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Skerdynes Ant Koje Salos%

Isz Amerikos
2 MAINIERIAI UŽ- 
MUSZTI; 4 SUŽEISTI

Virve Nutruko, Karas 
Krito Žemyn In Mainas

MAHANOY CITY, PA. — ! 
Du mainieriai buvo ant sykio 
užmuszti ir keturi kiti buvo 
labai sužeisti, kai virve nutru
ko ir ju karas (gunboat) krito 
szimta pėdu žemyn ir atsimu- 
sze in akmeninia siena. Nelai
me atsitiko in Mahanoy City 
Colliery, Panedelyje, 5:30 va
landa popiet.

■ Ant sykio buvo užmusztąs 
Kazimieras Koncertus, 54 me
tu amžiaus, nevedes, nuo 214 
So. Ferguson uly., isz Shenan-

Koliekai Mokinasi Kaip Vaikszczioti PENKTUKAS
SERGENpZIAI 

MOTINAI

PATTEBSON, N. J. — Ola.- 
rence Bennett turi ateiti ir ra-1 
portuoti policijai, kas Petny- 
czia, ir užsimokėti penktuką1 
ant sanvaites, nedėlios del sa
vo serganezios motinos.

Keturios deszimts szesziu 
metu amžiaus kontraktorius, 
Clarence Bennett teisme tikri
no ir aiszkinosi kad jis taip nu- 
biednejes, kad jis negali nei 
penkių doleriu ant sanvaites 
mokėti savo serganeriai moti
nai. Jo motina dabar gyvena 
nuo pasze’pos isz valdžio.

Supykęs ir pasipiktinęs tei-

Rusai Užstojo
Kelius Amerikie- 
eziams In Berlyną

doah ir Joseph Puck, 40 metu 
amžiaus nuo 319 W. Mahanoy 
Avė., isz Mahanoy City.

Sužeistieji: Michael Gnall, 
44 metu amžiaus, nuo 71 Main 
St., New Boston; Joseph Gnall 
(brolis Michael Gnall) 34 me
tu amž., nuo N. Eighth uly., 
mieste; Philip Keim, 47 metu 
amž., nuo 103 W. South uly., 
mieste ir Frank Millard, 35 
metu amž., nuo 118 So. Cata
wissa uly., mieste, visi buvo 
nuveszti in Pottsville ligonine.

Szitie mainieriai, pirm bai
giant savo darba, puse po pen
kių, norėjo peržiureti, patik
rinti kelis levelius. Jie insise- 
do in kara, kuris mainierius 
augsztyn traukia, ir važiavo 
nuo ketvirto levelio iki treczio 
apie septynis szimtus pėdu. 
Apie szimta pėdu virsz ketvir
to levelio virve, kuri ta kara 
trauke, nutruko ir karas visu 
smarkumu krito žemyn.

Edward A. Lynch, direkto
rius mainu sako kad ta virve 
buvo kasdien patikrinama ir 
peržiuroma, ir buvo gera ir 
drūta. K

Szitu trijų vaikucziu pa
veikslai buvo ant visu pla
katu del vajaus surinkti pi
nigu del tokiu kaip jie ko- 
lieku.

Prezidento Trumano žmo
na labai daug pasidarbavo 
per praeitu metu vaju del 
szitokiu nelaimingu vaiku
cziu. Czia ji pasiszneka su 3

tokiais vaikucziais, isz kai
res in deszine: Szesziu metu 
Peter MacAlaster, isz West 
Newton, Mass., penkių metu 
Vivian Principe, isz Bloom
field, N. J., ir asztuoniu me
tu John Rose, isz New York 
miesto. Visi trys dabar mo
kinasi kaip vaikszczioti.

Musu Užsienio Politika

sėjas Milton Schumach jam 
pasakė: “Asz tau nei tiek gar- Į 
tos neduosiu, kad pareikalau- Į 
cziau kad tu savo plotinai nors 
penkine ant sanvaites duotai, 
let asz tau dabar insakau kad 
tu turi dabar kas Petnyczia at-1 
eiti pas policija pasirodyti ir 
raportuoti ir nors penktuką at- 
neszti savo motinai! ’ ’

Kontraktorius Bennett tei
sėjui pasiaiszkino kad jo asz- 
tuonios deszimts trijų metu 
amžiauš motina nei nežinojo 
kad teismas buvo ji privertęs 
ja užlaikyti, nes jo du kiti bro
liai ja užlaiko.

SukilimaiMainieriuMiesteTarp 
Unija Ir Biznierius Central City 
Kentucky; Korėjos Belaisiai 
Tarpu Saves Muszasi Ir Ka-
riauja; Generolas Dwight Eisen- 
houterisAtvyks In Washington

DU PREKYBINIAI
LAIVAI SUSIMUSZE

WILMINGTON, DEL. —’ 
Du prekybiniai laivai, tanke - 
riai susimusze ant Delaware 
upes, .apie .dvideszimts myliu 
netoli nuo Wilmington. Du 
darbininkai žuvo. Asztuoni ki
ti, kuriu tarpe buvo Kapitonas 
ir jo sūnūs, dingo. Trisde- 
szimts devyni iszliko gyvi,

Vienas laivas “Michael,” 
veže išlieju; antras, “A. C. 
Dodge” veže 811,200 goreziu 
gazolino. Laivai užsidegė.

Tai treczia tokia nelaime I 
ant szitos upes per vienuolika 
dienu.

, ta ta ta ta ta ta ta ta ■ ta ta
Pirkie U, S. Bonus

Raszo Prez. Harry Truman

Viso Amerikos 
Kraszto Apsauga

Kai mes kalbame apie Ameri
kos apsauga, mes negahme pa- 
mirszti kad tai reiszkia ir vi
su Pietų Amerikos krasztu ap
sauga.

Mes negalime pamirszti kad 
ir Pietų Amerika sudaro be
veik visa puse musu kraszto 
apsaugos. Suvienytos Valsti
jos negali ilgai pasilikti lais
vos jeigu tos laisves nesiras ir 
Pietų Amerikos krasztuose!

Dvideszimts isz tu Pietų 
Amerikos krasztu, visomis ga
liomis stengiasi žengti pirmyn. 
Tenai žmones stengiasi ne tik 
savo politika bet ir savo pra
mone sutvarkyti.

Erne dau laiko, darbo ir pra
kaito kol mes galėjome tuos 
krasztus intikinti, kad mes 
jiems norime padėti, kad jie 
ant musu pasitikėtu.

Tuos krasztus Pietų Ameri
koje skiria atskiros ir sveti
mos kalbos. Mes nuo j u skiria- 
mies savo prabanga, turtu, gy
venimu, kalba ir net. tiklais. 
Per szimtmeczius jie in mus 
žiurėjo kaip in kokius baisus 
ponus ir valdytojus.

Bet dabar jau imame rasti 
bendrus siekius ir bendrus

tu krasztu vidaus reikalus, 
tikslus ir imame viens kita su
prasti. Mes jiems dabar siun- 
cziame savo mokslinczius ir in
žinierius ir mokiname ta ka 
mes iszmokome ir mokame. 
Mes, isz savo puses iszmoko
me ir supratome nesikiszti in

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Nori Prez. Trumana
Iszmesti

Kongresmenas Geo. Ben
der, Republikonas isz Ohio 

I valstijoj, yra inneszes pa-
reikalavima kad Preziden
tas butu iszmestas isz savo 
vietos. Jis sako kad Prez. 
Trumanas yra prasižengęs 
priesz musu kraszto Konsti
tucija užimdamas Plieno fa
brikus per tas straikas.

KOMUNISTAI
KERSZINA

BERLYNAS, VOK. _ Ko- 
munistai nukirto visa telefono 
susisiekimą ir užstojo visus ke- 
liusl Amerikiecziams in Berly
ną. Telegrafo susisiekimas 
taipgi nukirstas.

Tai, iszrodo, kad pradžia 
Sovietu atsikirtimo ir atker- 
szinimo Amerikiecziams už tai 
kad Amerika, Anglija ir Pran
cūzija sudarė sutarti kaslink 
Vokietijos be Rusijos.

Sovietai uždraudė Ameri- 
kiecziu sargybiniams automo
biliams privažiuoti prie rūbe 
žiaus. Jie teipgi pristatė daug 
dangau savo sargu prie to ru- 
bežiaus.

Sovietu Rusijos Szta.bas pa- 
siaiszkina kad tiek daugiau 
sargu pristatyta prie rūbe- ■ 
žiaus prižiūrėti kad szpiegai ir 
sznipai neinlystu isz vakarines 
puses in Sovietu puse.

