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SEKRETORIUS 
DEAN ACHESONAS

PASITRAUKS
WASHINGTON, D. C. — 

Amerikos Sekretorius Dean1 S 
Achesonas, vyriausias Vasz- 
tngtono Sztato Pirmininkas, 
pasitrauks isz savo vietos Sau
sio (Jan.) dvideszimta diena, 
ir grysz in savo darba kaipo 
advokatas. Szitaip beveik visi 
jo draugai dabar sako ir tei
gia.

Jie sako kad Sekretorius tik 
laukia kol naujas Prezidentas 
savo vieta užims. Tada jis pa
sitrauks. Draugai sako kad jis 
už jokius pinigus kitam Pre
zidentui netarnautu!

Achesonas sako, kad jis yra 
pailsės ir nuvargęs, ir kad da
bar jau laikas jam imti ilgas 
atostogas pasilsėti.

Senatorius Richard M. Nix
on, Republikonu Kandidatas į 
in Vice-Prezidento vieta, per 
Visa Rinkimu Vaju yra laoai 
asztriai puolėsis ant Amerikos 
Sekretoriaus ir ji visaip inta- ■ 
rinejes. Jis kelis sykius buvo 
staeziai pareikalavęs kad Ach
esonas vieszai pasisakytu ar ■ 
jis ketina ta vieta pasilaikyti, 
jeigu Stevensonas butu isz- 
rinktas Prezidentu.

Amerikos Sekretorius nieko 
in visus szitus priekaisztus nė
ra atsakęs. Vieni sako kad jis 
per puikus atsakyti, o kiti spė
ja kad Trumanas yra jam už
draudęs prasižioti priesz Rin
kimus. Bet beveik visi dabar 
spėja, kad Achesonas, del vie
nos ar kitos priežasties pasi
trauks, kai naujas žmogus už
ims Prezidento vieta.

Dwight D. Eisenhower 
(REPUBLIKONAS)

Balsu gavo 29, 205,273

UGNIAGESIS
ISZ PROTO

KEISTA NELAIME

PHILADELPHIA, PA. — 
Trisdeszimts metu amžiaus 
John H. Flohr, buvo ant sykio 
uamusztas prie savo stalo, 
Keystone Automobile kompa- i 
nijos ofise. Darbininkai taisė 
Bellevue-Stratford vieszbuczio 
hotelio stogą, kai vienas plie- i 
no balkis paslydo ir nukrito.

Tas plieno balkis perdure 
Keystone Automobiliu Kom-1 
panijos ofiso stogą ir pataikė 
darbininkui John H. Flohr 
staeziai in galva. Jis buvo ant 
sykio užmusztas.

Tuo sykiu tuose ofisuose bu- j 
vo daugiau kaip keturios de- 
szimts žmonių.

Į ------ ----------- *-------

^Pirkie U. S. Bonus!

PHILADELPHIA, PA. — 
Phiiadelphijos miesto trisde
szimts devynių metu amžiaus 
ugniagesis, Walter Wright, 
apie penkta valanda isz ryto 
isz proto iszsikrauste, kai buvo 
paliktas vienas eiti ugniagesiu 
sargyba. Kvailiai sau murmė
damas, jis iszsitrauke revolve
ri ir užlipo trepais in virszu, 
kur dvylika jo daugu, ugnia
gesiu miegojo. Jis užtiko du 
ugniagesiu ir isztusztino savo 
revolveri in juodu. Vienas bu
vo ant smert nuszautas, antras 
labai sužeistas.

Pakvaiszes ugniagesis 
Wright tada szoko žemyn ir 
neteko sanmones.

Užmusztas ugniagesis buvo 
trisdeszimts septynių metu 
amžiaus Allen G. Hacker; su
žeistas yra trisdeszimts penkių 
metu amžiaus James Reynolds. 
Viena kulka pataikė jam ih 
pilvą, o antra in ranka.

Tas pakvaiszes Wright tik 
du menesiai buvo gryžes in sa
vo darba. Pirm to jis buvo pa
dėtas in silpno proto ligonine. 
Kai jis buvo nuvesztas in ta li
gonine, jis parasze laiszka, at
sisakydamas isz savo darbo, 
bet jo atsisakymas nebuvo pri
imtas. Kai jis pargryžo namo 
jis buvo vėl in darba priimtas 
Rugsėjo (Sept.) asztunta die
na.

KAREIVIAI GALI
VAŽIUOTI NAMO

REPŪBLIKONAI 
LAIMĖJO

Dwight D. Eisenhoweris Yra U, 
S. A. Naujas Prezidentas, o Ad- 
lai E. Stevensonas Pralaimėjo; 
Amerikos Sekretorius Dean 
Achensonas Naujam Preziden

tui Netarnaus įr Pasitrauks
NEW YORK, N. Y. — Republikonu 

Kandidatas, Generolas Eisenhoweris laimė
jo 
jas

Rinkimus, ir dabar yra Amerikos Nau- 
Prezidentas.

Kai tik buvo pradėta skaityti balsus, 
buvo isz pat pradžios aiszku, kadjau

Generolas su Republikonais eina pirmyn.
Generolas Dwight D. Eisenhoweris, sto

damas in szitus Rinkimus, dau^hi state 
pavojum Jis buvo jau pat pa
siekęs kaipo karininkas. Janrw& nebe
buvo kur kitur eiti, kaip tik žemyn, nes 
augsztesniu laipsniu jau nebuvo. Kaip tik 
už tai Republikonai ji pasirinko kaipo sa
vo Kandidata. Jis buvo visiems žinomas 
ir po visa pasauli pagarsėjęs, ir jis labai 
gera varda turėjo kaipo sanžiningas, tei
singas ir beveik visu

Eisenhoweris buvo 
demijoje atsižymejes 
Jis dar ir sziandien 
dždiuojasi kad jam
loszti priesz ta po visa pasauli pagarsėju
si Jim Thorpe, kai jie buvo jauni sporti
ninkai.

gerbiamas žmogus, 
jau Kariszkoje Aka- 
mokslu ir sportu, 

giriasi ir beveik di- 
teko garbe futbole

Pralaimėjo

Adlai E. Stevenson 
(DEMOKRATAS)

Balsu gavo 23,590,382
rF r. Kj Ks M !•_. M m

PRALAIMĖTOJAS

Gubernatorius Adlai
E. Stevensonas

natorius Adlai E. Stevensonas 
pasirodė kaipo baisiai iszkal- 
bus prakalhininkas. Jo iszsi- 
reiszkimai ir jo pastabos kaip 
ir jo tos gražiai pritaikintos 
pasakėlės pasiliks su Ameri- 
kiecziais ilgus metus. Gabesnio 
ar intakingesnio Kandidato 
Demokratai negalėjo hzsirink- 
ti.

Czia ne tiek paties Steven- 
sono, bet daugiau visos Demo-

CHICAGO, ILL. — Apie an- 
tra valanda isz ryto, Demokra
tu Kandidatas, Adlai E. Ste
vensonas, isz ChicagOis pasiun
tė telegrama Generolui Dwight
D. Eisenhoweriui, vieszai pri- kratų Partijos pralaimėjimas, 
sipažino kad jis yra pralaime- nes daugumą žmonių balsavo 
jes Rinkimus. ne pritsz Stevensonah bet

Jis iszgyre Dwight Eisenho- 'prįesz Demokratus. 
weri, kaipo intakinga ir labai 
gabu karininka, teisinga žmo
gų ir tinkama tai vietai. Jis 
trumpai pasakė kad Amerikie
čiai per Rinkimus yra pa- 
reiszke savo norą, ir jis su žmo
nių noru sutinka ir nusileidžia.

Kai jis artinosi prie estrados 
szitaip savo draugams pasaky
ti, vienas isz jo draugu jo už
klausė, kaip jis jaueziasi viską 
prakiszes, Rinkimus pralaimė
jęs? Jis nusiszypsodamas pa
sakė trumpa pasakėlė apie vai
ką, kuris buvo .susižeidęs ko
jos pirsztus. Užklaustas kaip 
jis jaueziasi, jis stengdamas 
sulaikyti aszaras atsake; “Mat 
asz per senas verkti, o per 
daug skauda juoktis.’

Per Rinkimu Vaju,

Iszreikszdama savo užuojau- 
tata Gubernatorių už nepasek- 
minga Vaju, mes ji tuo paežiu 
kartu ir sveikiname. Apart 
Dwight Eisenhowerio, kito 
tinkamesnio vado mes negalė
tume susirasti kaip Gubernato
rius Adlai Stevensonas.

Ne tiek Eisenhoweris ar Re- 
publikonai, kiek nepalankios 
aplinkybes sumusze Stevenso- 
na.

Stevensonas stojo in szitus 
Rinkimus beveik visai nežino
mas, už savo valstijos rube- 
žiaus, nors jis turėjo isz'pat 
pradžios daug intakingesne ir 
galingesne partija.

Per visa szita Vaju, Steven-
Guber- | (Tasa Ant 4 Puslapio)

GARSAUS LOSZIKO 
ŽMONA PASIMIRĖ

Buvusi Losziko Pasi
mirė Nuo Vėžio Ligos >

I ________

, BEVERLY HILLS, CALIF. 
— Dixie Lee Crosby, keturios 
deszimts metu amžiaus gar
saus Bing Crosby žmona, pasi
mirė po ilgos ligos. Ji pasimirė 
nuo vėžio ligos.

