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Jieszkomas NORVEGIJOS
KARALAITE

Atvažiavo In Amerika
NEW YORK, N. Y. —

Norvegijos graži, augszta iri 
liesa, 27 metu amžiaus Kara-1

Ka Daryti Apie Bedarbe? \ 
Reikia Pagelbeti Tiems Kurie 

Dabar Randasi Be Darbo!
laite Astrid atvažiavo in Ame- j

3 POLICIJANTAI
INTARTI

BALTIMORE, MD. —
Trys Baltimores policijantai 
yra intarti už septynias vagys
tes, isz kuriu jie gavo daugiau

kaip septynis tukstąnczius do
leriu, pinigais ir tavoru.

Intarti policijantai yra 28 
metu amžiaus Marvin Bridge- 
man; 35 metu amžiaus Michael 
Malloy ir 24 metu amžiaus 
Herbert W. Brazier.

o o o

Daugiau kaip szimtas apy- I 
gardos ir valstijos policijan- 
tu iszsiskirste po miszKus 
netoli nuo Greenbelt, Mis
souri, jieszkodami dvide- 
szimts penkių metu amžiaus 
Ellery Landon Quillen.

Jis yra pabėgės isz Virgi
nia kalėjimo. Jis isz tei pa
bėgo pareita rudeni ir trys 
menesiai atgal apsiženyjo. 
Jis dabar su savo nuotaka 
slapstosi nuo policijantu.

riki in sveczius del deszimts į 
dienu.

Ji atsilankys pas Prez. Ei-! 
senhcweri, Vaszingtone ir da- Į 
lyvaus Minnesota miesto metui 
suKakties parodoje.

Szvedijos Karalaitis Bertil 
atvažiavo ana sanvaite in 
Amerika. Ir jis yra pakviestas 
atsilanKyti pas Prezidentą Ei-Į 
senhoweri. Ir jis dalyvaus to-! 
je sukakties parodoje in Min-: 
nesota.

MOKINYS

WASHINGTON. D. C.—
Beveik visi Politikieriai ir 
Baltnamu Ponai sutinka kad 
būtinai reikia kas nors daryti 
apie musu kraszto didejanczia 
Bedarbe ir kaip nors reikia pa
gelbeti tiems, kurie dabar ran
dasi be darbo. Bet iszrodo kad 
visi jie nori ta Bedarbes ir Be
darbiu klausima savotiszkai 
iszriszti ir vieni su kitais nesu
tinka!

Kongreso Komisija yra pri
ėmus ir patvirtinus byla del 
pusantro bilijono doleriu, ku

rie butu suvartuojami pratęsti 
visu Bedarbiu Pagelba, Paszel- 
pa del szesziolikos sanvaicziu, 
kai ta valstijos ir darbo ir So
cial Security pagelba užsibai
gia, nežiūrint ar tokie Bedar
biai yra apsidraudė nuo Be
darbes ar ne.

“Prez. Eisenhoweris ant to 
nesutinka! Sako kad tai butu 
iszmalda. Ir Senato Komisija 
jam pritaria.’’

Kiti Senatoriai nori progra
ma per kuria valdžios admi
nistracija atskiroms valsti

joms paskolintu pinigu, kad 
valstijos tiems Bedarbiams 
pratęstu ju pagelba per tryli
ka sanvaicziu kai visa kita pa
gelba iszbegs, pasibaigs. “Ir 
tai tik tiems Bedarbiams, ku- 

! rie yra Bedarbes apdrauda ap
sidraudė. ’ ’

Czia visi jie taip skiriasi, 
kad, rodos vargiai bus galima 
prieiti prie kokios iszvados. O 
visu tuo laiku Bedarbiams gy
va beda!

□ □ o

Sovietu-Vokiecziu Virszininkai

ATKERSZINO

Nuszove Kita Mokini

Isz Amerikos _
2 VAIKAI SUŽEISTI

Bego Su Pasivogtu
Automobiliu

MORRISVILLE, PA. — 
Du Philadelphijos vaikai buvo 
sužeisti kai j u pasivog tas au
tomobilius per ta savo greitu
mą ir smarkuma nubėgo nuo 
vieszkelio.

Nelaime atsitiko apie puse 
po vienos isz ryto, netoli nuo 
Morrisville miesto.

Falls Township policijantai 
John Taft ir Wes Worsman 
pradėjo juos vytis prie Oxford 
Valley kelio, kur jie per grei
tai važiavo.

Policijantai sako kad jie, be
sivydami tuos jaunuolius va
žiavo tarp asztuonios deszimts| 
penkių myliu ligi viso szimto ! 
myliu ant valandos, kol jie' 
juos pasivijo už penkių myliu.

Kol policijantai sustbade sa-1 
vo automobiliu ir apsisuko, to ‘ 
automobiliaus draiverys pabė
go. Jo keleiviai, draugai gulėjo 
urve, ir buvo nuveszti in Mer
cer ligonine in Trenton. Vienas 
isz j u buvo pažintas kaipo 17 
metu amžiaus Robert David
son. Jam abi kojos buvo nu- 
lausztos ir pecziai sulaužinti.

Antram vaikui, 18 metu am
žiaus Jack Gorman isz Batters- 
by, tiesi koja buvo nulauszta ir 
jis buvo apdraskintas.

Policijantai sako kad to au
tomobiliaus savininke yra Po
nia Catherine Mandelkern, ku
ri policijai buvo praneszus kad 
jos automobilius buvo pavog
tas.

NEW YORK, N. Y. — Pen
kiolikos metu vaikas, mokinys,; 
surikdamas: “sze tau!’’ palei-! 
do szuvi isz medžiokles kara- j 
bino stacziai in krutinę kito 
mokinio, in Long Island High 
School. Tas antras mokinys' 
krito ant vietos negyvas.

Policijantai sako kad pen- 
Kiolikos metu amžiaus moki
nys Bruce Zator užtiko mokini, 
teipgi 15 metu amžiaus Timo
thy Wall, mokyklos iszeinama- 
jame kambaryje, kur jis ji nu
szove.

Jiedu buvo kelis sykius susi- 
pesze ir susimusze. Paskutina- 
ji syki mokinys Zator sako kad 
keli kiti mokiniai jo rankas 
palaike kol tas Wall ji labai 
sumusze.

Nuo to laiko jis rengėsi kaip 
jam atkerszinti. Jo tėvas buvo

jam nupirkęs medžiokles kara
biną. Jis to savo medžiokles 
karabino vamzdi nupjovė kad 
galėtu ji pasikavuoti po savo 
paltu. Jis ta diena ta karabina 
atsinesze in mokykla po savo 
skvernu. Nuszoves ta mokini, 
jis iszbego isz mokyklos. Poli
cijantai ji sugavo apie myle 
nuo mokyklos. Jis dar vis po 
skvernu turėjo ta savo karabi
na.

Arthur Rohr, tos mokyklos 
virszininkas sako kad jau ko
kie trys menesiai kai tas Zator 
buvo po mokyklos daktaro 
priežiūra, nes iszrode kad jis 
nėra pilno proto.

MoKinys dabar tupi kalėji
me. Jis bus teisiamas už žmog
žudyste, taip kaip ir suaugės 
žmogus butu teisiamas.

Užklaustas ar jis dabar gai
lesį taip padaręs, taip nužudi- 
nes ta mokini, jaunasis Zator 
tik pecziais pakratė ir nieko 
neatsake.

Sveikina Karaliene

Platinkit “Saule”

E. Roderic Williams (po 
kaire) Hamilton, Bermuda 
Burmistras sveikina Kara
liene Soraya isz Irano, kai ji 
su savo motina, antra isz de- 
szines, ir su savo broliu Bi- 
jan, atvyko in szitas atosto
gų puosznias Bermuda salas 
pasilsėti.

Irano Karalius Shah nese

niai buvo savo Karaliene 
“divorsaves” už tai, kad ji 
jam nebuvo pagimdžius in- 
pedini sūneli.

Karaliene palydėjo prie 
kranto Kapitonas Leslie 
Banyard, ‘ ‘ Queen of Bermu
da’’ laivo virszininkas, ka
pitonas.

o o o

Paskutine Kelione
Dingsta Puosznus 

Traukiniai
NEW YORK. N. Y. — 

Puosznus “Twentieth Century 
■Limited’’ traukinys iszvažiavo 
I isz Grand Central Terminai 
i stoties, New York mieste ir isz- 
dundejo in Chicaga. Jis iszva
žiavo, kaip paprastai vis iszva- 
žiuodavo, didingas, puosznus 
ir karaliaus skonio vertas.

Ka visi toje stotyje žinojo, 
bet niekas nebeiszdryso garsiai 
pasakyti, tai kad tas puosznus 
ir didingas traukinys jau nebe- 
grysz in New York stoti.

“Twentieth Century Limit
ed’’ traukinys per penkios de- 

■ szimts szeszis metus savo sa
vininkams uždirbo daugiau 

i kaip du szimtu milijonu dole- 
! riu.

