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Prez. kongresmonus kaltina¥

Isz Amerikos 1 Lenktynes Kinijoje SUDIEV
Gražus Turtelis

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Biržo Administraci
ja ir Banku Federacija prane- 
sza kad Amerikiecziai per pa
staruosius metus susitaupino, 
susicziedino daugiau negu 170 
bilijonus doleriu. Bet szitas ap- 
skaicziavimas buvo sudarytas 
pirmiau negu tie patys žmones 
užsimokėjo savo bilas už Kalė
dų dovanas ir Nauju Metu ba- 
liavuojima. Per szitas szventes 
nevienam žmogeliui ir turtelis 
iszgaravo ir kiszenius isztusz- 
tejo ir liko tik sunki galvele ir 
iszdžiuvusi gerklele.

Taikos Auka

NEW YORK. — Kaip trys 
isz ryto in United ligonbute at
vežė du jaunu vyruku kurie bu
vo labai sužeisti automobiliaus 
nelaimėje. Vienas tuojaus pasi
mirė, kitas irgi rytojaus nesu
laukė. Jie buvo geri draugai. 
Vienas tik ta diena buvo par- 
važiavęs isz Pacifiko kur jis 
apie szimta sykiu buvo ant ka
ro lauko ir liko sveikas ir gy
vas, kitas tik kokia sanvaite kai 
pargryžo isz Vokietijos, kur 
jis ant bomberio per visa kara 
lekiojo ir Vokieczius gaude. 
Dabar abudu parvažiavo svei
ki ir gyvi ir gala gavo!

Amerikos kareiviai isz nuobodumo susimanstino laikyti 
lenktynes Kinijoje. Tenai vežimai yra žmonių traukiami. 
Tai kareiviai in kiekviena vežimą insodino gražuole, pas
kui pasamdė greieziausius traukikus arba vežikus ir dare 
lažybas kuris bus greitesnis. Kiekviena gražuole ir kiek
vienas vežimas atstovavo atskira Amerikos armijos szaka 
arba divizija.

TĖVAS NUŽUDĖ
SAVO VAIKUS

Taksos Nesumažės

Paskui Nusiszove

LIETUVA!
Amerika Iszsižades

Lietuvos; Paliks

Ja Stalinui!

WASHINGTON, D. C. — 
Žinios nepatikrintos, bet visgi 
baisiai liūdnos ateina isz augsz- 
tu vietų Washingtone, kad 
Amerika rengiasi Rusijai nusi
leisti ir pripažinti kad Pabalti- 
jos krasztai priguli Rusijai.

Amerika Pripa- 
žinsta Austrij os

N auj a Valdžia

i*

■■

Kur Didžiausias 
j Pavojus

NEW YORK. — Valdžia isz- 
siuntė žmones atvirutes, plaka
tus priesz Naujus Metus ir per
spėjo kur didžiausias pavojus 
ir ko vengti per Naujus Metus. 
Valdžia paaiszkino kur dau
giausia žmonių susieina 
ir kur daugiausia gala gauna. 
Bet valdžia pamirszo ant tos 
korteles paminėti, pastebėti 1 
kad daugiausia žmonių mirszta' 
lovoje. Gal žmones ta patys at
siminė ir už tai per kiaura nak
tį ne ėjo gulti, bet baliavuojo.

Eroplanas Susidaužė; 
Redaktorius Užmusztas

RENO, NEVADA. — Will- 
iam Thompson Dewart, “New 
York Sun” laikraszczio redak
torius mokinosi kaip eroplana 
vairuoti. Jis pataikė su savo 
eroplanu in medi ir mirtinai su
sižeidė, likos tuojaus nuvesztas 
in Washoe General ligonbute 
kur už valandos mirė. Jis bu
vo atvažiavęs ežia in Reno 
miestą gauti “divorsa,” persi
skyrimą nuo savo žmonos. Jis 
su savo broliu redegavo “New 
York Sun” laikraszti.

