
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY.

An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 
that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $6.00;
Vi Year $3.50; Canada $7.00. Advertising Rates on Application.

ŠAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

MAHANOY CITY, PA ’PETNYCZi^ SAUSIO 22,1954 FRIDAY, JANUARY 22 1954)

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS ŲTARNINKA IR BETNYCZIA

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $6 Metams, % Metu $3.50; 
In Kanada: Met ns $7, % Metu $4; In Vokietije, Pietų Amerika, 
Skotlandije.Mets m $9, % Metu $5; Atskiras Saules numeris 8Cts.

Laiszkus .c Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

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

Mn 7 SS=' l EKTERED AT THE MAHANOY CITY, l*A.,i COST OFFICE AS SECOND 
flU / R 1 CLASS MAIL MATTER. UNDER ACT OF MARCH 3, 187!). V. L. BoczkoHNki. Editor and Mgr. pj 65 METAS

Isz Amerikos
Nugalėjo Paralyžiaus

Liga

Labai linksma, nors dar 
vis negali pastovėti, Penny 
Jenson, isz Manhattan 
Beach, California, labai 
džiaugiasi laikydama savo 
szuneli prie saves. Ji buvo 
suparalyžiuota tai baisia 
jaunuju liga “Polio”, 1948 
metuose, ir nuo to laiko tu
rėjo lovoje gulėti. Dabar ji 
gali nors pasėdėti ir turi vil
ties kad ne už ilgo gales ir 
vaikszczioti. “Infantile Pa- 
ralysyis” draugija, kuri kas 
metai varo ir veda vaju del 
deszimtuku, yra iszrokavus 
kad ji padėjo daugiau kaip 
deszimts tukstancziu dole
riu ant szitos mergaites. Tai 
yra daugiau kaip szimtas 
tukstancziu deszimtuku.

Ta draugija ir dabar va
ju veda praszo pagelbos ir 
paramos kad ji galėtu ir ki
tiems panasziai padėti.

NORI PAKELTI
ALGAS

-----------

Kongresmonams Ir
Teisėjams

—

Prezidentas Pritaria

WASHINGTON, D. C. — 
Ana meta buvo paskirta komi
sija isztirti Kongresmonu ir 
Teisėju algas ir praneszti savo 
iszvadas. Ta komisija dabar 
pataria tiems Kongresmenams 
ir Teisėjams pakelti, padidinti 
algas net asztuonios deszimts 
trecziu nuoszimcziu.

Szita komisija pataria pa
kelti Kongresmonu algas nuo 
$15,000 ligi $27,500 ant metu. 
Kongresmonu $15,000 alga da
bar susidaro szitaip: $12,500 
staeziai algos ir $2,500 del isz- 
laidu. Bet ant visu tu pinigu 
Kengresmonai turi mokėti 
taksas.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

NUSZOVE SAVO 
VYRA

.-------
Jis Prasze Kad Ji 

Szautu
—

POTTSTOWN, PA. — Tris- 
deszlmts asztuoniu metu am
žiaus George Zayac pasimirė in 
Pottstown ligonine apie puse 
po keturiu isz ryto, apie devy
nios valandos nuo to laiko ka
da jo žmona buvo ji paszovus 
jųdviejų namuose.

Jis buvo mirtinai paszautas 
miegamajame kambaryje ant 
North Manatawny ulyczios.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

DALGIAUSIU NE
LAIMIU 1953 MET.

NEW YORK. — Trylika di
deliu ir smarkiu viesulu perei
tais metais padare tiek daug 
iszkados ir iszžude tiek daug 
žmonių, kad dabar apdraudos 
kompanijos iszrokoja, kad 
praėjusieji metai turėjo dau
giau tokiu nelaimiu negu bet 
kurie kiti metai, nuo 1947 me
tu.

Metropolitan Insurance (ap
draudos) kompanijos atstovai 
yra iszrokave, kad pereitais 
metais tūkstantis asztuoni 
szimtai žmonių žuvo invairiose 
nelaimėse. Kompanija skaito 
tokias nelaimes tik jeigu pen
ki ar daugiau žmonių jose ant 
sykio žuvo. Reiszkia, pavie- 
nias nelaimes tos kompanijos 
visai nei neskaito szitoje apy
skaitoje.

Per audras ir viesulas žuvo 
puspenkto szirnto žmonių. Vie
na tokia audra, viesulą in Ohio 
Michigan valstijas iszžude ant 
vieno sykio szimta keturios 
deszimts du žmones, Birželio 
(June) menesio asztunta die
na.

Sužeistas Darbininkas Pataria Pagelbetojams

Suvažinėtas prekybinio, 
traukinio, freitkario, Phila- 
delphijcje, Patrick Regan, 
freitkariu inspektorius pa
mokina kitus kaip jie galėtu 
ji isztraukti isz po to freit
kario ratu. Tu ratu stabdžiai 
trekai užsikirto, kai inžinie

12 VAIKEZAI SUIMTI
I 
I“

I Intarti Už 9 Vagystės

PHILADELPHIA, PA. — 
Dvideszimts vieno meto am- 

| žiaus James Daly ir devynioli- 
i kos metu amžiaus Dee xAJlen 
! Horn buvo suimti ir patupdin- 
ti in kalėjimą be jokios kauci
jos. Jiedu yra intarti'už devy
nias vagystes.

Policijantai sako kad tie du 
vaikezai yra prisipažinę kad 
jiedu buvo apvogė asztuonis 
gazolino sztorus. Viena isz tu 
sztoru jie apvogė du sykiu.

Jiedu buvo suaresztucti Su- j 
botoje, kai policijantai jodu 

i sucziupo su pasivogtu automo
biliu. Policijantai jodu vijosi 
per kelis blokus, skvierus kol 
pasivijo. Jaunieji vagiai prie 
visko tuojaus prisipažino. Pa
vogtas automobi ius priguli 
Ponui Joseph Sorgus. Tiedu 
vaikezai buvo ta automobiliu 
pasivogė in Atlantic City, N. 
J., ano menesio dvideszimts

Į asztunta diena.

TROKAS SU AUTO
BUSU SUSIKŪLĖ ____

13 Sužeista
NEWARK, N. J. Trylika 

žmonių buvo sužeista, kai tro- 
&Rs Ir autobusas susimušže, 
Newark mieste. Sužeistųjų tar
pe buvo ir New Jersey valsti
jos Kongresmenas, Peter Ro- 
vino vyresnysis. Jo sūnūs Pe
ter W. Rovino, jaunesnysis bu
vo labai povojingai sužeistas, 
l^aip buvo ir dvideszimts vieno 
meto amžiaus Gabriel Limon- 
gelli, isz Newark miesto. Tro- 
ko draiverys visai nebuvo su
žeistas.

SKAITYKIT
H^=“SAULE”=^

rius greitai freitkari sustab
dė.

Jam buvo abi kojos labai 
sužeistos, ir jis buvo greitai 
nuvesztas in ligonine. Dak
tarai tikisi kad jis pasveiks 
ir sako kad jam ir kojos su
gis.

PREZIDENTAS
PRASZO 25
MILIJONU

-----L.

Del Sveikatos Ap
draudos Kompanijoms

WASHINGTON, D. C. — 
Prez. Dwight D. Eisenhoweris 
pasiuntė Kongresui praszyma 
ar tikriau sakant, pareikalavi- 
ma kad Kongresas paskirtu 
dvideszimts penkis milijonus 
doleriu del Sveikatos Apdrau-

Prezidentas
Dwight Eisenhoweris

dos Kompanijoms.
Jo tas praszymas padėtu 

kolekams, ligoninėms ir tiems 
kurie tiria szirdies ir vėžio li
gas.

Prezidentas nori kad tie pi
nigai padengtu apdraudos 
kompanijos kasztus, kai kuris 
žmogus ilgiau ar labiau serga 
ir kuriam daugiau pagelbos 
reikia, negu apdraudos kompa
nija buvo prižadėjus suteikti.

Eisenhoweris buvo per rin
kimus pasmerkęs ta pasiulini- 
ma kad valdžia parūpintu vi
siems daktarus ir ligonines, 
sakydamas kad socializmas, 
bet dabar ka jis reikalauja tai 
yra kaip tik socializmas. Jis 
neri apdraudos kompanijoms 
pilti pinigus kaip isz maiszo.