Ji buvo be sanmones per vi
sa sanvaite, kai jos szeimyne- 
le buvo suszaukti prie jos lo
vos. Už dienos ji taip susirgo, 
kad daktarai staeziai pasakė, 
kad nėra vilties jai pagyti.

Ponia Crosby turėjo labai 
pavojinga ir sunkia operacija 
Liepos menesyje. Ji buvo pri
imta in Kataliku bažnyczia tik 
diena priesz tai, kada ji dėl 
savo ligos nebeteko sanmones 
ir paskui jau neatsipeikejo. Jai 
Krikszto Sakramenta suteikė 
Prelatas Patrick Concannon. 
Po to jai buvo suteikti paskuti
ni Bažnyczios Sakramentai. 
Priesz tai ji neprigulejo prie 
nei jokios bažnyczios, bet ji vis 
rengiesi tapti Katalike, nes 
jos vyras yra Katalikas, ir vi
si jos vaikai yra auklėjami Ka
taliku Tikėjime.

Ponia Crosby jau keli metai 
kai sirguliavo. Ji biski pasvei
ko, ir tada jos vyras, loszfkas 
Bing Crosiųr iszvažiavo in Pa
ryžių loszti. Bet kai tik jis dh- 
žinojo kad jo žmona labai it 
net mirtingai susirgo, jis grei
tai parskrido. Jųdviejų vaikai 
parvažiavo isz kolegijų ir uni
versitetu, kad butu prie savo 
motinos szono.

Pirm negu Dixie Lee isztc- 
kejo už losziko ir dainininko 
Crosby, ji buvo garsesne loszi
ke negu jis, bet ji viską mete 
ir apleido kai isztekejo ir pa- 
siszvente vien tik del savo vy
ro ir savo vaiku.

Netikėtas Suszaudinimas

HEIDELBERG, VOK. — 
Armijos Sztabas yra iszleides 
pareiszkima, kad bet kuris ka
reivis Vokietijoje gali važiuoti 
sau sveikas namo del Kalėdų 
Szvencziu, JEIGU:

1— Jeigu jis yra užsitarna
vęs gana laisvu dienu ir jomis 
nėra iki sziol pasivartojes.

2— Jeigu jis kiszeniuje turi 
gana pinigu del bileto, tikieto 
ant eroplano isz ten ir atgal.

3— Jeigu jis turi gana pini
gu del visu tokios keliones 
kasztu, iszlaidu.

4— Jeigu jis gaus pavelini- 
ma isz savo kompanijos ar di
vizijos virszininko.

1915 metuose jis jau buvo jaunas Lei
tenantas in Fort Sam Busto, Texas.

1913 metuose, Eisenhoweris pasitarė su 
buvusiu Prezidentu Franklin D. Roosevel- 
tu, kai Rooseveltas skersai Viduržemiu 
Juras isz Cairo Konferencijos. Už mene
sio jis buvo paskirtas ' Alijantu Armijų 
Komandoriu.

Birželio (June) szeszta diena, 1944 me
tuose, Generolas Dwight D. Eisenhoweris, 
visu Alijantu Armijų Komandorius, priesz 
užsipuolimą ant pavergtos Prancūzijos Na
ciams paskelbė kad jis jokiu derybų su 
jais nedarys, bet reikalauja visiszkos per
gales ir ju pasidavimo be jokiu sanlygu.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Kur nors prie Korėjos 
uosto atsitiko szitas nuoty
kis, kuris butu galejes pa
virsti in nelaime del daug
iur ininku ir lakunu, jei ju
rininkai greitai nebutu pri
buvę ir užgesinę szitas ro- 
kietas, kurios pradėjo szau-

dyti ant kariszko laivo Ba
taan, kai viena rokieta nuo 
kito kariszko Corsair laivo 
susprogdino visas szito lai
vo rakietas. Jurininkai grei
tai iszmete savo sprogstan- 
czias bombas kad jis per ta 
gaisra nesusprogtu.

DU BROLIAI
UŽSIMUSZE

t

Automobilius Sudužti
In Medi

BOYERTOWN, PA. — Du 
broliai užsimusze kai jųdviejų 
automobilius nulėkė nuo viesz- 
kelio ir atsimusze in medi. Ne
laime atsitiko apie septynios 
mylios nuo Boyertown miesto, 
netoli nuo Fruitville vieszbu
czio, hotelio.

' . • Ė*

Automobilius atsimusze ih. 
medi ir apsivertė. Žuvusieji 
buvo Raymond W. Klinc isz 
Boyertown ir jo brolis Leo
nard isz Readingo. Jiedu buvo 
nuveszti in Memorial ligoninę, 
in Pottstown, bet jau buvo ne
gyvi kai daktarai buvo pa- 
szaukti.

Policijantai dar nesako kaip 
ta nelaime atsitiko, bet jie sa
ko kad iszrodo kad jiedu bai
siai greitai važiavo ir taip nuo 
vieszkelio nulėkė ir in ta medi 
sudužo.

I
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ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

i. 
i * * *

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

Dabar daugiausia namu yra 
yra statoma tik vieno augsz- 
czio. Tai laibai protingas ir ge
ras dalykas, nes nereikia laip
tu.

Moteriszkes aszaros, tai ap
maudo*; szaltinis.

Moteris valgo už du; yra 
sukta kaip keturi; turi užgai
du kaip szeszi, if aistru-.— kaip 
asztuoni.

\ ■ iNauju namu dar vis daug 
statoma. Ateinancziais metais 
bus daugiau kaip milijonas 
nauju namu statoma.

WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

ir Pini- 
‘ ‘ visada 
tik ant

prižadėjo iki Nedėlios pasiūti. 
Stasikei su Joniuku uaginikes

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa. - - U. S. A

Alums isz Vaszingtono 
ateina žinios ii' 
kad su 
nors kai kurios taksos bus su
mažintos.

pierio Fondą”. Redaktoriai 
taip stengiasi nors biski pa
dengti papieros branguma, su 
geru skaitytoju p a g e 1 b a.

'Senis Butkus pataria, trijų 
pavoju vengti: ugnies, juros ir 
mylinczios moteriszkes.

Lengviausia isz banku gau
ti paskolas ant namu kurie 
kasztuoja nuo $12,000 ligi 
$15,000.

Moteris viena, akimi verkia, 
sb kita iszjudkia vyra.

Dievas sutvėrė ya-auli ir 
žmogų, ir paskui iri-ilsejo. Kai 
Jis sutvėrė moterį, tai nei .Jis 
nei žmogus nuo to laiko ramy
bes neturėjo.%

Platinkit “Saule”

Raudos beveik visur kyla, 
brangsta, nuo asztunto ligi 
dvideszimts penkto procento.

Ineigu ar algos taksos teip- 
gi 'bus nors biski sumažintos.

LietuViszkos spaudos reme- 
jąs yra tas, kuris ant laiko už
simoka už sav.o laikraszti, ir 

, taip padeda redakcijai skelbti 
Lietiivįszka žodi.

Kadangi popiera dabar to
kia brangi, kai kurios redak- 

....- vijos-stengiasi sudaryti “Po-

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

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

No.120—Dvi istorijos apie į
Valukas isz girios; Ant nemu-i slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz-

Kur randasi šauniu szokine- 
ja blusos; kur randasi duonos, 
graužiasi žiurkes; o kur ran
dasi moterų,'kikena velnias.

vis 
užtikrinimai 

ateinancziais metais

ŠAULĮ ’ 1 MAHANO? CIT?, PA.

14- * 4 * 4- * M- * * * * 4 * * 4- * ¥ * 4- * 4- 4- 4-» * 

Įl. traskauskas 
i LIET UVIS Z K A S 
i GRABORIUS *
* Laidoja Kunus Numirėliu. *
* Pasamdo Automobilius Del ? 
į Laidotuvių, Kriksztyniu

Vestuvių Ir Kitokiams
:: Reikalams ::

Moterims kailiniai, “fur- 
coatai' ’ neatpigs szia žiema.

Beveik visi didesni sztorai 
dabar yra atidaryti vakarais, 
nes daug žmonių negali apsi
pirkti dienos laiku.

lio, 
jo nei

Susivaldymo medžio szak- 
nys yra pasitenkinimas; o vai
siai —laime.

Sznapso taksos gal bus de
vyni doleriai. (Dabar tos tak
sos yra deszimts doleriu ir pu
se ant goreziaus.) .

Mes tikrai nežinome, bet 
mes savo skaitytojams sakome 
ka kiti mums sako.

Ateinancziais metais 'bus iii- 
neszta byla suvaržyti unijas, 
kad joms butu uždrausta 
szaukti straikais per visa 
kraszta, kaip plieno straikos 
buvo suparalyžiavusios viso 
kraszto pramone.

Televizijos aparatai, setai 
ima. brangti. Nepatartina da
bar pirktis nauja, televizija, 
nes eina gandai kad naujos 
stotys tuojaus atsidarys, kuriu 
nebus galima pagauti ant tele
vizijos, aparatu, kurie yra 
sziandien parduodami. Reikė
tų biski palaukti.