Bet jo garbes dienos jau pra
ėjo. Atvažiavęs in Chicaga, jis 

i taps tik paprastu traukiniu, 
kuris kaip ir kiti sustos kelio
se vietose tarp Chicagos ir 
New York; jis vesz paczta ir 
kitus ryszulius ir bagaža ir ims 
keleivius, kurie užsimokės tik 
už sėdynė, o neims nei kamba- 

; relio, nei loveles. Žodžiu sa- 
! kant; didingas, brangus, po- 
niszkas ‘ ‘ Twentieth Century 
Limited’’ traukinys taps pa
prastu, eiliniu traukiniu.

Jis tokio prasto likimo susi
laukė nes labai mažai žmonių 

į ant jo važiuoja ir kompanijai 
neužsimoka ji laikyti.

Kitas tokis didingas trauki
nys “Vanderbilt’’ panaszaus 
likimo buvo susilaukęs keli

ti jam prisegta, pridėta keli, 
daugiau karai.

To geležinkelio kompanija 
yra stacziai pasakius kad tas 
didingas ‘Twentieth Century’! 
traukinys jau nebegrysz!

Visi, kurie ta traukini var
iuoja dabar gailesį kad jis yra 
paszalintas. Puoszniausi sziu 
dienu eroplanai dar negali tam 
traukiniui prisilygint kaslink 
puosznumo ir poniszkumo. Jis 
savo ponams keleiviams parū
pino visokius patarnavimus: 
barberiai vyrams ir moterims, 
keli ręstaurantai, patarnavi
mas užkandžiui ar pietums sa
vo kambaryje, lovoje; vonios 
iszsiprausti; drabužiu prižiū
rėjimas, iszvalymas ir iszprosi- 
nimas; kiekvienai moteriszkei, 
moterei ir merginai graži 
puokszte “Orchid” geliu isz 
ryto; saliunas vien tik vyrams, 
baras vyrams ir moterims ir 
kliubo karas, knygynas ir in- 
saulio karas su stikliniu stogu.

Penkios deszimts metu atgal 
kai automobiliai retai kam dar 
buvo žinomi, ir kai žmones ne
keliavo greicziau negu arklys 
zovadu, “Twentieth Century 
Limited” didžiavosi kad jis 
važiuoja tarp New YorK ir Chi- 

I cagos in szesziolika valandų! 
Dauguma žmonių netikėjo; ki- 

! ti sake kad czia tik pigus pasi- 
1 garsinimas, kad tokis greitu
mas neinmanomas.

Pirmutinis szitokis trauki
nys kasztavo szimta penkioli
ka tukstancziu doleriu, ir jis 
kasdien uždirbo virsz iszlaidu 
tris tukstąnczius devynis szim- 
tus dvidsezimts septynis dole-

Sovietu Pirmas Premie- 
riaus Pagelbininkas Anas
tas Mikoyan, kairėje, nusi- 
szluosto prakalta su savo 
nosine, per susirinkimą Bo
nn mieste. Sovietu Atsto
vai buvo Vokietijos Užsie
nio Ministerio Heinrich von 
Brentano, su cig’aretu, pa
kviesti in derybas. Abieju 
krasztu szitie Atstovai pasi- 
rasze ant trijų metu preky
bos sutarties tarp Vokieti

jos ir Rusijos. (Žmogus vi
duryje mums nepažinsta- 
mas). Beveik visi laikrasz- 
tininkai sako kad czia Vo
kietijos Užsienio Ministeris 
Heinrich von Brentano yra 
baisiai didele klaida pada
ręs ineidamas in tokia sutar
ti. Jie primena kitas Sovie
tu Rusijos sutartis, kurias 
Sovietai sudraskė pirm ne
gu paraszai iszdžiuvo ant tu 
rasztu.

VYRAS SU ŽMONA
Susimusze Automobi

liais; Vyras Žuvo ’

nuvažiuoti in ta restauranta ir 
savo vyra parsiveszti, nes bu
vo sunkiai ir ilgai dirbės, ir 
ji norėjo jam padėti nors par- 
veszdama ji namo.

metai atgal. rius ant dienos.
Szitas “Twentieth Century Kai szita kompanija keli me- 

Limited” pirmiau veszdavo tai atgal kelis naujus karus 
pustreczio szimto keleiviu ten pridėjo tai jie jau kasztavo po 
ir atgal, bet dabar ji imdavo du milijonu doleriu.

' tik apie asztuonios deszimts Eroplanai atėmė isz jo bago- 
keleiviu. tesnius biznierius; autobusai

! 1929 metuose jis veže asztuo- atėmė biednesnius, o automo- 
nis szimtus devynios deszimts biliai sumažino visokius kostu- 

I keturis keleivius, ir turėjo bu-Į (Tasa Ant 4 Puslapio)

POUND RIDGE, N. Y. — 
Automobilius, kuri vairavo 
garsus Wall Street advokatas 
susikūlė su kitu automobiliu, 
kuri jo žmona vairavo. Jis už- 
simusze.

Valstijos policijantas sako 
kad tokia nelaime negali atsi
tikti, bet, aiszku, kad czia at
sitiko. t

Ponia Dorothy Perry, 37 me- 
i tu amžiaus, susimislino par- 
(veszti savo vyra, 41 meto am
žiaus Edward J. Perry isz 
Pound Ridge restauranto.

Jos vyras, nežinodamas kad 
i jo žmona atvažiuoja ji parsi
veszti, isz to restauranto iszva
žiavo su savo automobiliu.

Automobiliai susikūlė apie
■ pirma valanda isz ryto, apie 
dvi mylios nuo ju namu.

Valstijos policijantas R. Bo
land spėja kad advokato ma
žas, isz užsienio automobilius 
nesuspėjo pasisukti aplink už
sisukimą ir invažiavo in Po
nios Perry automobiliu. Poli- 

į cijantas spėja kad Ponas Perry 
i gal buvo biski užsnūdęs, be- 
i vairuodamas. '

Jo žmona buvo nuveszta in 
Mount Kisco ligonine. Ir ji bu
vo labai sužeista.

! Ji sako kad kai jųdviejų! 
, vaikucziaį sumigo, ji nutarė j

GERINASI MASKVAI
Gomulka Seilinasi 

Khruszczvui x
VARSZAVA, LENKIJA. — 

Lenku Komunistine valdžia 
nutarė bendradarbiausi su So
vietu Rusija, ypatingai krasz
to apsigynimo Klausimuose.

Lenkai aiszkina, kad Vaka
rines Vokietijos apginklavini- 
mas atominiais ginklais suda- 

į ro baisiai dideli pavoju pir
miausiai Lenkijos žemes sau
gumui, ir todėl Lenkai turi 
jieszkotis glaudesnio kariszko 
bendradarbiavimo su Sovietu 
Rusija, kuri vienintele gali 
Lenkija apginti nuo VoKiecziu 
užsipuolimo.

Sulyg Gomulkos nusistaty
mu, Lenku ir Rusu vienybe 
priesz Vokiecziu pavoju Len- 
kijai yra būtinas reikalas.

Turi Ko Sarmatytis
Daraktoris — Juozuk, del 

ko kiaule visados turi nulei
dus galva?

Juozukas — Navatnas už- 
klausymas. Juk jai sarmata 
kad yra kiaule!



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
‘‘Puppy Lodge”, ‘‘Motel for 
Pups”. O szunims kurie moka 
Ispaniszkai loti inrengta “’Chi
huahua. Hacienda.”

Tie kurie paižinsta Anglijos 
Karalaite Margarita, ir kurie 
randasi vietose kur jie daug ka 
apie ja žino, sako kad ji apie 
du sykiu in sanvaite per telefo
ną ipasiszneka su savo buvusiu 
draugu, Kapitonu Peter Town
send, nežiūrint kur ji ar jis 
randasi. Jiedu kokia valanda 
praleidžia per telefono. Kas už 
tokius ilgus pasisznekejimus 
per telefoną užmoka, Karalai
te nesako.

Veseile atsidūrė kalėjimo. 
Penkios deszimts linksmu 'žmo
nių sau linksmai važiavo su 
nuotaka ir jaunikiu po vesei- 
lęs. Policijantas sustabdė visa’ 
partija kai keli automobiliai 
pravažiavo įpro kelias rauduo- 
nas szviesas ant vieszkelio. Po
licijantas visa vesoiles partija 
nulydėjo' in policijos stoti, ir 
visi atsidūrė in kalėjimu.

Kai draiveriai tu automobi
liu isz savo draugu ir svecziu 
susirinko po penkios deszimts 
doleriu del atskiru kaucijų, vi
si buvo paleisti sau toliau va
žiuoti.

Jaunikis, 28 motu amžiaus 
George Lequerique pastebėjo 
kad jis nesitikėjo pirma savo 
ženystvos nakties'dali praleis
ti kalėjime. Policijantas Jay 
Detzel, kuris juos visus buvo 
suaresztaves sako kad jeigu jis 
nebutu juos sustabdęs, tai jie 
gal ant rytojaus butu in szer- 
menis važiavę ar jose patys 
dalyvavę.