PHILADELPHIA, PA. — 
Emil H. Schuetz, parasze laisz- 
ka in kuri jis prasze, kad jo la
vonas butu sudegintis ir jo pe
lenai butu iszbarstyti nuo Hart
ford tilto, paskui pasiėmė kara
biną ir ant smert nuszove visus 
keturis savo vaikus ir paleido 
sziuvi sau in smegenis. Vaiku- 
cziai buvo nuo asztuoniu lyg 
dvylikos metu amžiaus. Jis ne
sutiko su savo žmona ir tankiai 
barėsi. ’ Visa tai atsitiko per 
Naujus Metus, kada jo žmona 
buvo iszvažiavus.

WASHINGTON, D. C. —
Kai kurie laikraszcziai paskel
bė, kad valdžia numusze penkis 
bilijonus doleriu nuo taksu. 
Žmones apsidžiaugė, bet priesz 
laika. Szitas taksu sumažini
mas darbo žmogeliui visai nie
ko nereiszkia. Taksos ilgai 
bus sunkios ir dideles.

Karas mums kasztavo apie 
300 bilijonu doleriu ($300,000,- 
000,000). Mums ims apie tris- 
deszimts metu isz tos skolos isz- 
lysti. Ir Washingtone randasi 
per daug nereikalingu darbin
inku tinginiu, kurie geras t£l-

Popiera Pabrango

WASHINGTON, D. C. — 
Nuo karo pradžios iki dabar po
piera kokius szeszis sykius pa
brango. Priežastis szito pa
branginimo yra, kad medžio 
buvo trumpa ir kad darbininkai 
kurie daro, reikalavo didesnio 
atlyginimo, ir kita priežastis 
buvo tai, kad valdžia baisiai 
daug popieros pati reikalavo ir 
gavo. Valdžia labai daug po
pieros vartuojo ir dabar var
iuoja del visokiu reikalu. Už 
tai leidėjai turėjo ir už savo 
laikraszczius pakelti mokestis. 
Ne tik popiera pabrango, bet ir 
kiti dalykai pabrango. Ir 
spaustuvei maszinos ar reika- 

; lingos dalys dabar baisiai sun
ku gauti ir kai gauna turi bran- 
gai mokėti.

gas ima ir nieko nedaro. Ir 
jiems mes su savo taksomis tu
rime užmokėti. Ir paskui 
valdžia turės už keliu metu vi
siems mums atmokėti už musu 
Karo Bonus. Kai ji isz musu 
per taksas tuos pinigus surinks 
tada ji mums atmokės. Reisz
kia, mums bus atmokėta su mu
su paežiu pinigais!

Reiszkia, Lietuva, Latvija ir 
Estonija pasiliktu po Rusijos 
nagaika!

Iki dabar vis buvo nors ki- 
birksztele vilties kad viskas ne
pražuvo. Nors Lietuva buvo 
pavergta, nors tenai Rusijos 
žandarai savo nagaikas szvais- 
te, nors Rusija visam svietui 
paskelbė kad ji iszlaisvino su 
savo vergyste Lietuvius.

Nors szitos žinios nėra patik
rintos, ir nors tie kurie jas pa
skelbė nenori kad j u vardai bu
tu pagarsinti, bet visi Moskvos 
Konferencijos nutarimai rodo 
kad kaip tik taip ir bus.

Dabar trys didžiosios tautos 
ant visko susitaikė tik ne ant 
Pabaltijos ir Iszpanijos klausi
mo. Iki sziol, Anglija ir Ameri
ka nepripažino Rusijos užgro
bimo Pabaltijoje, o Rusija ne
pripažino Iszpanu valdžios. 
Dabar sunku matyti, kodėl ir 
tuos du klausimu jie neužilgo 
neiszrisz?

Iki sziol Stalinas gavo ka tik 
jis reikalavo, tai kas dabar gali 
drysti sakyti kad jis ir ežia ne
gaus ko jis nori! Amerika jau ir 
ant svarbesniu ir didesniu klau
simu nusileido. O kas ten rū
pinsis apie kelis milijonus Pa
baltijos gyventoju?!

