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Eksplozija Kasyklose
15 ANGLEKASIU ŽUVO EKSPLOZIJOJ

38 Iszgialbeti Isz Degancziu Kasyklų; Valdžia 
į. Daro Tyrinėjimą

I DANIEL BOONE, KY. — Baisei ap
deginti penkiolika anglekasei likos iszgauti 
isz Sterling Coal Mine, Panedelio diena, 
kurioje kilo baisi eksplozija gazo nuo ne
žinomos priežasties.

Isz Amerikos
t Trisdeszimts asztuoni ki
ti likos iszgialbeti vėliaus ir 
tai, buvo iszkelti baczkose nes 
elevatorius buvo pagedęs ir ne
galėjo juos iszkelti paprastu 
budu.

Vienas isz anglekasiu apsa
kinėjo buk staiga iszgirdo bai
su trenksmą ir užima vėjo tu
nelyje kuris buvo taip smarkus 
kad nutraukė kamanas nuo 
mulo. Žiburei užgeso, visi puo
lėm ant pilvu kad neužtrokszti 
nuo trucinanczio dūko bet ne- 
kurie musu draugai apmirė 
nuo blak dampo ir turėjome 
juos isztraukti laukan, patys 
būdami pavojuje užtroszkimo.

Daug žmonių subėgo prie 
kasyklų, moteres graudžiai 
verke su vaikais netekia savo 
maitytoju. Valdžia daro tyri
nėjimą datirti isz kokios prie
žasties kilo eksplozija.

I ANTRA MOTERE 
NEUŽGANADINTA

i Isz Savo Giliuko
I Berwick, N. J. — Isaac Gittle- 
tnan, Žydelis, likos apteiktas 
(per savo pacziule dvynukais, 
praeita meta kuriuos užvardi
no Lindey ir Coolidge. Viskas 
•buvo gerai bet nepoilgam mo
tina dvynuku mirė, palikdama 
da keturis vaikus po savo at- 
mincziai. Isaac ant prispyrimo 
gavo giminiu vėla apsipacziavo 
bu jauna motere Sela Davidson 
isz artimo miestelio kuri nieko 
nežinojo apie laime kokia lau
kia ja name Gittlemano.

Kada vyras parvežė nauja 
motina vaikams, toji .paregė
jus toki pulką “bokuru” su di
deliu “ai vai” iszbego isz na
mo ir tiesiog nuvažiavo pas te- 
yus ir nuo tos dienos negyveno 
ne vienos dienos su Isaac kuris 
tiek Izraelitiszkos veisles susi
laukė su savo pirma paczia. 
Dabar toji pora jeszko persi
skyrimo.

Uždege Save Ant 
Sunaus Kapo

1 Custer City, Kaus. — Klūpo
dama kėlės valandas ant kapo 
mirusio savo vienatinio su
naus, kuri palaidojo tris san- 
vaites adgal, Mrs. Katre Don
nell apsiliejo save gazolinu ku- 

„ ri uždege ir sudege ant jo ika- 
*■<p°.

■' - Buvo tai motina szesziu duk- 
teru o turėjo tiktai viena sunu 

i*’ kuri neiszpasaikytai mylėjo. 
J? Kada sūnūs mirė, motina stai- 

‘ghi iszejo isz proto ir nuolatos 
atlankydavo kapa ant kurio 

/'meldėsi ,per kėlės valandas be 
paliovos. Žmones surado sude
gusia motere ant rytojaus.

15 Pasažieriu Žuvo 

Boso Nelaimėje
♦ J.’ ' J <

Clinton, Ala. — Didelis pa- 
sažierinis bosas, einantis isz 
Montgomery in Birmingham, 
trenke in konkretini mūra prie 
.plento, sudaužė gazolino tanka 
per ka kilo eksplozija it lieps
na tuojaus apėmė visa bosą. 
D«se tame laike radosi 27 pasa-

žierei isz kuriu penkiolika bai
sei sudege kad nebuvo galima 
ne pa'žinti kas jie buvo per vie
ni.

Tieji, kurie sėdėjo prie ati
darytu langu, iszszoko laukan 
bet kiti negalėjo gialbetis ir su
dege. Spėjama kad varytojas 
boso, Patrikas Alton, gal už
snūdo varydamas 'bosą per ka 
atsitiko nelaime. Atsižymėjo 
jis naršei nes gialbejo pasažie- 
rius kiek galėdamas isz degan- 
czio boso ir pats taip smarkei 
apdege kad ant rytojaus mirė.

BANKIERIS
NUŽUDĖ PACZIA

Ir Pats Save

Kittaning, Pa. — Oliver W. 
Gilpin, 66 metu bankieris ir ad
vokatas, kuris pergyveno lai- 
mirigai su savo paczia per 30 
metu, nužudė savo 56 metu pa
czia Emilija kada toji miegojo 
po tam nuszluostes krauja nuo 
jos veido, nuėjo in maudiny- 
czia ir pats atėmė sau gyvasti. 
Ant padusžkos bankieris pri
segė laiszkeli priesz papildyma 
tojo baisaus darbo, ant kurio 
'buvo paraszyta: “Banka yra 
geram stovyje, gyvenau su sa
vo gyvenimo drauge laimingai 
per 30 metu bet isz priežasties 
menkos sveikatos ir negalėda
mas ilgiaus kovoti su mirczia, 
nutariau užbaigti szi gyveni
mą. Juk negyvensime amžinai 
ir turime taja gyyasti kada 
nors užbaigti, sziaip ar taip.”

KHARKOVAS 
PAIMTAS

Tame Muszyje Žuvo Apie 
120,000 Vokiszku Aficieriu Ir 
Kareiviu; Vokiecziai Veržiasi 

In Krimeja; Vokiecziai Pa
skandino 14 Laivu

Anglikai Rengiasi Ant 
Kares Kaukaze

London — Vokiecziai jau 
prisiartina prie Rostovo ant 
Kaukazo todėl Anglija mano 
nusiunsti milijonine armija in 
ten in pagialba Rusams. Jeigu 
Vokiecziai paimtu Rostova, ta
da Anglija siunstu vaiska per 
Iraka in pagialba Rusams in 
Kaukaza kur randasi daug fab
riku ir aliejinei szulinei ku
riuos Vokiecziai geidžia labai 
užimti.

Vokiecziai Sulaikyti 
Prie Malojaroslavo

Kubyszev, Rusija — Vokie
cziu pulkai likos supliekti per 
Maskolius artimoje Malojaro
slavo, 50 myliu nuo Moskvos, 
prie Naros upes, su didėlėms 
bledems nes Vokiecziai turėjo 
bristi per baisu purvyną. Ke
liolika tanku ir ginklu likos 
paimta per Maskolius.

Vokiecziu pajiegos pradeda 
nusilpnet ir jau ne su tokiu 
karszcziu kovoja kaip isz pra
džių ir muszei silpnėja ant visu 
fruntu.

Japonai Užklupo Ant 
Rusiszku Rubežiniu

Sargu
London — Per reidio buvo 

girdėta szitokia naujiena isz 
Moskvos apie užklupima Ja- 
pcniszku kareiviu ant Rusisz
ku rubežiniu sargu: 
“Spalio-Oct. 23 d., netoli nuo 
kaimelio Raskino, dvideszimts 
Japoniszku. kareiviu, p ere j o 
per Rusiszka rubežiu prie Czer- 
tovo kalno, tiksle paėmimo sar
gu in nelaisve. Muszyje žuvo 
keliolika kareiviu ant abieju 
pusiu. Japonai nutraukė savo 
sužeistuosius draugus palikda
mi karabinus ir amunicija pas
kui save.”

Moskva — Maskolei pripa- 
žysta kad Vokiecziai paėmė 
Kharkova kur randasi daug 
fabriku ir visokio materijolo 
bet musziuose kurie ėjo aplin
kui Kharkova, žuvo apie 120 
tukstancziu Vokiszku aficieriu 
ir kareiviu. Prie Moskvos taip
gi tęsęsi smarkus musziai, ba
dai miestas dega daugeliose 
vietose.

Tukstancziai Vokiecziu už
klupo ant Maskolių aplinkinė
je Krimejos kur tęsęsi musziai 
jau deszimts dienu. Bet Vokie
cziai turi daug sunkenybių 
traukti traktorius ir armotas 
per purvyną ir sniegą. Vokie
cziai verždamiesi in Krimeja 
paėmė nuo Maskolių 13 tanku, 
109 armotas, daug visokiu gin
klu ir 15,700 kareiviu.

Vokiecziai paskandino 14 
Angliszku laivu kurie plauke 
isz Gibraltario in Anglija. Vie
nas isz kariszku laivu taipgi li
kos paskandytas.

Anglikai bombardavo smar
kei kelis Vokiszkus miestus pa
darydami dideles bledes ir 
daug žmonių likos užmuszta.

Francijos gyventojai pradė
jo visom pajiegom prieszintis 
Vokiecziams ir tveria isz naujo 
savo glitas kad atsikratyt nuo 
Vokiszko jungo. Kur tik turi 
proga tai szaudo Vokieczius ir 
sukelineja prieszinybes Vokie
cziams.

Anglinis Straikas
Ketina Užsibaigt

Washington, D. C. — Prezi
dentas Lewis, anglekasiu pir
mininkas ir operatorių prezi
dentas Taylor, turėjo posėdi 
apsvarstydami gziadienini an
glekasiu padėjimą ir ant meldi
mo prezidento Roosevelto, ke
tina padaryti taika ir paliepti 
sugryžti dirbti darbininkams,. 
skaitlyje 53 tukstancziu nes to1 
reikalauja del geroves sklypo. 
Per tąjį straika turėjo sustoti 
kelios plienines dirbtuves ku
rios turėjo milžiniszkus karisz- 
kus kontraktus del valdžios. 
Girdėt kad anglekasiai susitai
kins ir už keliu dienu visi su- 
grysz prie savo užsiėmimu.

§ Grūdelis teisybes priduo
da drūti melagystei.

TRIS LIETUVIUS

Lietuviams Vokiecziai 
Neleidžia Apsigyvent

Lietuvoje
Sztai ka telegramai pra- 

nesza isz Portugalijos, Iszpa- 
nijos: Kad Rygoje Vokiecziu 
leidžiamas laikrasztis “Deut
sche Zeitung im Ostland” pa
skelbęs, jog Rugsėjo (Aug.) 10 
diena Sziauliuose buvo suszau- 
dyti 3 žmones. Jie suszaudyti 
vieszai, miesto turgavieteje. In 
suszaudymo vieta Vokiecziu a- 
gentai suszauke Sziauliu mies
to gyventojus, kad galėtu ma
tyti pati suszaudymo procesą. 
Miesto aikszten buvo atvesti ir 
Sziauliu kalėjime laikomi ka
liniai. Taipgi buvo suszaudyti 
keli žmones ir Mažeikiuose; su- 
szaudytuju pavardžių nepata
ria. Suszaudymo priežastimis 
nurodoma paskutiniu laiku 
Lietuviu pradėta sabotažo ak
cija priesz Vokiecziu in vesta 
tvarka ir nuostatus.

