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Tr u manas Pradeda Rinkimo Vaju ARGENTINA VĖL 
VERDA

Prez. Peron Pataria
Smurtu Visus
Numalszinti

BUENOS AIRES, ARGEN- 
TINA. — Prez. Peron, kelios 
dienos atgal paskelbė kad jis 
sutinka isz valdžios pasitrauk
ti, jeigu taip butu galima taika 
investi. Bet jis ta savo pasi
traukimo, ir pasiszalinimo 
laiszka pasiuntė ne valdžios ta
rytai, bet savo partijos drau
gams.

Dabar matyti kad jis visai 
neketino pasitraukti, bet tik 
norėjo visus subuntavuoti. Ir

SENMERGE IR
TURTAS DINGO

Laimėjo Lenktynes Isz Pavergtos Tėvynės

Frank Morris, Detroit 
miesto politinis redaktorius, 
linksmai, pasiszneka su bu
vusiu Prezidentu Trumanu, 
in Mackinac Island, Michi
gan, kur Trumanas yra at
važiavęs su prakalbomis in 
Demokratu vakariene.

Trumanas su szitomis sa-

vo prakalbomis pradėjo savo 
rinkimu vaju del ateinancziu 
metu, kada Prezidentas bus 
renkamas. Jis nei nelaukė 
kol Demokratu Partija savo 
ta vaju pradės, bet pats pra
dėjo su užsipuolimu ant Ei- 
senhowerio ir ant jo Admi
nistracijos.

Isz Amerikos visus kasztus tokios keliones 
padengti.

Na, tai Važiuojame!

KONGRESMONAI 
VAŽIUOJA

TRYS VAIKUCZIAI
ŽUVO

jam pasisekė.
Dabar Prezidentas Peron, 

per audringas prakalbas in 
Plaza de Mayo, kalbėjo in apie 
szimta tukstaneziu savo rėmė
ju ir sekeju, ir jiems patarė da
bar kad ir smurtą pavartuoti, 
kad numalszinus visus valdžios 
prieszus.

“Mes jiems siulinome tai
ka,” jis sake, “Bet dabar mes 
jiems siūdiname atvira kara, ir 
visi jie žino, kad kai mes pra- 

j dedame kovoti, mes kovojame 
; iki pabaigos. Mes kovosime vi-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Važiuokim Ir Mes! Eroplano Nelaimėje
Lindbergho Eroplanas

WASHINGTON, D. C. — 
Senatorius Capehart, iszva- 
žiuodamas in Turkija, laikrasz- 
tininkams szitokia pastaba pa
dare: Kiekvienas Kongreso na
rys turėtu būti priverstas kas 
metai kur nors in Užsieni va
žiuoti, kad geriau susipažintu 
su užsienio reikalais, ir mokėtu 
kaip tokius klausimus iszspres- 
ti.

Mes in tokia protinga pasta
ba nieko daugiau negalime pa
sakyti, kaip suszukti “Valio!”

Kad Kongresmenams ir Se
natoriams reikalinga taip susi
pažinti su kitu krasztu reika
lais mes suprantame ir inverti- 
name. Bet tai dar negana, mes 
dar ir toliau nueitume ir dar 
daugiau patartume.

Kadangi Amerikos piliecziai 
taksu mokėtojai tuos Senato
rius ir Kongresmonus iszrenka 
ar iszmeta isz Kongreso, argi 
nebutu patartina visiems va
žiuoti in tuos tolimus svetimus 
krasztus, kad mes ne tik tu 
krasztu reikalus suprastume, 
bet kad mes savo Senatorius ir 
Kongresmonus suprastume.

Kas isz to kad Kongresme
nas iszvažiavęs daug ka pama
to, daug pasimokina, o parva
žiavęs namo randa kad jo rėmė
jai, balsuotojai ji jau rengiasi 
iszmesti isž Kongreso? Visas jo 
mokslas ir visi musu pinigai vi
sai už dyka!

Mes patariame visiems pilie- 
cziams visur važiuoti, visko 
pasimokinti, žinoma, aiszkus 
dalykas, valdžia turės musu 
kaip ir tu Kongresmonu ponu

DOVER PLAINS, N. Y. — 
Penki žmones, kuriu tarpe bu
vo trys vaikucziai žuvo kai ma-! 
žas, vieno inžino “Super Crui-1 
ser” eroplanas nukrito in misz-' 
ka ir užsidegė. Nelaime atsiti- j 
ko miszke, in Duchess apygar- 
da netoli Dover miesto.

Eroplanas dege per kelias 
valandas, ir visi ant jo žuvo. 
Vardai žuvusiu nebuvo dar pa-' 
skelbti.

MOTERISZKE
NUSITRUCINO

OLEAN, N. Y. — Penkios 
deszimts szesziu metu amžiaus 
Ponia Enid Robbins Jordan, 
isz Bolivar, New York, pasimi-, 
re Szvento Pranciszkaus ligo
ninėje, szitame mieste.

Daktarai darado kad ji pasi
mirė nuo grybu. Irzrodo kad ji 
gerai nepažindama grybu, pa
sirinko sau kiek j u, iszsivire ir 
suvalgė. O tie grybai buvo 
szungrybiai.

ŽMONES ŽUVO PER
LABOR DAY

. t

WASHINGTON, D. C. — 
Szitos paskutines vasario ato
stogos, vakacijos, per “Labor 
Day” 608 žmones žuvo. 438 žu
vo automobiliu; 80 prigėrė ir 
90 kitokiose nelaimėse pražu
vo.

^Pirkie U. S. Bonus!

Szitas eroplanas buvo pa
statytas taip kaip buvo 
Charles Lindbergho eropla
nas, su kuriuo jis buvo pir
mutinis perskristi skersai 
Atlanto mares, pats sau vie
nas be jokio sustojimo.

Eroplanas “Spirit of St. 
Louis” ežia lekia virsz St. 
John’s miesto, Newfound
land. Dabar yra rengiama 
padaryti muving-pikezieris 
apie ta jo skridimą isz New 
York in Paryžių, 1927 me
tais.

SOUTH BEND, IND.
Asztuonios deszimts vieno me
to amžiaus tagota senmerge, 
Anna Hatch staiga dingo, ir su 
ja dingo apie du szimtai tuks- 
lancziu doleriu.

Walter Shorts, jos advokatas 
sako kad jis jos nėra mates nuo 
Rugpjuczio dvideszimts pir 
mos dienos, kada jis ja palydė
jo in traukini, Philadelphijoje, 
Pa. Ji sake kad ji važiuoja in 
New York miestą, ir nežino ar 
ji ten apsistos ar paskui va
žiuos in Bostoną, Mass. Jis ja 
buvo su automobiliu atvežęs in 
Philadelphia.

Pirm negu ji iszvažiavo isz 
South Bend miesto, isz Oliver 
vieszbuczio, hotelio, ji isz vie
nos bankos iszsieme bonu ir 
stocku, vertes szimto asztuo 
nios deszimts tukstaneziu dole
riu, ir isz kitos bankos ji iszsi- 
trauke devynis tukstanezius 
keturis szimtus doleriu, gry
nais pinigais.

Pirmiau jos giminaitis buvo 
teismo paskirtas josios prižiū
rėtoju, kad ji savo ta turtą ne- 
iszmetintu, nes buvo priparo- 
dinta kad ji jau nuo senatvės 
ne visai pilno proto. Bet vėliau 
ji teismui priparodino kad ji 
yra pilno proto ir kad ji žino 
ka ji daro. Teismas taip sutiko.

Szita senmerge tiek pinigu 
nepaveldejo, bet pati užsidirbo, 
susikrovė vesdama gera bizni, 
pirkdama ir parduodama daug 
žemes ir aug namu in Buffalo, 
New York.

Kaip Minėjo Lietuvos 
Pavergimo 15 Metu 

Sukakti

valia”. Be kita ko, jis primine, 
kad užgyventoj Lietuvoje vei
kia 135 MTS, yra 70 taryb. 
ukiu ir 1,795 kol., ūkiai, “in 
kuriuos imijunge 367,000 vals- 
tiecziu ukiu”, kad duju vamz
džiais isz Ukrainos numatoma 
“gazifikuoti Vilniaus miestą” 
ir t.t. Dainų szvente Liepos 21 
d., Vilniuje Spartako stadione 
buvo pradėta giesme “Parti
ja musu vairininkas”. Pagrin
dine kalba pasakė K. Preik-

TĖVO TROKAS
SUVAŽINĖJO

KŪDIKĖLI
READING, PA. — Mažyte, 

trylikos menesiu mergaituke 
buvo suvažinėta, sutrinta, po 
savo tėvo troko ratais. Mažyte 
Theresa Arm Forry iszbego isz 
virtuves ir atsisėdo ant žemes 
bovintis, prie pat savo tėvo tro
ko ratais. Jos tėvas sėdosi in 
troka važiuoti in darba;

(Tasa Ant 4 Puslapio)
jos

RUMUNIJA MAŽINA
ARMIJAS

Seka Rusijos Pavyzti

Leila Buckland, isz Cam
bridge Harriers, ežia laimėjo 
moterų dvieju myliu lenkty
nes, Charlton Parke, Londo
ne. Kiek žinoma tai ji tas 
lenktynes in trumpesni laika 
iszbego negu kuri kita mo- 
teriszke yra iki sziol iszbe- 
gus.

sumažins savo armijas net dau
giau kaip per szeszis szimtus 
keturios deszimts tukstaneziu 
kareiviu. Rumunija prižada sa
vo vaiska sumažinti per ketu
rios deszimts tukstaneziu ka
reiviu.