Korėjoje, tai yra kariniu kali
niu klausimas. Komunistai ant 
nieko nesutinka ir reikalauja 
kad visi kaliniai butu sugra- 
'žinti in ten isz kur jie parėjo į 
ar pabėgo. Ant to Amerika ne- I 
sutinka.

Geri “Saules” skaitytojai 
tankiai užsimoka už du ar tris 
lietus isz anksto. Kai jie turi 
kiek atliekamu pinigu, jie pa- 
siunezia “Šauleli” už ateinan- 
czius metus.

Taksos ant sznapso, cigare- 
tu ir automobiliu bus mažės-, 
nes.

Oi, Sesules, Mano 
Mielos!

O, sesules mano mielos, 
Tegul paliksiu asz Vienas, 
Užmirszkit mane, neklauskit, 
Didžiau szirdeles nespauskit. 
Gana jau iszsilinksminom, 
Linksmas dienas pergyvenom, 
Ir sulaukėm tokio laiko, 
Kuriam daugiau vaitot reikia; 
Tiktai per visas dieneles 
Lieti graudžias aszareles, 
Matant szio j žeme j, žemele j, 
Szioj gražutėj, gražutelej, 
Szioj Lietuvoj, Lietuvėlėj. 
Savo mieloj motinėlėj, 
Tiktai vienas dūsavimas, 
Tik «aszaru birejimas. 
Verkia dukreles teveliu, 
Verkia seseles broleliu, 
Ir atskirtas nuo vietelių. 
Tupėdamas ant szakeles, 
Leidžia verksmingas giesmeles 
O per dienas ir nakteles, 
Verkia senos motinėlės, 
Savo meilingu vaikeliu, 

j Senatuves patiekeliu.
Taigi dabar, sesutėles, 

■ Pasakykit dabarteles,
klausimas, kuris sustabda vi-1 Argi linksminti iszpuola, 
sus pasikalbėjimus del taikos j Matant, kiek broliu dejuoja

Ir aszaras, ir nelaimes. 
Insitvere kraszto laives; 
Kurios tik su Dievo valia 
Gali iszneszti isz mariu, 
Isz szitu vilniu szio svieto, - 
Kur yra nelaimiu vieta, 
ir nuneszti ant to kraszto, 
Kur bus visa jauapleišta: 
Ir sesutes, ir tėveliai, 
Ir prieteliai ir broleliai,

i Ir asabos numylėtos, 
į Bus atrastos ant tos vietos,
Kur nėr vargu, anei zdrados, 
Kur kožnas mus broliu rodos. 
Kur nėr bedu ir nelaimiu, 
Kur nėr barniu anei baimių, 
Kur nėr pavydo, apkalbu, 
•Kur nebreikia krauti skarbu;

i Kur kaip aniuolai gyvena 
Meile  j, vienybėj isz vieno — 
Ten tėvynė savo rasme, 
Kur per amžius mes gyvename

nupirko, Juriukui konteplikes 
_____ Į su guzikinkais; viską ir vi-

(Tasa nuo 3-czio puslapio) sienas sutaisė, nieko, neužmir- 
_____  I szo, rupesezio nei aszaru nebe- 

Į liko. Mainytei szjlkine skarele, 
nebrangi, szviesi bluzkele, nie
ko nebetrūksta.

Teta Vaicziene 
pridėjo dar ir savo pinigu, rė
kavo Marele, sako: kaip isz- 
kulsite žirnius, atsiteisime. 
Mat dede Vaiczys liesojo žir
niu sziemet, sekios neturėjo, , 
prižadėjau tetei nežinant ati
duoti.

Marele kalbėjo, o motina 
mažai tegirdėjo: Džiaugėsi rū
pesti numetusi nuo .galvos, da
gi netikėtai ir jai skarele teko, 
tokia stangi szvitanti, o tokia 
pigi, tik pusantro rublio. Nebe- 
badys akiu Lazdiene, mane 
sau, ji turbut sena skarele ap- 
sigops, o ežia nauja, sznabž- 
danti. Marele pirkinius sudė
liojusi, užrakino skrynioje. 
Motina jai karts-kartems at
kartojo, jog pirma ir paskutini 
syki taip padare, daugiau nie
kuomet nei grudgalio be tėvo 
nevalia semti.

Toliau vakaras smagiai kai]) 
ratas rietėjo. Marele dainuo
dama, bežiūrint žoles kiaulėms 
patiekė, jovala. sutaisiusi, pa- 
szere, žąsis suveizėjo, karves 
pamil'žo, 'pusbernis parėjės 
arės, sartoka paluo'be, piemuo 
gyvulius sudarinėjo, vaikai sy-' 
kiu maiszosi, bėginėja. Mamy
te vakariene iszvire, visi sma
gus, juokuodami^ pavalgė, su
gulė.

Mainyte viena tetos dar In
karo, truputi nerami, kad taip 
ilgai užtruko, nors ne pirmas 

eluoti isz niieste- 
en nei Vaicziene

Marele su motina mažuose Į 
ratukuose žlugti skalbti in 
Vaiczienes įprudžiuka ir kiek
viena syki po szlapiu skalbinių 
pakiszusios maiszgali grudu 
nugabeno Vaiczienei. Kiekvie
na syki motina užsidėjo, jog 
paskutini syki grūdus semia, 
daugiau nebebus. Nuo Vaiczie
nes betariant, nei vejas nepu- 
czia, kaip persikėlė grudai isz 
vienos in kita, kieti.

Seredai atėjus, Druktenis 
vėl ruosziasi in turgii, pilda
mas in maiszelius grudus, ste
bėjosi, jog aruodai labai nuse
kė, nebegalis daugiau parduo
ti, tik kokio.pusantro pūro in- 
sipyle. Pati isz^irdusi aiszki- 

į no. ■
j — Kelis sykius in turgų 

pyleis, vežei in maluna, par- 
szeliams kasdien po goreziu 
duodu, dar pirkliu i ui arkliui 
prikiszi, nori kad nenusektu?- 
Iszvažiuodamas tėvas pageida
vo Marikes.

Iszleke pesezia, tarė motina, 
turbut kelyje pavysi.

Pavažiavęs maž iki puškelio 
pavijo Vaicziene, ir Marike in? 
jos vežimą insisedusi, jas pra
lenkęs, nuvažiavo pirmu. Kaip 
tik sustojo miestelyje, tuoj 
prisistatė seniūnas varinėda
mas vyrus iii valscziu ant su
eigos.

— Kas sziapdien neklau
sys ir nebus szauke, bus nu
baustas dviejais riiblais, nes 
dit sykiu rinkosi ir vis nebuvo 
kiek reikiant vyru, sziandien 
nebedovanos. Tuoj, tuoj, vyrai 
paskubėkite, daugumas jau 
nuėjo, varo Drukteni prisispy
ręs. Laimei pasipainiojo var
gonininkas, noris rugiu pirkti; 
pardavė greit. () kad ežia, nėra 
kur arkliu palikti, susisėdo su 
seniūnu iii. vežimą nuvažiavo 
in valscziaus kiemą.

Vaicziene su Marele atvažia
vusios 'paskui, nei balso Druk- 
tenio nebeinate. Netrukus ir 
jos pardavė savo grudus, pas
kui po kromus prisipirko, ka 
tik joms reikėjo; surado ir siu
vėja, susiderėjo ir su kurpiu
mi, visur iszvalkszcziojo, visus 
reikalus atliko ir dar maž ant 
pusdienio pagryžo namo. Ma
rele džiaugiasi, smagi, net akis 
žiba, pasakojosi mamytei, pir
kinius rode; kra'buteprikrauta 
smulkmenų: krei'žu, kaspinu, 
karolių, szuku, sagucziu, vis
kas gražu, viskas vestuvėms 
reikalinga. Drabužiai prie siu
vėjos, baeziukai prie kurpiaus,
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insisedes namo 
važiuoti, kerta da kerta kume
lėms, tos pert rūkusios, isz- 
kvanksojo per diena be 
pluokszto pasza.ro, gerti • ir-gi 
niekas nepakiszo, ne labai be- 
privengia ir botago.

Kad szinits atimtu su tais 
reikalais, mano sau, valscziuje 
visuomet ilgai .prituriu, 'bet su 
tais pirkiniais nelaime, vėl bus 
bobų bambėjimo, ipacziupinejo 
portmoniuka, pakaks dar! 
Turbūt teks susibarti, arba ge
rai sutrenkei, kol nusiramins, 
kad nesuvaldycziau, ir laidytu 
liežuvi.
/ Mamyte numigi . jau pra- 
snaudus, pajuto tete parbraz
dėjus, paszokusi isz lovos pa
žiurėjo kad vakariene butu 
karszta, uždegė žiburį ir vėl 
krito, in lova. Laikrodis dvyli
ka iszmusze. Po valandos 
Druktenis inejes in vidų nuo 
pat slenksczio pradėjo:

Turbūt jus per diena nosies 
neinkiszote in kute? 
nei szapo neturi esti, 
gerti niekas nepasiūlo? Manes 
nėra namie, žmogaus nebesą, 
ne laikyk vėzdo ant sprando 
užkiszeS, tuoj apsileis kaip Žy
do kanteplcs, viskas tik .ant 
mano galvos.