Patirta, kad Vokiecziu val
džios instaigos insake 180 Lie
tuviu iszsikraustyti isz Klaipė
dos iki Spalio (Oct.) 15-tos die
nos. Insakyma apleisti Klai
pėdos gavo Petras Szernas, bu
vęs Lietuvos Žemes Banko 
Klaipėdos skyriaus direkto
rius; Mykolas Gureckas, diplo
muotas miszkininkas, turejes 
Klaipėdoje savo lentpiuve; ad
vokatas Michelis Tolischus, ži
nomo Amerikieczio laikraszti- 
ninko brolis. Jonas Tolischus, 
Michelio brolis, savo laiku bu
vo Klaipėdos Kraszto Direkto
rijos pirmininkas. Iszvejamu 
Lietuviu skaiczius yra gana di
delis, jis siekia 180 asmenų. 
Patirta, jog tai nėra vieninte
liai Lietuviai, kuriuos Vokie
cziai persekioja. Visi iszveja- 
mi Lietuviai privalo apsigy
venti Vokietijos gilumoje. In 
Lietuva jiems neleidžiama 
vykti.

Havre de Grace, Md. — 
George Travis, jo pati, kūdikis 
ir nežinomas vaikinas, kuris su 
jais važiavo, likos užmuszti ka
da ju automobilius pataikė in 
cimentini mūra.

§ Kas ant kitu visaip isz- 
randa tai apie save gerai kalba.

Philadelphia, Pa. — Mare 
Monaghan, sesuo kardinolo 
Daugherty, kuri buvo naszle, 
mire in sanvaite laiko po mir- 
cziai jos kito brolio.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Mussolinas Sako Kad 
Amerika Bus Sutrinta

BET MUSSOLINAS PATS SZIADIEN 
VOS GYVAS

Nes Ji Spaudžia Isz Visu Pusiu Hitleris 
________ *

RYMAS. — Premieris Mussolini, lai
ke prakalbos in 50,000 susirinkusiu gy
ventoju, tarp kito ko kalbėjo, kad Ame
rika su kitais sklypais, kurie prieszinasi 
jiems, bus sutrinti kaip rieszutai, nes per 
20 metu lauke jie tos progos. Bet Mus
solinas pats sziadien vos gyvas, nes ji 
spaudžia isz visu pusiu Hitleris ir turi jis 
daryti kaip jam Hitleris paliepia.

PAPEROSAS 
PRIEŽASTIM

JOS MIRTIES

Ir Namo Sudegimo
Lawrence, Ohio — Mrs. Je- 

mica Anderson, 24 metu, atva
žiavo su šuneliu isz CIevelando 
atlankyti savo serganczia mo
tina. Motere užsirūkę papero- 
sa gulėdama lovoje nuo kurio 
užsidegė jos plona naktine szle- 
be ir motere pastojo liepsnoje. 
Bėgiodama po stuba uždege ki
tus daigtus ir apimta durnais 
krito ant grindų sudegdama 
ant smert drauge su namu. Kai
mynai iszgialbejo motina ir sū
neli nelaimingos moteres.

Pinigai Pancziakose 
Tarp Skuduriu

New York. — Viena isz dar
bininkių prie atskyrimo sku
duriu fabrike popieros, ana 
diena rado senoje pancziakoje 
15 doleriu 'bumaszkose. Dažiu- 
retojas fabriko pavėlino mergi
nai tuosius pinigus pasisavinti. 
Tame pacziame fabrike keli 
menesei adgal kita mergina ra
do dvi bumaszkas po 20 doleriu 
senoje pancziakoje ir taipgi 
pasiliko sau.

Pinigus drauge su panczia- 
koms gal iszmete žmones kurie 
užmirszo apie juos ir netyczio- 
mis iszmete ir tokiu budu ga
vosi in rankas vargingu darbi
ninkių kurioms neprivalome 
užvydet tojo giliuko nes atsky
rimas visokiu bjauriu skudu
riu fabrike popieros yra pavo
jingas ir yra vienas isz neszva- 
riausiu darbu.

Tik Girtuoklei Taip 
Daro

Babcock, Pa. — Steponas 
Kovacevicz likos uždarytas ka
lėjime o jo nelaiminga motere 
guli ligonbuteje ant mirtino 
patalo ir tai vis per .taja bjau
rybe guzute.

Stepas nebuvo namie per vi-

sa ta diena o kada sugryžo va
kare jau gerai persemtas ramy
be, pradėjo kvailiuot. Motere 
būdama baimėje iszbego ant 
augsztu gonkeliu bet girtas vy
ras nubėgo paskui ja kuria pa
griebė in glebi ir numėtė že
myn. Kada kaimynai ja pakele 
nuo žemes ir paszauke daktara, 
tasai rado jog keturi szonkau- 
lei buvo iszlaužti, pakauszis 
perskeltas, kojos nulaužtos ir 
vidurei sužeisti. Pagal daktaro 
nuomone tai motere gal mirs.

Aplaike Puikia Dovana 
In Laika

Dexter, W. Va. — James Ri
chards, vargingas darbininkas, 
turėdamas viso turto tik asz- 
tuoniolika centu ir taja diena 
rengėsi atimti sau ir paežiai 
gyvastis kad sztai laiszka-ne- 
szis pabaladojo in duris atnesz- 
damas jiems džiaugsminga 
naujiena.

Laiszkas buvo nuo Gustavo 
Stortmano, turtingo ranezierio 
(augytojo gyvuliu), Teksuose, 
kuriame radosi bankinis czekis 
ant penkių tukstancziu doleriu. 
Keliolika metu adgal Richards, 
su dideliu pavojum savo gyvas
ties iszgialbejo nuo mirties isz 
deganezio namo, Stortmana ir 
jo dvi dukreles, kuris tada bu
vo neturtingu žmogum ir po 
tam Stortmanas iszvažiavo in 
Teksus kur dasidirbo turto ne- 
užmirszdamas apie savo var
ginga kaimyną Richardą ir at
silygino jam puikei už iszgial- 
bėjima jo mylimu dukrelių ir 
ji nuo baisios mirties.

ŽINUTES

Philadelphia, Pa. — Czįonai- 
tine dirbtuve pinigu iszdirbo 
szimet 458 milijonus szmoteliu 
pinigu vertes 46,845,937.70 do
leriu.

Moorehead, Minn, — Pasa- 
žierinis didelis eroplanas susi
daužė ir užsidegė kuriame ra
dosi dvylika pasažieriu. Visi 
pražuvo nelaimėje.
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susidėjo su Jėzumi. Mete jie 
savo darba, isz kurio su vargu 
gyveno, tikėdamiesi rasti ka

' naudingesnio ir pelningesnio 
 ikaip sziadieninei raketieriai.

‘ Studentas, 22 metu Artlni-!,Jie mane kad 8“ tlwm
ras Gursnev, isz North Dakoto»| M“iioszi.um jlcms sek-| 

, , • , • , , „ sis ant svieto. Ir jie buvo visisz-!universiteto, turi taip drūtus . / .
dantis kad be jokios sunkeny-. . joj,
i i t i j-™- n,.I Kristus buvo bes pakelia su dantimi krėslą 
ant kurio sėdi žmogus.

Kas Girdėt
Narsus Kūdikis

Marijos

Tūlas sudžia, Chicago] iszsi- 
tar.e buk ne'kanecz yra reika-| 
iinga motiniszka meile del isz- 
auginimo vaiku kad tik juos 
gerai maitysi. — Gal tasai su
džia užaugo tarp baltųjų mesz-, 
ku ant Žieminiam Poliuje o j 
jeigu taip iszsitare tai nėra ko 
stebėtis.

Nekurie žmones turi dideli' 
gilinki savo gyvenime kaip tai | 
turėjo tūlas žmogelis Luzernes į 
paviete, Pennsylvanijoj. Nuėjo 
jis in skiepą ir pradėjo kasti 
del pamato užtikdamas ant 
gyslos anglies. Dabar turės už
tektinai anglių ir neturės mo
kėti už anglis ir už parvcžima 
ar bijotis straiko.

nukryžiavotas. 
Kožnas isz j u, iki, paskutinio, 
apleido Kristų kada Tasai bu
vo ąpskunstas. Ne vienas nepa- 
siule Jam neszti sunku kryžių 
ant Kalvarijos o vienas da pri-

1 siege tris kartus užsigindamas 
I Jo, sakydamas kad jis niekaą 
nepažinojo Jėzaus.”

Tasai pralotas pasakė kad 
kelionėje ant Golgotos Jėzaus 
mokiniai peszesi tarp saves ir 
keike. “Isztikro,” sake pralo
tas, “toki nenaudėliai sziadien 
in bažnytininku konferencija 
nebutu visai inleidžiami. Tik 
kada Kristus prisikėlė ir su- 
szauke juos, davė Jis jiems ki
ta proga pasitaisyti ir tada jie 
pasiliko gerais. ’ ’

Des Moines, Iowa, varginga 
naszle turėjo sudo teismą bet 
teisingystos nealejo aplaikyti. 
Jos kaimynas jai dar ode idant 
sudžiui “paszmeruotu” del
nus. Naszle gerai nesupratus 
ka. tai ženklina “paszmeruot,” 
paėmė tauku ir sutikus sudžia 
karidoryje sude, pradėjo su 
juom sveikintis ir “szmeruoti” 
delnus. Isz pradžių sudžia bai
sui užsirūstino bet supratęs 
moteres tikslą, vėliaus užsisar- 
matino ir iszdave viroka pa
sekmingai del vargingos nasz- 
les. — Iszsipilde priežodis nors 
karta jog: kas szmeruoja, tas 
važiuoja.”

Dieninis laikrasztis “Drau
gas”, iszeinaritis Chicago j, ap- 
vaiksztincjo savo 25-metini si
dabrini jubileju 26-ta d. Spa
lio, su bankietu ant kurio daly
vavo puikus skaitlis svecziu. 
Pirmas n urna ris ‘ ‘ Draugo ’ ’ 
iszejo Liepos 12-ta d., 1909 m., 
Wilkes-Barre, Pa., o pirmas 
numaris, kaipo dienrasztis, 
iszejo Kovo 31, 1916. Linkime 
iszd'avystei geros pasekmes ir 
pajiegu darbuotis dek labo Lie
tuvystes da daugeli metu.