Mes dar neesame girdėja 
kad kuri apdraudos kompani
ja butu susibankrutijusi. O da
bar Prezidentas nori toms 
kompanijoms dar musu pini
gus papilti.

Prezidentas iszkilmingai ir 
didingai kaitėjo ir visiems pri- 
parodino kaip Amerikiecziu 
sveikata ir gyvyste per praei
tus penkios deszimts metu pa
gerėjo ir prailgėjo, ^is pripa- 
rode kad penkios deszimts me
tu atgal žmogaus amžius buvo 
tik keturios deszimts devynių 
metu, o dabar jau pasiekė net 
szeszios deszimts asztuoniu 
metu. Kad taip yra niekas ne- 
užginezys, bet ežia ne valdžiai 
aeziu, bet musu Daktarams ir 
tiems kurie pasiszvenczia to
kiam darbui. Valdžia nieko 
bendro ežia neturi ir vargiai 
kada turės. ,

Jis ir kitas ligas iszvardino 
ir iszrokavo kiek žmonių nuo 
tu ligų kas metai žūva ar pasi
lieka kolekos. Bet jau visai ki
tas klausimas kai Prezidentas 
nori kad valdžia ežia insikisz- 
tu. Geriausi ir didžiausi iszra- 
dimai priesz tokias ligas parei-

SUĖMĖ PASZAUTA
JAUNA ŽULIKA

Buvo Paszautas Lovo
je, Bet Paspruko

NEW YORK, N. Y. — Tris 
sykius policijantu paszautas, 
sužeistas, jaunas žulikas, juo
dukas buvo galutinai užtiktas 
ir sueziuptas savo tėvu namuo
se, kur jis stengiesi pasikavo- 
ti.

Jis du sykiu buvo szoves in 
policijantus, bet nepataike. Jo 
draugai, vienas lakūnas karei
vis, buvo sueziupti kai jiedu 
stengiesi pasikavoti po auto- 

i mobiliu.I
Apie puse po dvieju isz ryto 

kai policijantai Vincent Dona
dio ir Edwin Dimmler sėdėjo 
savo automobilyje, iszgirdo 
szuvi. Už keliu sekundų jiedu 
pamate szeszis jaunuolius ku
rie pasidalino po tris ir persi
skyrė. Policijantas Donadio 
greitai inszoko in savo auto
mobiliu ir pradėjo juos sekti, o 
policijantas Dimmler seke 
paskui su automobiliu.

Kai policijantas Donadio 
pasivijo juos ir parode savo 
policijos ženklą, septyniolikos 
metu amžiaus Kenneth Gaynor 
iszsitrauke revolveri ir palei
do viena szuvi in ji. Kiti du 
paspruko ir pasikavojo po sto- 
vineziu automobiliu. Jiedu bu
vo greitai sueziupti, o Gaynor 
pabėgo. Sueziupti yra asztuo- 
niolikos metu amžiaus Frank 
Tarantino ir teipgi asztuonio- 
likos metu amžiaus Alfred Spi
na.

Kitas policijantas Wallace 
Bray pastojo tam beganeziam 
Gaynor kelia, ir užklausė kur 
jis taip skubinasi. Be jokio 
perspėjimo tas jaunuolis iszsi
trauke savo revolveri ir kita 
szuvi paleido in szita policijan- 
ta. Szitas policijantas paleido 
penkis szuvius in ta bėganti 
jaunuoli kuris dingo in ‘apart
ment’ kambarius.

Už trijų valandų policijan
tai atėjo pas Gaynor tėvus ir 
rado ta jaunuoli Ievoje. Jis nu
davė buk jis miega. Kai jie nu
traukė paklodes nuo jo, jie 
pamate kad jis buvo tris sy
kius paszautas. Prie lango lau
ke jie rado kulku del to revol
verio ir dalis to revolverio. Ma
tyti jis norėjo ta revolveri su
ardyti ir iszmesti bet nesuspė
jo. Jis buvo suaresztuotas ir 
nuvesztas in Bellevue kalėjimo 
ligonine. Policijantai sako kad 
jiems neims ilgai ir tuos kitus 
suimti.

TRAUKINYS
SUVAŽINĖJO

MEDŽIOTOJA

ST. CHARLES, MO. — Ke- 
turios deszimts trijų metu tė
vas ir jo vienuolikos metu sū
nūs suspėjo nuszokti nuo tilto 
pirm negu traukinys pravažia- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Sveikina Karaliene

Sargas prie Town Hall, in 
Auckland, New Zealand, la
bai sztarkiai duoda kariszka 
pasveikinimą Anglijos Ka
ralienei Elzbietas Antrajai. 
Karaliene Elzbieta linksmai

SUDŽIOVINTAS
PIENAS, VIENAS 

CENTAS ANT
SVARO

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Agronomijos Szla
bas pranesze kad jis yra par
davės trisdeszimts milijonu 
svaru sudžiovinto pieno Tautu 
Sanjungai del badaujančiu 
vaikucziu.

Tas sudžiovintas pienas bus 
iszsiunstas in Tolimu Rytu 
krasztus, neiszskiriant nei Ja
ponijos nei Korėjos.

Agronomijos Sztabas ta su
džiovinta pieną buvo pirkęs už 
penkiolika centu ant svaro, 
kad palaikius pieno prekes, 
kad pienas ežia, Amerikoje ne- i 
atpigtu per daug.

Valdžia, ar tikriau sakant 
Agronomijos Sztabas teipgi 
pranesza kad jis yra vaiskui, 
armijai pardavės viena milijo
ną svaru sviesto, po penkiolika 
centu ant svaro.

Iki dabar armija yra pirkus 
apie szesziolika milijonu pen
kios deszimts asztuonis tuks- 
tanezius svaru sviesto, už kuri 
ji buvo užmokėjus po szeszios 
deszimts penkis centus ant 
svaro.

Valdžia isz farmeriu perka 
sviesta ir pieną ir moka tiek 
kiek'mes mokame ir paskui 
visai už dyka ar visai už pus
dyke atiduoda ar parduoda, 
kad tiems taimeriams nerei
kėtų pigiau mums parduoti. »

15 ŽUVO ANT 
EROPLANO

VIENNA. — Czekoslovaiki- 
jes State Airline kompanijos 

pripažinsta visu sveikini
mus su pakelta ranka. Ji su 
savo vyru dabar lankosi po 
visus krasztus, kurie dar pa- 
reiszkia isztikimybe Angli
jos karalystei.

didelis eroplanas nukrito ir su
dužo netoli nuo Pragos miesto, 
Sausio dvylikta diena. Penkio
lika žmonių žuvo toje nelai
mėje.

Kaip ta nelaime atsitiko ir 
isz kur ir in kur tas eroplanas 
skrido tuo laiku, Pragos laik- 
raszcziai nepranesza.

Dypuke Isztekes
Už Kareivio

Lubov N. Dimova, dvide
szimts penkių metu dypuke, 
Baltgude, isztekes už Ame- 
rikieczio kareivio, dvide
szimts penkių metu amžiaus 
Daniel F. Calley, isz Turtle t 
Creek, Pa., kuris dabar dar 
randasi Korėjoje,

Jiedu susitiko ir susipa
žino Szvedu ligoninėje Pu
san mieste, Korėjoje, kai jis 
buvo sužeistas. Ji turi maža 
dukrele. Jos vyras Sovietu 
prekybos virszininkas, nu
važiavęs in Mandžiurija, 
1950 metais, tenai ir dingo. 
Ji nuo to laiko nei žodžio isz
jo nėra iszgirdus, ir dabar 
jis skaitomas tarp žuvusiu- 
ju.
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Kas Girdėt
Czia keletą pastaba apie tai, 

kaip biznieriai ir tie mokslin
eziai kurie seka, biznio ir pra
mones eiga Amerikoje:

" • • 1

Szie metai bus geri bizniui, 
bus geri bizniui, bus geri dar
bininkams, bus geri ir inei- 
gorns, pėdoms.

Tai nereiszkia kad visur bus 
taip gerai, bet bendrai imant 
visa kraszta. Kai kuriose vie
tose, kaip mainose, prastai yra 
ir dar praseziau bus ir darbi
ninkams, mainieriams ir biz
nieriams.