Ateina kitos žinios kad So
vietai yra teipgi pristatė daug 
dideliu tanku prie pat rube- 
žiaus. Vienas laikrasztininkas 
sako kad jis tikrai žino kad 
szimtas trisdeszimts viena tan
ka buvo atveszta prie rube- 
žiaus per viena nakti.

Daug žmonių, kurie buvo 
nuvažiavę isz Vakaru zono, 
aplankyti savo gimines ir pa
žystamus in Rytu zona, buvo

(Tasa Ant 4 Puslapio)

NEKALTI
NUKENCZIA

KOJE SALA, KORĖJA. — 
Komunistai kaliniai ant Koje 
Salos dabar gali tikietis susi
laukti daug asztriu permainų. 
Jie yra kaliniai ant szitos sa
los, kaip kad prasikaltėliai yra 
kaliniai ant musu Alcatraz Sa
los. Bet jie visa valdžia buvo 
in savo rankas paėmė ir musu 
augszcziausius karininkus bu
vo sumulkine.

Szitie kaliniai — apie asz- 
tuonios deszimts tukstaneziu, 
yra perdem Komunistai, ir jie 
szituose kalėjimuose bosavo ir 
valde kaip kad jiems patiko ar 
kaip jie norėjo. Jie grasindavo 
sargus, pirkosi ko tik jie norė
jo isz žmonių ant tos salos, pa
laike glaudžius santykius, su
sisiekimus su Komunistu vy
riausybe Sziaurineje Korėjoje 
ir savo tvarka nustatė kada tik 
ir kur tik jie norėjo.

Kai jie po prievarta pasivo
gė Amerikos Generolą ir ji lai
ke kaipo belaisviu belaisvi jie 
padare baisia klaida, nes jie 
prasiszoko.

Kai jie stengiesi derintis su 
Armijos Sztabu del to Genero
lo gyvasties ir laisves, jie taip 
dare su patarimu staeziai isz 
Komunistu Sztabo.

Komunistai tuo laiku palei
do visa savo propaganda. Ir 
jiems baisiai gerai pasisekė. 
Pasirodė kad tie kaliniai turi 
geresnius susisiekimus negu 
musu kariszki sargai.

Nei vienas Amerikietis ka
reivis, nežiūrint kaip apsi
ginklavęs, neiszdryso kojos in- 
kelti in szitus kalėjimus, kur 
belaisviai Komunistai valde. 
Komunistai czia savo valdžia 
turėjo, jie valde, baudė ir net 
žudė atskirus kalinius.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KOJE SALA, KORĖJA. — Tautu San- 
jungos ligoniniu virszininkai pranesza kad 
karo belaisviai szitose lageriuose, kalėji
muose ant Koje Salos tarpu saves musza
si ir kariauja, kad jie patys iszžude daug 
daugiau savųjų, negu sargai yra iszžude 
per sukilimus.

Tu kalėjimu virszininkai prisipažinsta, 
kad jie negali suvaldyti tu belaisviu.

Raudonieji vadai yra suorganizavę gau
jas belaisviu ir juos yra apginklavę su 
lazdomis, klijais ir sztankietais. Jie teip
gi turi revolveriu, kuriuos jie yra pasivo
gė isz sargu, ar nusipirkę isz kitu žmonių.

Per kelis menesius jie yra tarpu saves 
iszsižude szimta penkiolika belaisviu, juos 
pakardami, suszaudydami, užplakdami ar ki
taip nukankindami.

z Daugiausia susikirtimu būva tarp Ko
munistu ir tu kurie prie ju neprisideda.

SUKILIMAI MAINIERIU MIESTE 
CENTRAL CITY, KY.

CENTRAL CITY, KY. — Mainieriu 
mieste, Central City dabar eina sukilimai, 
ginezai ir susipeszimai,

Visa tai prasidėjo kai Mainieriu Unija 
norėjo priversti visus biznierius pasiraszyti 
sutartis su unija, ir pritraukti visus darbi
ninkus in viena didele unija!

Biznieriai nesutiko ir pasiprieszino.
Jeigu unijai czia pasisektu taip padary-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Senatorius Robert A. Taft, 

Reipulblikonas isz Ohio valsti
jos, kuris yra kandidatas in 
Prezidentus yra pasakęs: 
“Jeigu Demokratai dar per 
keturis metus pasiliks val
džioje, tai mes turėsime ežia 
Socializmą, kuris labiausiai 
nuskriaus darbo žmogų.’’ 

_____ ::_____
Darbo Sekretorius Maurice 

J. Tobin sako: “ Repu'blikonai 
dabar tikroje bėdoje. Jie neži
no kuri žmogų paskirti kaipo 
savo kandid’ata dpi Prezidento 
vietos. Jie bijosi puses visu 
savo kandidatu, nes jie nežino 
kur ir už ka jie stovi, o kitos1 
puses bijosi už tai kad jie žino 
kur ir už ka jie stovi.’’

Generolas Douglas MacAr-' 
thur sako kad musu krasztui 

• gresia pavojus isz vidaus nes 
dabar kariszka valdžia ima 
viską valdyti.

* * <

Iszrodo kad bus invest! Nau
ji Instatymai apriboti Darbi
ninku Unijų vadu jiegas. Pra- 
nasziszkai sako, kad darbinin
kai per daug valdo visa krasz- 
to pramone.

Už keliu dienu bus lengviau 
pirktis naujus namus; reikes 
mažiau pinigu duoti ant ran
kos ir bus galima per ilgesni 
laika savo namus iszmokeiti.

Japonai dabar daug daugiau 
savo daigiu siunezia in Ame
rika ir daug pigiau parduoda, 
negu musu fabrikantai. Szitas 
klausimas bus iszkeltas Kon
grese, kur musu biznieriai su
kels baisu lerma.

-Valdžia r e n g i a s i suimti 
daktarus ir advokatus, kurie 
dabar savotiszkai moka. tak
sas. Visi jie bus isztirti ir ju in- 
ei'gos- bus patikrintos. Eina 
gandai, kad daug daktaru ir 
advokatu turėsi daug daugiau 
užsimokėti, jeigu jie norės ka
lėjimo iszvengti.

Laivynas ir Lakunu sztabas 
pranesza kad jiems trūksta 
eroplanu lakunu.

“Senatorius Cabot Lodge, 
Repūblikonas isz Massachu
setts valstijos sako kad tiek 
daug žmonių balsuoja už >Gei- 
nerola Eisenhoweri, už tai kad 
jis nėra politikierius.

arba pradžia 
SKAITYMO 
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Vieszibucziu, hoteliu savi
ninkai tikisi kad sziais me
tais jiems1 biznis bus labai, ge
ras. Szimtai tukstaneziu žmo
nių rengiasi važiuoti in atosto
gas ir apsigyventi vieszbu- 
cziuose.

Florida jau ir dabar daro 
puiku bizni isz visu atostogau- 
janeziu.

Laivyno Sekretorius Dan A. 
Kimball sako kad Rusija už 
jokius pinigus dabar nestotu 
in kara, nes ji gauna ka tik ji 
nori per tas Konferencija,?.

Laikrasztininkas . Frank 
Hughes isz Chicago Tribune 
laikrąszczio sako kad jo szta- 
basi peržiurėjo puspenkto 
szimto mokslo knygų Chicago- 
je ir rado kad beveik visos 
mokina ir ragina mokinius pri
imti ir priglausti Socializmą.

Jis sako, kad visos musu mo
kyklų knygos remia Socializ
mą ir ragina visus- mokinius ir 
studentus priimti Socializmo 
mokslą. Socializmas,, kaip mes 
ji sziandien suprantame, tai 
yra tik vienas žingsnis nuo Ko
munizmo !

Columbus mieste, Ohio vals
tijoje vienas kunigas yra pa
stebėjęs, kad žmones daug 
greieziau jieszko pagelbės ir 
patarimo isz saliuninku, bar- 
tinderiu, aptiekoriu ir sztor- 
ninku, negu is'z daktaru ar ku
nigu.

Sovietu draugiszkumas yra 
maž-daug szitokis: Vengrijos 
darbininkas, Maskvos fabrike, 
varo Czeku maszina, kuri eina 
su Rumunijos aliejumi ir Len
ku anglimis, padaro Rusijos 
cigaretus isz Bulgarijos taba
ko.