Namiai Pabrangs

Neužmirszkitc Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraazcsio. PASKUBINKITE J 1 J

WASHINGTON, D.C. — 
Stubos, namai dabar labai 
brangus, net ir per bran
gus, bet kiek dabar galima ma
tyti, jie bus brangesni! Na
mas kuris trys metai atgal bu
vo $8,000 vertas dabar $10,000. 
Bet sziais metais kasztuos $12,- 
000. Tai jeigu tikrai nereikia 
tau namo, nepirk dabar, nes jis 
nevertas tiek kiek užmokėsi. 
Bet, jeigu ketina pirktis sau na
rna kur pats gyvensi ir nema
nai ji parduoti, tai gal ir gerai 
padarysi jeigu pirksi, nes tada 
nepaisinsi kiek jis vėliau bus 
vertas.

Jau daugiau negu du metai 
atgal ‘ ‘ Saule ’ ’ sake kad visi tu 
konferencijų gražus žodžiai 
apie Laisve ir Lygybe tai yra 
tuszczias gražiu žodžiu mai- 
szas. Iszrodo kad dabar ir kiti 
ta pati mato!

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

2,000,000 Darbininku Szi Me
nesi Straikuos; Baisi Vėtra Už- 
musze Daug Žmonių 28Sužeisti 
Mississippi Ir Arkansas Vals.; 
Amerikos Kareiviai Maniloje 
Protestuoja Priesz Valdžia

Drabužiai Pabrangs

WASHINGTON, D. C. — 
Drabužiu ir dabar mažai ran
dasi sztoruose, kromuose ir pas 
kriauezius, bet neužilgo bus 
mažiau ir tie patys pabrangs, 
nes kareiviai parvažiuoja isz 
vaisko jieszko drabužiu, o pas
kui tie fabrikantai kurie daro 
ir gamina audeklą ir materijola 
tyczia laiko daug, to audeklo ir 
laukia pakol valdžia pavėlins 
jiems daugiau imti, pabrangin
ti ji ir taip pasipiniguoti.

Jeigu taip isztikro ir bus kad 
Amerika ir Anglija pripažins 
Rusijos užgrobimą Pabaltijos 
krasztu, tai isztikro juodos die
nos laukia nabages Lietuvos! 
Gyvenimas Lietuvoje bus ka:.p 
ir po.Garo valdžia buvo, kaip ir 
baudžiavos laikais buvo! Ne
laisve bus sunki, baisi ir ilga! 
Lietuviai Lietuvoje pripras 
prie naujo jungo, kaip sakoma, 
“kad szuva ir kariamas pri
pranta.” Iszrodo tamsu ir bai
su, iszrodo kad mes vėl dai
niaus liūdnais žodžiais galime 
sakyti: “Sudiev Lietuva!”

AMERIKIETIS
NUŽUDYTAS

BERLYNE

Du

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas 
Truman’as kalbėdamas per radijo in visus Ame- 
rikieczius, patarė visiems mums raszyti laiszkus 
in savo Kongresmonus ir reikalauti, kad jie grei ■ 
cziau imtųsi darbo permainyti musu fabrikus ir 
visa musu gyvenimą isz kariszko stovio in pa
prasta taikos gyvenimą.

Jis sake, kad Kongresmonu ir Senatorių 
kalte, kad nieko nėra padaryta Washingtone! 
Užsienio reikalai jis prsipažino yra labai gerai
sutvarkyti, bet vidaus reikalai kojomis augsz- 
tyn, ir visa kalte jis meta ant Kongreso.

“Asz nejieszkau priežaseziu ir nenoriu su 
! Kongresu susipeszti,” jis sake, bet vis kalte

Rusijos Kareiviai puola ant keliu karsztuoliu ir storžieviu Kong- 
Suaresztuoti resmonu, kurie visiems darbus trukdo!

BERLYNAS, VOKIETIJA. Prezidentas taip pat iszbare fabrikantus ir
Karo sztabas pranesza kad vardu paoiinavojo General Motors Automo-

Amerikietis kareivis, Corporal . r J
Mello Ciccone isz Philadelphi- įbiliu Kompanija. Matyti ir jis lenkiasi Unijos

Bosams, nes rinkimai artinasi ir balsai, “votai”
Amerikiecziai susipesze su So- jf jjįfjj reikalingi.
vietais kareiviais. Du Rusijos
kareiviai buvo suaresztuoti.