Bet szitie mokslineziai kalba 
apie visa kraszta bendrai, ne 
apie kuria viena dali.

■ • • '
Nebus taip gerai kaip pernai 

buvo. Bet niekas to ir nesitiki. 
Pernai viskas buvo kuo augsz- 
cziausia: daugiausia darbu, 
daugiausia, biznio ir daugiau
sia pinigu, nes tai buvo laikas 
ka tik po vainos.

' • • '

Dabar biznis ir darbai ima 
iszsilyginti, gryižiti in savo pa
prastas srove, ir vieta.

• •

Pirmiau tokie mokslineziai. 
pranaszavo tik del keliu me
nesiu, bet dabar jie drąsiai 
pranaszauja del visu metu.

Žinoma kai kuriems dabar 
jau sunkiau ir bus dar sunkiau, 
bet jie vis primena ir pabriežia 
kad jie ežia kalba apie visa 
kraszto bendrai.

Biznieriai turės dirbti sun
kiau, labiau gerintis, .pigiau 
parduoti, nes jiems Medaus 
Menulio dienos jau praėjo.

Sztorninkai turės mažiau 
pelno imti, pigiau parduoti, 
daugiau savo tavora garsinti 
ir maloniau su savo kostume- 
riais apsieiti.

Daug fabriku turės mažiau 
savo tavoro gaminti.

■ • •
Darbininkai gaus ma'žiau 

valandų dirbti, mažiau pedes 
parsinesz namo.

Daug darbininku neteks 
darbo. Bet ežia, dar vis nėra 
baimes kad bedarbes jau užei
na.

Valdžia labai akyliai seka 
ir pramone, bizni ir darha, ir 
yra. pasirengus in talka stoti. 
Jau yra sudarytas planas pra
dėti valdžios statymo darbus, 
kaip buvo per bedarbes laikusi, 
jeigu bus tok i s reikalas.

Repu'blikonai, kurie daugu
moje yra dideli biznieriai da
bar visiszkai negali daleisti 
bedarbes laikus.

Szitie pramones mokslin- 
cziaj sako kad biznis nupuls 
tarlp szeszto ir asztunto nuo- 
ezimezio.

Sziais metais galima tikėtis 
kad apie trys milijonai darbi
ninku bus bedarbo. Bet tai nė
ra ko ežia iszsigasti, kai atsi
mename kad dabar randasi 
beveik szeszios deszimts mili
jonu darbininku kurie turi 
darbus.

Darbininkui darbo sanvaites 
valandos' bus sutrumpintos ir

jis negales tiek užsidirbti kaip 
pernai užsidirbo.

Bendrai imant, darbininkas 
fabrike pernai užsidirbdavo 
apie septynios deszimts du do
leriu. Sziais metais jis gal už
sidirbs apie septynios deszimts 
doleriu lygiai.

Žinoma, kai kurios unijos 
gal per straikas iszsikariaus 
kelis centus daugiau.

Pragyvenimas vargiai at
pigs, bet pasiliks kai]) ir per
nai buvo.

Maistais ii- drabužiai gal bis- 
ki ir atpigs, bet raudos pa
brangs.

Kompanijos ir fabrikantai 
dar vis statysis sau naujus ir 
didesnius fabrikus. Ir tai ge
ras ir sveikas ženklas.

Nauju namu gal net ir dau
giau bus statoma, sziais metais 
negu pernai.

Valdžia gal dar ir daugiau 
pinigu praleis ant apsiginkla
vimo sziais metais. Ir Czia. dar
bininkams ir biznieriams ge
ras ir sveikas ženklas.

Farmeriai gal. bus biski 
praseziau, ju pelnas gal bus 
mažesnis.

F A - B - CELVWI 
arba pradžia 1 
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Dabar Po 25c. ;> 
Saule Publishing Co.,

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

Musu Skaitytojas
« 

Jis skaito musu laikraszti 
Ir seka svieto sanjudi; 
Jis nori viską dažinot, 
Nes jam vis rupi iszgalvot 
Kaip ir kur dalykai stovi; 
Ka pasaulis isz jo nori. 
Ar dalykai eis blogyn, 
Ar žmonija ein’ geryn. 
Jis skaito laikrasztininkus. 
Ir seka korespondentus. 
Jis nesistato su mokslincziais, 
Ir neužsideda su ginezais. 
Bet jis “Saule” pasiskaito, 
Ir jis gauna protui maisto. 
Linksmina ji Taradaika, 
Baltruvienės balabaika. 
Jis skaito vietines žinias 
Apie krikszczynas, vestuves 

ir t. t.
Senesnieji teipgi skaito 
Kas kur mire in kiek laiko. 
Nes “Saule” visur szvieczia, 
Tolimus krasztus palieczia. 
Ji daug girdi, daug ir mato, 
Ir skaitytojams pasako. 
Žmogus skaitantis žines, mato 
nelaimėms ir atsitikimais.

Skaitykit “Saule”

Tie farmeriai, kurie iki sziol 
buvo nustatė savo prekes, bu-

kaustyta skrynele užtiesta. Per 
duris in kita perskyra . buvo

vo in,sake sztorninkams už 
kiek jiems valia tie daigtai 
parduoti ir nei centu pigiau, 
dabai- jau liaujasi taip dare, li
tai sztorninkams in sveikata. 
Nes, pirmiau sztorninkai jau
tiesi nuskriausti: jiems nebuvo 
valia už pigiau parduoti, o tos 
dideles “Wholesale” kompa
nijos 'parduodavo tuos daigtus 
už daug pigiau. Dabar visi už 
liek pat tuos daigtus parduos.

PONAS IR :: ::
:: :: SZIAUCZIUS

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

inatyt stubele Onukos, su ma
žu langelu czystai numazgota, 
kaip ir pirmas langelis buvo 
atidarytas, o kvepėjimas ber
žu ir kvietkeliu laukiniu pri- 
p ii dine jo st ubas.

Senis susirgelaves, užsimis
lines sėdo ant lovos, Morkus 
ant suolo, Onuka prisijuosus 
žiurksztuka, mitri ir greita 
kaipo peluke pradėjo trustis 
apie vakariene. Kada niekada 
atsiszaukinejo linksniu nekal
tu žodeliu, linksmai nusiszyjp- 
sodama, tai dirstelėjo ant Mor
kaus, kuris nuo josios akiu ne 
'atitraukė, o kada tiktai susiti
ko josios žvigterejima, ne pa- 
žinstamas ligi sziol jam jaus- 
los kokios tai ne apraszytos 
laimes ir ramybes pripildinejo 
jo cluszia.

Mergaite buvo prasta lig 
laukine, nes buvo drąsi kaipo 
kūdikis, ba da, jokios slaptos 
gėdos nepažinojo. Matomai no
rėjo suramini nuludusi seni 
apsakinėdama, apie szi, apie 
ta, apie ta, apie ta ka dasi'žino- 
jo kelionėje pas savo ožkas, 
kaimo. V Įšok e s kaimiszkas 
naujienas pati iszsimislinejo 
mat neatbūtinai norėjo kuom 
nors iszskirstyt misles senio.'

Dovanai stengėsi apipasa- 
kot seniui aipie Valka, apie už- 
derejima, apie jovus, kas dau
giaaše Užiminėjo kluonini eka- 
noma, apie lietu su griausmais, 
kas turėjo užstot nakezia, ba 
isz, ryto rasos nebuvo, apie tai 
jog mate kleboną, kuris apie 
seni klausėsi, apie savo ožkas 
apie kaimynus, nes tuolaik se
ni niekas neužiminejo ir buk 
nieko jis negirdėjo ka jam pa
sakojo anūke, norėdama sura
mint.

Nuleido galva, suraukė kak
ta nuleido skruostus ir sėdėjo 
nesijudindamas.

Ant galo Ona priėjo net prie 
jo ir Iiucžiuodama. jo ranka 
.pradėjo jam ka tokio kalbėt in 
ausi, po tam atsiklaupė priesz 
ji norėdama pažiūrėt jam in 
akis ir teip jam nedavė ramy
bes, kad net senis nor tylėda
mas turėjo prispaust ja prie 
savo szirdies, nes graudžiai in- 
si verke.