Ana diena atėjo in musu re
dakcija kokis tai jegamastelis 
labai užsirūstinęs ir užpykęs, 
klausdamas merginos raszti- 
ninkes: “Kur yra redaktorius 
kuris mane labai apšmeižė ir 
už tai noriu jam visus kaulus 
sulaužyti!”
Musu rasztininke nebuvo taip 

kvailu sutvėrimu ir atsiliepe in 
ji:' “Praszau tamistos sesti. 
Pas redaktorių ant virszaus 
dabar Tandasi trys ponai kurie 
atėjo tuo paežiu tikslu kaip ir 
tu. Kada tamista paregėsi kaip 
jau treczias lėks staezia galva 
žemyn trepais, tai tada ateis 
ant tavęs kaleina. ”

Tasai jegamastelis, . kuris 
atėjo atkerszyt redaktoriui, 
greitai apsimalszino o da grei- 
cziau apleido redyste. Praszo- 
me kad vela jis atsilankytu o 
bus užganadintas nes ant duriu 
musu “Sanctum Sandoriam” 
turime iszkabinta toblyczaite 
su paraszu: “Welcome.” — 
Redaktorius “Saules” da turi 
užtektinai pajiegu nes mokino
si “ju-jitsu.”

Visas svietas sujudo barba- 
riszkumu Vokiecžiu kada jie 
ana diena suszaude daugiau 
kaip 200 Francuziszku gyven
toju už tai kad keli Prancūzai 
nužudė du Vokiszkus virszi- 
ninkus.

Prezidentas iszsireiszke kad 
tai darbas žmonių kurie szirdy- 
je žino kad nelaimes szios ka
res savo brutaliszkumu ir žiau
rumu žudydami nekaltus gy
ventojus už prasikaltima kitu.

Vokiecziai taipgi spiriasi 
kad Italija siaustu milijoną 
kareiviu pagialbeti Vokietijai 
apmalszyti tuos sklypus ku
riuos laiko sziadien po savo pa
du. Jeigu Italija tai iszpildytu, 
tada Vokiecziai paimtu silpna 
Italija.

Mieste Indianapolis, Indi
ana, Rev. J. S. Stulgis, pralo
tas Christ Lutheran Church, 
kalbėdamas pamoksta., labai 
nustebino savo klausytojus sa
kydamas kad Dvylika Apasz- 
talu buvo tai “Tough Bunch,” 
— žiaurus žmones sekdami 
paskui savo Mokytoja vien tik 
del savo naudos.

“Mes vadiname juos szven- 
tais” — kalbėjo tasai pralo
tas ‘‘ bet kada Jėzus juos pasi
vadino būti Jo mokiniais, jie 
buvo žiaurus Galilėjos žuvinin
kai. Jiems rūpėjo tik savo nau
da., kada jie numėtė tinklus ir

Daugelis žmonių, kuriems 
redaktorius ‘‘Saules” parūpi
no vardus laivu ant kuriu jie 
pribuvo in Amerika, sziadien 
yra dėkingais už ta ji patarna
vimą. Buvo ir tokiu, kurie jesz- 
kojo laivu vardus per kelis me
tus ir nesurado o sziadien yra 
dėkingi už taji patarnavima. 
Toji žinia buvo jiems labai rei
kalinga ant iszemimo ukesisz- 
ku (citizen) popieru ir prie ki
tu dokumentu. Jeigu jums rei
kalinga tokia žinia tai raszyki- 
te iii redakcija o duosime pata
rimus. Praneszkite ir kitiems 
kurie reikalauja vardo laivo 
nes jiems parūpinsime szirdin- 
gai kad ir turėsime jeszkoti po 
visa Amerika.

SKAITYKIT
UO A ITT 17”

PLATINKI!!
Sziame pavojingam laike, 

tavo Tėvynė reikalauje tavo 
paszialpos. Pirkie Apgyni
mo Czedininio Bondus ir 
Markes.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Po 1 it c k n i szk o j e moky k 1 oje 
Paryžiuje, žymiausia mokykla 
ant svieto, studentai pasirengi

i ne jo ant užbaigimo mokslo kui 
vienas isz ju vaikszcziodama:

I karidoryje mokyklos rado ant 
glindų ražaneziu. Ražanczius 
pcditekniszkoje mokykloje!... 
Tai kas isz studentu atkalbi 
netu ražaneziu tje mokykloje. 
Buvo tai paniekinimais del vi
sos mokyklos ir nutarė iszjuok 
ii studentą kuris pamėtė ražan 
ežiu.

Atėjo ant to proga gana 
greitai, po egzaminui, ant ku
rio eme dalyvas pagal seno- 
viszka paprotį Paryžiaus mar- 
szalka, studentai ant duoto 
ženklo stojo giltose — rodos 
vaiskas parengtas ant kares. 
Isz tosios progos pasinaudojo 
minėtas jaunas žmogus, kuris 
apie savo radini apsakė savo 
draugams savo tikslą. Isze- 
jas isz glytois, laikydamas ran
koje ražaneziu pakabino ant 
artimo me'džio po tam rodyda
mas su pirsztu ant ražaneziaus 
su szctoniszku nusiszypsojimu 
paszauke: — Prie ko priguli 
tasai ražanezius ?

Vois isztare tuos žodžius, 
sztai jaunas žmogus iszejo isz 
glitos kalbėdamas: — Tasai 
ražanezius priguli prie manes. 
Aplaikau ji nuo motinos, kada 
važiavau in Paryžių ir buvau 
labai įsusiiii'ipinias, kad ji pa- 
mecziau. Po tam, vela pradė
jo kalbėti in juos: — Draugai, 
prie mano egzamino aiplaikiau 
garbe nuo jus; jeigu randate, 
kad per atkalbejima ražan
eziaus atnesziu jums panieki
nimą aiba neszlove del musu 
mokyklos, tai galite savo pagy
rimo žodžius atimti, veluk juo
sius neturėt ne kaip būti tokiu 
nieku idant ■sarmatintausi savo 
tikėjimo, kuri mane iszmokino 
mano gera motinėlė.

Žodžei jaunikaiezio pervere 
szirdis visu ir aplaike plojimą 
delnu savo draugu, o marszal- 
ka, paduodamas ranka jauni- 
kaieziui tarė:

— Jaunikaiti, pasilik tokiu 
kokiu esi ir biukie vyru apgy
nime savo tėvynės kaipo pasi
likai apgynėju savo tikėjimo, 
tada niekad nepražūsi.

Tuose laikuose kada atsitiko į 
szitas atsitikimas, Francijoj juos. Jo prieszai negali jam nie- 
vieszpatavo atskalunysta ir pa-' ko užmetinet kad jis kada nors 
niekinimas Katalikiszko tikę- apsileido savo dinste.
jirno.

prie savo stalelio kalbėdamasis j vieta. j kasyki u, kiuri parsineszdavo Į Jj* Dūko 1151138
su kitais draugais apie kare. Į Jo prieszas ant to paties namo dinerkeje, kuri ketino t J
Sztai be jokios priežasties, di-1 dinsto yra Oscar Miller, “nau- parduoti del angliniu butlege- I Lakewood Parke Lie- 
delis paveikslas garsingo lėkio-1 jo dyliaus” kandidatas isz ma- riu kurie kasa anglis skylėsią, 
tojaus Collins, nukrito ant I žo kaimelio, vadinamo An-'Negalėdamas aplaikyti kauci- 
grindu nuo sienos įsusidaužy- dreas kuris neturi jokio atsižy-; jos, likos uždarytas pavieto ka-
damas ant szmoteli);

Mackey su savo draugais į savos, gyvena beveik užmirsz- 
paszoko ant kojų su baime obtain kampelyje pavieto ir ma- 
Mackey paszauke: “Tai nema-1 žai yra žinomas per žmones.

Taigi, szitas praneszimas kymui neužganadinimo kaslink 
del musu gy ventoju szio pavie-' mekesties. Toji dirbtuve neuž-

mejimo ir gyveno tik pats del lejime.
— Szimtas moterių sugry- 

žo adgal prie savo darbu in 
Shenandoah Mfg,, po sutvar-

tuviu Dienos Rengė
jams Ir Dalyviams

lonus ženklas nuo musu drau
go Collin ’so!”

Mackey su savo draugais pu- to iszaiszkins padėjimą sziu ilgio priims in darba apie 400 
taisė paveiksią ir vela pakabi- kandidatu ant taip svarbiu1 moterių ir merginu, 
no ant sienos ir apie tai konia dinstu todėl turėkite viską sa-Į pyjpu-j-Rj.TfiĄ 
užmirszo, bet in kėlės stovai- j vo mintyse apie juos kada eisi- 
tes po tam, baisiai nusimyne, 
kada vienas isz jo draugu at- 
nesze jam laikraszti kuriame 
radosi sekantis straipsnis: 
“Kapitonas Collins užmiuisztas 
ant mariu drauge su kitais le- 
kiotojais, kada laivas ant. ku
rio plauke in Anglija likos tor
peduotas per Vokiszka subma- 
rina Balandžio 30 diena ir visi 
ant jo žuvo!”

I vo mintyse apie juos Kaaa eisi-
I * • • 1, I te balsuoti Utarninke o turesi- 

- te gerus virszininkus isz kuriu į 
galėsite girtis ir kurie jums pa
tarnaus visame jeigu kada rei
kalausite ju paszialpos. —Adv.

Žinios Vietines

Mergaite Turi Tikra 
Velniszka Buda

IN SKULKING
PAVIETO

BALSUOTOJUS!
Ateinanti Utarninka, Novem- 

berio 4-ta d., bus Rinkimu Die
na, kada yra renkami visokį 
virszininkai musu pa'viete.Kož- 
nas balsuotojas iSchuylkill pa
viete gali atsižymėti kaipo ge
ras Amerikos pilietis ir balsuo
tojas. Yra tai kožno gero patri- 
jotiszlko ukeso privalumas bal
suoti taja diena nes czionais, 
musu laisvam sklype, tas ženk
lina laisve .kožno žmogaus.

Kožnas balsuotojas gali su
tverti savo nuomone kaip turi 
paženklinti savo balota ir už 
ka turi balsuoti, ne tik už savo 
iszrinkta kandidate bet ir del 
gero visuomenes. Jis privalo 
iszrinkti tokius kandidatus ku
rie supranta savo užduoti ir 
kaip turi valdyti savo ofisą in 
kuri ji žmones iszrinko.

Ant District Attorney, ant 
Republikoniszkos partijos, ei
na gerai žinomas advokatas, 
C. A. “Bud” Whitehouse, .ku
ris beveik per keturis metus 
tarnavo žmoniems kaipo pavie
to prokuratorius, daugiau kaip 
150 visokiu svarbiu teismu jis 
pats vede pasekmingai. Jo tė
vas ir tėvukas buvo gerais ad
vokatais ir jis seka paskui

— Subatoje pripuola 1-ma 
diena N ovemberio—Lapkri
czio. Visu Szventuju diena.

— Panedelyje pripuola Už- 
duszines.