Policija pataria, motinoms 
vaisku vežimėlius traukti, ne 
stumti. Policija aiszkina kad 
taip daug saugiau vaikucziams 
nes motina tada, žino kur ji ei
na. ar kur jos vaikutis važiuo
ja.

Theodor Ileuss, Vakarines 
Vokietijos Prezidentas, pa
kviestas Prezidento Eisenho- 
werio, atvyks in Vaszingtona, 
ketvirta diena Birželio. Jis at
silankys in Chicago Birželio 
11-15 dienomis, kur miesto 
burmistras Richard J. Daley ji 
priims.

Amerikos Žurnalas, “U.S. 
News and World Report ” ra- 
sze apie Rusijos silpnybes. 
Straipsnis, buvo paremtas to 
žurnalo korespondento prano
ksimais isz Londono, Bonuos, 
Rymos, Paryžiaus ir Vaszing- 
tono.

“Tiesa Apie Rusijos Silpny
be” pavadinta, straipsnyje, 
szis žurnalas raszo, kad Soviet 
Sa.njun.ga, toli gražu, nėra už
tikrinta gražia savo ateitimi, 
kaip jos propaganda mus tiki
na; kad Sovietu vyriausybe 
gyvena gyvoje ’baimėje, nes 
valdžia, kuri nėra žmonių isz- 
rinkta, o tik primesta, visu pir
ma ir labiausiai bijosi savu 
žmonių.

Vienius dabar yra. Lietuvos 
" administracijos ir valdžios 
centras. Jame gyvena daugiau 
kaip du szimtai tukstancziu 
žmonių, o teturi tik keturis 
mažus ir prastus vieszbuczius 
ir vienus nakvynes namus, ku
riuose isznnomojami ne kam
bariai, bet lovos, bendruose 
kambariuose. i

Ir tuose keturiuose vieszbu- 
cziuose isznuomojama ne czieli 
kambariai, bet atskiros lovos, 
atskirtose kambariuose.

3r------- ..--------
Vilniaus radijas pranesza, 

kad du tukstancziai Lietuvos 
jaunimo dirba, vargsta Toli
moje Arijoje, Kazachastane.

Pusantro tukstanczio Don- 
baso mainose angli kasa, ir 
daugiau kaip du tukstancziai 
Kazachstano geležinkeli tiesi.

Velykų proga BALFo cen
tro valdyba paskyrė penkis 
tukstanczius doleriu Lietuviu 
tremtiniu esanczin Vakaru Vo
kietijoje, vaikucziams ir ligo
niams.

Chicagoje dabar apie ketu
ris sykius daugiau studentu 
mokinasi Rusu kalbos; bet ir 
tai ne perdaugiausia. Yra da
romi patara mokinti Rusu, kal
bos per televizija.

Daktaru draugi ja. sako kad 
eilinis Amerikietis atsilanko 
pas savo Daktara apie keturis 
sykius in metus.

Pernai szeszios deszimts sep
tyni farmeriai gavo po> penkios 
deszimts tukstancziu doleriu 
isz valdžios vien tik už tai kad 
jie nieko ant savo ukin nesejo.

Garvey Farms ūkis, in Col
by, Kansas gavo isz valdžios 
$278,1^7.38 už tai kad 22,779 
hektaru buvo palikti pernai 
visai neseti.

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!

Moterys tankiau lanko . gy
dytojus negu vyrai. Gal ir už 
tai jos ilgiau negu vyrai ir gy
vena.

Moterų mados del. savo suk
nelių, dresiu. tikrai nuo galo 
nuėjo. Dabar sunku pažinti 
moteri nuo bulviu maiszo.

Amerikos Lietuviu Kongre
sas sziais metais bus Boston, 
Mass. Jis inyyks Birželio 27-28 
dienomis, Statler vieszbutyje.

In Milwaukee, Wisconsin 
szunims keleiviams yra in- 
rengti patogumai, kh/m žmo
nes pavydėtu.. Skelbimai skel
bia szunims inrengimus, kaip:

Brooklyn, N. Y. —
Balandžio 21, deszimta valan
da ryto Lituanicos aikszteje, 
kur susikryžiuoja Union Ave., 
Stagg ir Hewes nlyczios, pra
kastas gatvių grindinys, kur 
bus statomas Dariaus Girėno 
paminklas. Iszkilntese dalyva
vo apie 80 invairiu lietuviszkui 
organizacijų atstovai. Pamink
lo statybai surinkta $95.75. Ki
ti davė pasižadėjimus.

Prakasimo iszkilmese pasa<- 
kyta visa eile kalbu. Prel. J. 
Balkonas kalbėjo LRIK Fede
racijos N. Y. apskriezio vardu, 
J. Tyslia.va, Vienybes ir N. Y. 
Liet. Tary bos vardu; P. Szi- 
meniene ir M. Diržiene, Mote
rų Vienybes; J. Ginkus, Arne- f •
rikos Lietuviu Tautines san- 
jungos; P. J. Montvila., SLRK 
134 kuopos; Jurgis Diržys, at
stovavo siuvėju kontraktoriu 
draugija; Kazys Kepalas, Da
rius Girėno Legiono postą; 
Vaitukaitis, Liet. Piliecziu 
Klubą; J. Aimanas, SLA 28 
kuopa; A. Deid’enas, Operetes 
chorą; V. Rainyte, 5 metu isz 
Apreiszkimo parapijos vaiku 
darželio; V. Slapszys, Atletu 
Klubo; A. Gilmanas, LDS 1 
kuopos; V. Kalvelis, Liet. So
cial Dem. 19 kuopos; Urszule 
Kraus, SLA 335 kuopos; A. 
Buivydiene ir M. Akeliene nuo 
LDD 7 kuopos; ( A. Czerniaus- 
kas ir J. Kristoponis, Szv. Jur
gio draugijos. Ona Auksztolie- 
ne tarb žodi ir pažadėjo 50 do
leriu, J. Parojus atstovavo Ne
priklausomos Lietuvos laik- 
raszt. (isz Montrealioj. Staty
bos komiteto vardu kalbėjo 
adv. S. B redes, P. Kyrius, D. 
Peleckas, Brone Spudiene. Va
dovavo komiteto pirmininkas 
J. Szaltis.

-‘-Paminklo statybos komite
tas.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai 

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

DVAROKE :-:

Pypkes Durnai

Tik Viena Karta
Juozas — Ar moki brolau 

grajyt ant piano?
Matas — Ne. Asz tik vie

na karta grajinau ant piano.
Juozas — Kaip tai, viena 

karta? ,
Matas — Matai teip buvo: 

Kambaryje nebuvo stalo, tai 
grajinom ant pianos isz ka- 
zyriu!

Visuomet, reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. .Teitu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra
škykite ant adreso ** Michigan Farm 
Cheese Dairy. Inc., .bditi Andrulis. 
Pres., Fountain, Michigan.

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

sios džiaugsmą.
Užkabinėtas thom' spasabu, 

Lukoszius nieko neatsake, tik
tai suraukė kakta, ekanomiu- 
te-gi kalbėjo tolinus:

— Kas-gi galėjo pamislint 
jog nesidžiaugsite isz. savo pa
ežiu les.,

Jis dar labiaus susiraukė ir 
tarė:

—• Ka szia kalbėt! Asz atė
jau su kvitelem nho darbo, o 
ne apie tokius daigius kalbėt.

— Isztikro geras vyras isz 
tavęs! Asz ir noreczia toki pa
ti turėt: tupinėja, apie paezia, 
glamonėja, ja, cziucziuoja, lo
tinoje, o jije,...

— Jije tokia kokia norėjau 
turėti. Isz kitokio gimimo pa
eina, tai ir vigada. reikalauje.

— Ir tave moka dabint.
— Mane.?
— Na tavo. Ar gal tu esi 

spaugas jog nematai! Pa
klausk 'žmonių, tai jie pasakys. 
Pasakys tau pasaka apie rasz- 
keli Pipalski kuris sau parnys 
lejo ūkininko paezia ir su ja 
turi sueiga.

— Panaite, paszauko paba
lęs, nustok tyczuotis isz manos 
nes dievaži pasakysiu ponui 
ekanomiti. . ........

— Mano tėvas in tokius da
lykus nesimaiszo, kol ajpskunsi 
tai asz duodu rodą tau, idant 
pats persitikrintum, o.tada da 
man už praszarga 'padekavosi.

Matomai kai bedaliui mergi
na'buvo tvirta savos, jog Lu
koszius nelaukdamas sngryži- 
mo ekanomo, insidejo kviteles 
uždarbio in anti ir sznioksz- 
tuodamas nubėgo namon.

Grinczioje apart krioken- 
czios Magdės ant suolelio prie 
pecziaus nieko daugiau nebu
vo.

— Kur gaspadine? Paszau- 
ke pabudinęs slūgine.