Morkus 'žiuri ant senio ir 
gerai žino ir dasiprato misles 
senio ir baime jo.

Senas diedas bijojosi da 
smerties ir palikt sierata. savo 
anūke, kuri be alpgibbos pra- 
pult galėtu.

— Dovanai asz teip dideli 
sau rūpesti užduodu, tarė ant 
galo senis czion kitokios ro
dos negali but, kaip tiktai tam 
piktadariu isz akiu iszeit lig 
kol ne pamirsz apie mus. Alau 
senam gal jau Dievas nedaleis- 
tu padaryt nieko blogo negali, 
o tu Onuka turėsi eit ant ko
kios saiiA^iites in Volka pas 
JeramijaSziene verpt. Pabusi 
ten koki laika., o kaip1 karta, 
antra bus czion ir tavęs nema
tys tai duos ramybe mums ir 
pamirsz apie mus.

— Arba, tai asz galu teip 
jus apleist, paklausė nusiszyp- 
sodama Onuka, o ka-gi veiksi
te be manės? Kokia rodą, sau 
duosite?

— O! Ar jau mistini jog 
sau rodos neduosiu be tavęs! 
Kas jau czia man, ar tiek daug 
reike vaikszcziojimo apie ma
ne isztikro daugiau yra vaik
szcziojimo apie tavo ožkas! 
Daug nevalgau, ugni sau susi
kurt mokėsiu, ir kruopu sau 
iszsivirt pataikysiu; -bus biski

atkerszins ir ant savo pasta
tys. Baisus yra. tironus ant 
žmonių be szirdies tiktai dide
li kariszti turi.

— Nesibijokite! Tarė Mor
kus, aSz czion da kėlės dienas 
valkiotis turiu tojoj aplinkinai 
tai vis vakarais atlankysiu jus.

— Dekavoju tau mano sū
nau! Nes kas diena, kas adyiia 
stebesesia, apie mano anūke. 
J i jie stabo je neiszsed.es: jau
nam reike ir saules ir szviežio 
oro, ir luosybes, sunku ja lai
kyt, o kas-gi mums, ožkas pa
ganytu ir apie duona kaime 
pasirūpintu?

O czion dabar baisu bus man 
ja iszleist isz stubos.

— O nesibijokite dieduk 
mano, atsiszauke Onuka, jau 
apsispakaijinus stubeleje. Ži
nau asz takus kur arklys ne 
eis, o pavyt, ne pavys, o ant 
reszto jeigu ir jis mane pavy
tu tai k a jis man blogo pada
rys?

Paprastinai pakalbės pasi
juoks tai ir viskas, nes asz ji 
pergalėsiu, jog nueis sau, kaip 
muilą, suvalgęs. Jau tai treczia 
diena, kaip teip mane vaikosi, 
o sziandien kad man ožkas išz- 
siskirste, turėjau sugrysztie 
tokiu taku, kuriom galėjo net 
czion p arsi vyt paskui mane.

Senis tylėjo užsimislines, 
Morkus insi'žiurinejo in gražia 
galvele mergaites, kuri stovė
jo duryse stubeles Inksmai žiu-; 
reclama tai in seneli, tai in sve- 
czia, kad Morkui rodėsi buk 
girdėjo ja kalbanczia. in ji ty
kiai, tiktai suprast negalėjo, 
nes kas jam buvo girdėt teip 
mielo, jog norėtu amži praleist 
tokioje tylintyje kalboje, to
kiose jauslose szirdyje. Pradė
jo jau temt lauke ir senis nu
vedė vaikina in savo stubele. 
Puikesne buvo viduryje, negu 
žiūrint isz lauko, galima, buvo 
tikėtis.

Dabino ja daigtai geresnio 
buvimo ir turtingesnes praei
tos.

Aplinkui prie sienų buvo 
pastato suolai, czystai numaz
goti, grindos buvo isžbarstytos 
gražiom geltonom pieskom, pe- 
czius ir kaminas gralžiai iszbal- 
tinti visur buvo c-zysta pared- 
kas. Lova senio stovėjo kam
pe prie sienos gralžiai paklota, 
augpzcziau lovos ant sienos ka
bojo medžioklinis krepszis ir 
paveikslas Szveneziausios Ma
rijos, priesz abrozo kabojo ži- 
bintaito, žomiaus vainikas nu
pintas iSz kvepeneziu žolineliu 
ir verba užkiszta už abrozo.

Mažas czystas stalelis stovė
jo kitam kampe. Szale stalo 
ant sienos kabojo senoviszka 
puczka ir skurinis pintas bizū
nas, kepure baronine ir lazda. 
Prie lovos stovėjo drueziaiap- 

ilgu be tavęs nes ka daryt.
— E, duotumėt pakaju bi

jotis ponaiezio! O ka jis man 
padarys paszposauje, tai ir po 
viskaip.

Senis pažiurėjo ant Morkaus 
buk norėjo ka tokio pasakyt, 
ko prie Onos nedryso, tiktai 
krestelejo peczais.

— Jau jeigu kalbu, tai 
klausyt reike tarė senis rytoj 
anksti eisi pas Jereniijasziene 
ir pabusi ton keliolika dienu 
ligi kol tasai užpuolikas ne ap- 
sima.l szys.

— O kaip Dieva m ylų ne 
iszlaikysu nematant, jusu.

— Na tai ten kada jeigo ne 
graži lietinga diena bus, galėsi 
ateit atsilankyt pas mane.

O ryt, o t geras pakeleivingas 
nuves tave tai ja p ai i dės nor 
isztolo.

— Jus dieduk mano, turite 
kanecz neunane už kūdiki! Ar
ba tai asz sau rodos ne duosiu ? 
O! ho! Pirmiause tiktai asz ir 
mano ožkos žino, kaipo asz. vi
sus takus ir fakelus antra ve
jas gal mane davytu.

— O ark]i s, paklausė senis.
— Arki i s ten neužais, ku r 

asz eisiu.
— Arklys eis visur kur 

'žmogus eis, dadave senis atsi
dūsi as.

Dabar Onuka pažiurėjo in 
Morkų buk norėjo jam pasakyt 
jog senis pats nežino ko bijosi.

— Ko asz turiu sėdėt ten 
Jercmijeszicnia! Dadave arba 
tai misiinate neilgu bus be ju
su, be mano stubeles ir be ma
no ožkų?

Asz czion teip pripratau, isz 
mažumeiies, teip. ižinau kožna 
akmeni, kožna krūmeli, kožna 
medeli, kožna kalneli ir takeli, 
jog czion man t ik linksma kai
po namie, o Valkoj jau .svetima 
szalisman.

— Jau cZ/ion man amžius 
negyvent, o <po tam czion tau 
vienai ne but, kaip rasis žmo
gus kuris rauku, tau paduos, 
t ai tu rosi nueit p aisk u i j i!

— O ne! Atsake jauna mer
gina, o ne! Isz czion asz niekur 
neeisiu man toj šlubeliai teip 
miela linksma, kad rodos ant 
palociaus nemainytau.

Mane czion nevet. ir žvirb
liai pažinsta. O kais-gi mane ga
li isz vary t isz czion?

— A7argas tave iszvarys! 
Atsidusęs giliai atsake senelis.

— Kokis vargas?
Arba tai žmogui daug reike ?
Duona vanduo, pastoge, o Už

stos pažinsiamas! svietas ant 
kurio pažiūrėt linksma tai ir 
gana!

— Szi andien! Tare sen is i r 
palingavo su galva..

—Toliaus Bus—

užliekni. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

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

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

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 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, 
?6 puslapiu. 25c.

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

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

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

No.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.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.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.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa- 

I 
slapti. 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.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

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

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1953 f

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 

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

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

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

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

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

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

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

Kitokios Knygos

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

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

180%—Kvitu Knygute 
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 Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
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. 35c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

H5F 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 siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

HSF Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi- Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa,t - ĮJ. S. <

neiszsed.es


Ponas ir Sziauczius
j ‘ * X ‘ 1 • t ; » J

(Tasa)

* . . . nNoretbu ir daugiau girdot, 
nes jau naktis užeina, reike 
kur eit nakvynes jieszkot.