Tai iszrodo kaipo geros ži
nios, linksmos naujienos, kad 
Komunistai ima mažinti savo 
armijas, bet tikrumoje ežia tik 
nauja propaganda, ir mažai ka 
reiszkia.

Sovietai dabar szitokia pro
paganda varo: “Žiūrėkite,” jie 
sako, “mes sumažiname savo 
armijas, kad parodžius kad 
mes norime taikingai sugyven
ti su kitais krasztais. Tegu 
Amerika dabar panasziai pada
ro, kad savo gera norą paro
džius.”

Bet tie Komunistai, Sovie
tai pamirszta ar nenori atsi
minti, kad Amerika buvo ant 
daug daugiau sumažinus savo 
armijas kaip tik po karo, kada 
Rusija vis didino savo armijas.

Kad Rusija per tiek kareiviu 
ir sumažintu savo 1 armijas, ji 
dar vis turėtu daugiau kareiviu

VIENNA, AUSTRIJA. — 
Komunistiszka Rumunija pra- 
nesza, kad ir ji sumažins savo 
vaiska, savo armijas, taip kaip vaiske negu Anglija, Prancuzi-
Sovietu Rusija yra padarius. ja ir Amerika sykiu. 
Valdžios atstovai sako kad tai 
bus padaryta pirm negu szie 
metai užsibaigs.

Szitas paskelbimas buvo pra- 
nesztas per Buchareszto radi j a. 
Komunistiszka Czekoslovakija 
panasziai pranesza, sakydama 

■ kad ir ji paseks Sovietu Rusi- 
1 jos pavyzdi.

Lietuviu laisvoji spauda ir 
Lietuviu radi jo valandėlės pla- 
cziai nuszviete baiminguosius 
invjkius, kurie dėjosi priesz 15 
metu Sovietu užgyventa Lietu
vos žemeje. Ypacz placziai ir 
budingai visa “liaudies seimo
rinkimu”, praszymo priimti in szas. Paskel. ta suvažiavus apie 
“atryibiniu tautu szeimyna” 30,000 daininku ir meno savi- 
komedija ir Lietuvos laisves ve klininku kurie, papuoszti 
už maugimo jiega paaiszkavo tautiniais drabužiais, turėjo 
Am. Balsas isz Muencheno, per- dėkoti pavergėjui ir dainomis 
duodamas būdingesnius ju pa- ir žaidimais reikszti džiaugsma 
ežiu žodžiais darintais in plok- Per jiega- Liaudies s z o k i u 
szteles, Paleckio, G e d v i 1 o, szventej liepos 22 d., paskelb- 
Snieczkaus ir kitu užgyventu i0 dalyvavus 211 kolektyvu, 
kvislinginiu pataikunu pa-iTuvo suszokta apie 20 szokiu, 
reiszkimus. Ir užsienyje vis tarP j u ir “Kolukiopirminin- 
placziau suprantamas ir inver- kas”, pasirodžius per 1,000 

skudutininku, apie 300 kankli
ninku, giedojus paleistu su 
raud., pionierių kaklaraisz- 
cziais 2,000 vaiku chorą ir t.t. 
Tos ruszies propagandiszka 
iszkilmes, tariamai reiszktl- 
sios partijai ir užgyventams 
“padėka” už “parodytąjį tik
ra kelia in laime ir gerove”, 
buvo taip pat suruosztos ir ki
tuose didesniuose centruose"! 
Panaszus ‘beribis džiaugsmas’ 
buvo taip pat daneszta isz Ta
lino ir Rygos. “Pravda”, “Iz- 
vestija” ir kitu Komunistiszka 
spauda panaszu “džiaugsma” 
Pabaltiecziu vardu paskelbė 
savo vedamuosiuose, nors isz 
tikro jie visai ka kita galvoja.

Plejaden leidykla del Lietu
viu raszlavos apžvalgos paruo- 
szimo in savo leidžiama Pran
cūzu kitu raszlavos leksikoną 
susitarė su Dr. Gremu.

tinamas Komunistinis baimin- 
bamos ir visokios ju pagal Bol- 
szevikines propagandos reika
lavimus ruosziamos panaszios 
nurodymos ar iszkilmes, tu- 
rinezios pavergtųjų vardu dė
koti užgyventams už j u laisves 
ir geroves sugriovimą.

Lietuvos pavergimo 15m. su
kakti su didžuile iszkilme pa
minėjo taip pat Lietuvos už
gyventai, inrodinedami, kad, 
esą, Lietuviu tauta “džiaugia
si tarybines santvarkos in vedi
mu” ir esanti “dėkinga už bro- 
liszku TS tautu pagelba vaduo
jant Lietuva isz Faszistines už
gyventos”. Liepos 20 diena 
Vilniuje Gedimino kalne buvo 
uždegtas ‘ ‘ pionierių laužas ’ ’. 
Filharmonijos saleje buvo su- 
szaukta “LTSR Auksz. 

rbos iszkilminga sesija,” 
atidarė VI. Niunka. In 
bes prezidiumą” 'buvo 
rinktas” Sov. S-gos kp. ck 
Prezidiumas. Gedvilas savo 
propagandiszkoj kalboj sten
gėsi garlinti užgyventa ir in- 
rodinejo kad garsusis “liau
dies seimas” iszreiszkes “vie
ninga Lietuvon darbo liaudies

Tary- 
kuria 
“gar- 
“isz-

SKAITYKIT
“SAULE”'
PLATINKI! !

Gal Rusija ir tikrai dabar 
ima mažinti savo vaiska, bet 
tai ne del gero noro ar del tai
kos, bet už tai kad Sovietams 
dabar reikia daugiau darbi
ninku ant ukiu, farmu ir in fab
rikus, ir už tai kad palaikyti 
tekia didele armija atseina

Japonijos Užsienio Minis- 
teris, Mamoru Shigemitsu, 
su savo duktere, Hanako, pa
deda geliu vainiką ant Jur-

baisiai brangiai ir Sovietams' gio Vaszingtono kapo, kai

Japonas Shigemitsu yra 
atvažiavęs in Vaszingtona su 
dipliomatiniais reikalais. 
Tai pirmas jo atsilankymas 
in Amerika po karo pabai-

Kremlinas buvo ankseziau jau trumpa ir trūksta, tavoro, jiedu atsilankė in Mount 
įpraneszes kad Sovietu Rusija į maisto ir pinigu. Vernon.

gos.

i
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Kas Girdėt
Yugoslavijos vadas, Marshal 

Tito dabar artinasi prie Rusi
jos ir tolsta nuo Amerikos, ne
žiūrint to kad mes jam ir jo 
krasztui milijonais doleriu da
vėme ir duodame.

Marshal Tito dabar straksi 
kaip gaidys, nes jis su Ameri
kos doleriais ir ginklais jau- 
cziasi vėl galingas ir dabar de
rinasi su Sovietu Rusija.

Jeigu ne Amerikos pagelba 
ta ji Stalinas butu suedes kaip 
kate pele.

Marshal Tito dabar jauiczia- 
si gana galingas lygiai derintis 
su Maskva ir su Amerika — su 
Amerikos pinigais.

Kanados valdžia dabar turi 
daug Amerikiecziu vaiku ku
riu tėvai nori kad Kanados 
Daktarai ju vaikus paeziepin- 
tu nuo paralyžiau's ligos negu 
Amerikos Daktarai, nes jie 
jauezia kad Kanadoje tie pa- 
cziepinimai yra daug saugesni 
negu Amerikoje.

Iszrodo kad Genevos konfe
rencija nieko nenuveike, nes ji 
nežinojo ir nesuprato kad ir 
mažesnieji krasztai gali tas 
atomines bombas pasigaminti, 
ir taip gali stoti in didesniųjų 
vieszpatyscziu tarpa, kaipo ly
gios.