— Bene asz žinau!
— Sakyk tuojaus!
— Dievaži nežinau kur isz- 

ejo.
Butu da ilgiau bandės slū

gines, bot ant giliukio pamate 
gryžtanezia. paezia, kuri paži
nus ant veido Lukosziaus apie 
ka eina, nelaukdama pradėjo 
kalbėt:

— Ar žinai Lukosziau isz 
kur sugryžtu?

Dirstelėjo ant, josios sznai- 
rei ir tarė:

— Norecziau žinot.
—• Buvau girioje.,
— Ko ten buvai?
— Grybaut. Norėjau kad 

turėtum gera vakariene.
— Kur tie jei grybai?
— Neradau nei vieno, .'bet 

rytoj eisiu ankszeziau, tai par- 
nesziu pilna gurbą.

■ — Po velniu su tavo gry
bais, kad asz ir teip neturiu 
jokio viralo, gerinus kad sėdė
tum grinczioje.

— Tai ko tu Lukosziau 
urzgi! Ar asž kalta, jog! tau ne
siekia gasipadoriaut, da, viskas 
bus gerai. Asz lyg sziol neužsi
iminėjau triūsu, dabar imsiuo- 
siu už darbo tai matysi kaip 
eisis gerai.

Ir apėmus ji už kaklo pra
dėjo visaip glamonėtis.

'Ne velnias teip neapipainios 
žmogaus, kaip boba, jeigu, no
ri apkvailini, tai-gi ir perky- 
tra. dvaroke melavo kaip pa
samdyta, o jisai apmalszytas 
meiles žodelais nutilo kaip 
verszelis.

Ar jis tikėjo tai kalbai, 
negali žinot, bet. tasai laksty
mas in gire, negalėjo jam isz 
galvos, iszgaruot.

— Grybai hum, grybai! 
Murmėjo pats sau. O už valan
dėlės dadave:

— Tpfu viskas tai liežu
viai !

Kol pati-jam akis apdumi- 
nejo su savo tupinejimu, apie 
ji, tai da buvo szeisp teip, 'bet 
kada, saulei tekant ėjo in dar
bą, velei visaip pradėjo painio
tis jojo galvoje.

Tasai nenaudingas grybavi
mas negalėjo jam isz galvos 
iszgaruot ir velei kalbėjo in sa 
ve:

— Po kokiu kvaralbu lan
džioje po gire ir nieko nepar- 
nesza ?

Ant pagalios negalėdamas 
tosios mislies atsikratyt, nusi
davė pas viqna senyva kaimuo- 
cziu ant rodos.

—Motiejus Damagailus nuo 
senei pavedės gaspadojyste 
del savo sunaus, sėdėjo sau 
prie sunaus. Turėjo varda terp 
visu žmonių.

Kada jam apie viską apsa
kė, senis tarė:

— Jeigu būtumei pats Lu
kosziau apie tai neužmines, ne- 
buežia, tau apie tai kalbėjęs, 
nes kožnas privalo žinoti, ka. 
ant jojo Dievas iižsiniiczia ir 
del ko ir už ka užšiunezia, jei

gu jau apie tai girdėjai, tai pa
sakysiu ir asz, jog apie tavo 
motore žmonis biauriai nu- 
szneka.

— Tai ekanominte nepa
melavo, tai mane biauriai pri- 
gandineje! Paszauke indukes 
Lukoszius, duosiu asz jiem 
dviem!

—■ Apsimalszink, žmogau! 
Reike pirmiau dasekt teisybe, 
o paskui daryk i e kaip iszrna- 
nai. Tiktai kvailas priesz laik 
jieszko vaidu, protingas laukia 
pragos. O da gal ir viskas ne
teisybe!

— Teip lauksiu asz, kad 
visi kaimuoeziai juokėsi isz 
manės ir pirsz.ta.is kaiszioje?

— Geriause ipakenst trupu
ti, negu insiszokt del bereika- 
lo ir nekaltai.

(Senelis turėjo teisybe, Luko
szius paklausė rodos ir vietoje 
Užpyk usiam sugryžt vakare 
namon, jis sau parėjo kaip ro
dos nieko nežinojas.

Grinczioje rado paezia tru- 
senezia su slūgine prie stelia- 
vimo valgio ir pilna gurbą gry
bu stovint ant stalo.

—■ Szi ryta, tarė, misida- 
viau in gire ir matai kiek pri
rinkau grybu.

— Matau, matau, bambte
lėjo sėdės prie stalo.

Po teisybei neturėjo ka sa
kyt ir piktai mislyt, nes tame 
laik rasztininkelis dvare turė
jo užsiėmimą, tai negalėjo 
vilktis in gire, nes kad jau ži
nojo apie nedorybe paezios, tai 
ir negalėjo, to sau isz galvos 
iszmuszt, o norint kokiu spasa
bu apie tai persitikrini. Ne
duodamas ant saves to suprast 
akyvai temino ant josios apsi
ejimu, o Jule prijausdama, ka 
negirdėtų del sales biskuli ap- 
simalszino.

Ant (pažiūros viskas buvo 
gerai. Lukoszius tylėjo ir lau
ke tam tikros progos, Jule 
triusesi grinczioje ir apie gy
vulius, murmėjimai nustojo 
bet tamsus debesis karojo ties 
galvomis.

Velnias nemiega, jeigu-gi 
apipainioję t žmogaus duszia 
jau ji isz tonais ne su szventu 
vandeniu negali, iszguit; dau
giaaše mėgsta arcavot terp ne- 
sutaikios poros. Per kokias dvi 
sanvaites sukvailinta motere 
sėdėjo tykiai, paskui-gi tarė iii 
save:

— Ar asz turiu paisyt kvai
lo vyro? Tai kvailas, kaip kel
mas; pasakyti jam, jog tamsio
je naktyje saule szviecziai, tai 
jis tikės, tasai kamiszkas szuo.

Ir velei pradėjo laksyt in 
gire pas rasztininkeli.

— TOLIAUS BUS —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas lai 
szito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czip i užimta isz Lietu viszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35«.

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

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

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

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

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

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustymu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 2Qc.

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

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

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

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

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

No.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 Bernadiha. 61 
puslapiu, 20c.

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios NaktL 
62 puslapiu, 20o.

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

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

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

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

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

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus-
*M-*»M-4-**4-*>***M-**»***><-»4-M

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nuliūdima.

^Pirkie U. S. Bonus!

lapių, 20c.
No.158—A p i e Kapitoną* 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautai 
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, Žvaigl 
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. 20a.

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

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 Raszynio. 25c.

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapczin 
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 Ratali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurtas Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.l96-*Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jeznso Kristuao 
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. 
Pdkius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas is» 
ežio Katalogo, veikia 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.

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 00., 
Mahanoy (lity, Psu, - U. 1. *
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

jaiu. Bet kam mane paniekinai

Kaimine Apysaka

(Tasa)

DVAROKE
jeigu asz tave kuokarszcziause 
mylėjau, o ežia toki karna pa
laikai geresniu už maine! Žino
damas jog praeitines! pro taje 
vieta sode, t y ežiom taji szposa,

iSztai, kaip jau pasakiau, ap
sikvailinęs savo poniutėje, 
prastas žmogelis pardavė da 
nekirstus javus, užtraukė sko-
le kad tiktai intikti josios no
rams. Kol da buvo kas ant 
pardavimo, o 'Žydas davinėjo 
rublius, dvaroke norint susi
raukus kaip pusantros nelai

—Gremėzdas! Karnas! Duo
siu jam kaip sugryž! Bet ar te
kis mužikas ka pajus? Norint 
iszkoliojo nuo paskutiniu žo
džiu, tai tik apsilaižo ir vėlai 
kaip paskutinis in kojas da 
puola, periau bus kaip eisiu 
pasivaikszeziot, gal ant szvie- 

t*Žio oro kiek atsigriebsiu.
Ne mėgo ji je vaiksztinet, nes 

reikėjo eiti per kaima ir pasi
tikt su kaimynais, kurie ant jo-

mes, sėdėjo malsziai, kada vie
nok pritruko pinigu pradėjo 
pakelinei- tokius armiderius, 
jog Lukoszius vaiksztinejo 
kaip paklydus avis isz kampo 

1 in kampa negalėdamas rast at
ilsio.

Viena, diena, inejo in grin- 
cz,e baisiai susirūpinės, mat 
szaltyszius inteike tpopiera isz 
sūdo, ant kurios buvo para
šyta., jog už neįižmokejima 
czižios 'bus lieitaeija1 ant daig
iu ir gyvuliu.

— O ka tu tingini! Kamisz- 
ka.duszia! Pa.s7a.11ke indukus 
dvaroke, vietoje dirbt del ipa- 
czios, tai tu po kaima. valkio
jiesi; asz neturiu kayos nei pa- 
perosu nuo pats ryto nerūkiau, 
apie kokia kvaraba tu mislini?

‘Praėjo tieji laikai, kada bied- 
niokelis turėjo szioki, toki 
smagumą ir mėgino savo po
niute ipagazdint; sziandien 
kaip nulitas, nuleidęs ausis 
klausė 'žodžio neiszta.rdam.as.