Pypkes Durnai
)

Angliakasiu Daina
Leidžiuos in giluma, 
Kelis szimtus sieksniu, 
Kur ne perkunelis, 
Manes nepasiektu.
Spinduliu szviesybes, 
Ten nėra saulutes, 
Tik ant kaktos žiba, 
Magnito lempute.
Ten per dienas dirbu, 
Prakalta liedamas, 
Mirty ir pavojuj 
Viską užmirszdamas.
Dinamito szuviais, 
Trankaus kai perkūnas, 
Voliai žemiu krinta, 
Net sudreba kūnas.
Dulkes ten su dūmais, 
Susimaisze rūksta;
Tai pragaras tikras, — 
Ko-gi daugiau trūksta?!
Ant virszaus iszejus, 
Laukan isz kasyklos, 
Tai nerasi niekur,* 
Didesnes baidykles.
Veidas prakaituotas, 
Kakta dar garuoja, 
Vos tik akys žiba, 
Ir dantys baltuoja.
Ak, darbelis mano, 
Sunkus pavojingas, 
Uždarbis gi menkas, 
Gyvenimas vargingas.

K

MENAS - ART
AMERIKOJE

NEW YORK. — Kurtais 
kasdieniniszkiausi, papras- 
cziausi dalykai tampa nepa
prastai indomus. Kartais to
kie dalykai, kurie mums yra 
tiek butini, jog ju mes visai 
neprisimename savo ląiszkuo- 
sie, buna taip indomus musu 
prieteliams Užsienyje.

Pavyzdžiui mums tas taip 
inprasta, o žmonės kituose 
kraszeuose kažin ka apie tai 
galvoja.; yrą domėjimasis me
nu Amerikoje. Europiecziai, 
jau seniai susidarė nuomone, 
jog Jungtinėse Valstybėse 
žmones tiek susirupine pinigu 
dirbimu, jog jie visai neturi 
laiko kultūrai; muzikai, tapy
bai ir literatūrai. Komunistu 
propaganda visoms keturioms 
szia nuomone įpuezia.

Dėlto raszydaini laiszkus 
Užsieniecziams mes neturėtu
me jausti pareiga szia netiku
sia, nuomone atitaisyti. Ir. la
bai paprastai. Tik papasakoti 
kaip dideli vaidmenį vaidina 
musu gyvenimą kultūrines in
stitucijos, taip vadinami, 
“show,’’ koncertai, radijo 
klausimasis ar televizijos pro
gramos stebėjimais. Szios te
mos prisiminimas musu laisz- 
kuose in Užsieni, ar tai in Va
karu Europa ar už “geležines 
uždangos’’ yra labai reikalin
gas, kartu nepavojingas. Žino
ma, Baltijos Valstybes neturė
tu būti intrauktos in “nepavo
jingųjų zona” nes pats laiszku 
isz Amerikos gavimas yra nu
sikaltimas užimatu, Sovietu 
saugumo organu akyse.

Kiekviename musu mieste- 
yje rasime vieszaja knygine. 
Gi didesniųjų miestu, rasime ir 
gana turtingas svetimosios li
teratūros knyginu lentynas. 
Daugelyje ju randame specia
lius vaiku knyginelius, o taip 
pat plokszteliu, rekordu mu
zikos rinkinius, argi taip sun
ku butu szitai konstatuoti mu
su laiszkuose?

Daugelyje miestu, miesteliu 
mes rasime koki nors muziejų, 
o jei ne muziju, tai vis koki 
kampa kuriame butu sukrauta 
vietos istorija lieczia rinkiniai 
daneszima. Beveik visuose ju 
rasite taip placziai Amerikie- 
cziu lankuoms dramos mėgėju 
ratelius, visuomeniniku, kurie 
patiekia savo bendruomenei 
placzia ir invairia kulturiniu 
Užsiėmimu programa.

Beveik visur, miestuose, 
miesteliuose ir net kaimuose 
jus rasite invąiraus didumo ir 
pajiegumo orkiesitrus, chorus 
ir net stygininku kvartetus. 
Daug kur būti sambūriai, ku
rie rūpinasi žinomųjų artistu, 
ansambliu atsikvietimu in sa
vąja vietove.

Beveik viso musziszkes 
“High School” (viduriniosios 
mokyklos) didžiojasi turėda
mos savuosius pucziamuosius, 
styginius orkiestrus, chorus ir 
daininkus. Ir Užsienyje gy
vena musu bicziuliai tikrai nu
stebtu sužinoję kad dauguma 
as'ztuoniu-devyniu metu susi
lanko vaiku suteikiamos gali
mybes iszmokti groti mokyk
los suteikiamais muzikos in
strumentais.

Tose mokyklose ir tikroje 
meno pažinimui, jau nup pat 
pradžios suteikiama tiek daug 
dėmesio.

Amerikoje ypacz galima pa
sididžiuoti budais kuriais me

nas isz didžiųjų centru pasie
kia, kad ir tolimiausius krasz- 
to užkampius radijas leidžia 
džiaugtis Metropolitan opera, 
WQXB klasikiniams koncer
tais. Daugiau kaip 15 milijonu 
Amerikiecziu atsidarė nauja
sis televizijos meno pasaulis. 
Placziai po visa krasizta yra. 
pasklidę knygų klubai, ir ju 
neszamas Amerikiecziu ir pa
saulio literatūros pažinimas.

Laiszku rašytojai lai prisi
mena szia pareiga, svetimtau- 
cziams pateikti teisinga Ame
rikos kultūrinio gyvenimo 
vaizda. — C.

VELNIO VESTUVES
IR LAIDOTUVES

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Tuomet ir sauleles atspindu- 
lis atsirado drąsesnis: net aut 
stalo užsilipo. O taip žibino 
vyrams in akis, jog tie turėjo 
ir kepures užsismaukti; kartu 
žibino in praleisziuota degtine 
taurėje, in dumbluota alų stik
linėse ir kartu klausėsi gerian- 
cziuju kalbos.

Moterėles- pasitraukusios in 
užuksme, kerezioj pasznibž- 
dais pasakojosi viena; kitai sa
vo nuomones. Vyrai, taureles 
lenkdami, kaskart trankiau 
sznekejosi; todėl negirdėjo nei 
moterų plepalo.

— Begėdis, begėdis! Tarė 
viena. Nepaspėjo nabasiztikes 
inkiszti in žme, tuojau su 
pirszliąis, visokiais szlaitais, 
kasdien sprogsta kareziamoje. 
Nors ir mano brolis, kaip tik 
ne žmogus, ir ne žmogus! Ne
reikalingam geida toks užsike- 
pimas vesti! Rodos, koks jau- 
nikelis butu. Et, vejai tik gal
voje!

— Man rodo, doros mer
gos ir negaus, tarė antra, nes 
perdaug su arielka; prie to jau 
ir pasenės. Kad gerai pagalvo
tu, ne kam ežia jam ir bereike- 
tu! Pagalinus, kaip pasiklos, 
taip ir iszmiegos.

Moters szni'bždejosi vis apie 
savo giminaiti, nes Tupikis 
vienai buvo brolis, antrajai 
vyro brolis. Abidvi szvyipsoda- 
mos žiurėjo in prieszais sėdin
ti Tupiki. Nors jaunuoju vadi
namas, -bet visai jau pražilęs. 
Baltitelaite galva užsivertęs, 
žiūrėdamas in augszta, savo 
draugams guodžiojosi:

-— Kiek tai szimet rupes
niu turėjau? Matulike laidoti, 
devintines, - graiba dirbinti, 
kiek tai kasztavo! Palikau vie
nas naszlaitelis, viskas eina 
niekais! Kiek mano vilnų kiek 
linu! Visa ko turiu: būtinai 
gaspadines reikia, o ežia vis 
negaliu spėriai parvesti.

—■ Ko sutrukai su Morti- 
ke? Paklausė draugas-. Juk už
sakai buvo jau iszeje!

— Tfu! Nusispiove Tupi
kis. Ar su parszeliu da ka veik
si? Padribome visa rokunda su 
tėvais, o jos niekaip negali 
prasznekinti! Tėvas sako: to
kia nedrąsi visada ir neszneka. 
Atvažiavome vestuvėms pasi
pirkti, žiūriu, už kerezios Su 
Kaziu tar-tar-tar! Szneka, 
kaip tarszkyne. Nuo to sykio 
eme rėkti, bliauti. Eik sau po 
balais, kad nenori duonos esti: 
gausiu asz kita, iszmintinges- 
ne.

— O da su kaži-kokia vėl, 
rodos, buvai sutikės? Paklau
sė kitas.