— Novemberio menesis pa- 
szvenstas ant atminties Dusziu t 
Czyscziuje Esancziu.

— Paneddlio vakarą likos 
surastas negyvas George Sead- 
er, 77 metu, Veteranu name, 
ant E. Centre uly., in kur bu
vo nuejas ant pasilsio. Senu
kas mirė šzirdies liga. Buvo tė
vu EdSvardo Seader prezidento 
laisvu anglekasiu unijos.

— Naujas krekeris bus sta
tomas neužilgio Gilbertone ant 
vietos senojo, t per Mahanoy 
Valley Coal Co., kur da randa
si po žeme apie trys milijonai 
tonu anglių.

— Sziadien, tai yra Ketver
ge, pripuola gimimo diena pa
nos Izabelės, dukreles ponstvos 
Antano Bogdanavicziu, 524 W. 
South uly. Pana Izabele jau pa
baigė 17 vasarėlių ir lankosi in 
High School. Jos draugai ir 
drauges linki jai sulaukti da 
daugeli sukaktuviu o ir mes jai 
linkime to paties.

Gurbe ir dėkojimas priklau
so musu gera-szirdžiams Lietu
viams, kurie kasmet ruoiszia 
Lietuviu diena, Lakewood Par
ke, Pa., ir tos dienos pelną 
skiria užlaikyti Katalikiszkas 

■ir Lietia.viszkas instaigas Ame-

visus kitus, 
sunkei dir- 
tevu. Nese- 
bande savo

Baracoa, Kuba — Norints 
turime ant svieto visokiu isz- 
gamu bet septynių metu mer
gaite, artimam miestelyje Ba- 
yamo, pervirszina 
Yra tai mergaite 
bancziu vargingu 
nei toji mergaite
broliukui iszpjauti liežuvi. Ke
liolika sykiu stengėsi sudegint 
narna pirma aplaisczius ji su 
karasinu. Ji tiek padarydavo 
kaimynams bledes ir visokiu 

'klastų kad ja praminė “mer
gaite velnes ’ ’.

Motina, turėdama užsiėmi
mą fabrike, turėjo pamesti sa
vo užsiėmimą idant mergaite 
prižiūrėt ir apsaugot nuo viso
kiu piktad'aryscziu o kada gei
de ja patalpyt in pataisos prie
glauda tai valdžia jos nepri
ėmė.

Tula diena kada locnininkas 
stubos atėjo randos ir kerszino 
iszmetimu szeimynos isz namo, 
mergaite pagriebus peili nor
ėjo ji nudurt bet tasai in laika 
paszoko in szali ir tik pataikė 
jam in koja perpjaudama kel
nes. Kita karta, pagriebus kai
mynu mergaite, norėjo ja pa
kart ant vartelių namo ir butu 
tai iszpildžius jeigu nebūtu su- 
beg'ia kaimynai ant riksmo ir 
nebutu nupjovė virve in laika. 
Miestas nežino ka su ja pada
ryt ir kur patalpint kad neda
rytu tiek klastų ir bledes.

Jusu gražus darbai bus in- 
amžinti tu instaigu didinguose 
pastatuose ir ‘liudys ateinaą- 
cziom kartom apie jusu kilnu
mą ir pasiaukavima Dievui ir 
Tėvynei. Sziu metu dali $297.66 
ko gražiausiai panaudosime in- 
rengimui naujos Akademijos. 
Visokiu dalyku dar reikia iki 
kol bus visiszkai baigta tad jus 
duosni auka daug ka gales nu
pirkti. Musu padėka Jums bus 
sujungta isia galinga maldos ga
lia ir tikimos, kad gerasis Die
vulis nubarstys jusu gyveni
mo dienas kvapiomis maloniu 
gėlėmis.

Dėkingos,
Szv. Pranciszkaus Seserys,'

R. F. D. Nr. 9 - South Hills, 
Pittsburgh, Pa.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius- 

:: Gabiausias Balsamuotojas :r

/r" Geriausis Ambulance 
patarnavimas s z i o j (J 
apylinkėje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar

Aį nakti. Visada turi pil-
tefeį na pasirinkimą meta-

liszku ir kieto medžio ||
Grabu. Laidoja nu- l|

II mirelius pagal naujau- IĮ •
|Į šia mada ir mokslą. ||

Turiu pagialbininke K
moterems. Prieinamos » 
prekes.

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

Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Telefonas 532-J

Jo prieszas, ant to paties 
dinsto, yra Frank A. Gallagh- 

Paveikslas Dave Žinia ei\isz ^ahanoy city bet jis 
I mažai dalyvavo kokiam tbisme 

Apie Mirti Draugo j ir neturi gabumo ant vedimo 
----  i teismu tik prigialbeti savo vy- 

Harry Mhckey isz Nutley, resniam broliui ir mažai jis ve- 
N. J., raszo apie nepaprasta' Je teismu nuo kada pasiliko 
apreiszkima savo draugo kapi-' advokatu.
tono Kenneth Collings, kuris

teismu tik prigialbeti savo vy
resniam broliui ir mažai jis ve-

Tamaqua, Pa. — Visi loka- 
lai darbininku užprotestavojo 
prieszai daktaru pakėlimą pre
kes už atlan'kyma serganezta, 
kuris invyks nuo Lapkriczio 
[Nov.] 15 d. Daktarai dabar 
reikalaus nuo 2 lyg 3 doleriu už 
atlankyma ligoniu namie, o in 
ofisą nuo $1 lyg $1.50. Darbi
ninkai tvirtina buk in deszimts 
metu aplaike tiktai 10-ta pro
centą pakėlimo algų, o dakta
rai pakele mokesti už savo pa- 
tarnavima nuo 50 lyg 100 pro
cento.

Coaldale, Pa. t Juozas J. Na
vickas, 24 metu, 116 W. High 
uly., likos mirtinai sužeistas 
kada automobilius kuriame jis 
važiavo, trejike in medi prie 
namo Dr Weaver, Tamakveje. 
Nelaimingas žmogus mirė ka
da ji veže in Coaldale ligonbu- 

I te. Velionis buvo sunum Miko- 
'lo Navicko ir prigulėjo prie

District Attorney turi būti 
atėjo pas ji Balandžio menesije' žmogus be baimes ir turi žino- 
1941 m., sakydamas jam, kad ti savo pareigas kaipo geras 
jisai iszkeliauna in Anglija su 1 advokatas todėl rinkime C. A. 
eroplanu su kitais lekiotoj'ais | Whitehouse ant tojo svarbaus 
pristatyti kelis ercplanus del dinsto.
Anglijos. Mackey nusiszipso-1 Dabar paimkime daktara 
jas in savo dranga, užklaluse: Frank J. Walter kuris buvo 
“Ar sugryszi pas mus?” Į iszrinktas per nominacija ant

Ant to Collins patraukė pe- Szerifo musu pavieto, kuris bu- 
eziais, dirstelėjo ant savo dide-1
lio paveikslo kabanezio ant vienas isz g
sienos ir atsake: ant tojo dinsto. Daugiau kaip

“Nežinau drauge, jeigu ne-'per 40 metu jis yra daktaru, 
sugrysziu,tai su savo draugais 'yra geru Krikszczioniszku žmo- 
gausiu pavelinimla nuo Szvento j gum, priguli prie savo bažny- 
Petro, kad numesti bomba ant ežios ir keliu žymiu drauguviu 
tavo ofiso, kad tau apreikszti ir yra veikėju po visa pavietą, 
kad asz jau esmių kelionėje in ' Buvo jis geru Koroneriu kuris 
dangui!” > I paskyrė kelis Lietuvius kaipo * ,....  ..... ....., ...__

Buvo tai po piet Balandžio savo pagialbininkus ir yra pa- aresztavotas už vogimą dina-' 
30 diena, kada Mackey sėdėjo

vo iszrinktas per žmones kaipo Juozapo Lietuviszkos pa- 
eriausiu kandidatu rupijos. Paliko tėvus, du bro

lius ir ketures seseres. Likos 
palaidotas Ketverge ryta su 
bažnytinėms apeigomis.

SHENANDOAH, PA.
—■ Vincas Kudleski, likos

MAHANOY CITY 
BALSUOTOJAI!

Meldžiu Jus Mane Suszelpti 
Savo Balsais Ant Svarbaus 

Urėdo

RINKĖJO TAKSU 
(TAX RECEIVER) 

(UTARNINKE. NOV, 4, 1941

MAHANOY CITY 
LIETUVIAI, BALSUOKITE 

...Už...

JOHN IDASON 
(JONAS AIDUKAITIS) 

Kandidatas Ant

Miesto Konsulmano 
Pirmam Vorde 

Rinkimai Utarninke Nov. 4 
Praszo Jusu Balso Ir Paramos! 

' REPUBLICAN S

GEORGE (IKE) THOMAS

Mahanoy City Lietuviai 
Balsuokite Už

JUOZĄ RĖKLAITI
(Demokratas)

Ant Skvajerio
(Justice Of The Peace) •

Lietuviai privalo iszrinkti savo 
Skvajeri, nes dabar turi gera 

proga!

Praszo Jusu Balso Ir Paramos 
Acziu!!!

Jeigu busiu iszrinktas ant 
szio dinsto, tai prižadu iszpil- 
dyti ji teisingai. Moku taksas 
ir gyvenu czionais visa savo 
gyvenimą. Esmių tinkamas 
ant szio dinsto ir busiu jums 
dėkingas už suszelpima.

Esmių Sunum Mirusio Pali- 
cijanto John Thomas.

SMAGI IR LINKSMA 
LIETUVIU UŽEIGA PAS

Andru Rėklaiti ‘

guodotu žmogum .po visa pa- 'mito ir patronu isz Maple Hill. REPUBLICAN ĮxJ

r
 Kada busite Mahanojuje 
tai užeikite pas savo tau
tieti Andru Rėklaiti kuris 
užlaiko puiku saluna kur 
gausite iszsigiart geriau
sio alaus, porterio arba ir 
visokiu kitokiu gėrymu.

Andrus Reidai ’
206 W. CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.
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Apsakymas Seuo Inžinieriausg
“GERBIAMASAI tamsta, te- 

ve ir geradejau! ’ ’—vaidi
ninkas. Neiszaiszkinas taisė 
juodraszti sveikinamąjį Vely- 
'koms iaiszka. “Linkiu kaip 
szia szviesia Velykų diena, taip 
ir daugybe kitu, praleist geroj 
sveikatoj ir laimėje. O taip 
pat ir szeimynai linkiu. ’ ’

Lempa, kurioje žibalas jau 
buvo besibaigiąs, ruko ir dvo
ke. Ant stalo, szale raszanczios 
Neiszaiszkino rankos, bėgiojo 
iszsigandes paklydęs tarako
nas (bamba tieriūs). Per du 
kambariu nuo paskirtojo dežu- 
ravimui kambario szveicorius 
Paramomis jau trecziu kartu 
vale savo szventadienius batus 
ir su tokia energija kad jo tysz- 
kaiiti spjovimai ir valomojo 
szepeczio bildesys visuose 
kambariuose girdėjosi.