— Nakvynes? Tarė senis 
ha! Jeigu norėtumėt, tai galė
tumėt ir czion pas mane per- 
gulet. Asz ir mano Onuka tupi
me savo namelyje dvi persky- 
ras, kožuas sau po stabuke, o 
priek tam yra da ir kamareite 
kur szienas sudėtas del oszku, 
lai ir antpaklojimo užtekėtu.

— Bet asz jums perszka- 
dinsiu!

— E, duokit pakaju!
Teisybe, jog senas diedas ne- 

r priims jus puikiai, b a neturiu 
■ kuom, nes asz geros szirdies. 

Szmotelis duonos, nor juodos, 
ha yra szmotelis ožkos sūrio, 
da rasis vanduoj isz szaltinio 
biski koszes, tai ir vakariene.

— Jeigu mažai turite, tai 
yra sunku jus krividyt, tarė 
Morkus.

— O duokit pakajir, nerei
kia. Biednas noringai su kožnu 
dalinasi, ba. ryt kas jam reikės 
del gyvenimo yrapais. Dieva ki- 
szeniuje. Teisybe mažai turime 
ir tai isz Apveizdos' Dievo tik
tai nes kokia tai linksmybe ko
kis tai džiaugsmas pasidalint 
paskutiniu kąsniu.

— Isz ko jus czion gyvena
te? Paklausė Morkus.

— Isz apveizdos Dievo, 
iszsili pinau sau szita stub ūke 
kaip matote, jau bus tam de- 
szimts su virszum metu ir nie
kas man jos neužgina, nei at
ima iszdirbau szmotuka dirvos 
del darželio, tai ten ka nors 
laikai ipasieja. Turiu kėlės ož
kas, o kol pa ji ogu teko tai bed- 
norka bovinausi, o ir mano 
Onuka ■ netinginiauje. Visas 
mano rūpestis yra, kas su taje 
mano neibage Onuke stosis ka
da asz.ilk i s užmerksiu?

Negales czion vienai gyvent 
stubeleje, lokei jaunai siera- 
tai, o tai pirmutinis vilkas nu
tvertu nelaiminga ir prapuldi- 
tu, saugok Dieve mergina! O 
kad ne tas mane ant svieto szio 
laikytu tai jau senei verta se
nom akimis užsimerkt ir atsil- 
set amžinai. Ba ir laikas! Tu
riu kone szimta metu, ba bu
vau jau vaiku kaip pamenu 
kada Jonas III Soibeskis jo 
mylista karalius isz jo jo priesz 
Turkus gelbėt Viedniu.

—■ Ne turite giminiu?
— Giminiu! Gyvos duszios!

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
-----

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios / 
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. 

Asz mažu vaikucziu likausi 
pargabentas in ezionais isz 
Mozovvszo isz po Ploeko ir vi
sa amži savo bzioit pergyve
nau.

Viena turėjau dukterį o po 
tai tiktai viena man Onuka, 
anūke liko ir tiktai mudu abu
du gimine esame ant plataus

Girdėjau kad vienam mieste
Sch uyl k i 11 o paviete, 

Kaip nusides tai nežino 
Merginos siunst pradeda, 
Neatsimena kas tai geda, 
P'risiriszimo prie namo 

neturi, 
Tiktai kur užkaboris 

tamsus žiuri, 
O jeigu koki autobila 

szvi Ipian t. i szgirsta, 
Tai isz džiaugsmo net 

nutirpsta, 
Badai ir guzule gerai 

sriaubė, 
Tai. kaip versziukai buiza 

riaukia. 
Vienu maukiu iszriauke, 

Visai nuo jos nesusirauke. 
Autobiliais in kitas vietas 

traukia, 
Žino kad vyrukai ant ju

ta ūki a. 
Kurie gerai ūžt ryt uos, 
Ir pinigais apdovanos. 
Ar žinote jus beprotes, 
Kad darote sau daug 

bledies, 
Visi jau su pirsztais bado, 
Kaip ant niekiausiu rodo.

Geriausia kad jus 
apsim ai szy t m n e te, 

Rankoves gerai 
u'zsiraitotumet. 

Namu darbelius dirbkite, 
Ir gerai kampus isz,valykite.

n* rt*

Tula, bobele isz Pittsburgha, 
Klause ipais mane:

Kas tai yra bucziavimas? 
Mano atsakymai tokis: 

Bucziavimas yra tai pumpa 
Intraukenti smalguma ir 

laime;
Bucziavimas meilingas yra 

tai peczetis, 
Iszspanstas ant akto • 

g e r v ai i n g o s su t ai k os.

Teisybe

Motere patogi, o pikta, 
panaszi yra in žibanti czeve- 
ryka, kuris gražiai ant ko
jos iszrodo, o velniszkai 
spaudžia.

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratai s.

“SAULS” MAHAKOY CITY,

dingas ir ne duos prapult sie- 
rafom!

— Gerai darote jog jame 
turite vilti, nieko Jis da ne ap
leido ir niekam neatsako kas 
Jo tikrai praiszo.

— Žinau-gi asz tai per ilga 
gyvenimą, geriau nuo jusu, tai 
toj apveizda. Dievo, jog gyve
name, ba mus maitina, buk 
pauksztelius savo apvaizda, 
mums nematoma. Arba ir tas 
neapveizda Dievo, jog laiko 
mane ligi kol nebusiu rainus, 
apie mano sierata? '

Dabar jau ir daiilbuotis ne 
pajiegu, o duonos yra! Svietas 
jau man nubodo! Trokszta du- 
szia pas Dieva, nes mirt da. ne 
laikas! Tai tiktai apveizda 
Dievo, jog davė jis man ta šlu
bele užsigy'vent, jau kur kitur 
rodos man, kad ne dalaiky- 
czia! Czion teip malsziu, jog ne 
girdėt kaip gy venimas plauke. 
Pripratęs isz jaunu dienu prie 
lauku, kalnu, prie gryno dan
gaus, žiurau ant to vis ir prie- 
inenu sau praeitus mano me
tus geresnius, o daug geres
nius!

Morkus užsiimi,slines neper- 
traukinejo apsakimo senio ku
ris kalbėjo; glostydamas savo 
žila barzda, tankiai žiurėjo in 
ta szali isz katros tikėjosi sa
vo Onukes sugrysztanczios.

Saule jau buvo nusileidus, o 
dangus pradėjo temt, rytu sza- 
lyje, tiktai vakaro pažaras da 
szviete, rodos girdėt buvo Mo
vimas kaimynes ir daineles 
piemenų antrinamos garsu 
tarp kalnu.

Staigai skubai einanti nuo 
kalno su keliolika ožkų ir su 
pundu žagaru ant galvos, pa,- 
sirode mergina,.

Basą su raudonu aiidarokai- 
cziu ir su grąžais baltais 
marszkinais, plaukus turėjo 
szviesai geltonus, kurie buvo- 
supinti in dvi kasas ir karoję 
per peczius lig tiesaus ir mitro 
liemenio. Onuka bego paskui 
ožkas kaip ožkaite paszokine- 
dama ir neramiai nuolatos atsi- 
griszdama atgal dairėsi buk 
rodos kad ja, kas vijosi.

Gražus josios veidelis, kuris 
iszrode ant kūdikio nekalto, 
buvo paraudonavęs nekaltas 
ipalžiurejimas, buvo dabar ne- 
spakainas ir nesistebejas bėg
dama ir dairydamasi in szalis 
barstė žagarus, kuriuos surin
ko del iszvirimo vakarienes.

Paregėjus sėdinti aut slenks- 
czio dieduką, o ir svetima žmo
gų susilaiko, pataisė savo 
plaukus pundą žagaru, ir arti
nosi prie stubos paniaželi, ka
da buvo arti šlubeles da. karta 
apsidairė atsigryžus ir priėjo 
prie stubeles. Morkus žiurėjo 
in ja su didelu akyvumu ir ko
kiu tai pasigailėjimu, vienkart 
ir jauslu, vienkart ir jausta 
džiaugsmo. Norint buvo apde
ginta saules, ibiednei pasirė
džius, buvo graži, kaip mažai 
tokiu randasi, o savyje turėjo 
ka tokio logadno ir meilaus, 
kad kas tik ja, pamate, kokis 
praeigis tai nor norėdamas tu
rėjo da karta atsigryszt ir pa
žiūrėt ant josios, buk ant ko
kio navatno regėjimo.