— Na, kalbėk gyvuli, ko
dėl man neduodi vigadu prie 
katrų esmių pripratus.
! —- rfoTeezia duot, bet pini
gu isz niekur negaliu gaut!

— Kad ir velniui savo tą
ją kamiszka. duszia parduok, o 
man turi but i. Žiūrėkis tu jo. 
Užsinorėjo kainui' panos isz 
dvaro ir dabar negaili užlaikyt.

— Ka asz dabar pradėsiu, 
kad ant kart viskas ant manes 
užgulė?

-— Kas man do to su tavo 
ergelais? Galekis kaip gali su 
beda kad tiktai asz tureczia ko 
man reike.

— Moteriszke, pamislyk ka 
tu kalbi! Dirbau kaip galėjau 
norėdamas idant tau nieko ne
pritruktu, dabar kada spren
džia ant pragaiszinimo mano 
tevyn.es, tu vietoje su manim 
rūpintis, tu ant manės visaip 
iszrandi ir pludi.

— Nes niekam netikės ka- 
miszkas bostre, inane, prigavai 
prižadėdamas aukso kalnus, o 
tuom laik asz sutverta del pa
lečių, sėdžiu ant tojo mešzlyno 
kensdama. varga ir neiszteklju!

Tokia neteisingyste gali da- 
esti ir leeziausiu žmonis. Per 
jaja tai žmogelis susigrai'bsti 
paskutinio galo.

’ Jau tojo buvo uždaug!
Sugniaužė kumsztes, sugrie

žė dantimi ir....
— Ir ka? Gal ne vienas pa

klaus.
—• Nieko. Užmigto pritru

ko drąsos, nusikrankszte tik
tai, spjovė o paskui iszbego isz 
grinczios.

Iszbeges ant kiemelio pradė
jo keikt, kiek tik galėjo. Ant 
giliukio poni Jule tuju keiks
mu. negirdejo, nes jam ant sau
so nebutu nueja.

Gana pasakytie, jog ir tasai 
nuspjovimas baisiai užpykino 
motere, nes szauke pilna gerk-

Viename mieste Illinojaus 
valstijoje,

Tai vis ten uže kaip 
pekloje, 

Tikra Sodoma ir Gomora, 
Ten pražuvo visa dora.

Ant vienos ulylczios užtikau, 
Viena nedorėliu patikaū,

Kuri ir savo dukrelia., 
Veda ant prapulties kelio.

0, bus blogai,
Ateis toki laikai,

Kada stips kaip kumele, ' 
Tokia Dievo bus vale.

i * * *
Skulk ino pavieto randasi 
Miestelis tarp kalneliu, 
Tenais gy vena invairiu

, moterėliu,
Dvi yra turtingesne,

Visiems badai patinka, 
Isz kvailiu vyru turtus 

prirenka.
Katruos ant ulycziu 

pasigauna,
In karcziama veda, 
Graiti daugel gauna..
Bet “gud taims” jau

į pasibaigęs,
Vyrai pamate tais nebages, 
Nes merginu ezion pribuvo,

Vyrai in ju szirdele§ 
paveržė,

Raguczius apdaužė.
Cacytes dabar laižosi prie 

kitu svetimu,
Ir prie tokiu,—tikrai eina.

’ po galu.
Vyrai parojo isz darbu, 

Neranda trijų nieku.
Dabar merginoms pavojus 

grasina,
Tosios mamytes visom 

kerszina,
Bet merginos dorai

. užsilaiko,
Mamytes isz piktumo

, nedalaiko.

Tarp Moterų

Pirmiene — Mano vyras 
tai bent vyras. Kai duos su 
kumsztimi, tai kaip su kuo
ku O tavasis, skystgrobis!

Antriene —7 Koks tau jis 
skystgrobis. Mano vyras per 
viena diena daugiau gali isz- 
girti, negu tavasis per san- 

vaite.

Platinkit “Saule”

sios, kaip ant meszkos žiurėjo; 
tuom kart vienok pergalėjus 
savo nenorą, iszejo.

Szis ir tas, matydamas pasi
putusią motere, palingavo su 
galva kalbėdamas:

—■ Grinczia, griūva, o peles, 
joje gaspadoriauja.!

Dvaroke vienok nepaisė ant 
juju, tiktai sau ėjo tolyn.

Szale kelio buvo didelis dva- 
rinis daržas apviniu; in ten pa
suko savo žingsnius.

Ponas Pipalskis laukdamas 
nuo seniai ant josios, buvo ta
me laike apvinine ir žiopsojosi 
in apvinsmaigius, o pamatęs 
Jule, tarė:

>— Laibas rytas, pone Luko-. ‘ vselene.
Neatsake jam nei žodžio.
— U-gi kas ponei Luko- 

szienei, jog teip pikta, tai ne
gerai piktumas kenkei

— Prasza.11 nuo manes atsi
kabink! Tarė su piktumu, bet 
rasztininkelis nesidavė teip 
greit nusibaidyt.

Da, labiaus prisiartino prie 
Lukoszienes ir stojo prieszais 
ant kelio tardamas, neprasi- 
trauksiu .kol neiszgirsiu mei
laus žodelio.

— Asz d a karta sakau, jog 
nenoriu su tavim kalbėt.

—- Kodėl, tai ar-g-ii tai yra 
griekas pasikalbėt valandėlė?

— Griekas ne griekas, atsi
kabink nuo manes, jau asz gar 
na isz tavo priežasties nuken- 

’eziau. «
— Isz mano? Asz to nesiti

kėjau no noprisija.ueziau.
Tai pasakęs atsiduso sun

kiai.
—- Dabar tai dūsauji, o se

niau priesz ekanomaite mane 
apkalbinėjai visaip!

— Kas galėjo sakyt?
— Niekas nesakė, asz pati 

girdėjau. Neužmirszin niekai- 
dos tosios valandos! Buvo tai 
sode atlankoje; asz sugryžine- 
jau su Agnieszka nuo varga- 
mistraus^ o tu su. taje nagine 
ekanomiute glamonejaisi.

— Asz tiktai tycziavauši.
— Puikus tycziavimas, lai- 

kytie glebije ir in ausi sznabž- 
det! Bet tai da vis nieko: ma
ne ta syki praminei biaurei, 
jog sarmatijuos! pasakyt, ir 
kaip galėjau del tavęs būtie 
prielanki ?

Pipalskis nesitikėjo, id’ant 
kas butu ji girdėjas kalbanti 
su ekanomiute, susimaisze di
delei.

— Matai kaip susima,iszai! 
Nes kas mate taip mane pri
gaudinėt ir paskui prie ekano- 
miutes taikstintis.

Didelei susijudinusi negalė
jo tolinus kalbėt, apsiszluoste 
tiktai aszaras kurios kaip žir-

I nei byrėjo.'
Tame suktas szpieas atyeso 

nuo susimaiszyino. Žinojo ge
rai, kada motere vietoje pykt 
pradeda verkt, tai jau turi at
sileis!. .

Dirstelejas ant josios, nevos 
su didele jauslu tarė:

— Jule! Esi neteisinga, del 
manes! Ar-gi tu negali dasi- 
prast, del l<o asz teip priesz 
ekanomiute kalbėjau. Asz ži
nojau apie tai kad tekėsi už 
mužiko, apie meklerista Bal
truvienės, apie sueiga pas var- 
gamistra, o davestas tuom lyg 
pasiutimi, tycziom taip kalbe-

ant piktumo del tavęs pada
riau.

Jau susigerino ir Lukosziene 
ir tarė tykai:

— Tai tu da vis mane my
li?

-— Myliu ir mylėsiu lyg 
smert, kol žemem akiu neuž- 
bers.

Kalbėjo teip gražiai su tokiu 
pasikėlimu duszios, jog mote
re negalėjo atsiklausyt jojo, žo
džiu.

Žiurėjo ant rasztininkelio 
kaip in žvaigždė ir teip, del jo
sios kaip didžianses grafas 
iszrode. Tuo jaus pabiuro del 
josios Lukoszis, tasai mužikas 
su nugrubusiom rankom.

Nes po teisybei pasakius 
rasztininkelis iszrode kaip lė
liukė. Su juodu surdotu, grą
žei nusiutn; ant kaklo turėjo 
raudona, kaklaraiszti, o plau
kai buvo iszteipti su kokiais 
žastaukais ir da turėjo ant 
krutinės prisisegės pluoęzteli 
razetų ir radastų.

Žinomas daigiais, jog prie 
meilaus pasikalbėjimo, greitai 
laikas 'bėga. Abudu užimti 
meilum pasikalbėjimu, nepasi
juto kaip gera valanda praėjo.

— Laikas man gryžt na
mon! Iszibambejo ant galo mo- 
t ere.

— Ar jau ?
— Ka daryt kad reike tai 

reike.
— O kada velei pasimaty

sime ?'
— Nežinau.
— Isztark žodeli, tiktai 

viena, žodeli, kad žinotai! jog 
manim ne niekini.