“Ka dar tokio jam, niekszui, 
paraszyt?” užsisvajojo Neisz
aiszkinas, pakeisdamas akis in 
surukusias lubas.

Lubose jis iszvydo tamsu ra
ta — szeszeli nuo lempos stik
lo. Žemiaus buvo uždulkeja 
langu rėmai, dar žemiaus — 
sienos, nuteptos nuo nepame
namu laiku melsvai-pilka spal
va. Ir dežuravimui paskirtas 
kambaris jam pasirodė tokiais 
tyrais, kad pasidarė gaila ne 
tiktai saves bet net tarakono...
“Asz-gi iszbudesiu ir isz ežia 

iszeisiu o jis visa savo tarako- 
nini amžių czionai pradežuruo- 
sias, — pagalvojo jis, raivyda- 
masis. — Nuobodu! Ar sau ba
tus nusivalius, ar koki ežia bie- 
sa pradėjus?”

Ir dar karta pasiraivęs, Ne
iszaiszkinas tingiai nužings
niavo in szveicoriaus kambarį. 
Paromonas jau nevale batu... 
Viena ranka laikydamas sze- 
peti o kita žegnodamos, jis sto
vėjo prie atviro liufeiko (lan
gelio) ir stovėdamas klausėsi...

— Skambina! — susznabž- 
dejo jis Neiszaiszkinui, žiūrė
damas in ji nejudaneziomis 
placziai atviromis akimis. — 
Jau!

Neiszaiszkinas pridėjo ausi 
prie liufeiko ir klausėsi. In liuf- 
cika, podraug su szviežiu pa
vasario oru, mėtėsi garsus Ve
lykiniai varpai. Varpu gaudi
mas maiszesi su bildesiu va- 
žiuojaneziu karietų ir fajetonu 
ir isz balsu ir garsu miszinio 
iszsiskyre tiktai smarkus, te- 
norinis artimiausios bažnyežios 
varpo skambėjimas ir kaž-keno 
garsus, spiegiantis juokas.

— Žmonių devynios galybes! 
— atsiduso Neiszaiszkinas, pa
žiurėjas žemyn in gatve, kur 

’palei telegrafu stulpus mirgė
jo vieni už kitu žmonių szesze- 
liai. — Visi skubina Rezurekci- 
jai... pasveikint Kristų, prisi
kėlusi isz karsto... Musiszkiai 
dabar, jau, rasit, bus iszsigere 
.ir po miestą besivalkioja. Kiek 
ežia juoku, kiek kalbu. Tiktai 
asz vienas esu tokis nelaimin
gas kad privalau ežia szitokia 
szvente praleist. Ir kasmet 
man tatai prisieina !
* — O kas jums liepia samdy
tis? Juk sziadien ne jus budė
jimo eile o Spataitis jus už sa
ve esą pasamdęs. Kaip geri 
žmones szvenezia tai jus ir par- 
sisamdot. Godumas! Nesvie- 
tiszkas godumas!

— Kokis ežia, po velniu, go
dumas? Nėra kaip ir isz ko-;but 
godžiam: iszviso du penklieziu 
pinigais ir kaklaraiksztis pa

barguotas... Vargas, o ne godu
mas! O butu gera, žinai, nuėjus 
su draugais prie Rezurekcijos 
o paskiau atsigavėt... Iszgert 
szitaip, užsikast, o po tam ir 
prigult... Sėdi sau už stalo kaip 
paszventinta žąsis o ežia virdu
lys szniokszczia ir isz szalies 
kokia-nors anokia skaistveide. 
Stikliuką iszgerei ir už pagurk
lio palaikei, žiūrėk ir jautiesi 
geriau... žmogumi pasijunti ir 
žinai kad gyveni... Et... pražu
vęs ir niekam netikės gyveni
mas ! Sztai ve, kokis szelmis ka
rietoj nuvažiavo o tu ežia sė
dėk ir mintimis skrajok...

— Ponuli, kiekvienas esą su-
tvertas savo paskyrimui. Die
vas duos ir jus dasitarnausite 
ir gal su laiku karietoje važi
uosite.

— Ar asz? Na, ne, brol, me
luoji. Man toliau, kaip ligi 
rasztvedžio pagelbininko nenu- 
eit, nors trūktam besistengda
mas... Asz maža-mokslis.

— Musu generolas taip-pat 
ne didžiausi mokslą iszejas, ta- 
cziau...

— Na, generolas, pirm negu 
szita pasiekus, szimta tukstan- 
cziu pavogė. Ir iszvaizda, bro
lau, jo ne tokia, kaip mano... 
Su mano iszvaizda toli nenuva
žiuosi ! Ir pavarde netikusi: 
Neiszaiszkinas! Vienu žodžiu 
brolyti, padėtis be vilties. Jei
gu nori— tai gyvenk, jeigu ne
nori, pasikark...

Neiszaiszkinas atsitraukė 
nuo lango ir liūdnai perejo per 
kambarius. Varpu gaudimas 
darėsi ir girdėjosi vis garsiau 
ir garsiau... Idant iszgirdus 
varpu gaudimą, jau nesimatė 
reikalo prie lango stovėt. Ir 
kuo ryszkiau gaude varpai, 
kuo garsiau beldėsi ir dundėjo 
ratai, tuo tamsesnes darėsi pil
kos sienos ir aprūkusios palan
ges tuo stipriau dvoke lempa.

— “O kad taip pabėgus nuo 
dežura vimo ? ’ ’ pagalvojo Ne
iszaiszkinas.

Bet tasai bėgimas nieko gero 
nežadėjo... Iszejas isz valdybos 
ir pasivalkiojus po miestą, Ne
iszaiszkinas nueitu in savo bu
tą o jo bute dar buvo pilkiau ir 
blogiau negu dežuravimo kam
baryj... Daleiskim, kad szia- 
dien jis gerai, iszteklingai su 
komfortu praleistu, bet.kas-gi 
toliau? Vis tos paezios pilkos 
sie'nos, vis tie pats dežuravimai 
parsisamdant ir sveikinamieji 
laiszkai...

Neiszaiszkinas apsistojo de- 
žuruojamojo kambario viduryj 
ir užsisvajojo.

Naujo, geresnio gyvenimo 
reikalavimas ■nepakeneziamai 
skaudžiai sugnybė jo szirdi. Jis 
geidulingai užsimanė staiga 
pasijust gatvėje, su gyva minia 
susiliet, dalyvaut iszkilmeje, 
de'l kurios gaude visi bažnycziu 
varpai ir dundėjo karietos. Jis 
užsimanė tai, ka buvo pergy ve- 
nes kaž-kuomet savo kūdikys
tėje: szeimyninis ratelis, iszkil- 
mingi, prakilnus artimųjų žmo
nių veidai, balta drobule, szvie- 
sa, sžiluma... Prisiminė jis fa
jetoną, kuriame tik-ka buvo 
pravažiavusi gražiai pasipuo- 
szusi ponia, paltą, in kuri buvo 
apsisupęs augsztos kategorijos 
žymus valdininkas, auksini re
težėli, bepuoszianti valdininko 
krutinę... Prisiminė minkszta 
ir szilta patala, pažymėjimo or- 
denus, naujus: batus, viemun- 
dyra (szvarka)' be prazulintu 

alkuniu... atsiminė dėlto, kad 
viso to pas ji nebuvo,..

“Nejaugi pavdgti?” — pa 
galvojo jis. — Pavogti, saky
sim, ne sunku, bet, pavogus, ne
pigu paslėpti... Sako, in Ame
rika apsivogusieji pabėga ii 
nuo bausmes isztruksta o vel
nias ja žino, kur ta pati Ameri
ka! Kaip asz joje nebuvau, tai 
asz jos nežinau! Dėlto, idant 
pavogt ir-gi reikia mokslas in- 
gyt. Be mokslo ir ežia nenu
veiksi.

Gaudymas nutilo. Tiktai gir
dėjosi kažkur nutolęs ratu dun- 
dimas ir Parmono kosulys o 
nuliūdimas ir Neiszaiszkino 
piktumas juo toliau, tuo labiau 
augo stipryn ir darėsi nepaken- 
cziamas. Instaigoj laikrodis 
iszmusze pusiau pirma.

“ Gal skunda paraszyt, ar ko
ki gala? Proszkus praneszes ir 
in kaina nukopės.”

Neiszaiszkinas atsisėdo už 
stalo ir užsisvajojo. Lempa, ku
rioje žibalas visiszkai jau isz- 
dege, drUcziai ruko ir buvo be
gęstanti. Paklydęs tarakonas 
vis dar slankiojo po stala ir ne
rasdavo sau vietos...

'“Praneszti tai esą galima, 
bet kaip ji sustatyt! Reikia su 
visokiais pagražinimais, paly
ginimais, kabliukais, kaip 
Proszkus... O kur man?! Toki 
sustatysiu, kad asz paskiau vi
sa savaite del jo cziaudesiu. 
Niekas nesiseka, po velniu ii 
gana. Nors imk ir pasikark!”

Ir Neiszaiszkinas, laužant 
galva ties priemonėmis, kaip 
iszeit isz beviltingos padėties, 
nukreipė žvilgsni in juodraszti. 
Tas laiszkas buvo raszomas 
žmogui, kurio jis visa siela ne
apkentė ir bijojosi nuo kurio 
jau deszimt metu kaip stengė
si gaut vieta nuo 150 ant 200 li
tu...

— A... tu ežia, man bėgiosi, 
bjaurybe! — piktai jis pliauk- 
sztelejo delnu per tarakoną, 
turėjusi nelaimes pakliut jam 
in akis. — Szitokia szlykszty- 
ne!

Tarakonas parpuolė ant pe- 
cziu ir beviltingai subarė kojo
mis... Neiszaiszkinas paėmė ji 
už vienos kojos ir paemes in- 
mete in lempos stiklą. Stikle 
užsidegė ir suczirszkejo.

Ir Neiszaiszkinui lengviau 
ant szirdies pasidarė — lyg 
kad koks kamuolys nuo kruti
nės nusirito.

:: Pamokinimai ::
— Nėra ■bjauresnio daigto 

už liežuviu®.
— Zobova yra geru daiktu 

bet ne ant ilgio, nes greit nu
bosta. Tiktai gera knyga ne- 
niuibos'tia ir nauda atnesza ant 
viso gyvenimo.

—■ Gražus ir .mielas veidas 
moteres ne tiktai vyrus, bet ir 
moteres pritraukia prie saves.

—• Per daug tegul mo'tere 
nesiszaiipo, nes kas per daug 
tai szelauk.