— Tai kas tokio navatno, 
tarė senis, jog sugryszta be 
daineles, bėga, teip skubai.

Niekados asz tokia da nema- 
cziau.

— —T”- - TWBSHW

Vos tuos žodžius senis iszta- 
re, kad sztai isz užkalno iszjo- 
jo reitolis ant arklo, gražiai 
medžiokliszkai pasirodęs, ba 
jaunas, iszibales, su piktu nusi-

James Healy, penkios de- 
szimts szesziu metu amžiaus, 
supaneziotas, buvo patup- 
dintas in kalėjimą, New 
York mieste. Jis yra intar- 
tas už savo žmonos sukapuo- 
jima ant smert, jos sesers 
kambariuose.

Po deszinei pclicijantas

laiko ant ranku keturiu me
tu James Healy, kuris mie
gojo szalia savo motinos kai 
jo tėvas jo motina sukapuo- 
jo. Sūnelis per aszaras pra
sme kad tėvas liautųsi ir ne
sužeistu jo motinėlė. Sūne
lis teipgi buvo sužeistas sa
vo pasiutusio, patrakusio
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szypsojimu ir užsidegusiu vei
du.

Morkus tuojaus pažino- jame

pakeleving’a su kuriuom susi
tiko girioje pas kareziama, ba 
buvo tai Jonas.

tėvo. Policijantas ji nuveže 
in Metropolitan ligonine.

Tėvas polici j autams kalė
jime pasiaiszkino, kad jis 
nenorėjo sužeisti savo sūne
lio, bet kad jis pasipynė po 
kojomis ir netyczia buvo su
žeistas.

o □ o
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Mrs. Paul Crosley 
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Mrs. Pau! Crosley

si!
'Tai kalbėdamas paregėjo ir 

pažino Morkų, ir pažiurėjo ant 
seno. Senis norint jau pagal sa
vo amži, suvis buvo nedrūtas, 
nes paszoko nuo slenkscziu ir 
kratydamas lazda norėjo ka 
tokio pasakyt, nes baisi rūsty
be užvirė jo szirdyje ir žodžio 
isztart negalėjo.

— Ko vaikotės paskui mer
gaite ! Paszauke ant galo senis. 
Ar turite Dieva szirdyje gaz- 
dint ta riebagele!

— Nes ka? Paklausė Jo
nas, sulaikydamas arkli, ka tai 
mis] in ate man uždraust?

— O kas, jeigu ne asz? At
sake senis, mano tai kūdikis.

— Ir kas isz to!
Gerai, jog žinau kad justi 

žinosiu kur ji'eSzkot.
Senis drebėjo nuo rūstybes.
Be Dievo szirdyje!
Be Dievo, paszauke rūstin

gai senis, grasindamasis su laz
da, o kad man dabar butu ma
no jauni metai pamokintau asz 
tave ponaiti.

— Tu! Tu! Paszauke Jo
nas o akyse jo užbližgejo- bai
si rūstybe, suspaudė pentinais 
arkli paszoku prie seno pakel
damas nagaika norėdamas nu
leist ja ant senio. Onuka sukli
ko baisiai apsikabino in glebi 
seni, o Morkus nutveręs savo 
lazda ir paszoku priesz, Joną, 
užstojas seni rūstingu žvilgte
rėjimu pamieraves Joną pa
szauke.

— Ne žingsnio toliausi Ba 
galva tau sudaužysiu!

— Tu man? Valkata! Pa
szauke Jonas ir užsimojo ant 
jo, nes lig spėjo ranka nuleist 
žemyn jau nuo arklio numestas 
gulėjo ant žemes.

Morkus prikėlė ji nuo- žemes 
ir nenorėdamas isz pergalėji
mo naudotis. Kelkis ponaiti, 
tarė sėskis ant arklio; ir jok sau 
su Dievu, nes daugiau nesiro
dyk in ezionais.

Jonas smagiai užszoko ant 
arklio, suspaudė pentinais su 
dideliu piktumu ir žvilgtere- 
jes baisiom žibanezioms, aki
mis pasigrasines su ranka pa
szauke :

— Palaukyt, tai da ne ga
las tam! Žalycos netoli nuo 
Valkos, o randytojas Zalycu 
duosis jums save! Paminėkit 
sziandeninia diena!

— Paminkyt teipo-gi jus, 
atsake Morkus jog asz czion 
ant jusu lauksiu!

. Jonas užkirtęs arkli greitai 
nujojo.

— Dieve jums užmokėk ta
re senis greieziau puldamas 
negu sėsdamas ant slenkszezio 
ir užsiėmė plika savo kakta su 
delnais. Dieve jums užmokėk! 
Daugiau isztart nieko negalė
jo. . ’

Onuka jau buvo nuėjus in 
st ube! e. «

— Tai randytojas Zalycu! 
Tarė po valandai senis. Nege
rove davė jam. pamatyt Onuka,, 
dabar nei dienos nei nakties ne 
bus man rami.

Girdėjau asz apie jo pasiel
gimą ! Mislinau sau jog da gy
vensiu czion mano amži, nes 
dabar ne ilgai gal busiu czion 
su mano Onuka! Zalycos ne to
li, ne duos mums pakautas man

[Tasa Ant 2 Puslapio]

— O toki pribuvau net ant 
vietos mano uogele ! Paszauke 
Jonas žinau dabar kur slcpic-

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai 
Saule Publishing Company, 
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Žinios Vietines
— Albertas Navickas, isz 

Shenadoro, lankėsi mieste su 
reikalais, tai pg i at I an k e ‘ ‘ Sau
les” Redakcija, kuris atnauji
no prenumerata del savo tėve
lio p. Aleksandra Navicką., ku
ris skaito "Saule” jau nuo 
daugelis metu. — Aoziu Alber
toje už atsilankyma.

— Subatoj (pripuola Szv. 
Reimundo ir Szv. Motinos Ma
rijos, o Tautiszka Vardine: 
Tosze. Ir ta diena: 1880 m., 
Amerikos mainieriai susiorga
nizavo, vienybe sudarė.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola treczia Nedelia ;po 
Trijų Karalių ir Szv. Timotie- 
jo, o Tautiszka Vardine: Rai
nis. Taipgi ta diena: 1899 m., 
Humphrey O’Sullivan invede 
mada, uždėti gumines karkas 
ant czeveryku, iki tada visi, 
moterys ir vyrai nesziojo tik 
skaros karkas ant savo czeve- 
ryku ar czebatu.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Povylo atsivertimo1, o Tautisz
ka Vardine: Patole. Ir ta die
na: 1932 m., Japonai insibriau- 
ja in Shanghai. Amerika per
spėja Japonus gerbti Ameri
kos piliecziu teises tame mies
te; 1946 m., Mainieriu bosas 
John L. Lewisas su savo unija 
prisijungia prie Darbo Fede
racijos, isz kurios jis su savo 
mainieriais buvo pasitraukęs 
1936 metuose; 1915 m., užbaig
ta statyt telefonas skersai ma
res ir alpi ink visa svietą..

— Utarninke 'pripuola Szv. 
Polikarpo, o Tautiszka Vardi
ne: Szarke. Ir ta diena: 1950 
m., žemes drebėjimas Iran 
kraszte, dvideszimts žmonių 
žuvo; 1880 m., gimė Generolas 
Douglas MacArthuris, kuris 
buvo Armijos Sztabo ir Prezi
dento' Harry Truma.no prava
lytas, už tai kad jis prasze ir 
reikalavo tokio karo Korėjoje, 
kuri dabar ir Armios Sztaibas 
ir Prezidentas Harry1 Truma- 
nas dabar rengiasi vesti; 1939 
m., Barcelona miestas pasiduo
da, Ispanijos tautininkai trau
kiasi in kalnus nuo Komunis
tu; 1947 m., garsi gražuole ir 
Metropolitan Operos daininin
ke ir Hollywood loszike, Grace 
Moore, keturios deszimts pen
kių metu amžiaus, žuvo ero- 
plano nelaimėje Copenhagen 
mieste. Toje nelaimėje žuvo ir 
Szvedijos Karalaitis Gustavus 
Adolphus. Isz viso dvideszimts 
žmonių žuvo szitoje nelaimėjo, 
taipgi ta diena menulio atmai
na: Delczia; 1951 m., Valdžia 
nustato kaisztu ir algų mokė
jimą, kad viskas dar. labiau ne- 
,pabrangtu ir kad darbininkai 
perdaug nereikalautu, bet nie-
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ko isz to neiszejo; 1951 m., 
Anglijos valdžia dar mažiau 
.mėsos paskiria 'Siavo žmonėms. 
Angiai dabar gauna tik treczia 
dalis maisto prilyginus prie 
klek jie gaudavo per puti ką
rą.