Anglijos Premjeras, 
Winston Churchillis 
pasitraukti. Bet visi gandai 
kad jo sūnūs jo vieta, užims yra. 
tik tuszti gandai ir nieko tuose 
ganduose nėra.

Sir 
rengiasi

Pypkes Durnai
G

/

Vargsta Mus Tėvynė

Ir Sovietai nemiega; jie isz- 
brauke, panaikino devynios de- 
szimts milijonu doleriu skola, 
tam Yugoslavijos vadui, kad 
tik ji prie saves prisitrauktu 
nuo musu.

Szitas Yugoslavas dar vis 
svajojo apie visu Balkanų 
vieszpatyscziu vienybe, kur 
Amerikai nebutu vietos.

M’askva ji kursto ir gundo. 
Kai tik jis atsiskirtu nuo Ame
rikos ii' Vakariniu krasztu, jis. 
taptų tik maža pele Sovietams.

Maskvos antras tikslas, yra 
suskaldinti Yugoslav!jos-Grai- 
kijos-Turkijos apsaugos sutar
ti ir paskui visus tuos krasztus 
pavieniui, paimti, užkariauti. Ir 
Maskva tikisi taip padaryti su 
Yugoslavijos vado Tito pagel
ba.

Czia Maskvos vienatinis 
tikslas yra suskaldinti Vakari
niu Europos krasztu kariszka 
sutarti priesz Miaskva.

Dabar Vakaru Vokietijos 
Kancelerijus, Adenauer rengia
si važiuoti in Rusija. Jo tas at
silankymas bus Sovietu pilnai 
isznaudotas ant propagandos, 
kuri priparodins, kad vien tik 
Amerika nenori susitaikinti ir 
nori Vokietija palaikyti 
skaldinta. ir belaisve.

su-

Amerikos tarptautine politi
ka sz-uva ant uodego nunesze. 
Kai Eisenlioweris kalba apie 
bendradarbiavima ir talka del 
taikos, Sovietai su juo sutinka, 
ir savotiszkai savo propaganda 
veda.

Jeigu rengiatės pirktis nau
ja automobiliu, tai dabar ge
riausias laikas.

Nors automobiliai dabar pa- 
szeliszkai brangus; jie neat- 
pigs.

Nauju, automobiliu pardavė
jai dalbar turi ant ranku apie 
675,000 nauju, neparduotu au
tomobiliu. Jie už menesio, kito 
gaus ateinancziu metu 2,822,- 
000 nauju automobiliu. Tai jie 
dabar, trumpu laikui turi par
duoti 3,497,000 tu nauju auto
mobiliu.

Bet jeigu viskas gerai eis, jie 
tikisi parduoti 362,000 automo
biliu sziais metais. Reiszkia, 
pirm negu szie nauji automobi
liai pasirodys.

Rusijos farmeriai, kurie per 
ketais sanvaites ežia pas mus 
svecziavuosi nesutiko atsilan
kyti in Denver, Colorado, kur 
Prez. Eisenlioweris vasaruoja, 
kai Prezidentas pareiszke kad 
jis per daug užimtas tuos far- 
merius priimti.

Sovietu Rusija dabar rengia
si pasiunst.i in Amerika savo 
inžinierius ir savo studentus.

Ūkininkai, farmeriai sako 
kad jie sziais metais gaus tik 
trisdeszimta nuošzimti pelno 
nuo savo javui.

Buvęs Komunistu Kiniecziu 
belaisvis, Saržentas James C. 
Gallagher, iki pa-skutinuju tei
sinosi, bet galutinai buvo nu
teistas iki gyvos galvos prie 
sunkaus darbo kariszkame ka
lėjime. Jis buvo in tartas ir ga
lutinai nuteistas uiž dvieju ka
reiviu nužudinima, uiž kito nu
kankinimą ir už pataikavinima 
prieszui. Net ir po pasmerkimo 
jis sake kad jis nekaltas ir kad 
jis tik savo pareigas ėjo kai jis 
visa tai padare.

Vai skauda man szirdi, 
Atminus savo tėvynė, 
Nes tenais virtus 
Jau kita gadyne. 
Gražumas sunaikintas, 
Jaunimas iszvaikintas, 
Pražuvo mano tevelei 
Ir gimtines namelei. 
Apkasus iszraižyta 
Armotams iszdraskyta, 
Viską sugriauta 
Ugnimi sudeginta. 
Laukai neužsėti 
Bada reik kentėti, 
O szalcziui atėjus 
Kur reik pasidėti? 
Vargsta mus tėvynė 
Bet nuo Dievo lemta, 
Vargui pasibaigus 
Vėl tenais bus szventa. 
Dangus prasiszvies 
Viskas vėl sužydės, 
Saule vėl praszvis, 
Vargszus suramis.

Užraszas Ant Antkapio
Kudirko

Kur czia laisve, kur czia ly
gybe? Kai paprastas darbo 
žmogelis kaip nors ar kur nors 
prasižengia, tai tuojaus visi 
laikraszcziai ant pirmo pusla
pio apie'tai paskelbis, bet kai’ 
koks ponas ar klebonas pana- 
sziai prasižengia, tai laikrasz
cziai nutyli ir nieko nesako. 
Kuomi, laisves ir lygybes sza- 
lyje ponas ar klebonas yra ge
resnis. ar didesnis už paprasta 
darbo žmogeli? Iszrodo kad 
laikraszcziu redaktoriai tokiu 
ponu ir klebonu 'bijosi. Jeigu 
taip, tai jau laikas tokius re- 
d ak torius i szk r austy ti.

Gal mes pykstame ant bago- 
cziu ir milijonierių, bet jeigu 
mes atsiminsime-, kad jie dau
giau negu czverti visu musu 
taksu užmoka, tai gal mes ant 
ju taip nepyksime. Kituose 
krasztuose darbininkai yra 
daug labiau taksuojami negu 
Amerikoje. Amerikoje valdžia 
palaiko musu milijonieriai ku- 

tokias brangias taksas mo-rie 
ka.

Pamokinimai
pats

Czia kapas Kudirko, 
Kur’s himną parasze 
Ir tada pravirko 
Giedot kaip ji prasze. 
Nes tada bijojo 
Lietuviai Maskolių, 
Kurie jiems grūmojo 
Sibiraus net toliu... 
Tacziau jis, smuikuodamas, 
Užtraukė pats vienas, 
Rusu nebijodam ’s, 
To himno naujienas: 
Lietuva, tėvynė, 
Didvyriu tu žeme! 
Greit vysim in pline 
Rusus... nes mus remia 
Praamžių tada Dieas, 
Kur’s viską sukarę, 
O del mus, — Tėvas, 
Ir laisve jau turi. 
Laikui Giedimino 
Ir garsaus Vytauto, 
Ka mus iszgarsino 
Lyg dangaus net skliauto.

ERGELIAI :: ::
PONO MORKAUS

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

— Žmogau, sergėkis 
saves, o Dievas serges tavęs da 
daugiau.

— Kas ka pristoja, pats to
kiu pastoje.

— Kas savo kuna dabina, 
tasai ant duszios jau nepamena.

lig žemes ja prarijo ir ilgai ne
pasirodė. Paregėjo ant galo, 
jog pritarnauje ji kitiems sve- 
cziam, norėjo szaulkt, bet to ji 
velei dingo kuknioje. Edikauc- 
kui, perdaug szutino galva pe
rukas, nes buvo, diena karszta; 
nuėmė del to-gi skrybėlė ir pe
ruką, iszsitrauke isz kiszeniaus 
skepata ir nusiszluoste prakai
tus nuo kaktos, o kuriu isztik- 
ro buvo apie litras.

Kada jau iszsiszniukszte, nu
siszluoste ir iinkiszo szlape ske
pata in kiszeniu, pribuna kel- 
nerka, atneszdama užsakyta, 
valgi ir alų kurio szaltos, bal
tos putos lielpe tik ant paregeji- 
mo seiles ryt alkanam ir trosz- 
kanežiam Morkui! Vienok kel- 
nerka atsargiai prie jo prisi
artino, bet žvilgterėjus ant jo, 
pradėjo dairytis ir jieszkot ko 
tokio akemis po stalčius tarp 
svecziu. Praėjo pro ji ir nuėjo 
toliaus.

— Saugok savo gero, o ant 
kito nepasitikėk.

— Pas mane panaite! Pas 
mane! Szauke alkanas Edi
kauckas, bet mergina nenorėjo 
klausyti jo szaukimo ir nei ne- 
žvilgterejo ant pono Morkaus. 
Pasidairė valandėlė ir užsirūs
tinus jog ne randa to kas valgi 
užsakė, sugryžo in kuknia.