Praniuks szeko nesze, ma- 
cziau ir Marike nesze ir girde, 
betoli, rokuodama dėjo vaka
riene ant stalo, valgyk, bulbie- 
ne ir tai]) jau nusistovėjusi, 
iszalkai par sziokia diena. Szit 
duonele, sziandien iszkepeme, 
ir sviesto krislelis. Driikteniui 
nebe yra kai]) be karties, susi- 
cziaupe.

Srėbdamas vakariene pasa
kojosi, kai]) valscziuje ilgai su- 
gaiszine, daug žmonių prisirin
ko, kol nutarė, kol nubalsavo, 

protokolus sustatė, paskui pa- 
siraszyti. Vyru daugybe, tas 
prie to, ir vakaras įpriejo. \ at
gyti iszalkosi, vienas sūrio 
szmoteli, kitas mėsos bruzeli 
iszsitrauke. Kas neturėjo už
kandos, prisiėjo alaus pastaty-

. — Akys ne duobes, sako, 
tokia gera, j dovis priesz dovi, pasakojo, 

sznekejo, bet pati saldžiai sau 
miegojo. Atsiminęs eme szauk- 
1 i: Matyn! Ar jau užmigai? 
Szit pinigai, kur rugius parda
viau, atsiimkite, kam reikia, 
tau ar Marikei ko nusipirkti.

no. 58 pus., 20c. 1
No.123—Septynios istorijos:

Stebuklingas Zerkolas; Sida- ( 
brinis Grabelis; Drąsus Szuo;|( 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; , 

'Apie Čigonus; 45 pus., 20c. ;
■ No.127—Trys istorijos apie j 
Duktė Pustymu; Peleniute;. 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. Į

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- j 
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 Razbaiuinka, 

j 13 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 ]) i e Paveikslas 
Gjyvenimb, Nuopolei Mąteuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakiitninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Beruadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—A p i c 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.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, Tamas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

*No.l53—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 pusla
piu, 35c.

No. 158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 

j Vagis. 60 puslapiu, 20c.
No.160—Apie Po Laikui; 

Per Neatsargumą 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- Į 
istorijos, !kiaus; “laWta Malda 

Vargszo; Geras Medėjus. 20c.
Ko.172—Apie Duktė Mariu; 

Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa-

duoda! Neperka! Arti dvieju 
rubliu, visus atiduodu.

Padek ant Įaugo, Mari
ke miega, per miega tarusi pa
ti, atgal užmigo. Rytmetį Ma
rike pinigus suskaite, buvo 
pusantro rublio be trijų kapei
kų, džiaugėsi gavusi nuo tėtės, 
norslsiuvejai užmokėti.

Mari jonos vestuves, tai bent 
vestuves! Gerti, valgyti sve- 
cziams, ko tik s^irdis valiojo. 
Muzikantai rėžia, net langai 
birbia, szokejai trenkia, net že
me dreba, senieji gei'ia, net 
akys balsia. linu! llaa! Links- 
mumelis! 'Smagumėlis. Juokai, 
dainos, triukszmas, net ausis 
spengia. Svecziu daugybe, o 
tos jaunuomenes, svotu, pa
mergių gražiu-gražiausiu. Dė
džių, bobų, tetų, 'broliu, szvoge- 
rin, stalai apsode, o vaiku pa- 
pecziai prisikimsze. Visa gimi
ne susirinko, visi myliasi, apsi
kabindami, bucziirojasi ir sztu- 
kas vadžioja; visi inkausze, 
užkaitusios kaktos, visi užga
nėdinti. Musu Druktenis sten
giasi visuo kuomi visus virszy- 
ti; daugiau geria, balsiau dai
nuoja, daug žino, daugiau dar 
iszgaivoja, o iszkalba jo, kaip 
tik rope griaužia. Kodėl ne 
mendravoti, kad ir jam vestu
vėse smagu; tris szimtai kisze- 
neje. Jo žmona pasiredžiusi, 
rnaž ir už Lazdiene va iriau, 
szviosiais'balt margiais, o ta 
szilkine skarele taip jai pristo
vi, daug jaunesne iszrodo. 
Smagiai sukasi, padeda szei- 
myninkauti; pyragus raiko, 
alų pila, sveczius ragina, vi
sus prižiūri, visi ja giria; net 
Druktenis pamate, jog jo žmo
na graži 'beesanti; o Vaicziene 
karts nuo karto patyliais, jai 
pasznib'ždžia:

— Ar asz ne sakiau, kad 
nesupras, a girdi, ne kvaile bu
vai, apsisukti, mat kaip gerai ? 
Gerai, lai gerai szi karta, ma
no sau DruktenieneJbet pirmas 
ir paskutinis sykis, daugiau to 
nebus!

—BUS DAUGIAU—

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo 
No. 1952 

davinėti 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.

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

No.180—-Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams, 35 c.

1801/.—Kvitu K n y g u t o 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.
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No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurtas Naudingais Padėji
mais. 35c. ,

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

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

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. 35c.

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

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

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

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

BW Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai 
gai, o ir visi laiszkai 
turi būti siusti vien 
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SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.

Make today

y^f^day

Utei States
'Muse Bonds

^Pirkie U. S. Bonus!

pasza.ro


GERA GALVA
(Tasa)

Druktenienei rūpestis, kaip ' 
pleiszkas galvon inkaltas, guli 
su toms vestuvėmis, su vaiku 
apdarais, labiau Marikes, pra- į 
kutusi jau mergaite,' o visisz- I 
kai plika, berods, Marijona j 
priripzo ryszi apdėvėtu savo , 
szkuiiiu, atidavė vaikams, bet 
vis reikia pataisyti, pbrsiudin- j 
ii, kame siuvėjas, kame kas’ , 
Darbuodamos ir guldakna, ir i 
keldama vis rūpinasi. Vyras j 
nebeprisimena nei in- ta puse; 
pati nedrąsiai kartais jam pa
minėjo:

— Mano rūpestis, mano 
ant to galva, atszauna. paežiai 
kailp reikes ir viskas bus, ne- 
bekrimsk man smegenų. Atėjo 
jomarkas. Nuo pat ryto Druk
tenis taisosi, ratus prisipylė 
rugiu, žirniu keletą puru; ve
žasi Marike, nes reikes baczili
kai pamieruoti, o gal ant jo- 
marko gatavus nupirks. Moti
nai ‘reikia namie pasilikti: isz- 
leizdama jomarkininkus inro- 
kuojai.

— Nepirkite brangios me- 
degos vaikams, nei Marikei, 
nes ne ilgam iszaugs ir gana, 
verczian pigesnio kokio kar
tūno, 'bile tik szviesus, plauna
mas butu, bacziuku vaikams 
miera turi Marike. Ir tu Mare
le neužmirszk nieko, nepasilik’ 
nuo teles, kol nesupirksite.

Iszleidusi ramiai sau sėdi 
per diena,. Vakariene iszvirus, 
visai jau breksztant, iszgirdo 
jomarkininkus | nubildant.
Vaikai ir'motina iszsipyle in 
kiemuka lauktuvių gauti, insi- 
sltko in diendarži, žiuri, prie 
vežimo galo pririszta arkli, di
džiausia sztabana parsivedė. 
Tėvas iszszokes isz vežimo 
szaukia:

—- Motin! Žiūrėk, koki er
žilą, nusipirkau. Eiksz arcziau, 
spėk, kiek užmokėjau ? Ka ark
lys, tai arklys, tokio sodžiuje' 

, niekas neturės. Pusbernis su 
piemeniu szokp arkliu nukin
kyti. Marike iszlipo isz vežimo 
nuliudusi, matyti, nusiverkusi, 
nuėjo in kieti. Druktenienei 
dvilktelejo per szirdi, jog ežia 
ne siu doru.

— Arklys, didžiausias szta- 
banas, tarė artindamos, ne ant 
musu nosies, ne ant musu ga- 
iiyklps, ponams tik kur in dva
ru, kur avižoms esti.

—- Dabar t ik liesas, glosty
damas arkli Druktenis rokavo, 
paniatysi, kaip atszersiu, nebe
pažinsi mano sartuko, savitus 
pinigus paimsiu, kiek mokėjau 
spėk?

— Ka ežia inspesi, pagal 
metu in kaina: jaunesnis, bran
gesnis, jeigu pigus, lai bus 
persenes, a,sž metu nepažystu, 
bet iszkur pinigai užmokėti?

— Pinigai visuomet ant 
reikalo atsiranda paszvilpsi ir 
yra, juokėsi Druktenis, su tuo- 
mi i! era. vargo gerai galvai, o 
ant to gyvulio tikrai pelnysiu, 
sziandien jomarkas paszelusiai 
pigus ant arkliu, nespėji kiek?

— Kokias penkias deszim- 
tis, o už kitas penkias Sues avi
žų, tarė pati eidama szalin.