— Žmones pramanys ant 
manes visaip.

— Ka ežia žmonių piasyt! 
Asz kas diena, vakarais vai.ksz- 
eziosin in giria.. Ar ateisi, ka?

—, Pažiūrėsiu, gal ir atei
siu.

Ir greitai leidosi in kaima.
Džiaugsmingas tuom priža

dėjimu rasztininkelis, pasuko 
ūseli ir pradėjo szvilpaut.

Jije apkaitus sugryžo in 
grinczia. Ant nelaimes, ka pa
regėjo, tai net nutirpo.

Grinczeleje spingsojo ant 
langiuyczios žibintaite, grin
czia buvo užgriosta. Geresniu 
daigtu jau nebuvo, nes likosi 
parduoti už skoles, likosi tiktai 
pora, suolu nutaszytu, bulves 
nevirtos stovėjo puode ant ka
mino, o slūgine iszsitie^us ant 
suolo miegojo net. kriokė.

— Tpfu, kaip ežia viskas 
atsiduoda mužiku! Purtėsi 
dvaroke dairydamasi po grin
czia..

Sztai sugryžta ir Lukoszius 
gerai užsitraukęs.

Negero jisai niekados ariel
kos, dabar norėdamas užliet 
kirminą kuris ji ji grauže, isz- 
mauke pora puskvaterkiu pas 
Mauszku.

Akys jojo- žibėjo staigumu 
ir susivėlęs jog kaip baidykla 
iszrode.

— I-tu kiaule! Kaip iszro- 
dai, paszauke Jule.

— Iszi'odan kaip noriu, o 
tau negalvoj, atsake nuspjo
vęs.

—■ Jau in karcziama, pradė- 
jei landžiot, da to reikėjo!

'— Tai. kas! At tu. gal. man 
uždrausi! Tu 'boba užeziaupk 
snuki ir tylėk kol asz geras

Paszauke prikimusiu balsu.
Da Jule nebuvo maezius sa

vo vyra, nusilakusi, tai ir susi
pratus, jog su girtu nėra ka 
pradėt, nutilo, prižadėdama 
ant rytojaus duoti pipiru.

Dienos juk bėga viena po. 
kitai, nes tosios dienos ne yra 
panaszios in save. Lukoszius 
pasikėlė szvintant iszsiblaivias 
ir atsiminęs ka vakar vakare 
sznekejo, iszsmuko isz grin- 
ezios isz akiu paezios.

Jije neturėjo ant ko nuvary
ti savo, piktumo, tai lakstė po 
grinczia, su žibaneziom akimi 
ir su. drebaneziom lupom.

— Jau persivirszi no vis
kas! Kalbėjo. Mane boba pa
vadino, liepe tylėt ir ka tik ne- 
musze ir asz turiu nuo tojo 
kamo tiek kenst, niekados! Bet 
ka asz dabar nelaiminga pra
dėsiu, kad pati pasijungiau in 
taji junga?

Stojo priesz iszkulta langeli 
ir dirstelėjo ant dvaro, kurio 
balti murai buvo matyt iszto- 
lo:

— Ten turėjau visokias vi- 
gadas, o ezion turiu laki prasta 
virala, pilni kampai szaszlavn 
ir turiu draugaut su tokiu ne- 
taszytu karnų!

Kada teip bambėjo ant savo 
gyvenimo, rasztininkelis Pi
palskis ėjo per kiemą in maga
ziną.

Buvo jisai nulindęs su nu
leista. galva., su -pundu, raktu 
barszkino kaip supaneziotas 
arklys su geležiniais panezais, 
ir žiurėjo in szali kaimo, o ta 
viską, mate Jule ir atsidusus 
tare in save:

— Biednas, kaip jis dabar 
nulindęs! O kad galėtu ji sura
mini ir apmalszint.

Ir mieris biaurus painiojosi 
jai galvoje. Vakar isz nežinių 
suėjo, prižadėjo siujuom sueit,

bet tasai prižadėjimas buvo' 
kaip ant vėjo, o kad vakar va
kare būdamas girtu Lukoszius 
ja javadino boba, tai dabar už
sispyrė ji apgaudinėt, ant 
kerszto, ir velei sau kalbėjo:

—■ Tegul buna kas nori, o 
asz eisiu!

įSaulei 1 ei džiautos nuėjo: 
rasztininkelis jau lauke ant jo
sios nuo valandos.

Ka ten tarp savee kalbėjo 
nesakysiu, gana jog apie taja 
sueiga niekas nežinojo. Luko
szius . velei sugryžo namo, o 
Ma^de slūgine neprispyrineta 
prie jokio darbo permiegojo 
per visa diena.

Pradžia paprastai buna sun
ki, O1 toliau eina geriau.

Isz pradžios retai iszeitinejo, 
paskui kas kartas tankiau ant 
galo jau. konia kas diena musu 
dVar-pone bego in giria, kur 
lauke ant josios rasztininkelis.

Kaip niekam tas nerūpėjo 
kur jije, teip tankiai laksto, tai 
nei nesergėjo,, jau Jule nesirū
pino ar ja Jtas mato ar ne, nuo
latos lakstė in giria apie vaka
ru, rasztininkelis pradėjo apsi- 
leidinet savo užsiėmimuose, 
neužraszinejo kiek priėmė isz- 
kultu jevu, tiktai kas diena 
lakstė in giria in sut arta vieta.

Žmonis įpradejo bambet szi 
ir ta; ne vienas kaimynas pa
matęs Lukosziu, mostelėjo su 
ranka paniekinaneziai o Luko
szius da vis nesusiprato. Ap
imta, Ui su daugybe ergeliu ne 
ant mislies neužėjo idant toji, 
del kurios savo turtą paszven- 
te prigaudinėtu ji.

Atsispyrinejo bėdai, kuri ji 
kas kartas labiau spaude, ir 
mislino jog padvejintu darbu 
valos nelaime, nes kur ten! Be
da skverbėsi isz. visu szaliu ku
rios atsigint, negalėjo.

Butu gal žmonis nulovia kal

bėt, bet kas-gi gisztu įplrsztus 
in terpduri, nes ekanomiute 
apleista per ta raszfininkeli, 
pasta,navijo daneszt Lukosziui 
apie sueiga jojo paezios su 
rasztininkeliu.

❖

Viena karta nuėjo Lukoszius 
in dvara su reikalu, o pama- 
czius ji ekanomaite, nūbegp 
prieszais ji ir paklausė:

—• Ko nori, Lukosziau?
— Norėjau gaut pinigu už 

darba.
—• Tėvas dabar laukuose 

netrukus sugryž.
— Tai palauksiu.
— Pinigėliu tau reike, asz 

tikiu. Kas turi patogiapaezia 
turi ja. dabini. .

— Tai mano tame dalykas 
ne kitu.

— Asz žinau, nes teisybe 
pasakius, tokia pati turi turėti 
vigada, norint prie gaspado- 
rystes netikus, nes turi isz jo-

[Tasa Ant 2 Puslapio]

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velniai; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius «iko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paarta, 20 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa.

Ir Jis Taip Padare
Pati in savo vyra — Asz 

nežinau kas bus, musu Ma
riuką, būdama nepatogaus 
apsgiimimo, vargei gaus vy
ra!

Vyras — Nesirūpink du- 
szele(i jeigu asz tave paėmiau 
už paezia, tai atsiras ir tokbs i 
kvailys kuris ja paims UŽ 
paezia!

“42 years with chalk on my sleeve”

The story of a man 
who was a national 
hero for 42 years 
and never knew it!

*Tve been a schoolteacher for 42 years. 
Now they’re trying t,o tell me that I’m a 
hero, too—me, a national hero, for teach
ing geometry!

“Lately, there’s a lot of talk about edu
cation^ being America’s best defense. All 
of a sudden, we teachers are in'the spot
light-heroes of America’s future security’ 
someone called us the other day. It really 
makes you stop and think.

“Frankly, I’ve never įeit much like a 
hero. Certainly there were times when I 
didn’t act like one —times when 1 almost 
quit teaching lor a job with more money 
or position. But each time I started to 
dream about the extra things I’d be able 
to give my own children, I’d remember 
the other young folks in our town —the 
slow child who needed help after class . . . 
the quick one who needed encouragement 
to compete for a scholarship . . . the typi
cal student who had to be shown how ex
citing learning can be. I guess I knew all

along I cordd never really leave them.
“That’s why it’s so hard to think about 

retiring—especially now, when America 
needs good schooling more than ever. 
Luckily, I know I’ll still be able, to play an 
important part in the 'fight for better edu
cation. You don’t have to be a teacher or 
even a parent to work for revised curric
ula, higher standards of student achieve
ment or improved status, prestige and 
training for teachers. People just like you 
and me are working toward these goals 
all over the country.”

We must have first-rate schools, not 
only to prepare our children for all 
branches of higher learning, formal and 
informal, but also to make them well- 
informed adult citizens. An educated 
America is a free America.