— Tai czia vėl kiti szarka! 
Tarė supykęs Morkus, kitiems 
pritarnauja, o apie mane pa- 
mirszo! Apie nauja sveczia ži
noti nenori. Palauk, negausi tu 
nuo mane an talaus, ne! Tai 
pasakęs nuėjo prie kito redo 
stalu, kur tarnavo svecziam 
raudonai pasiredžiusi kelnerką 
pasiemias su savim lazdele ir 
peruką paslėpta skrybėlėje, 
kad jo niekas nematytu. Sėdo 
sau smagiai ant rastos kėdės 
prie stalelio, pasiszauke mergi
na ir užsakė pietus velei. Kel- 
nerka su meilum nusiszypsoji
mu žvilgterėjus ant senelio, už
tvirtino, jog tuojaus paliepima 
iszpildins ir nubėgo.

— Szita tai protingesne 
mergina bet ka anoji?! Tarė 
Edikauckas pats in save. Sztai, 
tai ne gaila ir duoti kelis cen
tus už pritarnavima. Pajautęs 
ant tos vietos pūtimo szalto vė
jo, kad ne užsiszaldinti, iszsi- 
eme peruką isz skrybėlės ir už
sidėjo ant galvos, sugloste ir su 
nekantrybe lauke atnesezimo 
pietų. Erzino- ji labai gardus 
kvapas valgiu, kuriuos valgė 
aplink svecziai, tikt jis vienas 
turėjo laukti teip ilgai, o da to
ki dideli norą ant valgio- turė
damas, kaip niekad -priesz tai, 
ko buvo priežaste matomai to
limas ėjimas.

Ateje raudonszlebe mergina, 
neszdama rankose užsteluotus 
pietus. Pradėjo dairytis jiesz
kot plykio, bet niekur neradus 
sugryžio atgal su rūstybe.

— Hei!!! Merginuke, pa- 
•szauke supykęs Morkus, del ko 
man valgyt ne duodi?!

Bet mergina ne klausė szau- 
kimo juodplaukio vyro ir nu
nesze valgi atgal in kuknia.

Nubėgo ponas Morkus pats 
in kuknia, prisiginedamas du- 
szioje, jog merginoms atker- 
-szins, nepaisindamas ant to, ar 
ji butu raudonai, ar mėlynai 
pasirodžius. Gaspadorius pri
valo visas iszguiti in platu 
svietą ant visu keturiu veju! 
Jau buvo netoli duriu kuknios, 
kada pasitiko su mėlynai pasi- 
redžiuse mergina, kuri suplo
jus in delnus, tardama su 
džiaugsmiu:

— Kur-gi ponas buvai? 
Juk tai ponas užsakiai pietus? 
Jieszkojau pono po visus sta
lus ir turėjau sugryszti su pono 
pietumis atgal in kuknia.

— Sėdėjau prie to paties 
stalo prie kurio užkalbinau 
pietus pas panaite.

— Mat, szpo-sauk sau ponas 
sveikas, ar tai asz pirmas me- 
nesis czion tarnauju, kad ne
mokėtai! sve-ezio atrasti ir neži- 
notau, kur koki palikau?

— Et, szneki ten kažin ka, 
geriau- duok man ka suvalgyti, 
idant tavęs su kaulais nesues- 
tau, nes jau ilgiau iszturet ne
galų.

Nuvede pats Edikauckas 
kelnerką prie stalo, idant jo ve
lei nejieszkotu po visus stalus 
ir godžiai tuojaus mėtėsi prie 
valgimo. Isztusztino viena to- 
rielka ir kita ir da.su duona 
gražiai iszdaže; po tam iszgere 
du didelius stiklus alaus ir ap- 
malszines ant pagalo-s szauki- 
m.us pilvo, atkvepo buk po di
delei procai ir užsirūkę sau ci
garą. Ir vėl pradėjo szutinti 
jam galva perukus, del to nue-

me nuo galvos ir paslėpė 
skrybėlė.

Kelnerką raudonszlebe 
regėjus plika galvi sveczia, 
sidžiauge ir tare in 'savo sebrai- 
tia melszlebia: (

— Žiūrėk velei pribuvo pli- 
ka-galvis senelis! Bėgsiu riu- 
neszti jam valgi!

Nutverus torielkas ir alų at- 
nesze plika-galviui ir pasta- 
czius ant stalo priesz ji tarė su 
meilum nusiszypsojimu:

— Pono jieszkojau, nes nie
kur rasti negalėjau, net dabar 
nužvelgiau poną czia sėdinti;

— Ka? Tarė su rūstybia 
Edikauskas. Kas czia velei?

— Pietus, kuriuos ponas 
užsakiai!

— • Po velniu, juk jau asz 
pietus suvalgiau ir dantis jau 
i szsik r ips zczi a u.

— Vale szoposauti ponui.
— Bet-gi asz suvis neszpo- 

sauju. Sztai, žiūrėk szuo liku- 
czius ėda nuo mano pietų.

— Mete szuniui likuczius 
nuo savo pietų tas pa togas 
juodplaukis jaunikis, kuris 
czion sėdėjo priesz valanda.

Dabar net suprato gerai po
nas Morkus priežaisti nepažini
mo jo per kelnerkas. Norėda
mas greieziau atstumti nuo sa
ves mergina, tarė:

— Bet tai asz pats buvau. 
Tuojaus tave pertikrinsu. Tai 
kalbėdamas iszeme isz po skry
bėlės peruką ir užmovęs ant 
galvos tarė:
—O ka? Ar ne tas patogas 

jaunikis kuris szauke tavęs, 
idant jam pietus duotum?

Mergina voš galėjo- susilai
kyti nuo prunksztelejimo juo
kais, matant Morkų pasiputusi, 
kaip kurkiną ir supasididžiavi- 
niui tvirtinanti, jog tai jis buvo 
tuom “patogu jaunikaieziu.’’

— O idant du kartus dova
nai nevaikszcziotum, ta alų 
duok iszgersiu, o valgi neszki 
atgal, daclavc.

po

pa-
nu-

sfe * *
Nuo szio laiko nusprendė po

nas Morkus Edikauckas visa
da laikytis vienokios budus, 
kada randasi tarp žmonių, tai 
yra: arba nudavineti jaunikaiti 
ir nenuiminet peruko® nuo gal
vos, kaip nuo pradžios, net iki 
pabaigai, norint ir skūra ant 
galvos jam suszutintu ir da 
daugiau prakaitu iszsisunktu, 
negu sziandien, arba-gi paro
dęs karta esantiem drauge su 
juom savo plikia neslėpti josios 
po peruką.

Velau Morkus Edikauckas 
džiaugėsi, jog turi mažiau er- 
gelo su savo galva, nes sziokio- 
mis dienomis ėjo valgyt in res
tauracija, kur juokdavosi isz jo 
perukos, su plika galva, o 
szventomis dienomis su perka, 
in užmiesti in soda ant szviežio 
czysto oro, kur smagiai paval
gyti galėjo.

------.G AL A 8------

KATALOGAS 
KNYGŲ

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) I 
talpinasi sekanti skaitymai: 
YTa isz maiszo iszlins; Apie bo- < 
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgefbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
no. 58 pus., 20c.

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

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

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

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme;

I

Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No J 33—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

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

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

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 Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—A p i e Velniszkas 
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.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus.,-20c

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

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

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

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

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

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

N0.I6O—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; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20e.

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., 20o.

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 •

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

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

No.180—Kvitu 
del Iszmokejimo 
niams. 35c.

I8OV2—Kvitu
Draugystėms, del Kasieriaus * 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

No.196—Stacijos arba Kai-
Kristuso ♦

Verksmai 
prie Ap-

varija Viesz. Jezuso 
15c.

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

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

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35e.

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.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isa 
szio Katalogo, veikia 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.

ILžT’ Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING OO., 
Mahanoy City, Pa., - ĮJ. S. £

ir Pim-

tik ant

ATTT.fr
da.su
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“SAULE” MAHANOY CITY. PA.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

NEVIDONAS
yisi geri žmones mėgsta 

apie graižius daigtus misly- 
ti, kalbėti ir gražiais darbais 
pasižaisti. Isz to paeina, jog 
tiems žmonėms sunka yra kens- 
ti, jai kada jiems niekai žmo
gui užduoda kokia, nedora mis- 
Ii, pikta yra, kad niekai 'žmo
gus iszkalba piktus žodžius, o 
nusigąstą, jai kada savo aki
mis pamato nedorybes ir ne
teisybes piktųjų. Reikia temy- 
ti, jog visi gražus Lietuvos 
žmones, iszgirde žodi “nevido
nas” nusigansta. Tie žmones, 
kurie jau dideliai nusikalto ir 
tiesdarystes skaudžiai bausti 
buvo, negali iszkensti isznieki- 
nimu jai kas ant ju isztartu- ta 
skaudu žodi “tu nevidone”. 
Geriaus butu, kad ant svieto 
niekados nebotu buvęs nevido
nas, bet kad tankiai ir terp mus 
insigima nevidonai, reikia man 
būtinai ta piktadeja apraszyt 
kada visi žmones jo piktybe 
pamatia nusiganstu ir bijotusi 
Dievo. Kuris baudžia ir pražu
do nevidonus. Nevidonas yra 
tai tas nedorėlis kuris savo 
geradejams už ju mielaszirdys- 
te piktu užsimoka. Paklausyki
te, asz jums sveikiams nuipasa- 
kosu laibai nuosekliai.

