlandijos) ne tik 
moteres ir vaikai turi apleisti savo tėvyne bet ir žverelei. Szitie elnei, kuriuos tenaitinei gy- 
vetojai naudoja ne tik ant maisto bet ir naudoja juos kaipo arklius, apleidineja ju kraszta 
bėgdami in saugesnes vietas nuo užklumpancziti Maskolių kurie juos szaudo del maisto.

I . ■'■■■
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