• —- Je! Su Vendzegalskio 
dukteria. Bajoraite, panele! 
Ta per žodi butu ėjusi. Nuėjo
me ant poteriu, kaip eme ka
nauninkas mano lojoti tu girdi, 
toks senis, ji jauna, kas isz ju
sti bus? Kam tau reik tos pa- 
czios! Girdi, tu isz mano pa
rak vijos neparvesi, asz tau 
szliubo neduosiu! O vis tai 
mano broliai padare! Inkiszo 
savo liežuvi, kanauninkui, pa
vydi man jaunos paezios! O 
asz ir kita gausiu! Tuojau ten 
pat eme pirsizti.

—’ Žinoma, pridėjo kitas, 
kad vienas nukarsztumei, bro
liams visa nauda tektų. Kaip 
jie ne-pavydes?

— O szit! Rodė abidvi 
szpygas nuraudęs Tupikis. 
Szit jiems ! Vesiu jauna, turė
siu vaiku, turėsiu kam nauda 
ir žeme palikti! Jiems gumba, 
neiszmeilys mano naudos!

— O kad asz Mikaite pir- 
szau, butumi jau lietutis.

—- Tai kad plika, szokos 
Tupikis. Ne szimto neduoda. 
Gausiu a-sz: visokiu man per- 
sza. O pora šimtu vis turiu 
gauti!

— Ant tokio gyveninio kad 
negautumi, tai jau geida -butu! 
Prisidėjo moters.

— Gerkite - judvi alaus, 
gerkite! Asz da liepsiu duoti. 
Sesuo! Broliene! Jus mane my
lite. Broliene! Tu man nepa
vydi, nei tavasis nėra prieszin- 
gas kaip tuodu.

— Ko ežia pavydėti? Rei
kia pirszti kur gera, tarė bro
liene. Bet ko taip toli daužais, 
tatuliuk? Imk Dilbaite Vero- 
ne: bent arti, ten-pat tvora tar
pe!

— Eik, eik! Neimsiu, ten 
pat gentys, motina, svainiai; 
besidalys paskui, beneszios 
nuo manes, vereziau isz toliau, 
bus garsiau. Paimsiu Kaubrai- 
te! Pirszlys nuvažiavo parsi
vežti ant poteriu. Viskas su
tarta, tik pasakysiu pirszliui> 
kol neduos man ant rankos 
nors pora deszimtu, neisiu ne 
ant poteriu!

— Kva, kva, kva! Visi su
sijuokė, o broliene juokdamos 
tarė:

— Paliksi, tatuliuk, neve
dės, paliksi, kad taip. Ne tams
ta nuo paniszkos gedauk da
lies, bet jai užraszyk.

— Eik, eik gal?! Kam asz 
turiu jai raszyti? Szokasi Tu
pikis. Mano užraszai bus: ap
link pecziu dvi eiles, vienos 
galvikes! Broliene, tu mane 
myli? Tu viena manes gailės, 
susigraudino Tupikis, pradėjo 
žlembti. Gerkit judvi szneke- 
kita.

— Gana, tatuliuk, gana! 
Eiva laukan, vedėsi moters. Ar 
gražu bus, atvažiuos pana, ras 
kavalierių karezemoj-? Eime 
gana!

— Moterims visuomet ga
na ! Suszuko Zakaras, insinesz- 
damas dar buteli, o mes vyrai 
žinome, ko reik, ant drąsos. 
Moters, galite sau eiti.
— O tai mano žmogus! Su

szuko Tupikis, bneziuodamas 
Zakara. Koks tu geras žmo
gus? Juk tu turi dukterų? Ga
liu būti tavo žentu, duok tik 
szimtine. ■ Eik, eik!

— BUS DAUGIAU —

— Geriau būti mažu ūki
ninku, negu dideliu tarnu.

— Astronomai apskaitė, 
kad musu žeme yra ne jaunes
ne kaip puse bilijonu metu, bet 
ne vienas neapskaito ant ma
žiau kaip ant deszimts milijo
nu metu.
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ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Pąszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—A p i e Velhiszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusią, 
piu, 35c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tamas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20e

No.158—Apie Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis;Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolasp Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Simus Mal- 
kiaus; Iszklausyta M a 1 d a 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis ; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

No.180—Kvitu K n y g u t e 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c. ■' u ■■ % ■;

180^—Kvitu K n y gm t e 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c. i - į i:

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c. y ' ‘

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c. - \

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kandžios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197V&, 25c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojauš Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Išzgany- 
tojaus Jeruzolima. 10c. i

No.200—EuštakijlisžasJ Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus.' 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

No.202—Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c. - i v

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:
----------  — ■ :a.'-

gVr* Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankine Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka/su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu. , > :

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai, “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso': A u * <*■ 
SAULE PUBLISHING 60., 
Mahanoy City, Pa., - JJ. S. X
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(Tikras Atsitikimas)

TANKI balta migla kybo 
danguje. Stora rasa guli 

ant velėnos, dirva ir kelias pa
tižę ir purvuoti. Saules ne bal
so nematyti; jos szviesa vos tik 
pėrsimusza. per tirszta ir mig
lotą bra.

Pilkavo dangus, 'pilkavo 
miszkai, pilkavo 'žeme, ipalga- 
liaus ir gyvi daigiai .pilkavo. 
Per pora, varstu tolumo nebe
gali pažinti gyvuolio: rodos, 
pilki uždangalai kybojo ant 
akiu.

Rudenoj tankiai atsitinka 
tokios dienos, neleidžianczios 
toli regėti. Už tai ausims duo
da visa valia toli, toli girdėti, 
nes tokiame ore visi balsai 
garsiau skamba: žmogaus bal
sas, gyvuolio bliūvavimas, pie
menėlio birbyne, pauksztelio 
eziuszkavimas, maiszosi su at
garsiais ir daros kaži-koki su- 
mišzes ūžesys.

Per ta visa balsu miszini 
aiszkiausiai persimusiza garsus 
bąžnyczios varpu balsas. Ju 
skambėjimas liūdnas ir grau
dingas szauke in padanges, 
skelbė visam pasauliui, jog 
šzją aszaru pakalne apleido 
viena velele.

— Kas ežia mirė? Klause 
brūzdama per purvyną bobele, 
pamalcziusi zakrastijona.

— Ogi Tupikiene, atsake 
bąžnyczios tarnas, nežiūrėda
mas ne in ta puse, ir nuėjo sau 
toliau.

— Amžinatilsi! Duksavo 
bobele.

Pasitikusi kita pažinstama 
......isztolo szauke:"-—

— Tupikiene mirė, Tupi
kiene bagotoji! Gal nežinai, 
kam skambina
’■— Amžina atilsi! Tiesa, 
naujiena. Ta nabagėlė atken
tėją jau1 savo, kadai jau sirgo.

— Kas mirė? Klausue tre- 
ezia, neszdama vandens ne- 

' ęzįus.
— Tupikiene, Tupikiene! 

Abidvi vienu kartu atsake.
Treczia, metusi kibirus ir 

rankas sudaužus!, suszuko:
— Na, vyreliui laukta be 

sulaukta! Džiaugsis inkiszes 
sene po velėnos, grobais tuojau 
už jaunos.

— Ka ežia niekus plepi? 
Pertrauke pirmoji. Juodu taip 
gražiai sugyveno; visi džiau
gėsi.

"DIP-LESS”
WRITING SETS

by

Choose The Right Point 
f°r 

The Way You Write

No. 5663 J

Can’t Leak - Won’t Mood
Writes 300 words 

. ; without dipping

Saute -Publishing • Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

— Sugyvenimas jau ten 
buvo! Lauke paezios mirties, 
kaip gerve giedros, o ta naba
ge mažne uteles suede.

— Žinoma, pridėjo treczio- 
jii. Kaip tik vaiku neturi, nėra

* TARADAIKA
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Nekuriai moterėlės jau 
pradėjo dumavote, 

Ypatingai, ka tos tingines 
Turtingos moterėles 

neužsimanys!
Turėdamos daug laiko, 
Mausto tik apie svieto 

marnestes, 
Vietoje daryti gera.

Del savo vargingesnių 
sesueziu,

Tai mausto kokiu budu 
sau pagerint, 

Ir palinksmint gyvenimą.
Sztai viena kokia tai 

moterėlė, 
Isz didelio miestelio, 

Kuii turi patogia vyruką, 
Idant jai parandavoti ji 

ant kokio tai laiko, 
O už tai jai mokes 

užtektinai pinigėliu.
Bet moterėlė ant to 

visiszkai nesutiko, 
Nes kas per daug

iai szelauk!
* * *

In viena miestą 
nuvykau, 

Puikiu naujienų iszgįrdau, 
Neseniai tarp viena subeldė, 

Ir galva baisiai suskaldė.
Dabar nebagelis negali 

pasėdėti, 
Ir savo galva nulaikyti.