Apie 1788 metuose Žebengs
cziu kaime gyveno geras ir do
ras ūkininkas vardu Adomas 
Czerekaitis, Dievas jam davė 
vienatini sunu, kuri jis patsai 
pramynė savo vardu Adomu- 
kas. Toje dienoje kad susilaukė 
sunaus džiaugsmas buvo neisz- 
pasakytas. Adomui Czerekai- 
cziu ant kriksztynu padare 
bankieta, kuris dvideszimts do
leriu kasztavo, o nuo' tos dienos 
buvo jam visos dienos links
mesnes, darbai lengvesni, var
gu nejautė kad mate auganti 
savo Adomuka. Buvo vaikelis 
labai gražus ir patogus, augo

- B - GĖLAIS 
Iarba pradžia t

SKAITYMO
...ir... <;RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col. <: 
Dabar Po 25c.

Saule Publishing Co., 5 
Mahanoy City, Pa., U.S.A. > 
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. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A.

kaip radasto žolinelis. Czere- 
kaicziai teip labai ji papuoszta 
laikydavo, kaip kupeziai cicy-

* BALTRUVIENE į
* *♦ ♦♦♦-♦m-K-K*************** MH

Ar-gi mes jau pradedam 
Užmirszt apie Dieva?

Sziaudien bažnyczios jau
• Ne taip pripildytos 

Tinkincziais kaip seniau,
O vakarine malda namuose 

visai isz nyk o.
D i e v ob a i m i n g u m a s, kuris 
Seniaus vieszpatavo tarp 

žmonių, 
Persimainė ant linksmybes.

Kitados 'žmones lauke 
Szventadienio su Szventadienio su 

linksmumu,
Kaipo diena pasilsio ir 

i pasiszventimo Dievui, 
Ir padekavot už Jo visas 

geradejystes, 
Ir buvo užganadinti ir 

linksmi. 
O sziaudien?

Sulaukia szventadienine, 
Iszvažineja po parkus, 

girias, 
Ir pyszkina automobilais 

kaip pasiute, 
Nekarta netekdami 

gyvasties, 
Arba buna sužeisti 

visokiose nelaimėse.
Juk Dievas pasakė: 

“Szventa diena szvesi, nes 
Taja diena paskirsi del 

manes. ’ ’
O ar daugelis padekavoja 

Dievui už visias geradejystes 
aplaikytas nuo Jo?

Kur tau, szventadienin 
neturi atilsio,

Ir laiko praleidimui keliu 
valandų del Jo garbes.

Trankosi po visas pakampes 
kaip padukia, 

Girtuokliauja, linksminasi, 
Muszasi ir klykauja kaip 

laukiniai.
Ar-gi taip privalome 

“Szventa diena szvenst?”
* * *

Toji motere, kuri skaito 
“Saule”, 

Yra visados linksma ir 
Nepapuola in nesmaguma, 

Nes neturi laiko lakstyti pas 
kipnu’teis liežuviauti!

Skaitykit “Saule” 

ežiu savo kromelije lėliukės. 
Katarina Czerkaitiene ji visa
dos glostė, glamonėjo ir sal
džiais daigiais pene jo. Jau 
Adomukas buvo penkiolikos 
metu, o jo tėvai negalėjo, juom 
apsidžiaugti.

Adomuka leido in mokslą, 
veže in miestą, puikiai parėdė 
ir sutaiko su turtingu ponu 
vaikais. Adomukas pramoko 
Lenkiszkai raszyti ir skaityti, 
buvo jam labai- gerai ir gražu 
kad jau buvo, su ponais, bet la
bai jam buvo negražu kad, ka
da nors, pamate atvaduojanti 
savo tėvai, tas buvo praseziokas 
artojas. Miela jam buvo žiūrėti 
in savo tėvu kiszeniu, bet vidu
rį miesto nenorėjo pažinti tėvo, 
savo del-to, kad anas neponisz- 
kai buvo pasirėdęs. Adomukas 
panūdo dar mokintis ir gerai 
jam pasivedė, perejo mokslus 
dideliu mokslainiui, permaine 
savo pravarde, praminė savo 
ponu Birbantaucku ir nepade- 
kavojas savo gimdytojams isz- 
ejo in svietą.

Jo tėvai kasdien lauke jo pa- 
reinanezio senatvėje juos at
lankyti, bet negalėjo sulaukti. 
Iszsiilge troszko ji pamatyti 
klausinėjo ponu, kurie isz di
deliu miestu par važu odavo, ar 
negirdejo apie ju sunu. Ponai 
ta Birbantaucka pažino kai ka
da jam Varszavoje primindavo 
apie jo tėvus. Bet Adomas Bir
bantauckas nenorėjo prisipa
žinti, jog yra sunum Adonio 
Czerekaiczio isz Žebengscziu, 
Grebežiu valscziaus.

1809 metuose pasidarė kare 
po visa svietą, tada Adomas 
Birbantauckas, pasidavė in ka
reivius isz geros valios. Ka
riuomenėje jam ėjosi kuoge- 
riausia: buvo mitrus drąsus ir 
gana kitrumo turėjo, užtai la
bai atsižymėjo ir iszejo in dide
lius vyresniuosius. 1812 metuo
se, kad viso svieto kariuome
nes isz vakaru pasijudino ir ėjo 
in rvtus. eio Lenk11 kaT,AiT’ia’ m rytus, ėjo Lenku kareiviai 
per Žebengscziu kaima. Tame 
pulke buvo Lietuviu ir pasakė 
Czerekaicziu kad jo sunūs ve
dasi pulką raiteliu ir tuomi pa
ežiu keliu eina. Buvo tai didelis 
džiaugsmas seneliams, kad ry
to sulauks savo sunu, sveika 
linksma, laiminga, in teip- di
delius ponus iszejusi. Džiaugė
si abudu Adomo tėvai.

Rytmetije atsikėlė lauke sū
naus atkeliaujant ir su didžiau
siu džiaugsmu norėjo savo su
nu namie pamatytie su didele 
garbe del saves. Iszgirdo baisa 
bubnu, baisa trimitu ir giemses 
giedaneziu kareiviu. Iszeje isz 
namu pamate ateinanezia ka
riuomene. Patiko kareivius, tie 
pasakė, kad czionai didžiausias 
vyresnysis yra Adomas Bir
bantauckas. Žiuri tėvai ir paži
no savo sunu, labai puikiai pa
sirėdžiusį ir dideliai turtinga.

— Adomukai, mano vaike
li! Tarė tėvas, jokin musu 
kiemą, mes tavęs iszsiilgia lau
kiame!

— Kas ežia per sudriske- 
liai! Ko jie czion nori? Tarę 
Birbantauckas. Imkite lazda! 
Szauke kareiviams, varykite 
isz kelio tuos mužikus!

— Asz esu tavo tėvu, o ta 
yra tavo motina, tarė Czerekai-
<■' -LL-. . 1 1 ..■"-L'.A'JT
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tis savo sunui.
— Asz ju nepažinstu! Eiki

te sau mužikai, nelyski'te man 
in akis, nes liepsiu su lazda isz- 
pilti.

Tai girdėdami tėvai nusigan
do, nusikalto, labai jiems buvo 
didelis negražumas, kad sūnūs 
ju buvo tokis nevidonas, ir ėjo 
namo teip kalbėdami: Oj Dieve 
Dieve! Kaip mums szirdi skau
da, kad mus tikras sūnūs kuri 
mes pagimdeme, didelei mylė
jome, su didelais darbais, var
gais ji užauginome iszmokino- 
me ir teip gražiai in žmones isz- 
leidome, tas sūnūs nenori musu 
pažinti, jam yra negražu kad 
mes esame jo didžiausais gera- 

ftOKIS ten Morkus trankėsi 
po pekla, ar kankino ir erzi

no žmones savo apsakymais 
apie pekla, bet musu ponas 
Morkus Edikauckas, neturėjo 
galvos ant apsakymu, tai kan
kino žmones norint savo navat- 
nimiu ir skupiimu. Senam jau
nikiui niekas ilgai intikti ne
galėjo, o del to labai dažnai 
maine restauracijes, kuriose 
s t alavo josi. Norėjo valgyti už 
pigiai, bet puikiai; norėjo visa
da sėdėti ant tos 'paezios kėdės 
ir valgyti isiz tos paezios toriel- 
kos; da ka, kone nereikalavo, 
kad ta paezia. degute galėtu sau 
visados cigara užsirūkyti ir ta 
pati cigara, kuri jau surukę. 
Isz pradžių restauracijoje sten
gėsi užganėdinti ji ir iszpildi- 
neti jo navatnus reikalavimus.