— Auginant vaikus moti
na 'privalo ne tiktai iszmokyt 
poterėliu arit pomietes, bet ir 
kožna žodi jam iszdeti ka tai 
ženklina.

— Dievais sutvėrė Jeva i- 
dant ji butu del Adomo drau
ge. Dievas ir daugiaiul žmonių 
sutvėrė idant gyventu su sa
vim bet kad gyventu sutikime, 
nesivaidintu ir vieni kitu ne
apkalbinėtu .

TARADAIKA

Ir jaunamartes partes daro, 
Subėgusios rudakia varo, 

Kaip apie Miczigana, 
Tai jau gana.

Kaip kriksztynos atsitiko, 
Rodos kad bobeles papaiko, 

Kaip virytos pritraukė, 
Tai nuo mylios girdėti lauke,

Kaip pagedia klykia, 
Visokeis balsais cypia.
Po perkūnu jau gana, 

Ar pataisos nebus niekada, 
Jau nuo gūžes viduriai isz- 

pliko, 
Sveikos vietos jau nepasiliko, 

Ant senatvės stenėsite, 
Susikuprine slankiosite.

* * *
Jus mergicos isz Indianos, 
Kode! taip apsivelusios ?

Juodi kaklai, 
Kaip Žydo aulai, 
Paausei murzini, 

Kad žiūrėti negali, 
Rankos sutrekia nuo purvu, 

Už ka pabarti turiu, 
Jeigu szvaresnem nebusite, 

Szuncpoteriu gausite.* * *
Viena boba ant merginos 

užklupo,
Kad jai pinigus pavogė, 

Mergina buvo ant kvatieros, 
Tai ir užklupo ant jos.

Badai taip mergina sumusze, 
Kad net in ligohbute nuveže, 
Vargsze visai nekalta buvo, 
Ba tikras vagis atsirado, 

Už sumuszima 'bobele pasodino, 
Bet merginai sveikatos nesu

grąžino. 
Yra tai bjaurus daigtas, 
Nekaltas užsipuolimas.

* * *
Skradžei žeme nueitu, 

Arba žaibas nutrenktu, 
Tokia nieksze motina, 

Katra szlektai duktere augina, 
Ne viena sako, 

Kad už kokio meto, 
Dukrele apženysiu, 
Tai lengvai turėsiu.

Ar tai szitaip kvailiuke sakai? 
Gal tame didele baime matai, 

O ar dukrele tavo darbeli 
iszmokus,

Ar jau kaip reikia isznokus? 
Kur-gi, da szlapia panose, 

Motina jaunikius jau renka, 
Motin, poteriu iszmokyk, 

Nuo viso pikto gink, 
Tokiu daigtu nepasakok, 
Kad dukrele neiszgirstu, 
Ir nieksze nepavirstu, 
Ba kaip jauna girdės, 

Tai to niekas neiszraves, 
Prispirk prie darbo, 

Nežiūrėk kad dukrele nuvargo, 
Tegul raudoja, 
Tegul dejuoja, 
Pakutos neduok, 
Ir in kaili duok.
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į y^li isztiesu ketini apleisti 
mus? — raiszas užklausė 

manės.
— Taip, neatbūtinai. Pane- 

de'lyje asz turiu pasiekti Mar
seilles’a, dėlto asz ketinu szią 
nakti paimti nuo Gare de Ly- 

' cns 10:50 vai. truki. Ar tas yra 
geras trūkis, asz tikiu, kad 
tamsta gali žinoti, kadangi tu 
prieszai savo nelaimingaji at
sitikima gana ilga laika dirbai 
ant geležinkelio.

Jis užmerkė akis, nublanko 
ir giliai atsidusęs tarė:

— O taip, asz žinau — pame
nu! — Ir aszaros pradėjo sro
venti per jo veidus.

Asz nežinojau kaip apskait- 
liuoti jo dideli susijudinimą, 
prie kurio privedžiau, primin
damas tą nelaimingaji atsitiki
ma, per kurio priežasti jis tapo 
raiszu, geidžiau kaip nors ra
minti nelaimingaji, pagaliaus 
tariau:

— Taip ant geležinkelio yra 
labai pavojingas užsiėmimas.

Jis sudrėbėjo ir smarkiai pa
purtė galva.

“Oi ne, tamsta nekalbekie 
apie ta. Tai baisenybe, mane 
szirpuliai ima pamisimus apie 
viską ka asz maeziau laike ma
no keliones. Tamsta manes ne
pažysti ir manes gali palaiky
ti už pusproti, vienok meldžiu 
neimti ta truki. Imkie koki ki
ta, tiktai ne ta truki. Imkie ko
ki kita, tiktai ne ta deszimtos 
valandos truki.

Bet kodėl, — asz užklausiau 
szypsodamasis, ar tamsta esi 
prietaringas ?

“Asz netikiu prietarams. 
Asz esu tas pats inžinierius ku
ris vede truki No. 27 to baisin
go atsitikimo dienoje, t. y., 24 
Liepos, 1894 m., ir kol asz gy
vas busiu neinstengsiu už- 
mirszti tos dienos iszgascziu.

“Mes palikome Lyons mies
tą tuomi pat laiku ir pagal su- 
rasza važiavome apie dvi va
landas 'laiko. Buvo baisiai 
karszta; oras buvo dusznus ir 
troszkus. Urnai pasidarė visisz
kai tamsu taip kad ne žvaigž
džių ne menulio matyti nebuvo 
galima, kartu užėjo ir viesulą. 
Asz niekados savo gyvybėje ne
buvau mates tokiu žaibu. Rodė
si kad dangus kiaurai persi- 
skirsdavo o tarpe ju iszrode 
tartum kokia tai nepermatoma 
siena.

— Iszsiverže lietus už minu- 
tos — pamenu, asz tariau savo 
kurejui.

— Taip bus tai geras daig
tas, — atsake jis. Jo balsas ki
lo kaip isz apysakiszkos pek- 
liszkos tamsybes. — Mes dabar 
didžiai turime temyt ant sig
nalu !

“Viesulą taip garsei staugė 
kad nebuvo galima girdėti ne 
garines szvilpines, kuria pa
leisdavau szvil'pti, be jokios 
paliovos. Dar nepradėjo lyt 
vienok viesulą kas kart pute 
smarkyn, taip kad asz pajau- 
cziau nepaprastus kankinimo 
jausmus, kokiu dar niekuomet 
asz nebuvau patyręs. Tad su 
gaudimu viesulos kuri priver
tė sunkia lokomotiva taip sup
tis, kaip supasi ant juriu lai
vas, krito žaibas pataikinda
mas in szeni koki szimta met- 
ru prieszais mus. laiku atbėgs spragėjus, asz ap-

Apakes ir suakmenejas puo- sakysiu jam ir mes busime isz- 
liau ant aslos, savo užtvare, gelbėti.
Taip be sąmones turėjau iszbu-Į Ir vėl mes perbegom stoti, 
ti per keletą sekundų; kada Asz su iszgascziu patemijau

truputi atsigavau, jaueziau lyg 
kad kas butu užgavęs mane in 
virszugalvi su maiszu smilcziu. 
Asz gulėjau su galva mano in 
užtvaro siena atremta, vienok 
rodėsi lyg kad bueziau numes
tas nuo traukinio ant szimto 
myliu atstu. Mėginau keltis bet 
negalėjau. Mano kojos buvo 
kaip kad suparalyžiuotos ir 
asz mislinau joig jos yra sulau
žytos. Mėginau pasiremti alkū
nėmis 'bet negalėjau ju paju
dinti. Atidaryti akiu taipgi ne
buvo galima. Mes važiavome 
su greitumu 60 myliu in valan
da. Viesulą buvo sumažėjus 
tiktai lietus smarkiai pyle.

Prijausdamas sziame dalyke 
pavoju asz szuktelejau kūrėja, 
teeziaus negavau atsakymo. 
Ėmiau szaukti garsiaus:

— Francois, Francois, gel
bėk manes!

Tyla, atsakymo nebuvo. Asz 
buvau perimtas baime. Prijau
timas nelaimes, visokios bau
gingos mintys taip skverbėsi 
mano galvon kad net aplaikiau 
truputi fizišzku pajiegu. Asz 
atvėriau savo akis ir pama- 
cziau kad Francois buvo pra
nykęs ir kad asz vienas atsira
dau užtvare.

Asz pradėjau dasiproteti kas 
atsitiko. Žaibas buvo užgavęs 
lokomotiva užmuszdamas kū
rėja. Pastarasis iszpuole isz už
tvaro — o asz tapau suparaly- 
žuotas.

Asz negaliu surasti žodžiu 
apipasakoti mano jausmus. 
Asz žinau jog kareiviai ant 
karvietes mato savo draugus 
krintanezius aplinkui bet tyliai 
tęsia muszi: jie žino isz kur le-' 
kia kulkos. Mano-gi draugas 
tapo užmusztas szale manes, 
jis turėjo pražūti urnai ir neti
kėtai.

Atmintin skverbiasi dar ki
tokios mintys. Apart manės 
trūkyje buvo daugiaus 200 ke
leiviu miega arba kalbasi be jo
kios idėjos apie savo pavoju; 
200 žmonių skrieja per erdme 
tikros mirties linkui, pavesti 
globon žmogui, kuris dabar su- 
paralyžuotas ir neinstengia pa
kelti savo rankos.

Mano protas dabar visiszkai 
tapo aiszkus. Asz maeziau, kai- 
myniszkus objektus (daigtus) 
linijos linkui, isz tos vietos, kur 
asz gulėjau, galėjau matyti 
gelžkeli ant 200 sieksniu atstu- 
nes menulis szviete ir dangus 
visiszkai iszsiblaive. Su žaibo 
greitumu mes pralėkėme ma
žąja stoti.Isz priežasties greitu
mo, kaip per miegus, asz pate- 
mijau perdetini, laikanti ran
ka ant telegrafisžko instrumen
to.

Netrukus mes in važiavome 
tunelin. Geležinkelis buvo gry
nas bet prieszais mus buvo 
smarkus užsisukimas, kur, asz 
žinojau, reikalinga buvo sulai
kyti garo pajiega. Tariau sau, 
jog esame, pražuvę. Insibege- 
jas trūkis nuplesz nuo balkiu 
szinas. Bematant trūkis pribė
go atsimuszdamas in užsisuki
mo alkūne. Dievas nenori mu
su pražūties, pamaseziau ir mes 
pralėkėme laimingai.