O! o! Nupirk tu toki už tiek 
bobos protas! Toki arkli sep
tynergi, už penkias deszimtis! 
Praniuk! Szauke pusberni, 
žiūrėk: boba sako penkios.de
szimtis, ar nupirksi už tiek? 
Sukinėjo arkli ant pavadžio 
paleidęs. Kol Druktenis pirkti

stale prie vežimo decle Vaiczys 
vesties tote ant jomarko pa
žiūrėti jo maino. Tote liepos jai 
vežimą padaboti, žadėjus tuoj 
sugryžl i.

— Sėdžiu, sėdžiu ant veži
mo. Bažnyczioje skambino vie
na ir kita syki ir- karūnas 
barszkino ir bugnus musze, tė
tės kai]) nėra, taip nėra, apsi- 
aszaroilama Marele pasakojo, 
eieziau jieszkoti; ežia grudai 
vežime, kumeles nestovi ra
miai, reikia vis szeko pamesti, 
negalima atstoti. Ant pavaka
res atėjo tote ii- kalvis Ūkinė
mis, atsirado ir Žydas su mai- 
Szais, iszpyle grūdus, pinigus 
kur Žydas atskaitė ir grūdus, 
tete tuoj Ukmonui atidavęs ir 
gryžta atgal in miestą,

—r Tete, kur eini'! Szaukiu. 
Tucztnojaii pareisim Pasakęs 
nuėjo. Asz vėl palikau: laukiu, 
laukiu! Verkiu, verkiu! Pra
žuvo tete. Vežime liko tuszti 
maiszai. Žmones, vežimai pra- 
siretino, eisiu totes jieszkoti. 
Eidama pro langus, iszgirdau 
teles baisa: ineisiu in vidų. 
Žmonių pilna, pypkių .prirūky
ta trioba; tete viduryje aslos 
tarpe nepažystamu vyru su- 
szuko:

'— Du tuzinu alaus ir už 
puse rublio, pyrago! Tuoj ap
statė buteliais stula, apkrovė 
pyragais ir tete su vyrais su
sisėdo aplink stula. Manes ne
mato ir nedrysau arcziau lįsti, 
butu iszlbares: pastovėjusi prie 
dura, iszejau; Ilgai dar lau
kiau ant vežimo, kol tete parė
jo ir parsivedė ta szpctnybe, 
arkli, dabar visus dobilus su- 
kimsz tam vienam, nebeliks 
nei kumeliukui, nei versziu- 
kams.

Marele guodžiasi, o motinos 
szirdi kaskarts didžiau skaus
mas gniaužo. Ant galo kaip 
mergaite supeikė tęva už ark
li ir dobilus, motinai net 'pra
kaitas iszmusze. Ji kaip ugnies 
bijo parodyti priesz vaikus tė
vo blogus pasielgimus, o ežia 
pasirodo mergaite isz saves 
numananti mažiausia jo klai
da.

— Kas bus kaip užauga 
vaikiukai? Ant to klausimo 
szaltis jai perėjo per kaili, pa
tylėjusi, nusiraminusi tarė:

— Ant to arklio tete tikisi 
uždirbsiąs, o jis ant arkliu per
simaino, pigiai atsiejo, tik su 
musu pirkiniais man galvasu- 
kis. Vestuves pirsztu prikisza- 
mai, reikia ir pasiūti, pataisy
ti.

:— O-gi namie mano vestu
ves: Tarusi Marele isztiko in 
rauda, bene plika eisi, tote sa
kys: “užteks tu paežiu skur
liu’’ bliizkeles gerosios ranko
ves iki alkūnes, sijonas' iki pus
blauzdžiu.

' —- Tylėk, tylėk, manysi
mos, kaip norint, ramino mo
tina, cit neverk, eik valgyti, 
nusiszluostyk, nesupykink te
les. Vakariene valgant Druk
tenis kitos kalbos neturėjo, 
kai]) tik gyrėsi gera arkli ir 'pi
giai pirkęs; net visiems nusi
bodo vis ta pati kalba; Ant ga
lo paprasze pieno. ‘Pati inne- 
szusi, statydama jam saldaus 
pieno puodeli, tarė:

— Verczian būtumei vietoj 
to arklio, ožka nupirkęs, bent

niai pastatyti vieta pataisė, 
kol patinuke, pagirdė, motina 
nuo Mareles viską dasižinojo: 
Kaip tuoj nuvažiavus, prisi-

'pieno laszas. Karves trūksta, 
mesa ‘baigiasi, in sausa pasnin
ką ant rudens isztiksime.

— Pradek, pradek man 
privilijas vadžioti, pertrauke 
vyras, jei nori gera žodi isz- 
girsti, jus begalo iszmanote.

— Ožka nei tiek dobilu, ne
suėstu, prisidėjo Marele, kel-
damos nuo stalo. Druikteniui
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Neskaitė jokiu laikraszcziu 
Ir neturėjote jokio supratimo 

Apie laikras’zcžius, 
Tai pratinkitės skaityt,

Tai kaip tasai darbinis 
arklys, 

Kuris tik tiek supranta, 
Ir iszmano ka <po snukiu 

turi, 
Seiliaus žmogui užteko 

Penkių pajautimu ktlno, 
Sziandien neatbūtinai jam yra

Skaitymas ir raszymas,’ 
O tasai pajautimas yra 

svarbesnis už kitus:
Kaip, žmogau, ant svieto

Jeigu skaityt nemoki?
Jeigu gero pamato 

nepadarysime, 
'fai ii- di ulo namo 

nepastatysime.

* * *
Skulkino paviete viename
; miestelyje,

Kurioje buvo bobele nelaba, 
Kuri vyrelio savo iszsi'žadejo,

Czion su dukrele susidėjo,
Kitas moterėlės aploja, 

Nieko nebijo, nei apsisargoja,
Pasielgia visai nedorai,

Kokios jus neiszmaneles,
Ar negalite in kaili duoti, 

Tai]) padarykite,
Ir isz to miestelio iszvarykite!

* * *
Asz jums sakysiu, 

Kad ant svieto yra daug

Jeigu ipergina iszveda isz 
kelio vaikina,

Tai ja niekas nenubaudžia, 
Bet tegul vaikinas iszveda 

isz kelio mergina,

* * *
Žmogus meiluje tankiai 

apsirinka, 
Tankiai aplaiko skaudžias

’rankini yra nelaimingu, 
Bet žmogus vis myli, 

O kada jau randasi ant kraszto 
( kapo,

Atsižvelgia idant paskutini

la savo kelia gyvenimo 
ir sako:

“ Kentėjau tankiai.

Bet mlejau.
(lyveujan pats, o neviltinga 

būtis sutverta 
Per mano puikybia.

PLATINKI! .
“SAULE”

“SAUL®” MAHANOY CITI, FA.

i kaip tik dagi pakiszo:
— Tu, tu, tu! Dar ežia man 

Į pradek, to betruko,, szaukia 
i akis pabalinęs, uosi nusiszluos- 
tyk, parszeli! Jums prie numes 
jyiszties! O nei vampt!

— Mare! Begk žąsis užda
ryti, tarė motina, valydama 
stata. Marele i’szbego, o Druk- 
temis, kumsezia stula, daužyda
mas grūmojo, jog jis galva, jo 
visa valia: paežiai, vaikams 
ant jo žodžiu tik drebėti, besi- 
koliojant inejo Vaicys:

Ko ežia taip lermuojaties? 
Nuo pat slenksczio tarė, ko tu 
ežia prasidedi su 'bo'bomis'. Kas 
szaukia, tesza.ukia, o mudu va- 
žiuokiva, arkli turi kaip niū
ra, tese sėsdamas magaryežias, 
surėžėme. Grudgaliu prikai- 
sziosi, už menesio 'jfhmatysi, 
nesisarmatysi szimtines sizau-

Nuszvito Druktenio kaktai, 
isztiko su V’ai-czinmi in kalba 
apie savo pirktini, nes Vaiczys 
geras mainininkas, ant arkliu 
persimano, o sartoka giria. 
Iszsi kai beje iki valios apie 
arklius, jomarka, mainus, apie 
bobas, kaip nereikia ju klausy
ti, nei valios duot, kaip vai
kus- prisimyniis {utĮiti ir taip 
tolinus. Druktenis atsigulė, o 

re:
-1— Iszkur tavo tiek kantry

bes su tokiu velnio mažvaikiu, 
užsispyrė ta arkli pirkti, o Uk- 
inonas szmakszt pinigus paki
szo, kur tau beatginsi, sunku 
bus be nuostolio beiszkiszti to
ki strampą.

Tai jau Drukteniene bedasi- 
žinojo jog Ukmono pinigais 
pirko. Rytmetį pramigęs 
Druktenis paszokes tiesiai 'prie 
savo pirkt ini^kibego, nusiste
bėjo. p;flflHMUrado: 
giebis s/.i■ kužlieta.'. 
N e': ok 1 a u s i pa I ino be,
bet tas dar.basHubai jam upa 
jiataise. Pirmas 'prisiminė, jog 
vaikams nieko nenupirkes, su- 
gaiszes, bet tebėra laikas; 
sziandien reikia in maluna, rei
kia miltu arklini; gal in malū
ną parduos rugiu, kur nuo sek
ios liko, tuomet visus pinigus 
atidups’ms 'pirkiniams, motina 
su Marelę galelį paicziios pirk- 
ties.