— Vincentas Aleksandra- 
vtežins (Alex), nuo 222 W. 
Pine uly., gydosi in Pottsville 
ligonbuteje.

Shenandoah, Pa. — Antanas 
E. Juozaitis, nuo 22 N. Chest
nut uly., pasimirė Panedelyje, 
savo namuose. Gimęs Lietuvo
je, atvyko in Shenadoryje 1914 
metuose. Buvo angliakasis. 
Paskutini kartu dirbo Maple 
Hill kasyklose. Paliko savo 
paezia Ona; penkios dukterys: 
Ona Karalaitiene isz Horners
ville, N. J., Mare Szavaliene, 
.Jamaica, N. Y., Adele Berryl, 
San Diego, Calif., Veronika 
Linkiene, Flushing, N. Y., ir 
Jenina, New Jersey. Taipgi 
tris anūkas ir broli Prana, 
Hartford, Conn. Laidotuves 
invyks Suba.tos ryta su apiego- 
mis in Szv. Jurgio bažnyiczioje 
9 valanda ir palaidos: in para
pijos kapinėse. Graborius L. 
Czaikowski laidos.

VAIKEZAI SUDAU
ŽĖ PASIVOGTA 

TROKA
PHILADELPHIA, PA. — 

Policijantas buvo sužeistas kai 
jis vijosi du vaikezu kurie bu
vo pasivogė troka, kuri ji su
daužė bebėgdami nuo polici
jos. Policijantas Anthony Bar
bari su savo draugu policijan- 
tu John Reisenwitz pamate 
troka pravažiuojanti pro rau- 
duona szviesa prie Woodland 
ir Island Road apie ketvirta 
valanda isz ryto.

Jiedu pradėjo vytis ta troka. 
Barbari paleido tris szuvius 
kai jiedu ta troka per tris my
lias vijosi ant slidžiu ulyežiu 
ir keliu. Ant Church Lane, ne
toli nuo Decar ulyczios tas tro- 
kas paslydo ant ledo ir sudužo 
in tvora.

Du jauni vaikezai iszszoko 
isz to troko ir pradėjo bėgti. 
Policijantai Barbari ir Reisen
witz sustabdė savo automobi
liu ir pradėjo pešti tu vaikezu 
vytis. Barbari paslydo ant le
do ir parpuolė. Reisenwitz su- 
cziupo viena isz tu vaikezu. 
Antras paspruko. Barbari bu
vo nuvesztas in Mercy-Doug
lass ligonine. Jam pecziai bu
vo sužeisti kai jis parpuolė 
ant ledo. Policija sako kad tas 
trokas buvo pavogtas nuo Da
vid Wagner. Sucziuptas vaike
zas yra devyniolikos metu ir 
gyvena Chester, Pa. Policija 
sako kad bus labai lengva ir 
jo drauga dabar suimti.

POLICIJANTAS
SUIMTAS

PHILADELPHIA, PA. — 
Keturios deszimts septynių 
metu amžiaus policijantas, 
Charles Hillock yra suaresz- 
tuotas ir yra kaltinamas už nu- 
žudinima savo žmonos, ketu
rios deszimts asztuoniu metu 
amžiaus Katarinos.

Policijantas Hillock paleido 
szuvi in savo žmona, kai jis 
stovėjo ant savo namu gonku, 
poreziu, kalbėdamas su kitais 
dvejais policijantais, kurie bu
vo ateje ji perszneketi ir ji su 
jo žmona sutaikinti. Jo revol

verio kulka pataikė jo žmonai 
staeziai in veidą.

Tas szuvis prikėlė du isz 
jųdviejų keturiu vaikucziu. 
Kiti du vaikucziai tuo laiku 
nebuvo namie.

Policijantas Hillock sako 
kad apie antra valanda isz ry
to jis pabudo, kai iszgirdo ka 
ners vaikszcziojant žemai. Kai 
jis atidarė duris, jo žmona jam 
reže per galva su kokiu kietu 
daigtu. Jis ja iszstume isz stu
los.

Už pusvalandžio policijan
tai Nicholas LaRose ir Con
stantine Primiano pribuvo te
nai kai susiedai pranesze kad 
tenai baisus lermas. Jiedu su
sitiko su Ponia Hillock ant 
ulyczios prie jos namu, ir jai 
insake pasilikti tenai kol jiedu 
isztirs kas tenai darosi. Poli
cijantas Hillock pasitiko todu 
policijantu prie duriu. Kai 
tiedu policijantai su juo szne- 
kejosi, jo žmona pradėjo tre- 
pais lipti in savo namus. Jis 
tada iszsitrauke savo policijos 
revolveri ir paleido szuvi jai 
staeziai in veidą. Tiedu polici
jantai ji tuojaus sugriebė ir 
atėmė isz jo ta revolveri. Dak
tarai greitai pribuvo bet žmo
na jau buvo negyva.

NUSZAUTAS PER 
GINCZUS

PHILADELPHIA, PA. — 
Trisdeszimts vieno meto am
žiaus Nesbitt Littlejohn pasi
mirė Szvento Juozapo ligoni
nėje, vienuolika valandų po to 
kai jis buvo nuszautas per gin- 
czus ant ulyczios.

Policijantai sako kad Little
john draivino savo automobi
liu ant Van Pelt ulyczios, tarp 
Norris ir Berks ulycziu, apie 
puse po trijų isz ryto, kai jo 
automobilius susitiko su dvi
deszimts septynių metu am
žiaus John Vaughan automo
biliu.

Ant ulyczios abieju pusiu 
buvo daug sniego prikrauta ir 
tik vienas automobilius galėjo 
pravažiuoti, ir nei vienas nei 
kitas draiverys nenusileido ir 
nenorėjo važiuoti atgal antra 
praleisti. Jiedu kelis sykius 
viens kita bumpterejo, stumte
lėjo ir paskui jiedu iszlipo isz 
savo automobiliu ir artinosi 
prie viens kito. Abudu paszie- 
liszkai inpyke.

Vaughan iszsitrauke revol
veri ir paleido tris szuvius. Pa- 
szauto Littlejohn brolis, My
kolas, dvideszimts septynių 
metu amžiaus nuveže savo bro
li in Szvento Juozapo ligonine. 
Jis pasimirė nuo szuviu in jo 
galva ir krutinę.

Policijantai sako kad Vaug
han tada pabėgo, bet vėliau 
pats pasidavė policijai. Jis bu
vo patupdintas in Moyamen- 
sing kalėjimą ir bus kaltina
mas už žmogžudyste.

SZEIMYNA SUSIRGO 
NUO ANGLIŲ GAŽO

Motina Iszgelbejo 6 
Vaikus

PHILADELPHIA, PA. — 
Dvideszimts devynių metu am
žiaus Ponia Elzbieta Becker, 
pabudo apie treczia valanda 
isz ryto su baisiai sopanezia 
galva. Ji pabudino savo vyra, 
trisdeszimts keturiu metu am
žiaus Danielių.

"Czia kas nors negerai,” ji 
savo vyrui sake. Jis tuojaus 
suprato kad tai gazai nuo ang
lių pecziaus, ir jis greitai nu
siskubino in skiepą, pažiūrėti 
pecziaus.

Ponia Becker nuėjo in antra 
savo, namu augszti ir pabudino 
savo szesziu metu sūneli, Ro
bert, kuris tuojaus labai su
sirgo. Ji nunesze ji žemyn ir 
paguldė ant sofos. Jis iszrode 
visai be sanmones.