Vienas užėjo in kareziama, 
Kuriame musztukai buna, 
Tuojaus pastojo musztyne 
Aplaike ne'bagas vyrelis 

per galva.
Policijantus paszauke, 

Tieji atbege suaresztavo,
In lapuka pasodino, 

Po tam fainos užsimokėjo.
* * *

Vienam pleise maeziau 
dukrele su mamyte, 

Prie baro stovėjo, 
Barnius tarp save 

turėjo, 
Už ka, tai nežinau, 

Tik ant kart pamaeziau, 
Kaip dukrele savo motina 

stūmė, 
Vyrai isz to juokėsi, 

Ir da užfundyti provijosi.
Tai suvis velniszkas 

biznis, 
Abidvi tik paskandyt.

Mat, tai vis priguli 
nuo vyro, 

Žmogaus doro, 
0 jeigu niekam netikės, 
Tai ir pa.redkas atlikęs, 

Moterėlė bizni varo, 
Ka nori tai daro, 

Vaikai ant niek iszeina, 
Ant latru nueina! 

— Laikas užsimoket už 
laikraszti. Katrie da neatsily
gino busime priversti laikrasz
ti sulaikyti!

kam veizdeti. Vyriszkis retai 
kuris prie ligonio tora priep
laikus, o taip ilgai sarginti 
kiekvienam pakyretu.

— Gerai, kad Dievas ir su
valė : senele jau bebuvo. Sako, 
Tupikio tėvelis norėjos ja vesti 
buvo jau sumitusi, paskui už 
sūnaus nutekėjo. Kiek tai bu
vo augesne ? ! 0 ir jis jau pase
no, visai pražilo!

— Kad ir pasenės, pama
tysi, kokia pūga vers 'per mer
gas! Kuo jauniausia suks. Žile 
galvoj, velnias uodegoj! Žinau, 
ne syki girdėjau jo kalba. 
Liuob sakys: “Kad tik mano 
matulikė numirtu, vesiu jau
na; bent vaiku bus dvi eiles 
aplink pecziut” Eik, eik!

Sznekedama užsidėjo atgal 
neszius, ir sznekueziuodamois 
dvi nuėjo iii viena puse, o tre- 
cziojį, dąksaudama amžina at
ilsi, ėjo iii antra puse ir vėl pa
sitikdama drauge, isz tolo su
szuko :

— Tupikiene mirė bagoto
ji! Skubėjo pasakyti naujiena.

— Žinau, žinau, asz pirma 
isz jos 'budynes ir pareinu. 
Tuojau atvesz.

— Tai jau, rods, taip grei
tai, neleidžia nei užszalti, nei 
budynes tokios bagotos nebe
teks': ka tik bandžiaus eiti.

— Be reikalo butumi kojas 
sukalusi, nebutumi iszplikusi 
dantų. Asz netyczioms pakliu
vau, kaip muse kandusi, pa
reinu. Vakar nuėjau in soda. 
Suszuko, kad mirszta! Nubė
gome, numarinome. Nėra kam 
aptaisyti, padėjau. O su patimi 
kokios vainos buvo del inka- 
piu? Iszmete isz skrynios szio- 
kius tokius skarmalus!, skry
nia užrakino ir gana! Asz nesi- 
kisizau, 'bet ten sodiszkes riejos 
ūdijo, nieko jam > nepadare! 
Aptaisėme, kaip menkiausia in 
namele, o gra'ba jau seniai pa
dirbinės.

— Amžina atilsi, mizerija! 
- Tiek, mat, beužsipelne, ne in- 
kapiu doru! Su aszaroms gaili
uosi pirmoji.

— Laiko, žinoma, jaunai 
paežiai, tese antroji. Bet kita 
nedeves tokiais senoviszkais 
skarmalais. Juokai vieni! Su
sirinko paskui žmones in na
mele, eme giedoti. Kad bent 
duonos kruopa butu padėjęs 
ant stalo! Arielkos ko beklau
si. Taigi po valandos nebeliko 
nei vieno giedotojo. Ar sau
goms gerkle laidysi? Pats ka
maroj užmigo, nei vakarienes 
vakar įiebedave. Szeimyna ve
lėk gulti iszsirinko, mudvi su 
Railiene vieni-dvi persėdėjome 
per nakti. Nors snaudeva, vis 
tik budejova: juk numirėlio 
vieno nepaliksi!

— Amžina atilsi, nabagėlė, 
tokia tai budyne teužsipeine!

— Dieveli brangus! Nie-

LIETUVISZKAS
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1
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Iszaiszkma sapna ir kas / 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. ]• 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose.

Pinigai reikia siusti su <[.
užsakymu: ]!

Tiktai,. . . $1.00 ;!
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. ;• 

kam szyksztavimas, duksavo 
pirmoji.

Pamaži eidami greta vis 
sznekucziavos apie namele.

— (i ai dyk st e pažadino
merga, užkaite pusryti Lau
ki ava ir mudvi. Kur tau, kad 
bent szetonas, nesakyk tu žmo
gus kad bent batviniu butu isz- 
drežejes! Nieko, nei aguonos 
grūdoj! Per'kiaura naktaite 
nevalgė. Namiszkiai virtuvėje 
pavalgė, o mudviem, azmikszt! 
Tai bagota budyne! Supykusi 
nebelaukiau, kol vesz, iszėjau. 
Pasikarkite su savo nabasizti- 
ke! Szyksztus sudėjimas, vel
nio pragerimas! Amžinatilsi, 
mano daliai gera buvo. Tiesa, 
nuo jos niekas nieko nesusi- 
szelipe: szykszti be galo buvo, 
bet gera. Amžinatilsi ! Jau at- 
giesta, duksaudamos bobeles 
nuslinko bąžnyczios linkui.

Laidotojo visai maža teatly- 
dejo: kelios moteriszkeles- vy
ru taip-pat suskaitomai. Be- 
veizdint susmuko visi in baž- 
nyczia. Netrukus atgal su
skambėjo varpai, ilgas valan
das skambėjo ir graudžiai uže. 
Kunigas, juodas ligi žemes, 
žengė pamaži per kapus, kada- 
ne-kada ruseziai ir graudžiai 
sugiedodamas; juodas grabas, 
iszsikeles augsztai ant moriu, 
krutedamas, svyruodamas, ku- 
turiavo paskui, dar paskui bū
relis žmonių mirguliavo, o vi
sus vedė kryžius.

Vėjelis atputaves per laukus 
judino szlamsztino aprasotus 
medžiu lapelius, tartumi žadi
no juos isz miego. Tie Subudę 
virpedaini, rodos, sznibždejo 
amžinatilsi ir laszino aszaras 
ant žemes. Saūlėle praskleiz- 
dama. debesis stebėjosi, kartu 
szvaiste liepsnotais spinduliais 
ant lauku ir miszku, kaitino, 
lėkė pažemiais; skuibejo rasa 
iszgerti nuo žemes.

Užklydęs spindulėlis spyk- 
telejo ir in duobe. Juodas gta- 
bas giliai jau iszsitieses dugne 
gulėjo. Kunigas dar ji szlaksi- 
to ir žegnoja. Žmones aplinkui 
sustoję, kaklus isztieisie, žiuri 
in pakalne. Nors veidai visu 
nuliude, bet akys ne vieno ne- 
sirasoja. Subildėjus grabui 
nuo pirmos saujos užkritusiu 
smilcziu, žmonių veidai paro
de daugiau iszgasczio, kaip 
gailesio. Beveizdint nebeliko 
grabo nei duobes: toj vietoj 
kaupelis susipylė. Sulig tuo ir 
nuo žmonių nuslinko nusimini
mas.

Jau saulele, pakilstejusi in 
prieszpieti, szilde džiovino ne 
tik rasa, bet ir purvus nuo lau
ku ir kelio. Kartais debesėlis 
atklydęs rodos, pavydėdamas 
žemai szilimok, užslinkes už 
saules, užuksme padare, bet 
vėjo genamas, netrukus nu
slinko. Medžiai, iszsiliuosave 
nuo drėgmės sklaidėsi liuosai 
szniokszdami ir linkdami pa
vėjui. Varpai ir giesmes nuti
lo. J u vietoje murmėjo ubagai 
susede eileje, jog niekas nesi
rūpina dalyti duonos. Laido- 
tuvininkes moteriszkos apie 
vežimus belaukdamos vyru, 
pamirszusios visus nubudimus 
linksmai juokavo:

— Na, mergikes, dabar 
gausite man duoti geras ma- 
garyczias, kuri norėsite, kad 
priimeziau broliene, juokėsi 
nebe jauna moteriszka, erzin
dama laidotuvninkes.