Viena Vokietaite buvo per- 
szauta ir dabar randasi pavo
jingoje padėjime. Ji buvo per- 
szauta kai iszkilo ginezai ir 
paskui susikirtimai prie Pica- 
dilly kliubo per Naujus Metus.

Trys Amerikiecziai kareiviai 
buvo ant smert nuszauti in vie
na sanvaite Berlyne.

Amerikos Karo Sztabas da
bar insake visiems kareiviams 
niekur neeiti be revolveriu. Da
bar visi kareiviai turi nesztis su 
savimi revolveri. Pirmiau vien 
tik oficieriams, karininkams 
buvo valia nesziotis revolveri 
mieste, o dabar visi kareiviai
priversti taip daryti.

Jis su savo kalba inpykino Kongresmonus, 
kurie tuo laiku buvo namie ant vakacijos. Da
bar gal Prezidentui bus sunkiau dirbti sykiu su 
tais Kongresmonais, kuriuos jis vieszai iszbare.

Prezidento Truman’o darbas yra labai sun
kus ir jo padėtis nepavydėtina. Jis ant dvieju
krieslu dabar sėdi. Jis Demokratus palaikyti, 
nors jis daug daigtu daro kurie nepatinka se
niems Demokratams. Ir tuo paežiu laiku jis 
nori prie saves prisitraukti Republikonus ku
riems jo darbai patinka, bet ne jis pats, ir to ne-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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• nusilenkia kad dabar bus valia
• pasiunsti po viena atstovą in
, kaikurias valdžias. Tai kur ge-| 

i Ii os szirdies senelis! ;
_  I t

• Koreos valdymą mes pusiau 
Parvažiavo delegatai is/< pasidalinome. Bet tik ta krasz-

Moskvos Konferencijos ir, kaip(ta kur mes dabar valdome, o 
tąsios senos daineles tėvas par- Į szia.urįue Koreos puse tai So- Nesutinka S?! KoniC“ jus' 
važiavęs dainuoja: Szokit vjetai patys valdo ir ten mes •« K.T 4- ’■
vaikai, Szoksiu asz, Taip dary- lieį kojos neinkelsime. S tarnas tCIlClJOS IWaneWS ( 
kit kaip ir asz.’’ ! tokios geros szirdieS) kacĮ j;s'-

James F. Byrnes parvažiavo mielu noru su tavo pinigais pa
ir szventai prisiekia kad dabar 
viskas tvarkoj, kad visi nutari
mai ir nusileidimai buvo pusiau veĮ tvarkoj.

. Ir Kinijoje James F. ByrnesAmerika i d "'musu atstovas toje Konierenci-, 
........ , . . T- / klauso. Jie sako kad jie dabarjoje baisiai daug laimėjo. Jis J

.-n • - i+- r , .• i nepripažins ta Amerikos val-tutiko įsztraukti musu karei-: r 1
T^- •• + i i +• • džiosirjosneklausysiJieklau-vius isz Kinijos, sustabdyti vi-j J J

n i- • • t sys vien tik savo valdžios, kurisa pagelba Generalissimui ’
m . i^ • i i • ;• d vadinasi Kim Koo nes tęs val-Chiang Kai-shek, ir ji pahkn 
visai vienu viena kariauti 
priesz Komunistus. Ar jam pa
siseks ar ne tai Konferencija 
nieko nesake ir tai ne musu biz
nis. Czia irgi musu atstovai lai
mėjo, nes jie su Stalino norais 
sutiko, czia irgi pusiau pasida
lino, vienas davė, kitas gavo.