Ponia Becker greitai nusi
skubino in treczia augszti ir 
kitus savo vaikuczius pabudi
no. Ji visus ar nuvede ar nu 
nesze žemyn ir paguldė ant 
grindų. Dvi josios dukreles 
teipgi labai susirgo kai tik bu
vo pabudintos.

Jos vyras tuo laiku buvo isz- 
krietes visas žarijas isz pe
cziaus, buvo atidaręs visus lan
gus ir paskui paszauke polici- 
jantus ir ugniagesius. Visus 
vaikus ugniagesiai tuojaus at
gaivino, iszimant deszimts me
tu Thomas, kuris su savo moti
na, Ponia Becker buvo nuvesz
tas in Szv. Marijos ligonine.

TRAUKINYS
SUVAŽINĖJO

MEDŽIOTOJA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vo. Bet ju draugas medžioto
jas stengiesi perbėgti per ta 
tilta ir buvo to traukinio suva
žinėtas.

>

Suvažinėtas medžiotojas bu
vo trisdeszimts vieno meto am
žiaus Gene Callanan, troko 
draiverys isz St. Louis. Jis me
džiojo zuikiu su Fred Limberg 
ir jo vienuolikos metu sunumi, 
Jack, kai tas traukinys visus 
juos pagavo ant to tilto.

Limberg nuszoko nuo galo 
tilto, jo sūnūs nusileido nuo 
tilto ir užsikabino už stulpo, 
bet tas troko draiverys sten
giesi pribėgti prie kito to tilto 
galo. Jam nepasiseke ir trau
kinys ji suvažinėjo.

Price $2.30 State point style.

COLORS: Red, Black, Green, 
Blue, Gray, Copper.

Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa. - - U. S. A

DVI AUTOMOBILIU
KOMPANIJOS

SUSIJUNGIA
DETROIT, MICH. — Nau

jas milžinas tarp automobiliu 
fabrikantu dabar pasirodys ir 
stos lygus tiems trims didie
siems: General Motors, Chrys
ler ir Ford.

Dabar jau baigiasi ar gal jau 
ir užsibaigė derybos del susi- 
vienyjimo Hudson Motor Car 
kompanijos ir Nash-Kelvina- 
tor kompanijos. Nauja isz tu 
dvieju kompanijų sudaryta 
kompanija vardu American 
Motor Corporation. Szita nau
ja kompanija yra ketvirta isz 
didžiausiu automobiliu kompa
nijų ne tik Amerikoje, bet ir 
ant viso svieto.

Czia, szitoje kompanijoje ar 
jos fabrikuose dirba daugiau 
kaip keturios deszimts tuks- 
taneziu darbininku. Jo fabri
kai randasi in Detroit, Grand 
Rapids, Mich.; Milwaukee ir 
Kenosha, Wisconsin; ir in El 
Segundo, California.

Gandai apie toki tu dvieju 
kompanijų susivienyjima jau 
seniai ėjo, bet dabar tu abieju 
kompanijų direktorai tikrai 
laikrasztininkams pranesze 
kad tai jau tikrai invyko.

ŽMONA SUMUSZTA
ANT VIESZKELIO

COLLINGSWOOD, N. J. — 
Dvideszimts vieno meto am
žiaus Ponia Catherine Puggi 
buvo surasta ant White Horse 
Pike. Ji buvo beveik be san- 
mones kai policijantai ja užti
ko. Ji buvo labai sumuszta.

Ji buvo greitai nuveszta in 
Paneles Szvencziausios Liurdo 
ligonine, Camden, N. J. Jos 
veidas ir galva buvo labai su
daužyti. Daktarai kol kas ne
leidžia nei policijantams jos 
iszklausineti kas ir kaip tai at
sitiko, nes jos padėtis labai 
pavojinga.

Keleivis James Carr isz 
Camden, policijantams pasakė 
kad jis rado ta moteriszke ant 
vieszkelio ir nuveže ja in res
tauranta, kur ji sake ji norėjo 
patelefonuoti kam nors. Pasie
kus ta restauranta ji susmuko 
ant grindų. Ponas Carr pa
szauke policijantus ir ja nuve
že in ligonine.

NORI PAKELTI
ALGAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kongresmonams ir Senato
riams dabar yra užmokama už 
viena kelione isz Vaszingtono 
namo. Szita komisija pataria 
kad jiems butu nors szeszios 
tokios keliones padengtos.

Szita komisija teipgi pata
ria investi paszelpa tu Kon- 
gresmonu naszlems ir szeimy- 
noms. Ta komisija teipgi pata
ria pakelti algas musu kraszto 
teisėjams. Vyriausias musu 
kraszto teisėjas dabar gauna 
$25,500 ant metu. Komisija sa
ko kad reiketu jam mokėti 
ners $40,000 ant metu. Komisi
ja pataria taip ir kitiems tei
sėjams pakelti algas.

Kai kuriems iszrodytu kad 
tie musu Kongresmonai ir tei
sėjai jau ir taip gana gauna. 
Bet jeigu atsiminsime kad bet 
kuris isz tu Kongresmonu ar
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ypatingai teisėju, mestu savo 
valdiszka darba ir stotu pra
mone ar bizni, nežiūrint kokis 
tas biznis butu, jie penkis ar 
deszimts sykiu daugiau už
dirbtu in viena menesi.

Kai valdžia taip prastai ap
moka tokiems mokytiems žmo
nėms, tai visai nedyvai kad in- 
takingi ir gabus advokatai ne
nori stoti in tokius valdžios 
darbus.

PREZIDENTAS
PRASZO 25
MILIJONU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

na isz pavieniu Daktaru, o ne 
isz valdžios.

Prezidentas Eisenhoweris 
dabar nori milijonus paskirti 
apdraudos kompanijoms, ku
rios jau ir taip turtus yra susi
krovusios.

NUSZOVE SAVO
VYRA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jo žmona, trisdeszimts pen
kių metu amžiaus Suzana bu
vo suaresztuota be jokios kau
cijos už žmogžudyste.

Ji policijos virszininkui szi- 
taip pasiaiszkino: Ji tik ta da
re ka jos vyras jai insake da
ryti. Ji sako kad ji su savo vy
ru beveik kasdien peszesi ir 
barėsi. Dažniausia kai jis pa
reidavo girtas po pedes. Jis 
jai sakydavo: "Asz žinau kad 
asz niekam nevertas, pasiimk 
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karabina ir nuszauk mane.” Ji 
vis pasiimdavo jo medžiokles 
karabina ir taikindama in ji 
paspauzdavo gaiduką. Bet ka
rabino gaidukas būdavo visa
dos užrakintas ir niekas neat
sitikdavo.

Bet szita syki, sako policijos 
virszininkas James A. Laug- 
head, karabino gaidukas nebu
vo užrakintas, ir kai ji pa
spaude gaiduką jos vyras su
smuko ant vietos.

Ji su savo vyru susipesze 
pareita Petnyczios nakti ir jis 
iszejo Subatos ryta su tik vie
nu doleriu kiszeniuje plaukus 
apsikirpti. Jis visa diena ja 
kaulijo del daugiau pinigu. Ji 
jam davė net deszimts doleriu. 
Jis sugryžo apie septinta va
landa ir norėjo su savo žmona 
pasiszneketi. Ji savo kambario 
duris užsirakino. Jis sa^ce kad 
jis ja paliks, bet pirm n6gu jis 
ja paliks, jis ja užmusz.

Paskui, jis pasitycziodamas 
jai pasakė kad jeigu ji nori ir 
turi gana drąsos tai ji gali ji 
užmuszti pirm negu jis ja už
musz. Jis jai pasakė pasiimti 
jo medžiokles karabina ir isz- 
eiti isz savo kambario. Ji taip 
ir padare. Ji indėj o viena kul
ka in ta karabina, atidarė sa
vo kambario duris ir paspaude 
karabino gaiduką. Szita syki 
karabino gaidukas nebuvo už
rakintas ir szuvis pataikė jam 
in ranka ir krutinę.

Jųdviejų sūnūs George jau
nesnysis paszauke policija.

Jiedu buvo ženoti penkioli 
ka metu ir turėjo du vaiku, 
Jurgi dvylikos metu, ir dukre
le Darlene, penkiolikos metu. 
Szeimynele buvo atvažiavus 
isz New Yorr du metai atgal.
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