— Pi-ižadesi, pradžiuginsi, 
neduosi, negrieszysi, prasijuo
kė pat i.

— Nelaime man su tokia 
boba! Szokosi tėvas, ;prieszin- 
ga ir prieszinga, tikras velnias, 
būtinai turi in aipmauda inves- 
ti. Tszvažįavp in maluna pik
tas. Motina rūpestinga. Mare
le verkszleudama vaikszczibjo.

“Tąlmudo Paslaptys
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Kur bus buvęs Joszkis, kromu 
vežinas szmakszt ir insisuko in 
kiemeli; brukasi, parodyses 
kroma, turis naujos mados 
kartūnu, 'begalo gražios droibi- 
kes, plonos, tvirtos, kaip ledas, 
jei ir nepirks, už parodymą ne
mokės. Taip 'hesigirdamas, pa
skleidė kroma., net akis a])žil- 
po. -Medegos raudonos, mėly
nos, baltmarges, raudonmar- 
gesj visokios varsos, invairios 
spalvos.

— Mama, nupirk vaikams 
marszkiiiiukams, tarė Marele, 
sklaidydama kroma, sziaip ai
tai]), matyti, tete-ilcbenupirks, 
asz kad ir paliksiu, o vaikus 
turėsi vežties in vestuves. 
Joszkis tuotarpu sklaidė, rodė 
gyre ir ant bangos siūle: kaip 
geras pažinstamas, linkėjo ge
ra ta vora pirkti.

Motina, patylėjusi, eme skir
ties dereties, jei ant bargos, ki
tokia kaina, o tuojau užmokės, 
per skatiką mastas pigiam

— Mama, pasemk grudu ir 
u ž s i n ink c si, s zi i ib žde jo M aire 1 e, 
teta Vaiczieue andai visa pus 
puri rugiu iszinaine in skara. 
Nora kito iszejhno, žūti, būti, 
pamaniusi, motina, iszsiskyre 
stangios drobikes, susiderėjo 
su Joszkimn, kiek mastu už se
keli rugiu

na, tamsta pilk man du. bent 
turėsi tavbro fain! Kaip vėl 
ledo. Joszkis’ mieravo ii- atinie- 
ravo už visa puspūri. Drukte
nienei szirdis plaka, rankos 
dreba, savo amžiuje vieno grū
do neiszmainiusi, o ežia už šy

— Viena šekeli inpilsiu, o 
kita palūkėsi, tarė Joszkiui, 
tgs žinoma s'utinka. Atsisukusi 
Marikei tarė: Begk, Mare, pa
semk isz maiszo kur pasienyje 
stovi, inpilk jam šekeli. Pati 
dėliojo pirkinifls. Marikei ne- 
bereikejo antra syki atkartoti.

— Joszki, .paskubėk, szau-

netrukus sugryžti. 
krom’a sus iglemžes, 
pasku i. Druktenienei

Joszkis, 
iszkure 
nėr kur 

defies, toks ima ja neramumas;
pro viena ir pro kita danga "žiu
ri ir in kieti stebisi. Milto, k;dp, 
Jaszkiui in maisza, inbegusi 
Marike \iena šekeli inpyle 
atgal ir antra iszlalkino; kieti 
užrakino.

•*— Mat, nenori skoloje pa
likti, maž ir gpriau, mano sau 
motina, bet daugiau to nebus, 
pirmas ir 'paskutinis sykis, 
daugiau nebeleisiu! Joszkis 
susikamszes vežimuką jau isz- 
važiuoja, tik prieszais kyszu, 
kyszu, Druktenis; tuoj puolės 
prie Joszkio:

— Ka ežia,'bicziulis targa- 
vojai, klausia, gal ka mainėte? 
Capt už maiszo, kokius ežia 
grudus turi ? Bene tik mano? 
Kvailis!

— l’j, koks taimst(a ponas! ? 
Ar man nevalia grudus kur 
pirkti.' Ar prie tamstos grudus 
tik turi ? Žydelis visur perka, 
nori kapeika pelnyti, tamsta

Mahanoy City, Pa
turi varuma. Surežesi kumeli 
Joszkis nuvažiavo. Marike 
tuotai'pn puolusi iu vidų, pa
grobė pirkinius, iszlaikino ka- 
ži-kur pro mažases durikes. 
Druktenis botagu neszinas sta- 
cziai in vidų. Motina visa, nu
tirpusi stovi.

— ,Ka ežia pirkote, ka mai- 
koja inkeles, ne be reikalo 
nete !be manės ? Szaukia. tuoj 
Joszkis ežia užsisuko? Puolės, 
grobe paežiai už rankos, kame 
'pirkiniai ? Kuomi užmokėjai? 
Tavo rankos dreiba, paipuolei.

— Nedrebes rankos, kaip 
žvėris koks, eme verkti pati, 
Žydą drasko ant kelio, mane 
inpuoles drasko, nesižino, ro
dos, kasžin kokia nuodėmė ra
dęs.

. — Neapgausi manės, nebi
jok, taros Druktenis, iszvarte 
skryne, iszvarte szepa, nieko 
neradęs, dairosi.

Kloties raktps ant gembes, 
ten neisznesze, mano sau. In-

— Parodyk pirkinius, kur 
su Joszkimn mainėte, km- de- 
jote?

— Su sviest u aptepėme-ir 
suedeme, juokėsi Marike, žiū
rėdama tėvui staeziai in akis, 
kuinelus už- tvoros užkliuvo, 
sartokas žvengia miltu, pa
ėmusi levo ranka, paibueziavo, 
einame, tete, prie vežimo, ’tė
vas jau nuszvites, eidamas lau
kan juokiasi.

.— Su sviest u pirkinius su- 
edete, no, pamatysime kaip 
is'zeis. Drukteniene, vaiku ne- 
szina, iszejo žasu pažiūrėti. Pa- 
kluoniuose-pasitiko teta Vai- 
ezieue. Tuoj, verkdama, eme 
guod'žioties savo vifrgus, ru- 
pesesius'pasakoties: apie jo
marka. ir apie sziandien, apie 
galvasuki su vestuvėmis, ir 
apie Marele guodžiojasi, ver
kia ir patarimo klausiasi.

Teta Vai-cziene pasiklausiusi 
patylėjusi, .‘prasziieko:

—- Gerai taboka sako: Pa
meluoti, apmauti vyra, szves- 
kies vardas tavo, a girdi, o ne 
in jo rankas veizėti. Matai pu
ti, jog nieko neiszveižesi, nieko, 
neiszlauksi. A’aikai auskare; 
motinai nepakelti, a girdi, 
kam sarmata? Motinai!

— Jis pats parvažiuoda
mas isz Szvento Koko man akis

w -».—*,* * -y.-*- ■'- ■.?' y? * »■ • 

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

? ; . . . ' -t, u ■    T"
bado: Tavo rūpestis, sako, vai
kus aprėdyti, ne ant mano vie
nos galvos sukrauti.

— Ko-gi 'be-snaudi, a girdi ? i. 
Nenori su Žydais, 'bijai, ar ne
gali, duoksz man, a girdi. Asz 
tau viską 'padarysiu, supirksiu 
ir pasiūdinsiu. Asz papratusi 
viena sukties, ir manasis taip- 
pat buk tai neduoda man va
lios, szaukia: jog be jo žinios 
nieko nevalia, sznekek sau, a 
girdi, o asz nežvalgaus: .pri
reikia man ko, grudai dėlto at
sako, bepigu tau, , kietis pri
versta, del menko nieko, nenu
seks.

— Pamatys kas, iszeis kal
bos, vėl pekla.

— Atiduok ant Marikes, ji 
taip man paduos, nei vejas ne
pūs, ji matyti gudresne už ma
myte.

— Isz-pat mažo iszmokyti 
vogti,gailis man kratosi.

Kratosi, nekratosi, a girdi, 
o kito is'zejimo tau nėra. Nesi
rūpink, jeigu Marikei kuomet 
prisieitu, mokes ji ir be moky
mo vyra apmauti, bet ne visi 
vyrai tokie ginezai, kaip tava
sis. Ant galo, kas ežia, do va
gyste? Ar jis vienas uždirbo, 
o jus dykos sedite ? Ar jo vieno 
javai, a girdi? Ar jis del sa
ves iszleisti gailisi skatiko? 
Tam lygiai dar pasznekejus 
valanda’ Drukteniene insitiki- 
no, jog nebegali nuo vyro ma
lones laukti, prisieina paežiai 
sukties.

(Tasa Ant 2 puslapio)

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais 
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8 col. ilgio, 5y2 col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
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pieros virszeliuose. :: ::
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Žinios Vietines
Po Rinkimu.

— Politiszka viesulą pra- 
pūte.

— ' Pennsylvanijos vals., ir 
Schuylkillo Pavieto Republi- 
kbnišzki Kandidatai likos 
rinkti:

Edward Martin, 
ant U. S. Senator.

Weldon B* Hayiburn, 
r ant State Treasurer.
Charles E. Barber, 

ant Auditor General.
John C. Arnold,

ant Supreme Court Judge.
Ivor D. FcntonJ

Rep. in Congress.
John J. Downey (Dem.),

. State Legislature 1st Dist. 
Downey sumusze Gus- AVach- 
haus, Republikonas.