Kas Girdei
užsienio Ministeris Cho So 
Wang pristatė Amerikos Karo 
Sztabui savo žmonių reikalavi-

I

! mus:

1—Amerikiecziai turi pa-( 
leisti isz kalėjimo visus su

tūptus Korėjos gyvento-(

SEOUL, KOREA. — Kore- 
os gyventojai vieszai prieszi- 

si ir sako, kad jie nesutinka

Szalta Ausims, Bet Szilta Szirdyje

pasidalinti. Rusija nusileido, 
Anglija nusileido ir
nusileido. Visi, anot jo, viens/.' 
kitam nusileido ir persiskyrė 
draugais.

Bet, szitas pasiaiszkinimas 
panaszus in ta pasaka apie seni 
Butkų, kuris syki iszvire ar 
iszkepe savo draugams pietus.

Jo draugai paragavo tos mė
sos ir piktai užklausė kokia ten 
mesa? Senis Butkus, pypke isz- 
siemes isz dantų nusispjovė ir 
pasakė: “Mat, vyrueziai 
mesa tai yra pusiau.”

‘ ‘Kaip tai pusiau ? ’ ’
“Nugi, pusiau visztiena ir 

pusiau arkliena,” isz lėto pasi- 
aiszkino Butkus.

'“Kaipgi pusiau, czia vien tik 
arkliena, ’ ’ piktai jam jo drau
gai atkirto.

“Visai ne, vyrueziai, matote, 
asz vis lygiai per puse mėsa pa 
dalinu. Czia yra puse arklio ir 
puse visztos.”

Tai taip ir ta Konferencija: 
Rusijai mes puse davenie, o ki
ta puse Rusija pasiėmė.

Mums dabar aiszkina, kad 
visi sutiko ir susitaikė nes vie
ni davė, kiti gavo, vieni nusi
lenkė, kiti ingyvendino savo 
reikalavimus. -Gal taip ir buvo. 
Mes davėme ir Rusija gavo, 
mes nusilenkeme ir Rusija in- 
gvvendino visus savo norus ir 
reikalavimus. Komunistai 
džiaugiasi 'kad dabar viskas 
tvarkoj ir kad jie daug gavo ir 
daugiau gaus. Mes džiaugiamės 
lies Szventame Raszte paraszy- 
ta kad geriau duoti negu gauti, 
ir Szventas Povilas raszydamas 
savo laiszka Korintiecziams pa
taria kad, “linksma davėja my
li Dievas.”

Amerika sumusze J aponiis be 
jokios pagel'bos. Ta net patys 
Japonai prisiipažinsta. Ameri
kos kareiviai, musu motinu vai
kai savo krauja praliejo ant tu 
tolimu krasztu. Dabar Moskvos 
Konferencijoje nutarta kad vi
sos trys did'žiosios tautos ten' 
tvarkys ir valdys.

Rumunija ir Bulgarija karia
vo priesz mus, buvo nepriete
liai. Dabar Moskvos Konferen- i cija nutaria kad Rusija toms 
tautoms padės ir patars ir isz-; 
rinks tinkamus vadus. Ir czia 
Amerika laimėjo, nes ji Rusijai 
pavėlino taip daryti. Kaip tik' 
Stalinas ras toms tautoms tin-Į 
kainus vadus tai. Amerika tuos^ 
krasztus pripažins. Czia irgi' 
pusiau pasidalinta, kaip ta' 
visztina ir arkliena,

Paskui buvo nutarta kad val
džia kuri bus sutverta Rumuni
joje “gales” duoti savo žino- j 
nems spaudos, balso ir tikėjimo i 
laisve. Ir czia gražus sutikimas. 
Atlanto Cziarteris “užtikrino” 
ta laisve visoms tautoms, o da
bar Moskvos Konferencija sako 
kad valdžia “gales” duoti tas 
laisves jeigu ji norės. Matyti 
kad tas Atlanto Cziarteris jau 
isz mados iszejo!

'Stalinas pavėlina visoms 
trims tautoms pažiūrėti ir pa
matyti kaip kitos tautos valdo- 

jis taip žemai nusileidžia ir

CZl.l

2— Amerikiecziai turi liau
tis trukdė parodas ir turi nesi- 
Idszii in tas protesto straikas 
priesz Komunistus.