^Pifkie U. S. Bonus!
dejais ant svieto. Oj Dieve, Die
ve, teip kalbėjo tėvai, verkda
mi, kada ėjo namon.

Kariuomene nukeliavo in ry
tus, perejo puse metu, patiko 
baisiai dideli žiemos szalcziai; 
ta meta daugybe kareiviu su- 
szalo, badu iszmire kurie in ry
tus nukuižejo. Kiti, kurie nesu- 
szalo, badu iszmire, kiti prieszu 
buvo iszžudyti, o kurie atliko 
nuo smerties bego atgalios su 
baime didžiausiame varge, ap- 
sunkiti, sužežisti, 'badu apmirė.

Tada iszgirdo Žebengszcziu 
Czerekaicziai, kad ju sūnūs 
sunkiai sužeistas sunkia liga 
apimtas, guli ant sziaudui szla- 
jose gale ju kaimo. Tėvai nusi
gando ! Bėga pas sunu ir randa 
dabar ji apleista nuo Dievo ir 
visu žmonių. Nesze verkdami ji 
in savo namus, paguldė ant lo
vos, apie ji bėgiojo, parvežė 
kunigą ir gadintoja, gelibti sū
naus kurna ir duszia. Tada ver
kė visas sopuliuose. Gal norėjo 
dar perpraszyti savo mieliau
sius gimdytojus už savo prasi
kaltimą, bet negalėjo žodžio 
isztart norėjo jui ranka paibu- 
cziuoti, bet negalėjo galvos pa
kelti. Laimino kunigas jam ir 
jo ttevucziai meldėsi už ji pas 
Viesz. Dieva. Gydintojais ban
dė kaip galėjo bet nieko negel
bėjo: sūnūs isz dideliu sopuliu 
ant rytojaus numirė. Tėvai pa
dare laidotuves, bet nieks neno
rėjo ateiti vien tiktai tėvai su 
keliais dievobaimingais žmonė
mis isz savo tikru giminiu, su 
dideliu szirdies skaudėjimu pa
lydėjo in Žebengszcziu kapines 
savo Adomuka, o tenais kožna 
syki, kada norint žmones atly
di numirėli, tėvai vaikams sa
vo parodo kapa tais žodžiais 
kalbėdami: “Sziczionai guli 
užkastas Adomas Birbantauc
kas, Czerekaicziu sūnūs — ne
vidonas. ’ ’

Teip, o gal dar skaudžiaus 
nubaus Vieszpats1 Dievas visus 
sūnūs ir dukterys kurie biaura- 
si savo tėvais, gimdytojais ku
rie ju senatvėje bodisi, ir ne- 
kenezia, jiems duonos kąsnio 
pavydi. Ne vienam nevidonui 
neparais be bausmes nes būti 
nevidonu iszsižadeti savo te- 
viszkes savo kalbos yra sun- 
kiausai nusidėjimas. Dėlto tai 
Szventas Povylas apasztalas 
nevidonus paskaitė in kaimyne 
didžiausiu grubi jonu, piktade- 
ju ir grasina jiems amžina pra- 
pulczia po smerties pragare.

- ------ GALAS---------

Ergeliai Pono Morkaus
Kada vienok mokėti prigulin- 
cziai nenorėjo, o valgius nuola
tos maine ir raukėsi, kad jam 
szis, bet tas nepatinka, nepaisė- 

' jo tada apie ji, norint ir žinota, 
jog persikraustis in kita. Dabo
damas tik savo pilvuką, o vy
reli neblogai turėjo, suvis ne
stebėtina, jog netingėjo nuola
tos kraustintis isz vienos res
tauracijos in kita; o ir iszsigas- 
tis buvo puikiai. Juom vieno 
labiau tuko, tuom greieziau pli
kojo jo galvai, ant pagalinus 
nupliko visiszkai, nes nei vieno 
plauko ant galvos neteko. Pli
kumas tas suteikinėjo daug ne
smagumu, nes visi pažinstami 
ir kaimynai prie stalo, turėjo 
isz ko visados pasijuokt ir pa- 
szposauti. Nuolatinai tiejei 
szposai ir iszjuokimai, teip da-
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griso' ponui Edi'kauckui, jog 
nusprendė nusipirkti sau peru
ką, ka ir padare. Vienok gavosi 
valgyti in kita restauracija kur 
jo da nepažino jo. Iszsirinko.sau 
velei pagal savo norą stala ir 
kode. Bet nauji draugai stalo, 
pradėjo ir szposauti ir ežia isz 
jo perukos. Kaip tai: “Kas ja 
padare ir isz ko ? Ar isz avies 
vilnų, ar isz arklo kareziu? 
Kam garbe, ar avinui, kad jo 
vilna žmogus ant savo galvos 
neszioja, ar žmogui, jog neszio- 
je avies plaukus?” Edikauckas 
malsziuis, kaip avinas, kramty
damas klausė kantriai tu szan- 
du, bet po tam atsikirsdavo 
smagiai kuom da labiaus visus 
juokino.

Daugiause nukensdavo po
nas Morkus Nedėtomis ir 
szventomis dienomis, kada tai 
kožnas yra. laisvas nuo užsiėmi
mu kasdieniniu ir. turi dau
giams laiko, o ir iszgerclavo vie
na stiklą alaus. Tada tai, kada 
visa draugarVe linksmesne, ta
da ir sziposu daugiau darė, o vis 
isz jo. Nusprendė Edikauickas 
atkerszinti savo nevidonams už 
tai. Restauracijos mainyti ne
norėjo, nes ežia jam dataikyda- 
vo, norint szeip- teiip bet szven
tomis dienomis ne eiti in ja su
vis, o eiti net už miesto, kur 
gražiam sodelyje buvo puikiai 
intaisyta restauracija: sustaty
ti stalai pavesije medžiu, takai 
iszszluoti gražiai ir iszbarstyti 
geltonom pieskoni; szale taku 
suoleliai atilsio vaiksžcziojan- 
times. Nuisidžiauge Morkus ne
mažai, nes kiek-gi naudos czion 
atrado del saves: Gales puikiai 
.pasivaikszczioti, kas sudrutins, 
jo norą ant valgio; pasilsėti, o 
ir turėt szventa ramybe tokiam 
svarbiam veikime, kaip dėl jo 
buvo valgimas, o <po valgimui 
miegojimas. Kiek naudos!

Buvo giedri dienele, menesi- 
je Birželio, kada ponas Morkus 
Edikauckas ipii'mu kartu nuėjo 
szventa diena in užmiesti iii 
puikia, restauracija ant pietų. 
Kol daejo prie mierio suszilo 
gerai. Atsisėdės prie stalio, vi
sa krutinę ir pamislino: Ah! 
Kaip ežia puiku! Visados ant 
šviežio oro bus galima valgyti, 
o teip pairejas suvalgysiui dvi
gubai tiek. Svecziu buvo daug. 
Dvi tarnaites, arba kelner'kos 
bėgiojo tarp stalu, nesziodamos 
valgiais. Abi jaunos, ruosziuos, 
smagios, patogos ir panaszios 
viena in kita, teip kad nepa- 
žinstai, jeigu vienokes turėtu 
szlėbes. Mėlynas dažas žiedu, 
tame laike turi malonia kiek
vieno akyse, del to ir Morkui 
Edikauckuii geriau patiko kel- 
nerka su mėlyna szlebia ir labai 
nudžiugo, kada toji-gi prisiar
tino prie jo ir paklausė, ka at- 
neszti. Užsakė valgi ir alų. 
Mergina nubėgo ir dingo jam 
isz akiu duryse kuknios, rodos
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Žinios Vietines
— Pareita Ketverga, apie 

septinta valandai ryte, arti Ma- 
hanoy City .Gas iszdirbyste, li
kos surastas lavonas, Andrew 
Bilowski (gal Rusnakas), kilno
jant nuo virves prie namino 
prieangio, per Albert Swadis 
isz miesto. 'Swadis tuojaus pra- 
nesze policijai. Tyrinėjimas 
parodo, kad nelaimingas vyras 
atėmė sau gyvasti iper pasikori
mą. Kūnas likos paszarvotas 
pas Grab. L. Traskausko kop- 
lyczioje, 535 W. Centre uly., isz 
kur laidotuves invyko Panede- 
lio ryta devinta valanda ir pa
laidotas in L.D.K.V. kapinėse 
Frackvilleje. Velionis neturėjo 
jokiu giminiu.