— Su'batoj pripuola Szv. 
GotlTcdo vyskupo, o Tautine 
Vardine: Svirbutas. Ir ta die
na: 1940 metuose Hitleris sako 
Amerikos pagelia neiszgelbes 
Anglija; 1932*m., Prezidentas 
Franklin D. Rooseveltas laimė
jo Rinkinius. Kongresas nu
balsavo 'pavėlinti parduoti ir 
gerti saviginanezius gėrimus. 
Kongrese randasi daugumas 
Demokratu; 1933 m., Kuboje 
vėl siauezia karas; 1939 m., 
Hitleris stebuklingai iszliko 
gyvas, kai bomba susprogo 
Aiunich saliune, szbszi kiti žu
vo.

aip-

— Kita sanvaite: Nedelioj 
priįpuoia dvideszimts treczia 
Nedelia po Sekminių, taipgi 
Szv. Teodoro, o Tautine Vardi
ne:-Migle. . Ir ta diena: Angli
jos Prėmieras kuris taip patai
kavo Naciams stengdamas isz- 
vengti karo, Neville Ghamlber- 
lain pasimirė, jis buvo septy
nios deszimts vieno meto am
žiaus; 1872 m., Boston, Alass., 
gaisras, 77G namu sudegė; 1918 
m.., Vokietijos Kaizeris pasi
traukia, pabėgo in Hollandija, 
matydamas kad jau viskas 
baigta. Jis ežia gražiai ir ra
miai sau karszejo kol pasimirė, 
valdžia jam buvo paskyrus 
daugiau kaip milijoną doleriu 
ant meto pensijos; 1924 m., 
Nellie Taylor Ross buvo isz- 
rinkta Wyoming valstijos Gu
bernatoriumi. Tai pirmutine 
moteriszke tokia augszta ir at- 
sakominga vieta užimti Ame- 

, rikos Suvienytos valstijose;
1949 m., AI adder i u-bosas, John 
L. Lewisas insake Alinksztos 
Anglies mainieriams gryszti in 
savo darbus, kad ir be kon
traktu. Arisu mainieriu iki sziol 
szaunus obalsis būdavo “Nėra 
kontrakto, nėra Darbo! ’ ’

— Pa n odelyje pripuola Szv. 
tojo, o Tautine Vardine: Ge- 
Andriejaus Avelino iszpažin- 
luote. Taipgi ta diena: 1938 
m., Vokietijos pasiuntinys in 
Paryžių buvo Herschel Gryn- 
szpan nužudytas. Naciai inir- 
szo visoje Vokietijoje ir Žy
dams atkerszino visus juos, su
varydami in lagerius ir parei
kalaudami $400,090,000 atlygi-

nimo už triju dienu; 1775 m., 
Amerikos Alarinai insteigti; 
1949 m., Vidaus Sekretorius 

į Julius A. Krug pasitraukė; j 
I 1433 m., Sigisdas atėmė Lietu- 
! vos sostą nuo Kunigaikszczio
Szvidrigailos.

—' Utaniinke pripuola Szv. 
Alartyno vyskupo, o Tautine 
Įvardinę: Kelkis. Taipgi ta die
na. Pirmoji Pasaulinio Karo 
taikos sutartis sudaryta ir ant 
jos ‘pasiraszyta Alarshal Focho 
traukinio kambaryje, netoli 
nuo Rethondcs, Compiegne 
miszke, Prancūzijoje. Kai 

' Prancūzai Naciams ' pasidavė 
per Antra Pasaulini Kara, Hit
leris juos privertė pasidavimo 
sutarti priimti netoli szitos 
vietos, kad Prancūzams at- 
kerszinus ir atlyginus už ta pa
žeminimą ii’ sarmata; 1887 m., 
Anarchistai, August Spies, 
Adolph Fischer, George En
gei ii* Albert R. Parsons 'buvo 
pakarti. Jie buvo vadai Anar
chistinio sukilimo in Haymar-

1 ket, Chicagoje, Gegužio (AIay) 
ketvirta diena, kada septyni 
policijantai buvo nužudyti ir 
szeszios deszimts žmoniu buvo 
sužeista; 1893 m., Caro Kazo
kai surengė skerdynes Kra
žiuose ir kankino • Lietuvius 
Žemaitijoje; 1851 m., gimė 
Daktaras Jonas Basanavi-. 
ežius; 1935 m., Amerikos lakū
nai padanges pakilę 74,000 pė
du, tai yra 14 myliu; 1942 m., 
Naciai užkariavo Prancūzija.

M Utarninke, Lapkriczio 
(Nov.) 11-ta diena, pripuola 
Amerikos Szvente, J‘Paliaukiu 
Diena — Armistice Day.” Ta 
diena kasyklos ir fabrikai ne
dirbs, o bankai ir pacztas bus 
uždarytos. Taipgi Utarninke, 
vienuolikta valanda Amerikie- 
cziai stabtels nors del vienos 
minutos, .pagerbti savo žuvu
sius, kurie yra aukos Dvieju 
Pasauliu Karu.

Redakcija ir spaustu
ve “Saules1” ateinanezia Utar- 
ninkos diena bus uždaryta visa 
diena. Taigi ir mes geidžiame 
apvaiksztineti ta Amerikos 
Szvente.

Laimėjo

JOHN J. DOWNEY

JIESZKO 16 METU 
VAIKO

Jo Tėvai Nužudyti, 
Jis Intartas

■ vieszai pasakęs kad jis T4”!;! SUGAVO DU VAGIS 
i ja pas savo mylimąją. Ir visi 
jie nesitikėjo jo kada vėl ma- 

' tyti. Treczias Pabėgo

VAIKEZAS PRIESZ 
POLICIJANTUS

Vakarų Vokietijoje sudary
tas vardinis Vokiecziu, žuvu
siu. Sovietu Sanjungoje, sanra- 
szas, kuris parodo, kad ten žu
vo ar be žinios dingo asztuo- 
nios deszimts tukstaneziu karo 
belaisviu ir szimtas penkios 
deszimts tukstaneziu depro- 
tuotu žmonių.

John J. Downey, isz Shenan
doah, likos iszrinktas (ant De- 
mokratiszko Tikinto) State Le- 
gislatoriaus, isz 1-mo Distrikto 
.ponas Downey sumuszc Gus 
Wachhaus (Republikonas) isz 
Shenandoah. Donas Downey 
szirdingai dekavoja visiems už 

‘balsavima. „

Philadelphia, Pa. — Ketu
rios deszimts penkių metu am
žiaus Joseph Franz, nuo 1443 
N. Alarston. ulyczios, trako 
draiverys, buvo sužeistas; kai 
jo trakas apsiverto prie York, 
ir .Meetinghouse keliu, in Li
kins Park. Jis 'buvo nuvesztas 
m Abington ligonine.

PRALAIMĖTOJAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sonas mažai kam nusileido ir 
jokiu sanlygu nepripažino, 
niekam nieko neprižadejo už 
parama. Net ir kai patys De
mokratai prasze, kad jis stotu 
in tuos Rinkimus, jis nustatė 
savo sanlygas ir su nei vienu 
nesiderino. Jis net ir grasino 
savo Partija iszvalyti, jeigu 
bus iszrinktas Prezidentu. Tei
singesnio Kandidato in Prezi
dentus mes dar neturėjome 
kaip buvo Gubernatorius Ad- 
lai Stevensonas.

Kandidatai yra garbes vy
rai. Laimėjimas ir pralaimėji
mas mažai kuomis skiriasi, bi
le tik buvo drąsiai ir teisingai 
kovota. Visam krasztui garbe 
kad tokie du dvasios milžinai 
narsiai ir teisingai kovojo, ir 
draugiszkai persiskyrė. Tokie 
mums reikalingi.

Shenandoah, Pa. — Ponia 
Alargareta* Alartinoniene, nuo 
510 W. Peno uly., gydosi in 
Ashlando ligdnbuteje.

Reading, Pa, — Laikraszti- 
uinkas, Paul J. McGovern, 59 
metu amžiaus, savininkas laik- 
raszezio “Loudspeaker,” nu
mirė in Community General li- 
gonbuteje. Velinois turėjo 
sžirdies liga.

APVOGĖ KLIUBA

Vagiai Gavo $5,500

pasi- 
pen- 

daug

KEARNY, N. J. — Policija 
jieszko szesziolikos metu vai
ko, kurio tėvai buvo surasti 
lovoje nuszauti.

Tik kelios dienos priesz tai j 
žmona buvo sutikus vyrui duo
ti * ‘divorsa’ ’ kad jis galėtu ap- 
si žemyti su trisdeszimts vieno 
meto Holandiete, New York 
mieste.

Policijos Kapitonas William 
Sharpies yra dabar iszemes 
varanta del suaresztavimo sze
sziolikos metu jųdviejų sunaus 
Claus Eischen.

r Policijantai dažinojo kad 
tas sūnūs buvo namie apsi- 
szaukes už tai, kad jis prastai 
mokinosi mokykloje ir tankiai 
neeidavo in mokykla. Jis su 
savimi turi maža karabina, to
ki su kokiu jo tėvai buvo nu
žudyti.