For full details on how you and vour 
community can help, write to "BETTER 
SCHOOLS,” 9 EAST 40th STREET, NEW 
YORK 16. N. Y.

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

tevyn.es
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Žinios Vietines Garsus Golfo Loszikai

— Seredoj pripuola, Szv. 
Bonifaco, o Tautiszka Vardi
ne: Milda. Ir ta diena: 1948 m., 
Žydu krasztas Izraelis pa
skelbtas Nepriklausomas; 1784 
m., Amerikos Konstitucija su
tverta, Philadelphia, Pa.

— Ponas Pranas Sklera. isz 
Lucernes, ana diena, lankėsi 
mieste pas gimines ir pažysta
mus.

— E. T. Everett & Sons,, 
parduodame visokius Pomi- 
ninkus, didelius ir mažus už 
pigiausia preke, kaina. Kreip
kitės pas mus ypatiszkai arba, 
prisiusime musu žmogų in j il
su namus. 138 E. South uly. 
Telefonas Nr. 2 Mahanoy City.

— Dirbantieji! Maineriu Va- 
kacijds prasidės Birželio-June 
28-ta diena ir tesis ligi Lietpos- 
July 12-tai dienai. Kožnas dir
bantis mainerys aplaikys apie 
$140.00 kaipo Vakacijos užmo
kestis. n /

—I Ketverge pripuola Sze- 
sztines arba Jėzaus Kristaus 
Dangun Žengimo Szvente, ir 
Szv. Zofijos, o Tautiszka Var
dine: Jaunute. Ir ta diena: 
1950 m., Tautu Sanjungos Sek
retorius Trygve Lie pasikalbė
jo su Stalinu, Maskvoje, bet isz 
to pasikalbėjimo nieko gero 
neiszejo; 1858 m., gimė Pierre 
Currie, kuris iszrado radium 
kurios liekarstos dabar yra 
naudojamos del vėžio ligos.

— Senas gyventojas, Jonas 
Žerniauskas, nuo 518 W. Pine 
uly., turėjo operacija, in Gei- 
singer ligonbute Danvilleje.

— Petnyezioj pripuola Szv. 
Jono-Nep., o Tautiszka. Vardi
ne: Vitragis. Ir ta. diena : 1933 
m., Amerika nesutiko stoti su 
Anglija ir Prancūzija priesz 
Hitlerio. Kai kurie Politikos 
žinovai ir raszytojai sako kad 
jeigu Amerika tuo laiku butu 
stojus ir prisidėjus, tai gal ir 
karas 'butu buvęs iszvengtas; 
1920 m., Lietuvos Steigiamojo 
Seimo atidarymas; 1918 m., 
Amerikos pacztas pradėjo 
siunsti. laiszkus su eroplanais.

Sharpies, West Virginia. — 
Dvideszimts keturi angliaka
siai isz Boone Coal Corp., likos 
iszgelbti isz miniu, kada van
duo užlejo nekurios vietuose.

Herb Durham (deszineje) 
isz Dallas, Texas sveikina 
Richard Chapman isz Pine
hurst, North Carolina, kai 
pastarasis laimėjo Sziauriu- 
Pietu sportininku golfo lo- 
sziku cziampijonata in Pine
hurst Country Club.

Durham pralaimėjo tas 
rungtynes kai jam kipszas

koja pakiszo prie asztuntos 
to sporto skyliutes, kai jam 
nepasiseke pasekmingai sa
vo golfo bole inmuszti.

Szitie golfo loszikai yra 
po visa svietą pagarsėja ir 
yra laimėje daug panasziu 
golfo rungtynių sziais me
tais.

o □ o

KARALAITE
SUGRYŽO

GANDER, NEWFOUND- 
LAND. — Anglijos Karalaite 
Margarita pargryžo isz ketu
riolikos tukstaneziu myliu ke
liones. Ji važinėjo po Angli
jos nuosavybes Caribbean ju
rose. _

Jos eroplanas buvo ežia, in 
Newfoundland sustojęs del de
vynios deszimts minueziu del 
gazolino ir del pertikrinimo, 
pirm negu jis iszskrido sta- 
cziai in Londoną. Aerodrome 
jos sesere Karaliene Elzbieta 
lauke ir ja pirma pasveikino.

— Stovylai ir stovylaites 
atdažomi arba isz naujo pa
dailinti, skambinkite telefoną: 
Mahanoy City 1985-J arba ant 
adreso:

RITA SEBASTIAN,
■ 502 West South Street, 

Mahanoy City, Pa,

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

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

KARISZKA PARODA 
ISPANIJOJE

Franco Szvaisto 
Amerikoniszkus

Ginklus
MADRID, ISPANIJA. —

Generolas Francisco Franco 
didingai szvaiste ir su pasidi
džiavimu rode kariszKUs gink
lus, kuriuos jis buvo isz Ame
rikos gavės. Jis buvo surengęs

Jaunas Žmogžudis

AUTOBUSU
STRAIKOS

ANGLIJOJE

kariszku jiegu paroda, kuri te- 
siesi per dvi valandas.

Paroda buvo surengta ap- 
vaikszczioti Civilinio Karo 
pergale devyniolika metu at
gal.

TRYS SZEIMYNOS
NARIAI

Ta Paczia Diena 
Pasimirė

HOBOKEN, N. J. —Trys se
nyvi gimines pasimirė, viens 
po kito, in penkias valandas 
ta paczia diena.

Asztuonios deszimts keturiu 
metu amžiaus Michael King 
buvo surastas negyvas savo 
namu kambaryje, isz ryto.

Jo sesuo, septynios deszimts 
asztuoniu metu amžiaus Ponia 
Catherine Reilly, pasimirė pas 
graboriu, kur ji buvo nuėjus 
parengti savo brolio szermenis.

Jos vyras, szeszios deszimts 
asztuoniu metu amžiaus John 
Reilly, buvo surastas be žado

tuose namuose, kuriuose visi 
trys gyveno. Jis vėliau pasi
mirė ligoninėje.

VAIKAS SU TETA 
UŽSIMUSZE

FRANKLIN, PA. — Dvide- 
szimts trijų metu amž., Don
ald R. Coulter isz Van, netoli 
nuo Oil City, važiuodamas su 
savo mirusios motinos sesere, 
paruoszti savo motinos laido
tuves, užsimusze automobi- 
liaus nelaimėje, netoli nuo Em
lenton miesto. Coulter ir jo te
ta, 60 m, amž. Pearl A. Brown 
buvo užmuszti, ir keturi kiti 
žmones tame automobilyje bu
vo sužeisti kai ju automobilius 
susimusze su lengvu troku. To 
troko draiverys, 35 metu amž, 
J. R. Parker isz Clark Mills, 
teipgi buvo sužeistas.

LONDON, ANGLIJA. — 
Autobusiu draiveriai Anglijo
je iszejo ant straiku. Tai j u 
pirmos straikos in 21 meta.

1937 metuose tie draiveriai 
pralaimėjo straikas.

Anglijoje tokios straikos nė
ra priesz kuria kompanija, bet 
priesz paczia valdžia, nes au- 
tobusiai yra po valdžios tvar
ka ir priežiūra.

Tie draiveriai dabar gauna 
$27.09 per sanvaite. Jie reika
lauja devynios deszimts viena 
centą per sanvaite daugiau. 
Czia iszrodo jau ne per didelis 
reikalavimas, bet valdžia nesu
tinka.

Paprastai apie asztuoni mi
lijonai trys szimtai penkios de
szimts tukstaneziu Anglu var
iuoja tuos autobusius kasdien, 
nes labai pigu ant ju važiuoti; 
daug pigiau negu Amerikoje.

Daug kitu Unijų dabar lau
kia pamatyti kaip tiems drai- 
veriams pasiseks tos straikos. 
Jeigu tie draiveriai laimes, tai 
ir kitu Unijų darbininkai su- 
straikuos ir panasziai reika
laus didesniu algų.

Penkiolika tukstaneziu ka
reiviu marszavo, ir buvo paro
doje apie tūkstantis invairiu 
kariszku ginklu. Visa buvo to 
Generolo surengta savo žmo
nai naudai. Jis norėjo savo 
žmonėms pasirodinti kokis jis 
yra galingas ir intakingas. Ir 
jam labai reikia dabar pasiro
dinti galingu ir intakingu, 
nes jo žmones jau ima neri
mauti ir eina gandu kad jie 
rengiasi priesz ji sukilti.

Buvo visur matyti Amerikos 
pagelba; Amerikos tankos, ka
rabinai, ginklai, kariszki tro- 
kai ir Amerikos kariszki auto
mobiliai. Per paroda, padangė
se skrido Amerikos greiti Sa
bre Jet helicopter, eroplanai ir 
bombnesziai.