— Subatoj po piet atsibuvo 
kriksztynos pas Leonus V. 
Boczkauiskus, 322 W. South 
uly. Kūdikis aplaike varda Po
vilas', per Kun. L. Pecziukevi- 
cziu, Szv. Juozapo bažnyczioje. 
Kriksztu tėvai buvo Jurgis 
Sverha ir ponia Ona M. Won- 
šockiene.

— Seredoj' Rugsėjo Sept. 7 
diena, 6-ta valanda ryte, iszva- 
žiavo in Wilkes-Barre, Pa., 
trys vyrukai, kurie likos pa
smaukti in kariszkos tarnystes. 
Žemiau paduodame ju vardus 
isz:

Mahatnoy City: George P. 
Starkey; Girardville: Adrian 
J. Kilker; Ashland: Edward L. 
Towey.

— Pu'blikines ir parapines 
mokyklos prasidėjo Seredoje, 
Rugsėjo Sept. 7-ta diena.

— Subatoj pripuola Szv. 
Nikalojo, o Tautiszka Vardine : 
Karite. Taipgi ta diena: 1943 
m., Naciai užėmė Rymos mies
tą, Italijoje; 1939 m., Kanadą 
paskelbė kara priesz Vokietija; 
1951 m., Tautu Sanjunga prisi
pažino kad vienas Amerikietis 
lakūnas per klaida, bombarda
vo Kaesong miestą, Korėjoje, 
kuris 'buvo paskirtas kaipo nei 
musu, nei prieszo nelieeziamas.

— Panedelyje p r įpuola 
Szvencziausios Marijos Vardo 
ir Szv. Valerijono, o Tautiszka 
Vardine: Mantmine. Ir ta die
na: 1654 m., pirmieji Žydai at
vyko in Amerika ir apsigyveno 
New Ansterdam. Isz viso atvy
ko dvideszimts trys Žydai, 
skaitant ir ju vaikus; 1940 m., 
susprogo dūlio dinamito Her
cules Powder Kompanijos fab
rikas, Kenvil mieste, New Jer
sey, penkios deszimts vienas 
žmonių žuvo; 1403 m., Lietu
viai gynė Szventa Miszka nuo 
Rusu Vilniuje; 1943 m., Italijos 
Dictatorius Benito Muisisilinis 
buvo isz Alijantu nelaisvės isz- 
laisvintais, pavogtas ir Vokie- 
cziai ji paskelbė Faszistines 
Italijos Prezidentas, dvide
szimts treezia diena to paties 

' menesio; 1946 m., Henry Wal 
lace, Prekybos Sekretorius in 
Madison Square Garden, New 
York mieste, per prakalbas, 
perspėjo Amerikieczius nesi- 
prieszinti priesz Sovietus ir pa
tarė taikinti su Amerikos Ko
munistais. Jis sake kad Angli
jos Užsienio politika Artimuo
se Rytuose gali laibai greitai 
iszszaukti kita pasaulini kara. 
Prezidentas Harry Trumanas 
prisipažino kad jis buvo szitas 
Wallace’o pastabas isz ankszto 
perskaitęs ir jam buvo pavėli
nęs taip kalbėti.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola penkiolikta Nedalia 
po Sekminių, taipgi Szv. Jacko

o Tautiszka Vardine: Margagi- 
ris. Ir ta diena: 1941 m., Prez. 
Franklin D. Rooseveltas davė 
Laivynui insaikyma gintis, jei
gu Naciai pasirodys musu van
denyse; 1943 m., keturi Italijos 
kariszki laivai ir keli mažesni 
laivai pasidavė Alijantams, 
prie Malta salos; 1944 m., Ame- 
rikiecziai insilauže in Vokie
tija; 1945 m., Japonijos karisz- 
kas Ministeris, Generolas Hi- 
deki, paisiszove save, norėda
mas nusižudyti.

— Utarninke pripuola Szv. 
Eugenija ir Szv. Eulogio, o 
Tautiszka Vardine: Birmantis. 
Taipgi ta diena: Maine Valsti
ja laiko savo Kongresmonu 
rinkimus; 1788 m., buvo pir
mieji Rinkimai Amerikoje; 
1914 m., Vokieeziai insiverže 
in Anglijos Rytu Afrika; 1814 
m., Francis 'Scott Key parasze 
Amerikos tąutiszka hyinna, 
“The Star Spangled Banner/’ 
bežiūrėdamas, kaip Anglai 
puolėsi ant Baltimore miesto, 
kurio jie nebegalejo paimti.

— Miestas pirko nauja tre
ką del iszvežimo pelenams ir 
šzaszlavams. Taksoriai užmo
kėjo trylika tukstaneziu dole
riu.

Shenandoah, Pa.—
Kunigas Stanislovas Raila, vi
karas isz Szv. Jurgio parapijos 
likos perkeltas in SS. Petro ir 
Povilo parapija Tamakveje, o 
iisiz tos parapijos Kunigas Eu
gene A. Wassel, vikaras, likos 
perkeltas in Szv. Jurgio para
pija Shenadoryje.

— Stanislovas J. Korackas 
f

45 metu amžiaus, Lenkas, nuo 
310 W. Lloyd uly., kuris likos 
pavojingai sužeistas, Rugpiu- 
czio 22-tra diena kai augsztas 
Kohinoor ‘briekerys sugriuvo, 
numirė pareita Nedelia, 3:10 
valanda isz ryto in Locust Mt. 
ligonbute. Velionis paliko įso
tina ir dvi seserys, taipgi kele
tą sėserieniu. Laidojo Ketver
ge su apiegomis in Szv. Stanis
lavo bažnyczioje ir palaidotas 
in parapijos kapinėse.

— Buvus William Penn 
•gyventoja, ponia Mare Navic
kiene, staiga pasimirė Panede
lyje, savo namuose mieste 
East Hartford, Conn. Ponia 
Navickiene po tėvais vadinosi 
Mare Karosziute. Paliko savo 
vyra Alberta; sunn Vinca isz 
Miami, Florida, josios teveli 
Simona Karosa, William Penn; 
du brolius: Petra, Bristol, 
Conn., ir Edvardą, West Balm 
Brook, Conn., seserį Veronika, 
pati John August isz miesto, 
taipgi du anukus ir keletą 'bro
lienių ir seserieniu. Jos kūnas 
bus parvesztas ir palaidotas iii 
Kalvarijos Kalno kapinėse Su
katos ryta. Graboriai Oravitz 
laidos. .
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ARGENTINA VĖL 
VERDA
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sur, visose vietose. Penki ju 
kris už kiekviena musu dran
ga.”

Jis primine savo ir savo 
partijos pergale, 1943 metuose, 
kai karininkai nuvertė, pasza- 
lino civiline valdžia ir ji iszrin- 
ko Prezidentu.

Visai ne dyvai kad tiek žmo
nių susirinko jo pasiklausyti, 
nes visos unijos visus savo na

rius po prievarta privertė te
nai per tas jo prakalbas daly
vauti.

Jis toliau primine kad du 
szimtai nekaltu žmonių žuvo 
per lakunu sukilimą. Jis sake 
kad net ir po tu skerdynių jis 
buvo pasirengęs su tais sukilė
liais gražumu susitaikinti, ir 
pats pasitraukti, jeigu tai bu
tu kraszto gerovei.

Peron vieszai ar staeziai ne
paminėjo Katalikus ar Katali
ku Bažnyczia, bet jis pastebėjo 
kad jo prieszai priesz ji pavar- 
tuoja laisves, teises, lygybes ir 
tikybos szukius.

Vice*Prezidentas Alberto 
Teisaire, paremdamas savo va
da Peron, visiems pasakė kad 
jeigu Peron pasitrauktu, tai ir 
jis panasziai padarytu. Ir visi 
Perono tarybos nariai pana
sziai pasisakė.

Kataliku Bažnyczios vadai 
dar nėra iszsireiszke, dar tyli, 
bet jau visiems aiszku kad ta 
dvikova tarp Perono valdžios 
ir Bažnyczios dabar paasztres. 
Peron jau daug kartu yra vie
szai pasakęs kad didžiausias 
Argentinos kraszto prieszas 
yra Kataliku Bažnyczia. Ir 
Bažnyczios vadai yra vieszai 
nusistatė priesz Prez. Peron ir 
jo valdžia.