Tos szvaipydąmos, viena ža
dėjo midaus kokie (per szven- 
ta Nebesą), kita stuomenį nuo 
nosies ligi lupos, kita net nolio 
buteli žadėjo statyti. Viena su
siraukusi nieznieko netsake.

Tėvas ir motina isz Glen
coe, Illinois linksmai iszva- 
žiavo in Pensacola, Florida. 
Jųdviejų sūnūs rengiesi ap- 
siženyti su gražia mergina 
isz Alabama. Viskas buvo 
toms vestuvėms prirengta.

Tatai pastebėjusi moteriszka 
atsigręžę staeziai in ta:

— Niekai jusiu visu maga- 
ryczios! Tarė ji. Verone duos 
man geresnes. Vercziau asz ja 
priimsiu. Busi mano broliene?

— Neprasizau! Atszove Ve- 
rone. Auksu sidabru apipilk 
nuo kojų ligi galvos, ne taip 
man neinsiuly tumete. Sau pa
silaikykite! •

Suklego visos, kaįp žąsys: 
patiko Verones purksztavi- 
mas. Kiekviena nuo saves eme 
erzinti, o ta su visoms kirsties 
ir ginties.

Rinkos vyrai ir tie, permanė 
kalba, taip-pat prisidėjo.

— Ko ežia ginies, ko ežia 
spiries? Tarė jaunas vaikinas, 
painiodamas arklius. Eik, eik! 
Busi matulikė ir gana!

Nutilo pamatęs Tųpiki.
Kitas vaikinas, gerai jau 

raudonas, duobkasys, lopeta 
pasiremdamas, tarė Tupikiui:

— Tatuliuk, tamstai jau 
paezias skiriame!

— Gal! Nusistebėjo senis. 
Kad tik butu su karoliukais!

Taip visi juokuodami klegė
dami iszvažiavo namo, tik vie
na Verone ėjo apmaudinga.

Kaip ji nebus apmaudinga? 
Lygina, mat, prie jos toki se
ni! Bene ji to bestovinti? Isz 
kitu gali pasijuokti, bet ne isiz 
jos. Ji, kur užaugusi, kaip tik
ra panele, nenusitvere nieku- 
met nei kokio darbelio, moti
nos lenkiama! Kaip ta boba 
galėjo ja taip užgauti?! Ji nors 
tėvo nebeturi, 'bet motina, nuo 
sunu atlupusi, duos jai gera 
dali. Bet-kaip netekes: gaus 
turtinga, su dideliu gyvenimu, 
gražu jauna vyra, turės szmo- 
ta szeimynos, pati nieko ne
dirbs. Nors ir Tupikis turtin
gas, bet senas ir szyksztus. Gal 
norės, kad pati darba nusitver
tu ar valgyti virtu? O ji pas 
motina pagaliaus, nei bulbeliu 
neskuto; rankeles jos baltos, o 
ir pati balta graži! Lygu nema
to saves veidrody? Tepastato 
jauna gražu vaiki Tupikio vie
toj, tuomet nesisipirs perszama 
nes gyvenimas patiktu Vero- 
nei. Su tokiu senu vyru jai ne
pritiksi. Kas pamatys, juoksis. 
Alba senu papratimu pavadis 
senis matulikė! O tai kad duo
tu jam in snuki! Sodiszkiai 
taip-pat papratę Tupikius ta- 
tuliuku ir • matulikė vadinti. 
Kas užrisz liežuvi? Gal ir ja 
taip vadinti. Niekaip negal ei
ti! Nebent kas tikrai pasaky
tu, jog jis tuoj po vestuvių nu
mirs, tuomet Verike eitu, nes 
nauda ir gyvenimas tinka. 
Kam dabar ta Tupikiene ja už
gavo ?!

Bet tėvai su savo vaiko su- 
žeiduotine liūdnai palydėjo 
savo sunu, Leitenanto Clif
ton lavonu atgal namo. Jis, 
diena priesz savo vestuves 
nukrito su savo eroplanu ir 
užsimusze.

ties. Spindulėlis nusimanyda
mas neužkeneziamas leidosi 
žemyn. Keli užslinko ant lovos 
kurioje nejuczioms apszviete 
juoda garbanota galvele; ten 
parode peną iszalkusiam spie- 
cziui muselių. Blaszkymos ir 
verkimas pabudusio žyduiezio 
parode, jog nereikalingi iiisi- 
kiszo su savo szilima taip 
anksti. Nusiminęs leidosi da. 
žemiau. Apveizdejes palovi 
pamaži slinko per asla virsizu- 
mi galiuku nurukytu papero- 
su, buteliu kamszcziuku ir kitu 
sanszlavu. Nubodusi žiūrėti in 
toki neszvaruma, slinko pa
lengva kas kartas areziau lan
go, tartumi norėdamas isz- 
sprukti prie savo gimdytojos.

Netrukus atsirado ir dau

Visi laidotojai, kol privažia
vo ligi namu, apie Tupikius 
pamirszo, bet Verone niekaip 
nepamirszo: vis akyse stovėjo 
senis su geru gyvenimu.

Auszra. anksti paszokusi, 
skleidė balta savo szviesa, bu
dino ir judino žeme isz miego. 
Paskui jos nesiliko nei saulele. 
Visu-pirma nuszlave visas 
žvaigždeles nuo dangaus; pas
kui, kaip gera szeimininke, pa
szokusi žiurėjo kiaurai in vi
sas žemes kerteles, giliu gi
liausiai inleizdama savo lieps
nota aki. Jos spinduliai isz sza- 
lies pervere miszka. Pro kiek
viena tarpeli, pro kiekviena 
progumėlė prasikreipdama 
žiurėjo giliausiai, norėdama 
tikrai sužinoti, ar viskas isz 
vakarykszczios tebeyra vie
toje. Miszkui prieszais atsisto
jus supykusi saulele milžinisz- 
kus j u szaszelius suguldė ant 
žemes skersiai žaliosios lankos. 
Upelyje kiaurai srauniojo van
dens skaitė akmenėlius, gulin- 
czius dugne. Nuo žolelių rinko 
spindinezias rasos aszareles. 
Apauksino trobesiu stogus 
tiek miesto, tiek sodu, vienkart 
ir menkiausiu trdbeliu, o pasi
lenkdama smerkesi pro kiek
viena didžiausia ar mažiausia, 
langeli. Didžiuosius kambarus 
maža tepasieke, nes j u spindin
tieji stiklai rytmecziais, kaip 
inmanydami, slapstėsi nuo' 
sauleles' sžviesos: dangtesi lan
ginėmis arba isz vidaus užlai
domis neleido ąpszviesti pa- 
puo.sztu kambariu. Užtai men
kiausiose trobose liuosai szvie- 
te pro langus, apžiūrėdama, vi
sas kerezias po vidų.

Miestely vienoj inst abi o j 
kaireziamoje pro žema langeli 
aiszkiai saulele inspindo; net 
jos atspindulis stojos prieszais 
ant sienos. Plysziuose tarakan- 
tams pasidarė perdaug szvie- 
su: eme giliau snapus kaiszio- 
ti, sztalpniau in patamsi slep-

giau draugu: keletas vyru ir 
pora moteriszkiu susirinko ta
me kambaryje. Liepe duoti 
degtines buteli ir alaus szeszis.

Susėdo visi aplink stala.
(Tasa Ant 2 puslapio) j
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Žinios Vie tinęs
Kapu Lankymo Diena.

— Joseph Puck, Lenkas, 
40 metu amžiaus, nuo 319 W. 
Malianoy Avė., ir jo draugas 
Kazimieras Koncerius, 54 me
tu amžiaus, nuo 214 S. Fergu- 
son uly., Shenandoah, likos u'ž- 
muszti, o kiti angliakasiai li
kos sužeisti: Michael Gnall, 44 
metu aimž., nuo 71 Main uly., 
New Boston; Joseph Gnall, 
brolis Michael Gnall, 34 metu 
amž., nuo N. Eighth uly., Phi
lip Keinį, 47 metu amž., nuo 
103 W. South uly., ir Fr. Mil
lard, 35 metu amž., nuo 118 S. 
Catawissa visi isz miesto per 
nelaime, kur atsitiko Pancde- 
lyje, 5:30 vai., ipopiet, Malia
noy City kasyklose, kai virve 
nutruko ir ju karas (gunboat) 
krito szimta pėdu žemyn ir at- 
simusze in akmeniniu sieną. 
Sužeistieji randasi Pottsville 
ligonbuteje.