Lonnie Collins, kuris dar 
vis skaitosi jaunuju tarpe, 
yra vienas isz vienuoliKos 
Juoduku, žuliku, tikrai žvie- 
riszku nevidonu, kurie ana 
sanvaite nužudė jauna Ko-

TRYS JURININKAI 
j SUŽEISTI 

•

PHILADELPHIA, PA. — 
Automobiliai kuriuos vairavo 
29 metu amžiaus Dale Brown 
ir teipgi 29 metu amžiaus Paul 
Aaron susikūlė Philadelphijo- 
je, apie szeszta valanda isz ry
to.

Trys jurininkai in Brown’s 
automobiliu buvo to trenksmo 
iszmesti ant ulyczios isz auto- 
mobiliaus. Jie buvo: ar yra 19 
metu amžiaus Avery Shore, to 
automobiliaus savininkas; 20 
metu amžiaus Ernest Gorman 
ir 20 metu amžiaus Donald 
Wright, visi prie USS AJbe- 

1 marle sztabo.
j

Wright buvo ligoninėje su- 
laikintas, nes jis buvo labai su
kviestas ir jo veidas buvo labai 
sužeistas. Aaron nebuvo visai 

į sužeistas. Kiti buvo tik mažai 
j sužeisti ar sukriesti ir buvo isz 
• ligonines paleisti.

MIRTIES BAUSME

LIETUVISZKAS SURIS

JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 
FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelinoa 

Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan. •

Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus 
gaminamas tik Andriuliu ir j u szeimynos. Tas jums užtikrina gera kokybe 
ir jusu mėgiama skoni. Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide
lius kiekius siunezia in visa Amerika ir Kanada.

Andruliai gaupa daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Surius ir praszoma,J<ad jis butu pavadintas “TEVELIU 
SURIS,” nes jis gaminamas pagal ju Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo at
sivežė isz Lietuvos, Reikia tikėtis, kad ta praszyma p. Andriuliai patenkins 
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”

Jeigu panorėsite “Michigan Farm Suris,” tai raszykite ant adreso:

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc,
JOHN ANDRULIS, Pres.

FOUNTAIN — MICHIGAN

Už Ginklu Laiyma
NICOSIA, KIPRIJA. —

Anglijos Gubernatorius, Sir 
Hugh Foot iszleido insakyma 
kad visi bus mirties bausme 
nubausti, kurie bus sugauti su 
ginklais.

Jis taip paskelbė kai tos sa
los žmones vėl eme sukilti 
priesz Anglijos valdžia.

Pasamdintas žulikas yra nu
žudęs du Anglijos kareivius, in 
Famagusta miesteli.

Kiprijos valdžia yra jau ke
lis sykius grasinus sudraskyti 
Anglijos-Kiprijos sutarti, jei
gu Anglai žmoniszkiau nepasi
elgs su Politiniais Belaisviais.

Pavyzdinga Motina

rieti, Pennsylvanijos Univer 
siteto studentą, In-Ho Oh, 
kai tas studentas buvo isze- 
jes paleisti laiszka savo tė
vams.

Visi tie jauni (?) žulikai 
prisipažinsta kad jie to stu
dento visai nei nepažino ir 
nepaisė. Jie saKO kad jie 
buvo nutarė užsipulti ant 
pirmutinio žmogaus kuri 
jie ta vakara susitiks. Jau
no Korieczio studento nelai
me kad jis buvo tas pirmuti
nis žmogus kuri jie susitiko.

Susiedai toki lerma šuke
le, kad Philadelphijos poli
cija greitai paskyrė szimta 
dvideszimts penkis polici
ja ntus daugiau tai apylin
kei.

DVI JAUNAS
RAITININKES

i

Norėjo Pabėgti Isz 
Savo Namu

BRISTOL, PA. — Dvi jau
nos mergaites pabėgo isz savo 
namu, ne kaip kitos, pesezios, 
ant autobusiu, su automobiliu 
ar ant traukinio, bet raitos.

Mergaites, 14 metu Ruth 
į Dugas ir teipgi 14 metu Ros
anna Haiduk iszsinuomojo, pa- 
sirandavuojo po arkli, in Mid- 
dlessex apygarda, Jamesburg 
mieste, ir sau iszjojo.

10 KOMUNISTU 
SUIMTA

Ponia May Roper Coker 
isz Hartsville, South Caroli
na buvo iszrinkta kaipo 
1958 metu pavyzdinga moti
na.

Kas metai American Mot
hers Committee iszrenka 
viena motina, kuri yra skai
toma, laikoma kaipo visu 
geru motinu pavyzdys.

Sulaukus dvideszimts ke
turiu metu amžiaus ji iszte- 
kejo už David R. Coker, na- 
szlio ir penkių mažu vaiku- 
cziu tėvu. Vėliau jiedu su
silaukė trijų savo vaikucziu.

CORTMUND, VOK. — De
szimts Komunistu buvo suimta 
ir patraukta in teismą Vakaru 
Vokietijoje, už uždraustus vei
kimus priesz valdžia.

Vakarines Vokietijos val
džia dabar suima ir sbaresz- 
tuoja visus tuos Komunistus, 
kurie slaptomis veike priesz 
valdžia.

Daug tu Komunistu pasisku
bino iszsineszdinti in Rytine 
Vokietijos puse, kad jie nebū
tu suimti.

Komunistu partija Vakari
nėje Vokietijoje dabar yra už
drausta, ir Komunistai dabar 
tik slaptomis gali susieiti.

PASKUTINE
KELIONE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

merius, ir už tai tas didingas 
traukinys iszvažiavo in savo 
paskutine kelione.

Mes gal greitesniais eropla
nais keliausime, gal puikes
niais automobiliais važiuosime 
bet vargiai kada nors taip po- 
niszkai važiuosime, kaip va
žiavome ant to “Twentieth 
Century Limited” traukinio,

Policijantai greitai suėmė 
tuos žulikus ir patupdino 
juos in kalėjimą. Bet kas 
dabar bus su jais, tai tik 
musu Teisėjai ir Politikie
riai žino. Philadelphijos po
licijos virszininkas, District 
Attorney, Victor , H. Blanc 
reikalauja kad visi tie žuli
kai butu suaugusiu teisme 
teisiami, nežiūrint kad ne vi 
si yra pilnu metu.

Jis sako kad jie kaįp su
augusieji prasikalto ir kaip 
jis visiems jiems .reikalaus 
mirties bausme.

Tik gaila, kad Philadel- 
phijoje baisiai sunku gauti 
gana žmonių ant ‘Jury’ kai 
kas yra mirties bausme gra
sinamas.

Szitie vaikezai, žulikai ge
rai žino kad policijantai yra 
bejiegįai, kad policijantu 
darbas baigiasi su suareszta 
vimu; jie teipgi žino kad tei
sėjai visados yra jauniems 
palankus, ir kad laikrasz- 
cziai tuojaus ims pyszkinti 
didelius aszaruotus straips
nius apie ju jaunus metus.

Szitie suimti ir intarti mž 
žmogžudyste jauni žulikai 
nieko nepaiso ir nieko nesi
bijo.

District Attorney Blanc 
sako kad jau laikas visus to
kius žulikus pamokinti ir 
jiems parodinti kad ir ju nie 
kas nesibijo, kad ir jie yra 
atsakomingi už savo žvie- 
riszka pasielgimą. Už tai 
jis dabar reikalauja visiems 
jiems mirties bausme.

Skaitykit “Saule”

Jos nujojo trisdeszimts vie
na myle in Burlington miestą, 
kur jodvi pavede savo pavar
gusius arklius dvylixos metu 
vaikui, William Nickerson, ku
riam jodvi padavė in trumpa 
raszteli:

“Sugražink szituos arklius 
in Crooked Fence Ranch, Hel- 
matta Road, in Jamesburg. Sa
vininkas yra Cliff.”

Vaikas, pasiėmęs abieju ark
liu vadeles vede juos antWest 
Broad ulyczios, in Burlington, 
kai policijantas Louis Janson 
ji sustabdė ir paklausė ka jis 
dar ir kur jis tuos arklius ve
da. Vaikas pasiaiszkino kad 
dvi jam nepažinstamos mer
gaites buvo tuos arklius pave
dės ir kad jis dabar juos graži
na j u savininkui.

Pavedusiso savo arklius tam 

vaikui tos mergaites perejo 
pesezios skersai Burlington- 
Bristol tilta in Pennsylvania 
valstija, kur policijos Saržen- 
tas Thomas Stewart jas užtiko 

i prie farmeriu turgo, apie puse 
po devynių vakare.

Jodvi jam paaiszkino kad 
jos ketino keliauti in Louisia
na, isz kur Rosanna buvo tik 
keli menesiai atgal atvykus.

Tu arkliu savininkas, Cliff 
Kurth sako kad tos mergaites 
pasirandavojo tuos arklius, ir 
prižadėjo sugryžti penkta va
landa po pietų.

Burlington policijos virszi
ninkas Peter J. Yuengling sa
ko kad tos mergaites visa ke
lione jojo ant ar prie vieszkelio 
ir arkliai buvo baisiai nuvargę 

i ir ju. patkaves buvo visiszkai 
■ nudilusios, i . . . j
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