3— Generolas Hodge turi tuo
jau aiszkiai pasakyti ir pa-1 
skelbti kur jis stovi) ir kaip jis

siau pasidalins, jis puse pasi 
ims ir puse tau paliks ir viskas r

'ru Moskvos Konferencijos nu
tarimais. Jie dabar visur strai- 
kuo. a ir visai Amerikiecziu ne- žiuri ir ka jis ketina daryti kas- 

link tu Moskvos Konferencijos 
nutarimu insileisti Sovietus.

Irano užkariavimas visai ne
buvo paminėtas. Ir visai nebu
vo reikalo ta klausima iszkelti, 
nes ten Rusijos dalykas ir 
mums nebuvo reikalo kisztis. 
Stalinas tarė savo žodi ir atlik
tas kriukis. Musu atstovai gud
riai pasielgė ir vėl laimėjo už 
tai kad jie turėjo gana proto 
nutylėti ir nieko nesakyti. Taip 
pat Amerika pusiau pasidalino 
kaslink Yligosią vijos klausimo. 
Rusija pasiėmė, o Amerika nu
tylėjo.

Visi tenai baisiai neapken-' 
ežia Sovietu ir bijosi Rusijos.

I t

Jie sako kad jie jokiu budu ne- 
i dzios vadas yra tuo va. insileis Rusijos armijas in savo

I Visi tarnai ir darbininkai kraszta. Kol kas Karo Sztabas^ 
kurie tarnavo ar dirbo Ameri- laukia patarimo isz Washing-, 
kiecziams iszejo ant straiku ir tono, o Washingtone visi, kaip 
stojo in paroda protestuoti žeme pardavė tylia ir nei ne- 
priesz Moskvos Konferencijos vaptelia!
nutarimus kad visos trys di-( 
džios tautos juos valdys ir tvar
kys. Korėjos gyventojai nori 
kad vien tik Amerikiecziai juos . 
valdytu ir visai nenori nei in- 
siieistu Rusijos kariuomenes.

Jie gerai žino kas bus kai So
vietai tenai insimaiszys, nes 

' sziaurine Korėjos dalis yra da- 
, bar Rusijos valdoma ir isz ten 

neiszeina nei vieno žodžio kas
I i ten darosi.

Nelaime Ant
Geležinkelio

LICHFIELD, ANG. — 
Penkiolika žmonių žuvo kai du 
traukiniai susimusze netoli

i Lichfield miesto Anglijoj?. 
Apie keturiolika buvo labai su
žeisti. Nelaime atsitiko kai 
freitkaris, arba traukinys ku
ris veža vien tik tavora nulieke 
nuo rieliu, bėginiu ir užsivertė 
ant traukinio kuris veže daug 
žmonių. Valdžia nepaskelbe

Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge “Saule” tai tu
rės didžiausia linksmybių per 
visus metus!

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka. 

:: Tiktai 15£ ::

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., U. S. A.

SAULE” YRA!
GERIAUSIA Į
DOVANA! '

Jeigu nežinai kokia 
! nupirkti Dovana savo 

Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 

i raszti “Saule.” Pra- 
( linksmins jiems gy

venimą. ant viso me
to ir džiaugsis isz ta-, 
vo dovanos! Prenu
merata Su v. Valstijo
se metams $5.00 
Kitose Vieszpatys-

Į tese $6.00. Užraszant 
j reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
xMoney-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.

Atvažiavo in New York uo ta tik ant laiko del Kalėdų,, szitie kareiviai džiaugiasi ir 
laukia progos važiuoti pas savuosius. Nors žvarbus vejas jiems nosis paraudonavo ir au
sis gele, bet jiems buvo gera ir szilta szirdyje, nes jie žinojo kad jie Kalėdas szves namie. 
Kareiviai kurie prie laivo kra zto stovi yra: Steve Saluga isz Morgantown, W. Va., Gerald 
Thee isz Dover, Minn., Joe Kr ipar isz Cleveland, O., Forrest Broad isz Reading, Pa., Wm. 
McAuliffe isz Scranton, Pa., Frank Del Brocco isz Baltimore, Md., Steve Wilbanks isz Co
rinth, Miss., ir M. D. Spradlin 1 isz Miami, Okla.