Joseph Puck gimė Mahano- 
juje. Paliko savo paezia Ona, 
(po tėvais vadinasi įGreibliu- 
niute); tris brolius: Vaiteku, 
isz Phoenix, Arizona; Mykolą, 
mieste ir Andrejų. Trys sese
rys: Mare, pati Jos. Bias; Ju
lija, pati Fr. Garber, visi mies
te; ir Helena, pati Ed. Wis- 
kerski, Shenandoah Heights. 
Laidos Subatos ryta su apie- 
gomis Szv. Juozapo bažnyczio- 
je devinta valanda ir palaidos 
in (parapijos kapines.

— Subatoj pripuola Szv. 
Petronėlės. Tautine Szvente: 
Angele. Taipgi pasninkas 
priesz Sekmines. Ir ta diena: 
1425 meluose Lietuviai perga
lėjo G adus įlomėlyje; 1889 m., 
potvanis Johnstown mieste, 
Pa., du tuukstancziai, du szim- 
tai žmonių žuvo; 1916 m., Vo
kietijos laivynas sunaikintas 
prie Jutland; 1942 m., Angli
jos Karo Sztabas pasiuntė 
tūkstanti viena szimta ir tris- 
deszimts didžiausiu eroplanu, 
bombelių ant Cologne miesto, 
Vokietijoje. Buvo taip nutai- 
kinta kad vienas bomberis ka- 
riszkas eroplanas su savo 
sprogstaneziomis bombomis 
pribuvo virsz to miesto kas 
szeszios sekundos, arba de
szimts eroplanu kas miliutą 
Anglai ant to miesto iszlpyle 
net tris tukstanezius tonu 
sprogstaneziu bombų ir atker- 
szino Vokiecziams už Londono 
bombardavima; 1845 m., gimė 
raszytoja Julija Žymantiene— 
Žemaitę.

— Kita sanvaite; Ncdelioj 
pripuola Sekmines taipgi Szv. 
Justino. Tautines Szvente: 
Daugėtas. Pinna diena Berže
lio (June) menesio. Menulio 
Atmainos: Pilnatis, 8; Delczia, 
14; Jaunutis, 22; Prieszpilnis, 
30; Menesis Birželis pasizvens- 
tas Szvencziausias Jėzaus 
Szirdies. Ūkininku priežo
džiai: Jeigu Birželis szaltas ir

|L TRASKAUSKAS \ 
i LIETUVISZKAS J 
t GRABORIUS J
* Laidoja Kunus Numirėliu. *
* Pasamdo Automobilius Del* 
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: •— * 
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szlapias tai daugiausia būna 
prastas metas. Jeigu Birželyje 
sziaurinis puczia, tai ne greit 
perkūnija griausi. Jeigu Gerva
zo dienoje lyja, tai bus per ke- 
1 urios deszimts dienu lietausu. 
Koks szitas menesis, tai toks 
bus ir Gruodžio menesis, nes 
jeigu szitam menesi szilta tai 
aname bus szalta. Taipgi 
czvertis meto, pasninkas: Se- 
redoje, Pctnyczioje ir Subato- 
je.

— Panedelyjc p r i p u o 1 a 
Szv. Marcelio, o Tautines 
Szvente: Anskole. Ir ta diena: 
1792 metuose, Kentucky vals
tija buvo priimta in Suvienytu 
Valstijų San junga. Taipgi ta 
diena: 1932 metuose, buvusieji 
kareiviai Pirmojo Karo mar- 
sziavo ant Vaszingtono miesto 
reikalaudami savo “Bonus,” 
ju buvo 3,500; 1941 m., Hitle
ris susitiko su Italijos Musso
lini prie Brenner Pass; 1817 
m., gimė inžinierius George 
Henry Corliss.

— Musu senas skaitytojas 
ponas Antanas Einikis isz New 
Philadelphia, lankėsi mieste 
pas pa'žinstamus ir prie tos 
progos atlankė “Saules” Re
dakcija. Szirdingai aeziu už 
atsilankymu.

Shenandoah, Pa. — Vincas 
A. Petuszka (Petusky) 48 me
tu amžiaus, angliakasis, nuo 
1194 W. 'Centre uly., (Browns
ville), likos užmusztas Pane- 
delyje popiet, Malianoy City 
kasyklose per nupuolimą ang
lies isz “szuto.” Jo draugas 
“bude” Joseph Gergal isz 
William Penn, kuris dirbo su 
Petuszka, iszliko gyvas. Ve
lionis paliko savo ipaczia Jic- 
va; sunu Vinca. Taipgi broli 
Petra, Los Angeles, Califor
nia; seserį Olga, pati Juozo 
Krukonio isz Brooklyn, N. Y. 
Laidos Subatos ry ta su apie- 
gomis Szv. Jurgio baižnyczioje 
devinta valanda ir palaidos in 
parapijos kapines.

Plains, Pa. — Juozas Ja- 
nuszkeviczius, szeszios de
szimts metu amžiaus nuo 76 
Helen ulyczios, likos užmusz- 
tas nupuolimo “tapo” Lehigh 
Valley angliakasyklose Gegu
žio 16-ta diena. Velionis gimė 
Lietuvoje, atvyko in Amerika 
daugelis metu atgal in Bay
onne, N. J., o 1917 metuose ap
sigyveno in Plains miestelio. 
Velionis paliko dideliame nu
liūdime savo paezia Mare, 
dukteri Eleanora ir du sunu: 
Edvardą ir Joną. Laidotuves 
invyko Gegužio (May) 20-ta 
diena, su apiegomis Szv. Kazi
miero bažnyežioje, devinta va
landa ryte, ir palaidotas in pa
rapijos kapines. Velionis buvo 
Pirmojo Pasaulinio karo vete
ranas ir prigulėjo prie Ameri
kos1 Legiono Posto 558.

KOMUNISTAI 
KERSZINA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

staiga policijos suimti ir nuga
benti skersai rubežiu.

Amerikos Sztabas nieko ne
sako kai laikrasztininkai pa
klausė ar teisybe kad jau buvo 
pradėta szaudyti skersai ta ru- 
bežiu.

Mažai žinių galima gauti 
dabar, bet iszrodo kad jau ežia 
ne viskas tvarkoj, ir kad gali 
sukilti daug nemalonumu jei
gu ne tikru susikirtimu ant to 
rubežiaus.

NEKALTI
NUKENCZIA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Amerikiecziai buvo milijo
nus doleriu paaukavę del viso
kiu daigtu, kad tik patenkinus 
sžitus belaisvius. Vien tik del 
drabužiu Amerikiecziai buvo 
paskyrė devynis milijonus do
leriu tiems belaisviams. Buvo 
visokiu pasilinksminimu, szo- 
kiu, balių ir vakaruszku. Jie 
gavo cigar etų ir muilo, kurio 
jie beveik nei nepažino, nes 
niekados nebuvo gave savo 
kariuomenese.

Bet tie belaisviai ta savo 
muilą ir tuos cigaretus iszmai- 
nidavo- su to miesto gyvento
jais ant laikrodėliu, žiedu ir 
ginklu.

Buvo keli sukilimai priesz 
dabar, apie kuriuos musu laik- 
rasztininkams buvo uždraus
ta raszyti. (Tai Amerikos 
spaudos laisve!)

Amerikiecziams buvo insa- 
kyta palaikyti tvarka, bet ne- 
szauti. Po tam iszejo insaky- 
mas staeziai isz Vaszingtono, 
kad reikia dar szvelniau apsi
eiti su tais belaisviais del poli
tikos santykiu. Amerikos sar
gai buvo visiszkai isztraukti 
isz tu kalėjimu ir tiems belais
viams buvo pavesta visa val
džia!

Komunistai sutvėrė savo 
Politiszka Partija ir savo val
džia. Beveik visa Koje Sala 
buvo po Komunistu belaisviu 
valdžia. Tie belaisviai ne visa
dos pasilikdavo savo kalėji
muose, bet eidavo per miestus 
ir taip susirinko sau ginklu.

Bet dar ir to nebuvo gana. 
Atėjo isz Komunistu Sztabo 
insakymas tiems belaisviams 
vieszai sukilti priesz Ameri
kos sargus.