Asz atsikvėpiau liuosai. In 
trumpa laika garas iszsibaigs 
ir trūkis turės sustoti. Greitu 

priesz mus raudona ženklą. Ge- 
ležkelis tolinus nebuvo tusz- 
czias. Ir jeigu netapau bepro- 
cziu, tuomet tai buvo stebuk
las. Vienintele mintis buvo ma
no galvoje: jeigu tu nesulaiky
si trūkio, neiszvengtinai turės 
atsitikti susidūrimas. Reikalin
ga yra uždaryti garus ir paleis
ti szvilpine Kalbos buvo vien 
tik ant trijų pėdu atstu. Vienok 
tu negali pasiekti ju. Tu ne
gali pajudinti ne pirszto, te
eziaus tu turi atminti.kur tu 
raudiesi. Tu turi būti visur tos 
baisingos dramos liudininku, 
žiūrėti priesz begauti truki, 
matyti kaip jis auga didyn ir 
didyn; pagaliaus tu susitrenk
si ir žūsi.

Asz stengiuosiu užmerkti 
akis bet negaliu. Galingesne už 
mane spėka priverezia veizėti 
prieszakin. Dabar asz užtemi- 
nau truki.

Jis slinko artyn ir artyn. Da
bar jis nuo mus buvo ant 500 
metru... jau tik 300. Szeszelis 
smarkiai artinosi prieszakin... 
jau liko vien 100... jau pabai
ga... susimuszimas... trenks
mas...

Kada asz sugryžau prie są
mones, radausi besikankinąs 
tarpe griuvėsiu, kuriais buvo 
mano lokomotiva ir paskutinis 
vagonas antrojo trūkio. Du 
milžiniszki geležies szmotai 
pralekia pro galva, guli prie 
pat manes, taip kad galiu dasi- 
l'yteli lupomis. Girdėjau vien 
tik vaitojimus ir verksmą ap
link save. Žmones su žibintu
vais bėgiojo szen ir ten.

Asz maeziau ir girdėjau vis
ką bet asz nesijudinau ir ne- 
szaukiau pagelbos.. Per griuvė
siu krūvas asz galėjau matyti 
vien maža dangaus sklypeli su 
mirguliuojanczia žvaigžde ku
ri nuostabiais džiaugsmo ir 
laimes jausmais pripildė mane 
ir privertė užmirszt viską, ’ ’

ISTORIJE apie Ila isz ma- 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15^. 
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“SZALTA DVASIA” 

Dvasia Nusitraukė Kal- 
dra Nuo Lovos. Nes Jai

Buvo Per Szalta
Stoketon, Anglija.— Paloce- 

lyje Grimsby, buvo suvažiavi
mas daug sveteziu ant užipraszi- 
jno Lordo Whitby, del alpsvars- 
timo, kaip įsuszelpti Raudono 
Kryžiaus drauguve prigialbeti 
nukentejiuisiems nuo kares gy
ventojams. Tarp svecziu rado
si Angliszkas vyskupas Ra
vensworth. Ponia namo parode 
vyskupui kambarius, kur ta 
nakti ketino jisai nakvoti. Ant 
galo nuvedė ji ant pat virszans 
kur radosi mažas kambarėlis 
su viena paklota lova su keb
lioms kaldroms. Ponia pasakė 
kad czionais niekas neguli, nes 
taji kambarėli atlanko dvasia 
ir narsiausi žmones iszbega 
laike kada nakvoję tame kam
barėlyje.

Viskupas atsake poniai, kad 
gal dvase yra labai szalta, kad 
lova paklota kaldromis. Ant 
ko ponia atsiliepe kad viskas 
kambarėlyje taip palikta nuo 
dienos mirties josios dieduko, 
nes tai jo dvaise atsilanko in ta
ji kambarėli.

Po tam taipgi atvažiavo 
įLordo -pažystama Lady San
ford kuri sutiko gulėti “Dva
sios kambarelyj,” nes aiszkino 
kad jokiu dvasiu nebijo, tik 
melde, kad niekam apie tai ne
kalbėtu.

Ant rytojaus kada visi susi
rinko ant pusrycziu, paskiause 
atdjo Lady Sanford, iszbaliuls 
kaip drobule ir galima buvo 
pažinti, kad jai ta nakti atsiti
ko kas tokio nemalonaus Su
drėbėjo visi kada motere sta- 
cziai pasakė kad mate dvasia 
ir kad pusiaunaktyje durys 
atsidarė ir in kambarėli inejo 
vyriszka dvase, kuri nutraukė 
kaldras nuo lovos ir malsziai 
sau vėla iszejo. Prižadėjo dau
giau savo gyvastyje nesijuokt 
isz esybes dvasiu.

Vyskupas klausydamas jo
sios apsakymo, atsiliepe: “O 
gal mano poniute dabar pradės 
juoktis isz to ka tau pasakysiu 
toji dvase tai buvau asz pats. 
Jausdamas szalti nakties laike 
ir turėdamas tik viena kaldra, 
atsiminiau sau, kad dvasios 
kambarėlyje radosi kelios kal
dins ant lovos ir nutariau jas 
prisisavint, manydamas kad 
ant tos lovos niekas negulėjo 
o dvasioms kaldros yra nerei
kalingos. Inejau in kambarėli, 
nutraukiau kaldras ir sugry- 
žau in savo kambarėli kur per
gulu jau smagei visa nakti. ’ ’

Visi gardžei niuisijuoke isz 
“dvasios” bet Lady Sanford 
per tai drebėjo visa nakti.

:: DU KAIMYNU ::
Gyveno du kaimynu — Juo

zas ir Jonas. Juozas buvo labai 
turtingas bet labai szyksztus 
ir be szirdies žmogus; Jonas-gi 
buvo vargszas, 'bet labai geros 
szirdies vyras. Juozas turėjo 
kuopuikiausia ūki ir daug pi
nigu, Jonas-gi turėjo sulūžu
sia bakūžėlė, karve, pora par- 
szu, kėlės visztas, na ir szuni 
su kate. Jono szeimyna buvo 
labai didele — jis su paczia ir 
szeszeta vaiku.

Jonas nuolatos eidavo dirbti 
pas Juozą ir kitus kaimynus ir 
sziaip taip pramizdavo.

Karta buvo labai sunki ir il
ga žiema. Jonas pardavė savo 
karvyte, pravalgė pinigus ir 
nežinojo kas daryti. Nutarė jis 
eiti pas Juozą papraszyti rugiu 
duonai prižadėdamas už tai va
saros metu atidirbti. Juozas 
Joną prasivare ir dar užpiude 
szunimis.

Jonas baisiai nuliūdo ir, pa
siėmęs maisza nuėjo miszkan 
kažin ko jeszkodamas. Be- 
vaikszcziodamas po miszka jis 
užtiko labai gražu kalneli ir pa
mate jame duris. Sztai iszeina 
per jas nepaprastos iszvaizdos 
senelis. Senelio rubai buvo bal
ti, plaukai taipgi balti ir ilgi.

Tasai senelis pasikvietė Jo
ną eiti paskui saves. Jonas nu
ėjo. Požemeje 'buvo kuopui- 
kiausi ir kuobrangiausi rūmai. 
Senelis liepe Jonui prisisemti 
pilna maisza auksiniu pinigu 
ir nesztis.

Jonas taip ir padare. Prisi
sėmę pilna maisza pinigu, užsi
mėtė lyg plunksnų maisza ant 
pecziu ir nuėjo. Jam iszeinant 
isz rumu, senis pasakė jog jis 
padaręs, kad szie pinigai butu 
lengva nesžti bet daugiau atei
ti negalima taipogi ežia vaiksz- 
czioti turtingiesiems uždraus
ta.

Parsinesze Jonas pinigus na
mo ir nežino kaip skaityti. Kas 
daryti? Nutarė Jonas eiti pas 
Juozą, papraszyti saiko.

— O kam tau saikas ? — rus- 
cziai suszuko Juozas.

— Pinigus saikuoti, — tarė 
Jonas.

Juozas labai užsimąstė ir 
paskolino Jonui saika.

Jonas suskaite pinigus, pus
ketvirto saiko. Neszdamas sai
ka atgal, kelis pinigus užkiszo 
už lanko.

Juozas, tai pamatęs, ko ne- 
iszejo isz galvos... Jis pasida
rė Jonui labai geras, tuoj atėjo 
pas ji, atsinesze pyragu ir mė
sos — ir eme klausinėti kur Jo
nas tiek daug gavės pinigu.

Jonas Juozui viską papasa
kojo bet patarė neeiti senuko 
rumuosna nes turtingiems ten 
vaikszczioti draudžiama.

Juozas Jono nepaklausė ir, 
tuojau, pakinkęs pora gražiu 
arkliu, nuvažiavo su bernais 
miszkan jeszkoti senuko.

Priėjus Juozui prie kalno du
relių ir suszukus “atidaryki
te,” dureles tuoj atsidarė bet 
kai tik Juozas inejo vidun, du
reles vėla garsiai užsitrenkė.

Pasikėlė baisus triukszmas. 
Trenke negirdėti — nematyti 
perkūnai ir vietoj kalno pasi
darė bedugne prapultis.

Persigandę bernai nusisku
bino namo ir papasakojo Juo
zienei visa atsitikima.

Juoziene tuojau nutarė per
mainyti savo gyvenimą. Ji 
pardavė savo turtus, atidavė 
pinigus geriems tikslams o pa
ti vargingai ir maldingai gyve- 
no lyg mirties.

Jonas buvo turtingas žmo
gus bet neužmirszo Dievo ir ar
timo meiles. Jo gimine tapo 
garbinga visoje szalyje.

tankei kalbėdavo in mane: 
“Np tokia pati yra tinkama 
mano šuneliui, galėjo rasti ge-' 
resne. ’ ’

Vaikszcziodama po kaimy
nus apkalbinėjo marezia ' ir^ 
nuolatos ant jos rugojo: ‘‘ne
paguodoja manes mano marti!’

Vėla antroje grinezioje isz-

:: MARTI ::

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti-

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Kulva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRYS 
KNYGUTES 

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

Kiek Turėsit Mokėti 
Valdiszku Taksu

Valdžia uždėjo naujas tak
sas konia ant visko, taipgi turė
simo mokėti taksas nuo savo 
uždarbiu, kiek uždirbame ant 
mėto. Valdžia iszdave naujus 
certifikafiuis su kuriais galima 
mokėti taksas ir juos galime 
czedyt, o kada laikas ateis mo
kėti taksas, tai bankai priims 
tuos certifikatus kuiliuos .pir
kome isz laik ir suczedinome.

Ant pavyzdžio, paimkime, 
jeigu žmogus uždirbai 1941 me
te $5,000 ir esi ne vedes žmo
gus, neturintis ka užlaikyti, tai 
turi suozedyt $40 kožna menesi 
arba po $483 ant meto del už
mokėjimo Valdiszku Taksu 
nuo savo ineigos. Jeigu esi pa- 
cziuotas bet neturi daugiau 
ka užlaikyti, tai turi suozedyt 
$31 ant menesio arba $357 ant 
meto. Jeigu esi vedes ir turi 
užlaikyti viena ypata, tai turi 
suozedyt po $27 ant menesio 
arba $323 ant meto. Jeigu esi 
pacziuotas ir turi užlaikyti dvi 
ypatas, tai turi suozedyt po $23 
ant menesio arba $271 ant me
to. Jeigu esi vedes ir turi už
laikyti tris ypatas, turi sucze- 
dyt po $18 ant menesio arba po 
$219 ant meto, del užmokėjimo 
Valdiszku Taksu nuo tavo už
darbio.