Susimildami, jeigu iszkeliau- 
nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geiclžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku 
riame gyveno t ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
laikraszczio in nauja vieta.
Daugelis praszo idant perinai- kur musu skaitytojasAmerikietis Leitenantas Ge

nerolas John R. Hodge likosi be 
tarnu ir darbininku kai visi Ko
rėjos gyventojai paliko Ameri- vardus žuvusiuju, bet užtikrina 
kieczius ir stojo in paroda.

Amerikos Karo Sztabas da- cz’u-
bar sako kad ežia gal tik pra- kime ant geležinkeliu Anglijo- 
džia, kad dabar bus kerszto, pa- Je- Pernai kitoje tokioje nelai- 
giežos ir kraujo praliejimo. Ne- lneJe žuvo tris-deszimts devyni 
delioj buvo užmusztas Demo
kratu Partijos vadas Song Chi 
Wu. Jau dabar ateina nepatik
rintos žinios, kad trys dideli 
Komunistu vadai buvo užmusz- 
ti ant kerszto.

i kad tenai nebuvo Amerikie-
Tai antra tokia baisi ne-

; žmones.

Karo Sztabas suėmė daug tu 
sukilėliu ir patupdino in kalė
jimą, bet Generolas Hodge sa
ko, kad jis visus tuos kurie nė
ra tikri prasikaltėliai tuoj aus 
paleis.

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio - 15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas: 
Saulė Pu b. Co.. Mahanoy City

Saule Publishing Co., 
MAHANOY CITY, PA.

Korėjos laikinosios valdžios

Istorija apie Amžina Žydą 
lo kelione po svietą ir Ii adymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas: ♦

Saule, Mahanoy City, Pa

Mados Mainosi

M

IMIf

' •>»ix4.,K<wFX-

Flora McDonald kolegija turėjo paroda ir visiems paro
de kaip moterų drabužiu mados mainosi, kaip moterys pir
miau rengėsi ir puoszesi ir kaip dabar. Aukszcziau po deszi- 
nei matome anų dieno teniso loszike su savo penkiolikos 
svaru suknele ir sziu dienu gražuole su trumpomis kelnaitė
mis. Žemiau matome anų dienu gražuole kuri norėjo arkliais 
jodinėti žirgą žergti, bet ji turėjo szonu lipti ir szonu arklį 
joti. O szalia jos eina sziu dienu mergele, kuri kaip vyras 
žirgą žergia ir joja.

nyt adresa, prisiunczia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo
da kur gyveno ir in kur iszva- 
žiavo. Tokiu laiszku sziadien 
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 

rasze

laiszlka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greicziau galėsi
me permainyt ir greicziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mus 
nėr ligokite, jog laikraszczio ne- 
aplaikote. “Saules Redyste.

Skaitykite “Saule”

-$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o atlaikysite knygas per paczta. j
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. i

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
mlnaliszka

No. 103- 
pirmutines 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 85c

No, 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikels, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
bos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, .....................     15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 

[ bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
! Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
; liukninal einiki ir kiti szposelei. 20c 
( No. 
j puikus 
( No.
Garžia

(Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ................................15e

| No. 120 Dvi istorijos apie Valu- 
į kas isz girrios ir Ant neinuno. 58 
į puslapiu .......................  15c
i No. 123 Septynios istorjos apie 
j Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
(grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie ci- 

į gonus. 45 puslapiu.................... 15c
I No. 126 Penkios istoriios apie 
'Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 

j kuris buvo protingesnis už savo poną 
i 61 puslapiu ............................15c

No. 127 Trys istoriios apie Dnk- 
fp pustvniu: Peleniute: Du brolei 

(Vargutis ir Skunutis. 60 pus...15c

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz-

116 Istorija tpie Sierata, 
apraszymas, 119 pus. . . .15c

119 Keturios istorijos apie 
Haremo nevalninke: Tj4oszis:

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15e

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu.......... 15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
pacziuo’as. 76 puslapiu...............20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu...............................   15c

No 184 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu..................................... 15c