Czia yra insivelus ir Holan
diete, Bridgette Kurwitz, kuri 
policijai yra prisipažinus kad 
ji susitiko su to vaiko tėvu, 
penkios deszimts dvieju metu 
amžiaus Hans Eischen, ant lai
vo isz Holandijos, pernai. Jis 
jai buvo pasakęs kad jis neve
dąs ir jiedu ketino apsiženyti. 
Paskui, vėliau jis prisipažino 
kad jis ženotas, bet jai priža
dėjo gauti “divorsa”.

Jis su savo žmona buvo su
rasti nužudyti, nuszauti lovo
je. Kitas sūnūs, jurininkas, 
dvideszimts vieno meto am
žiaus Han Jco kad kai jo le

aves in Holan- 
jiems buvo

Pasigėrės Sunūs 
Susipesze Su 
Girtu Tėvu

NEW YORK, N. Y. — Kul
kos isz policijantu revolveriu 
daug žmonių iszgazdino, netoli 
Radio City, New York mieste. 
Viesznia isz Montreal, Kana
dos, Ponia Irene Fortier kone 
buvo paszauta, kai viena kulka 
praplešze jos rankove.

Policijantas John M. Quinn 
■' paleido puse tuzino szuviu in 
tris beganezius vagis, kai szim-PHILADELPHIA, PA. —

Asztuoniolikos metu amžiaus žmoniu ėjo in savo darbus, 
vaikezas, Thomas Breen, susi-1 vienas isz tu triju vagiu bu. 
rado sau karabina, pusantro vo paszautas, antras buvo su- 
szimto kulku, pasiėmė kelis ! imtaS( 0 treczias pabego. 
peilius ir insilauže in savo na
mus.

Jis tuoj aus paleido du szu
viu ir kone pataikė in savo 
jaunesnius brolius. Už keliu 
minueziu du policijantai pri
buvo atimti ta karabina isz jo, 
bet jis ir in juos paleido kelis 
szuvius, bet nepataike. Kai 
jiedu atprovino savo revolve
rius in ji szauti, jo motina puo
lėsi tarp savo sunaus ir polici- 
jantu kad jie negalėtu jos vai
ką nuszauti.

Vaikezas tada nubėgo in 
skiepą, kur jis szovė in polici- 
jantus ir per dvi valandas ne
pasidavė, kol policijantai in 
skiepą inmete kelias bombas, 
kurios akis baisiai degina. Už 
keliu minueziu vaikezas viso
mis keturiomis iszrepliojo isz 
skiepo ir ant virtuves grindų 
sukniubo.

Policijantai ji nugabeno in 
kalėjimą ir teisėjas uždėjo pus- 
treczio tukstanezio doleriu 
kaucijos ant jo kol jis bus pa
trauktas in teismą.

Vienas isz tu trijų vagiu bu-

Tie trys vagiai norėjo ap
vogti kregliu sporto vieta, 
“Bowling Alley”, skersai uly- 
czia nuo Roxy teatro, apie pu
se po asztuoniu isz ryto. Ka tik 
sanvaite priesz tai, szita vieta 
buvo panasziai apvogta, ant 
pusantro szimto doleriu. Jie 
parode atprovintus revolve
rius tos sporto vietos prižiū
rėtojui ir pareikalavo pinigu, 
bet vienas darbininkas, malio- 
rius, pentorius, juos užmatė ir 
iszbeges ant ulyczios pradėjo 
garsiai szaukti kad vagiai te
nai. Jo szauksmai iszgazdino 
vagius ir jie viską paliko, ne- 
pasiimdami apie szesziu szim- 
tu doleriu.

Paszautas vagis padavė sa
vo varda kaipo Michael Spil
lane, devyniolikos metu am
žiaus. Kitas policijantas Jo
seph Shavelson pagavo antra, 
kuris padavė savo varda kaipo 
James McGrane, dvideszimts •" - - ■ f '. , ■' •• . .
vieno meto amžiaus. Treczias 
pabėgo, bet policijantai sako 
kad jie lengvai ji suras ir pa
ims

Price $2.30Suts pėini 
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa,

REPUBLIKONAl
LAIMĖJO

• ■ e

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

JERSEY CITY, N. J. 
Du vagiai, razbaininkai 
erne penkis tukstanczius 
kis szimtus doleriu ir
czekiu isz Casino kliubo in 
Jersey City, N. J. Jiedu apdau
žė kasierka, darbininke, tris- 
deszimts vieno meto amžiaus 
Ponia Angela Adamini, kai ji 
nepasiskubino atidaryti to 
kliuko pinigine szepa, “safe”.

Vagiai inlindo per langa in 
skiepą, primusze tris darbinin
kus ir paskui inejo in kliuba.

Policijantai greitai padėjo 
sargus prie visu vieszkeliu, bet 
vistiek nesugavo tu vagiu*.

DU VAIKAI
PRISIPAŽINSTA

Buvo Pasivogė Ketu* 
ris Automobilius

ANNVILLE, PA. — Du 
jauni vaikai isz Philadelphijos 
buvo valstijos policijantu su- 
aresztuoti Annville miestelyje, 
Lebanon apygardoje, kai jiedu 
sau linksmai važiavo su pasi
vogtu automobiliu. Savininkas 
to pavogto automobiliaus sako 
kad jo automobilius dingo Ne
dėlioję.

“Saule” tu vaiku vardu ne
skelbia už tai kad jie tokie jau
ni.

Policijantai vaikus sugraži
no in Philadelphia, kur jiedu 
prisipažino, kad jiedu buvo 
tris kitus automobilius pasivo
gė apart szito, kuriame jie bu
vo suaresztuoti.

Automobiliaus savininkas 
yra Francis W. Powell, nuo 
1805 Wallace uly., Philadel- 
phijoje.

Pirkie U. S. Bonus

Pirkie U. S. Bonus Sziandiėn!
vas buv 
dija, ji

towel and napkin dries fresh.and sheet, 
soft and sweet-smelling I

And what’s more anytime is laundry-time, 
day or night, rain or shine. ..without work 
or worry. This is electric living.. .and your 
electric appliance retailer is prepared to help 
you start living this better, easier way. See 
him today!

Your electric appliance retailer is cutting 
many of the “work-words" (and most of the ' 
work) out of homemaking these days.

Take “washday". The only words left to 
describe it are “flick the switch” and “forget 
it". Automatically, clothes wash sparkling 
clean. Then, flip them from washer to drier 
... and forget them! Untouched, each shirt

Your Electric Laundry Retailer 
Can Cross All These Words 

from Your Washday Vocabulary
r H

ING

INS

RYIN@

SYLVANIA 
ER & LIGHT 
OMPANY

•jlff'U tax-faying company 
FRIENDLY HOME-TOWN PEOPLE

AND OWNED BY OVER 75,INVERTORS,

MOST OF THEM YOUR NEIGHBORS AND FELLOW PENNSYLVANIANS 
_______________________________ '

MANNED BY 6700

1948 metuose jis buvo pa
skirtas Columbia Universiteto 
Prezidentu.

Lapkriczio (Nov.) menesyje 
19Ž1 fn.;, Eiseiihoweris drau
giszkai pasiszneke jo su Prezi
dentu Harry Trumąnu, kuris, 
kaipo isztikimas draugas pata
rė Eisenhoweriui stoti kaipo 
Kandidatas in Prezidento vie
ta, ir kad jis, Trumanas jam 
padės laimėti tuos Rinkimus. 
Vėliau, per Rinkimus, Truma
nas savo prakalbose baisiai 
puoliesi ant Eisenhowerio, 
pravardžiuodamas ir intarda- 
mas ji. .

Balandžio (April) menesyje 
1951, jis Paryžiuje sutiko ko
manduoti, tvarkyti ir vesti vi- 
sas Europos armijas. y

Kai Republikonai jieszkojo 
tinkamo Kandidato, Eisenho
werio draugai pradėjo ji ra
ginti stoti in tuos Rinkimus. 
Isz pradžios jis nesutiko, ne
norėjo apie tai nei szneketi, bet 
vėliau sutiko, ir atsisakė isz 
savo komandos kaipo Europos 
armijų vadas, parvažiavo na
mo ir stojo in Rinkimus.

Senatorius Taft buvo pir
mas jo konkurentas per pradi
nius Rinkimus paežio j e Repub- 
likonu Partijoje. Paskui jau 
susikirto Demokratu gabus ir 
iszkalbus Kandidatas Adlai E. 
Stevensonas su Dwight D. Ei- 
senhoweriu.

Rinkimai buvo audringi, per 
vaju buvo daug kas pasakyta, 
intarta, apszmeižta, bet dabar 
rodos, viskas vėl tvarkoje.

Stevensonas, Eisenhowerio 
sumusztas per Rinkimus, kaip . 
džentelmonas pasielgė, tuo j aus 
pasiunsdamas savo asmenisz- 
kus pasveikinimus isz Chica- 
gos per telegrama, ir Eisenho
weriui prižadėjo savo asmė- 
niszka ir savo partijos visuoti
na parama.
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