Niekados saldžiu uogu 
Neužderes erszketis...

O marti niekados
Uoszvei neintiks... Silencio

* * *
O Dievulėliau mano!... Sun

ku atsakyti, kiek tai rugojimu 
galima iszgirsti ant svieto ant 
m ar ežiu?...

Neapsakytum kiek tai daine
lių gieda apie tai, kaip tai mar
ti negali intikt motinai savo 
vyro. Bet nesuskaitytum kiek 
tai yra istorijų apie piktas mo
tinas sudėtu. Nesuraszytu'm 
kiek tai randasi nelaimingu 
szeimynu kurios nesutinka, 
tiktai per uoszves.

Viena karta klausiau vienam 
miestelyje:

— Kaip einasi, Tamosziene? 
— ar sveika? kas girdėt pas 
jus?

— Acziu Dievui, viskas ge
rai ir butu gerai bet toji mano 
marti mane nepaguodoja ir ne
duoda gero žodelio, ta visa ma
no nelaime.

Vėliaus dažinojau nuo žmo
nių jog toji marti, ant kurios 
uoszve taip rugoja, yra tai do
ra ir gera motere, niekam pik
to nedaro in uoszves veikalus 
nesikisza ir kaip tai sako “no
sies nekisza kur nereikia.” No
rėtu gyventi sutikime su uosz
ve bet toji pasisziauszius, visa
me yra neužganadinta.

— Matai ponuli, — kalbėjo 
man kaiminka, — uoszve nega
li užmirszti jog jos sūnūs apsi- 
paeziavo su tarnaite, jog neat- 
nesze in namus pasogos o da
bar nuolat ėda savo marezia ir 
ja apkalbinėja priesz žmones.

— Gyvenau asz kitados su 
laja uoszve ir prisižiūrėjau iii 
valės, kokis tarp ju buvo gyve
nimas. Viską marti iszpilde ka 
jai 'buvo paliepta, niekados 
pikto žodelio neisztare,, bet. ne-- 
galėjo intikt uoszvei, kuri nuo
latos rasdavo visokias priežas
tis ant savo mąrczios. Motina

girdau huk uoszve rugoja jog 
marti nieko nemoka dirbti.

Motinai iszrodo jog tik ji 
moka skalbt, prosyt, virti ir 
gaspadoriaut per tai nori idant1 
ir marti taip darytu kaip ir ji.

Bet marti supranta gaspa- 
doryste pagal naujausio budo 
ir saviszkai dirba nes būdama 
pas gerus žmones, tąjį darba 
iszmoko sistemiatiszkai. Bet se
nelei motinai tas suvis nepatin
ka ir nori kad pagal jos graju 
szoikinetu.

Ka tada daryt?
Gal daugelis pasakys jog 

uoszves reikia klausyt. Leng
va tai kalbėti bet sunku iszte- 
seti.

Kožna marti, kada iszteka už 
vyro ir žino jog reikes drauge 
su uoszve gyventi, turi ant to 
pasirengti jog reikia taip da
ryti idant motinos szirdi nesu
žeisi — nes tada daug lengviau 
viskas ejs.

Ne visados mąrczios yra to
kios saldžios, yra saldžios ir 
karezios o motina ne visados 
yra rugojhnti be priežasties.

'Tankei atsitinka jog in grin- 
czia ineina marti, pasiputus, 
jauna, bet nieko nesupranta 
apie namine gaspadorysta ir 
tuojau pradeda motinai palie- 
pinet visame ir su motina pra
deda szluoti kambarius. Juk ji 
dabar czion bus gaspadine, da
bar ji bus ponia visame o senu
kei paliepia vaikus neszioti 
nuo ryto lyg vakarui, skusti 
bulves ir da vadina ja “sena 
ho'ba”. Jai neduoda gero žo
džio ir pradeda visur laikstyt o 
uosi užrietus mistiną “kas tai 
asz!”

Senos motinėlės akys užsi
pila aszaromis, szirdis pradeda 
sopulius atjausti o neturi nar
sumo pasiskunsti šuneliui ant 
nelabos mąrczios nes bijo ne- 
bagele idant sūnelis jai “ne- 
szoktu in akis”. Motinėlė pra
deda sku'nstis:

— Tai ko sulaukiau ant se
natvės, pasilikau tik ant loska- 
vos duonos!

O gal gerai butu primyt to
kiai mareziai žodžius:

— Nedaryk kitam to, kas tau 
nebutu miela!

Kaip tu paguodoji sena mo
tinėlė savo vyro, taip gal ir ta
ve paguodos vaikai tavo!

— Kiek tu užduodi nuliūdi
mų senelei, susilauksi kada to 
paties nuo savo vaiku.

— Jeigu tu geidi idant Die
vas palaimintu tavo vaikeliams 
ir dasilaukei ju ant linksmybes 
tavo, tai stengkis paguodoti 
senus tėvelius ir neiszspaudi- 
nekie jiems aszaru isz akiu.

Tankei atsitinka jog mar- 
czios 'kurios vėlina viso gero 
del uoszves, yra liepaguodoja- 
mos per ja o tosios mąrczios 
kurios užduoda skausmą szir
dies uoszvei, būna geros o uosz
ves visame stengėsi jom intikt, 
norints uoszves gana atjauezia 
skausmą szirdies 'bet ant visko 
žiuri per pirsztus o kenezia. ty
liai.
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

ISTORIJE apie Gregorius, 
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis 

:: 25<? ::
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

yPNORIUg
Su 2S3 Naujais Paveikslais 

160 Dideliu Puslapiu

S coliu ilgio - 5 coliu ploczio 

Pagerintas ir Padaugintas isz- 
Įeidamas. Iszguldanti kiekvie
na sapna ir kas ateiteje stosis. 
Su priedu Planatu ir visokis 
Burtu. Knyga apdaryta kie 
tais audeklineis apdarais.

Preke Tiktai - $1.00
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

VISUOMET
Malda Knygele - Katalikams Lietuviams 

Visokio Amžiaus - Augsztajai Dvasiszkijai 
Dalejdus

Puiki maža knygele, Baltos ceiluloidcs 
apdarais su kolioruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai, 4 coliu 

ilgio, 2% coliu ploczio, 256 puslapiu
Parsiduodasi Po $1.50

DABAR, TIKTAI $1.00

“SAULE” Mahanoy City, Penna

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už* 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE 1 ! I 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

SZAKINAS Nedoras ?y- 
-------------------- das puikus 
apraszymas, ir apie Du Drau
gai. Preke 25$b
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o aplaikysite knygas per paczta. j
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. 1

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50e 
kri- 
35c 
isz 

isz- 
pa- 
35c

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines
imta isz Lietuviszku užlieku. Su 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu.................20c

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turin
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu...........35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ......................................15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke ............................................ 15c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. . . .15c

No. 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu. .. 15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Gaižia Haremo nėvalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ................................15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ........................................ 15c

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu.................... 15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 

1 puslapiu ..........................................15c
No. 125 Trys istorijos apie Pa

skutinis noras; Septynis brolius; Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu................................... 15e

No. 126 Penkios istorijos apie 
, Doras gyvenimas; Priversta links

mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
1 užeiktos karaliaus dukters; Jonukas , 

kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ...............................15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolei 

(Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15e :

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu...........15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz vaJenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
pacziuotas. 76 puslapiu................20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu ,..................................... 15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
43 puslapiu..................................... 15c

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus...............15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ...................................20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Pasžku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu..................................... 15c

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

....................... 15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu......................15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu...........15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. 
Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu................20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir 
Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu ..................................................15c

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; Ant keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu ..............................15e

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu............... 15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu.......................................... 15c

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ............ 15c

No. 155 Puiki istorijos apie Sza 
kinas nedora žydą. 136 pus. . . .25c

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola; Didis klasteris. 40 
puslapiu ......................................... 15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu ..................... 15c

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per nęatsą- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszkė me-

džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus. 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.......... ....25c

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu .........................  10c

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoji. Netobulas žmogus, 
Susideda isz 122 puslapiu...........25c

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................  15c

No. 168 Devynios istorijos, su 
paveikslais: apie Dasekta nekalybe; 
Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto 
kad ant giaro neiszitu; Kaip Jonisz- 
kei pavogė naktini saraga; Atidengta 
žudinsta; Žmogus be szirdies; Užmi- 
rszo; Iszgelbeta per Kalininka; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pui
ku skaitymu. Apie 100 pus....25c

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykie; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ...............i.......... .. .25c

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paczia; 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno j.aupi- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu.......... 25c

■
No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 

Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ................................ .. i15c

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davineti pinigus. 45 puslapiu. 15c

No. 175 Pasiskaitimp knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudršs 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu. 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke ............................................. 15c
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Men,
Good

State

Bl

THE G.O.P. ON THE MARCH Tv

Women and Youth Of 
Old Schuylkill County 
and the

of Pennsylvania

Elect Honest 
Candidates 
Into Places 

Of Trust!

You Bet Fl 
Satisfied

With The 
Republican Party 
AND I’M GOING TO VOTE THE 
STRAIGHT TICKET 

Republican [x

IT’S GOOD ENOUGH FOR MEI

VOTE REAL MEN TO OFFICE;
7or Judge of the 
Supreme Court

William M. Parker

For 
Jury Commissioner

For Judge of the 
Superior Court

Chas. E. Kenworthey

For Judge of Court 
of Common Pleas

Cyrus M. Palmer

For 
SHERIFF

Frank J. Walter

For 
District Attorney

C. A. Whitehouse William T. Jones

The Victory Ticket! Dpni 1DI |p/\\] R7| 
TUESDAY. NOVEMBER 4th IvLUU ULI Vpi| 1 IAJ

Do not be fooled by a lot of tommy rot about the men on the Republican ticket. Do not let the Demo
crats insult your intelligence by a smear campaign that fails in every way. No finer choice of American 
manhood was ever placed before the voters than the men offered by the Republicans in this campaign.

Tuesday’s Best Story Can Be Told by the Marking of an “X” in the REPUBLICAN Column!
Vote As Free Bora

Americans!!
Assert Your Independence—The Ballot Is Yours!

VOTERS—Do you want to avoid more taxes?
VOTERS—Do you want to STOP THE WASTE?
VOTERS—Do you want an able lawyer for District Attorney?
VOTERS—Do you want a qualified man for Sheriff?
VOTERS—Do you want an honest man for Jury Commissioner?