Tada jau Amerikos laikrasz
tininkai nenutylejo. Ir kai jie 
paskelbė kas ežia darosi, ir kai 
Amerikiecziai dažinojo isz sa
vo laikraszcziu, Vaszingtono 
ponams blusos numirė. Jie tuo- 
jaus iszleido kita insakyma: 
Asztriai tuos belaisvius su
spausti, suvaldyti, laikyti juos 
kaip tikrus kalinius, reikalui 
prisejus juos kad ir suszaudy- 
ti!

Bet tai ne lengvas darbas 
dabar kai tie belaisviai yra 
taip insigaleje.

Kad niekas nekaltintu Vasz
ingtono ponu už szitokia bai
sia klaida, du Generolai buvo 
nubausti, kad parodžius kad 
jie yra kalti. Taip dažnai yra 
daroma: Bernas baudžiamas 
už pono prasikaltimai

— Linksmiau juoktis var
gingoje grinezioje, negu verk
ti turtinguose palociuose.

MUSU UŽSIENIO
POLITIKA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

O jie, isz ju puses ima su
prasti kad vienatinis ir ge
riausias kelias in geresni gy
venimą yra bendras darbas su 
mumis.

Bet ežia Komunistai sten
giasi mums kelia pakirsti, tu 
krasztu žmones nustatyti 
priesz mus. Komunistai ežia 
nesudaro kariszkas jiegas 
priesz mus, bet j u propaganda 
yra dar ir pavojingesne negu 
kariszkos jiegos!

Komunistai nori kad Pietų 

Amerikos žmones liktųsi ne
mokinti ir biedni, nes tokie 
žmones yra jiems palankiausi.

Per ana kara Naciai buvo in
sigaleje keliuose Pietų Ameri
kos krasztuose. Komunistai 
panasziai dabar darbuojasi.

Bet jeigu mums Europos ge
rove taip rupi, tai Pietų Ame
rikos gerove ir apsauga turėtu 
szimta sykiu labiau rūpėti.

Dabar jau santykiai gėrėja 
tarp mus ir Pietų Amerikos 
krasztu. Apsiginklavimas Pie
tų Amerikos krasztu eina 
spareziai, ir tai yra mums in 
sveikata, ir jeigu mes kur ga
lėsime jiems padėti, taip ir pa
darysime.

Musu Užsienio Politika pir
miausia turėtu rūpintis apie 
Pietų Amerikos krasztus, ku
rie sudaro ta kraszta, kuri mes 
vadiname ‘ ‘ AMERIKA! ’ ’

SUKILIMAI
MAINIERIU MIESTE 
CENTRAL CITY, KY.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ti, tai butu tik pradžia. Tada 
unijos ir kituose miestuose pa
nasziai norėtu biznierius pa
vergti.

Central City tikrai sudarys 
pavyzdi, ar vienaip ar kitaip, 
nes ežia visa pramone, visas 
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biznis pareina isz mainieriu, 
kurie turi labai stipria unija.

Szitos unijos vadas yra A. 
D. Lewisas, brolis John L. Le- 
wiso.

Kai kurie biznierjai neisz- 
dryso pasiprieszinti ir pasira- 
sze. Bet dauguma prieszinasi.

Mainieriai dabar yra sudarė 
sanraszus tu kurie jiems prie
szinasi, ir visiems žmonėms pa
taria pas juos nieko nepirkti!

Vienas biznierius sako, kad 
jo biznis nupuolė net devynios 
deszimts penkta nuoszimti.

Unija nori, kad visi biznie
riai pasiraszytu ant sutarties 
pripažinti unija kaipo Visu at
stovą, nežiuurint ar to biznie- 
rio darbininkai priguli prie 
unijos ar ne.

Ir to negana, unija reikalau
ja kad ir tie biznieriai kurie 
visai nesamdo darbininku, pri- 
siraszytu. Isz to aiszku kad 
unija nori visa miestą valdyti.

Jau buvo ir kumsztyniu ir 
pesztyniu.

Biznieriai dabar jau laikosi 
revolveri po stalu.

Policijos virszininkas, buvęs 
unijos narys, rodos stoja už 
mainierius ir priesz biznierius.

Piktumas ir kersztingumas 
pasiekia net ir mokyklas, ku
riose isz biznierių vaiku yra 
tycziodama. Ir mokiniai pe- 
szasi ir kumszcziuojasi.

Seni draugai dabar viens in 
kita žvairai žiuri.

JOHN KOVAL
. KVIETKININKAS.

Kvietku Del Visokiu 
Pareikalavimu Už Žemiausias

* Prekes

Telefonas 764

Sutaiso Dailius Bukietus Del 
Vestuvių, Ligonbucziu, 

Laidotuvių, Kapinu ir t. t.

616 W. CENTRE STR., 
MAHANOY CITY, PENNA.

Dar niekas nepradėjo szau
dyti, bet beveik kiekvienas 
biznieris laikosi po ranka re
volveri ir laukia.

Sztoru darbininkai nesisku
bina prisiraszyti prie mainie
riu unijos.

Vienas sztorninkas szitaip 
papasakojo kas jam atsitiko, 
kai unijos atstovai atėjo ir pa
reikalavo kad jis pasiraszytu:

“Unijos vadai atėjo in ma
no sztora ir pareikalavo kad 
asz pasiraszycziau. Asz nesu
tikau.

Jie pasakė vienai mergaitei 
sustraikuoti. Ji tuoj aus paliko 
mano sztora. Vaikas, kuris 

ežia apszluoja ir taip man pa
deda, nesutiko mesti savo dar
bą. Vienas isz tu unijos atsto
vu insake kitam vaika iszmes- 
ti isz sžtoro. Asz insikiszau ir 
jie mane atstumde.

Asz stengiaus prisiszaukti 
policija ir jie telefoną iszmete 
isz mano ranku. Paskui jie isz- ' 
ėjo.”

Sztorninko beveik visas biz
nis isz mainieriu. Jis jiems ant 
knygucziu duoda pirktis ir 
kompanija atmusza ju skolas 
nuo j u pėdžių. Jis sako kad jis 
dabar patrotina daugiau kaip 
szeszis szimtus doleriu biznio 
ant menesio.

Kitas biznierius sako, kad 
jis dabar patrotins apie sze
szis tukstahczius dolerio biz
nio, už tai, kad jis nesutinka 
prisiraszyti prie tos unijos. Jis 
sako: “Kai mainieriai susior
ganizavo szioje apygardoje, 
asz su kitais biznieriais buvau 
pirmutinis stoti už ta unija. 
Aplinkybes buvo baisiai pras
tos ir per straikas asz visiems 
pardaviau ant knygucziu. Kai 
kurie mano draugai biznieriai 
net subankrutavo duodami per 
daug ant knygucziu. Bet dabar 
kai tos unijos atstovai nori 
mus po prievarta priversti pri
siraszyti in ju unija, kai ma
no darbininkai nepripažinsta 
tos unijos, ir kai asz nesutikau 
prisiraszyti, tai visi tie kurie 
isz mano rankos, ant knygu
cziu gyveno, dabar mane pa- 
mirszta ar staeziai mane savo 
prieszu vadina. Jie dabar ma
ne prakeikia ir pravardžiuoja, 
nors daug isz ju ir dabar man 
yra skolingi. Jis sako, nors 
man ir visa mano bizni kasz- 
tuos, nors ir asz turėsiu iszsi- 
kraustyti, asz jiems nepasi
duosiu. Jeigu j u dėkingumas 
yra tokis, tai ju draugyste man 
nieko neverta.”

Mainieriai dabar važiuoja 
keturios deszimts ar penkios 
deszimts myliu psipirkti, kad 
tik parodžius savo kerszta 
tiems biznieriams, kurie jiems 
taip padėjo per liesas dienas 
ir per straikas, leisdami jiems 
pirktis ant knygucziu.

Net ir tie biznieriai kurie su
tiko pasiraszyti ant tos unijos 
sutarties bedavoja, kad ir 
jiems biznis prastas, nes tie, 
kurie yra tai unijai prieszingi 
dabar pas juos nieko neperka.

Ir policija yra suskilus. Vie
ni yra su, kiti priesz unija. Ir 
ežia visi tie policijantai, nuo 
virszininko nuo praseziausio 
policijanto neturi jokios teises 
kisztis in szita klausima. Ju 
biznis yra palaikyti tvarka ir 
daugiau nieko. Jiems in politi
ka ar in szita klausima nėra 
vietos kisztis. Kaip ežia iszeis, 
tai dar negalima pasakyti.