Czia labai greitai gali būti 
•dar daugiau kraujo praliejimo.

JUODUKAS VAIKAS 
NUŽUDINTAS

Du Baltieji Vyrai 
Suimti, litarti

GREENWOOD, MISS. — 
Žvejotojas užtiko keturiolikos 
metu amžiaus juoduko vaiko 
lavoną Tallahatchie upeje.

Policijos virszininkas sako 
kad du baltieji vyrai yra suim
ti ir bus kaltinami už to vaiko 
nužudinima.

Juodukas, Emmitt Louis Till 
isz Chicagos, buvo atvažiavęs 
in sveczius pas savo dede, in 
Money miesteli.

Policijantai sako kad tas 
juodukas buvo nuszautas; jie 
rado kulka jo petyje prie pat 
sprando, netoli ausies. Jo lavo
nas buvo pririsztas prie sun
kios geležies ir paskandintas in 
upe.

Policijos virszininkas, She
riff George Smith sako kad 
Roy Brown, sztorninkas, Mo
ney miestelyje ir jo pusbrolis 
J. W. Milam yra suimti ir bus 
kaltinami už to vaiko nužudini- 
ma. Jam buvo praneszta kad 
trys baltieji vyrai ir viena mo- 
teriszke nusistvere už to vaiko, 
Nedėlios ryta, kai tas vaikas 
buk neva kokius ten szlyksz- 

czius žodžius buvo isztares 
priesz ta moteriszke. Bet poli
cijos virszininkas dabar misli- 
na kad tikrumoje buvo tiedu' 
vyrai, bet jis ir jo policijantai 
dar vis jieszko tos moteriszkes.

FBI policija Vaszingtone dar 
nieko nedaro, bet labai akyliai 
seka szitus intarimus ir visa 
szita byla. FBI sako kad jie ne
gali czia insikiszti be pakvieti
mo isz tos apylinkes policijos 
virszininko, ar kol bus pripa- 
rodinta kad tie žmogžudžiai su 
tuo juoduku perženge per vals
tijos rubežiu.

PABĖGĖS EROPLA
NAS NUSZAUTAS
SYDNEY, AUSTRALIJA. - 

Eroplanas paliko savo lakuna, 
vairuotoji ant žemes ir pats pa
kilo in padanges, kelis sykius 
apsupo virsz Sydney miesto, ir 
paskui vėjo buvo pasuktas ar 
nunesztas virsz mariu.

Kai buvo per radiją pranesz
ta apie ta pabėgusi eroplana, 
tukstaneziai žmonių iszejo isz 
savo namu ir žiopsojo in pa- j 
dangės, sekdami to eroplano 
kelia.

Trisdeszimts metu Anthony 
Thrower, ka tik gavės savo 
laisnius, pavelinima eroplana 
vairuoti, mokinosi kaip eropla-

Namai Ant Ratu Sugerianti

Fone Lee Harrington ty
liai verkszlena, sėdėdama 
szalia savo sugriauto name
lio. Ji su savo vyru gryszo in 
Los Angeles, California, isz 
atostogų, isz Yosemite Na
tional Park. Jiedu buvo jau 
beveik namie, buvo jau be
veik visa kelione atliko lai- 

na patupdinti ir pakelti'. Jis 
savo keturiu sėdynių Auster 
eroplana buvo sustabdęs ant 
žemes in Bankstown aerodromo 
ir pamirszes nustatyti stab
džius, briekas, jis isz to eropla
no iszlipo, ir eroplanas pakilo 
be lakūno.

Tas eroplanas pakilo apie 
penkis tukstanezius pėdu, ir jis 
taip tiksliai skrido, kad aero
dromo darbininkai pirmiau 
spėjo kad kas nors buvo ant to 
eroplano pasislepes ir dabar ji 
vairavo.

Du laivyno eroplanai greitai 
pakilo ir susilygino su tuo ero- 
planu. Lakūnai norėjo tikrai 
pamatyti ar kas ta eroplana 
vairuoja, taip gražiai ir tiksliai 
jis skrido.

Už pusantros valandos tokio 
skridimo, vejas pasuko ta ero
plana virsz mariu.

Laivyno “Sea Fury” karisz- 
kas eroplanas tuojaus ji pasivi
jo ir suszaude, kad jis greitai 
nukrito in mares, apie dvide
szimts penkios mylios nuo Syd
ney miesto.

Laivyno lakūnai butu ji grei- 
cziau nuszove, bet bijojo kad 
jis nekristu ant miesto.

Isz szito atsitikimo matyti 
kaip gerai tokie eroplanai yra 
pastatyti ir intaisyti, kad szi
tas per pustreczios valandos be 
lakūno pasiliko padangėse. Jis 
gal butu dar ilgiau skridęs, kol 
visas gazolinas butu iszsibai- 
ges, jeigu jis nebutu buvęs nu
jautas. Jis su vejumi sukosi, 
palaike nustatyta tokiems ero- 
planams penkių tukstaneziu 
pėdu augszti, ir viską darė, 
taip kaip geriausias lakūnas 
darytu tokiame eroplane.

TĖVO TROKAS
SUVAŽINĖJO

KŪDIKĖLI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

motina , septyniolikos metu 
Grace atsioveikino su savo vy
ru, devyniolikos metu amžiaus 

I Leon, kuris ranka pamodamas 
pradėjo važiuoti, ir užvažiavo 
ant savo dukreles. Motina pa
mate, bet jau buvo per vėlai, 
jos riksmas ir ranku mosikoji- 
mas buvo per velei, nes troko 
ratai jau buvo pervažiavę per 
j u dukrele kuri ant vietos pasi
mirė.

minga i, kai jiedu sustojo * 
apie myle nuo savo namu, ' 
prie restauranto, užkasti. 
Kai jiedu iszejo isz to res
tauranto sztai ka jiedu rado 
isz savo namu. Kitas auto
mobilius jųdviejų automobi
liu ir j u “ant ratu” name
lius szitaip sudaužė.

APVOGĖ
AMERIKIETI

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA.
— Vagiai apvogė Amerikos Iž
do virszininko kambarius, vie- 
name Paryžiaus vieszbutyje.

Clarence Hunter, Amerikos 
Iždo virszininkas sako kad va
giai nusinesze žemeziugu ir ki
tu brangiu žiedu ir akmenėliu, 
kuriu verte yra daugiau kaip 
keletą tukstaneziu doleriu, i

Ponas Hunter, kuris gyvena 
in Montclair, New Jersey yra 
atvažiavęs in Paryžių su Ame
rikos Komisija del sutvarkini- 
mo Sziaures Atlantiko karisz
kos sutarties. Jo darbas yra 
pertvarkyti visa ta sutarti, kad 
butu galima daugiau ginklu;, ir 
armijų paskirti in reikalingas 
del apsaugos vietas visoje Eu
ropoje.

Scranton, Pa. —
Dvideszimts metu mergina, ko- 
legiste in East Stroudsburg 
State Teacher’s College, iszgel- 
bejo szeszios deszimts dvieju 
metu, buvusi mainieri nuo mir
ties ar bent nuo susižeidimo. 
Buvęs mainierys, Dennis Kis
sed, isz Mayfield, norėjo praei
ti ten kur szita kolegiste szluo- 
jo prie ulyczio'S, Jis pasuko in 
ulyežia, ir kai tik taip padare 
žeme susmuko ir jis ligi ipecziu 
inkrito in ta> žemes susmukimą. 
Panele Fitzsimmons greitai 
-pribėgo prie jo ir suspėjo už jo 
ranku nusistverti. Jis jau buvo 
inklimpes ligi savo pecziu in ta 
mainu skyle. Ta skyle buvo 
apie dvideszimts pėdu gilumo 
ir apie s'zesziu pėdu platumo. 
Buvęs mainierys Kissell buvo 
nuvesztais pas Daktara Robert 
Cooney nes jam kojos buvo su
žeistos. Polici jautas paklausė 
Paneles Fitzsimmons, kolegis- 
tes, kaip ji galėjo ta vyra isz 
tos skyles isztraukti, nesi ji sve
ria tik szimta dvideszimts pen
kis svarus, o tas mainierys. sve
ria daugiau kaip pusantro 
szimto svaru. “Asz neatsimenu 
kaip asz tai padariau,” ji pasi
ni szki no, “asz tik .pamaeziau 
kad jis pa vojuje ir greitai už jo 
ranku nusistveriau ir traukiau 
kiek tik galėjau.” Tame mies
telyje dabar daug tokiu žemes 
susmukimu randasi, nors Mo
tei Coal kompanija stengiasi 
tas apleistas mainas užpildyti, 
kad daugiau taip neatsitiktu.