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidutis; Atmo
kėjusias kunigo. 47 pus................ 15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ................................... 20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu..................................... 15c

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

.......................15c

SKAITYKIT
“SAULE”

ISTORIJE apie Oregonu^
------------------- Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe V ėda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: W ::

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

No. 160 Keturiolika istorijų *p.« 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
rgumą in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apio 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 26o

No. 161 Keturios istorijos apie Ani 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.................... 25*

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymo. 
22 puslapiu ................................. 10*

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25*

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus.................................15e

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ka
dy kio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi- 

____  __________________ 121 
nyslapiu ____________________ 25*

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvame; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia? 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla- 

i ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
į jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
I atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsi 100 puslapiu......... 25*

No. 172 Dvi istorijos apie Dukt® 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 08 
puslapiu .....................  15®

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam iss- 
dayineti pinigus. 45 puslapiu 15*

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczioa Žemaites, vaizdelis; GudraS 
P'.emenlis; Isz ko susidarė Anglia 
(su paveikslais); Kaimieczis Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo, 
Prak* ..........................................

No. 144 Penkios istorijos apie Ra- ?,Bneeii8; pukte maikakerczio. 
nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta;
Paskutine vale motinos; Pakutninkas;
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu.........................15c j

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu...........15c I

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios naktį. 
Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu................20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir
Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu .............................................. ..15c

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; A'jt keik užlaiko moteres paslaptį. 
61’’ puslapiu .................................16c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu ................ 15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu............................................15c

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62
puslapiu ..........................................15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
60 puzlapin ................................. 15c

Adresas

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

KAS KALTAS
jei ne mano 

krauju ir prakaitu ! Ir po darbo 
ji man ne duos ramybes, szita 
ragana! Asz tau...!

^ĮA'MA noriu valgyti! Duok! 
vakarienes! Unkszte 'pora 

prieaugliu insikabine motinai 
in skvernus.

— Palaukite vaikai, tuoj pa-! 
reis tete, tai sykiu pa valgysime’ 
malszino motina vaikus.

Mažiukėje a py tamsioje vir
tuvėje buvo pasklydus perkep-, 
tos mėsos ir besvylaneziu ko
pūstu kvapsnis. Ant krosnies 
kunkuliavo besenkanezios ka-lI 
vos puodas, kuri Radžiokiene 
jau kelintu syk dapilde vande
niu. Lauke pradėjo temti. Vir
tuvėje pasidarė da tamsiau; tik 
ant baltai užtiesto stalelio kuris 
stovėjo ties vienatiniu langu, 
galėjai pastebėti leksztes, 
szauksztus, duonos gabala. Vai
kai neiszkesdami tai nusignyb- 
davo duonos, tai varvino seile, 
pri'bege prie gaminaiiezios va
kariene motinos, tai nekantrau
dami bego pro duris žiūrėti, ar 
nepareina tėvas.

— Mama, kodėl taip ilgai ne
pareina tete? Klause liesa balz
ganais nutriuszusiais plaukais 
mergaieziuke.

— Sziandien, vaikeli, pedes 
diena, tai gal prie iszmokesties 
užtruko, atsake motina, bet vie
na sau pamanė: — Gal jis su
žeistas, gal pavėlino traukini, 
gal piktadariai užpuolė ?

x — Kaip parnesz tete pede ar 
nupirksi, mamyte, man bate
lius? Kalbėjo kokiu devynių 
metu vaikiukas.

— Nupirksiu, vaikeli, nu
pirksiu, tik begk pažiūrėk, ar 
nepareina tete.

Neiszkesdama ir 'pati iszejo 
pažiūrėti vyro ant gatves, pas-

kito nesupran- 
kalba kitomis 
szita papūga 
su szunimi ir

Nors viens 
ta, nes abudu 
kalbomis, bet 
susidraugavo
dabar yra geriausi draugai. 
Jiedu ir bovinasi ir net imasi 
sykiu ir labai gražiai sutin
ka.

bet
ir

jo

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele ::

2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai;

Aiszkus drukas; smagi 
knygele, 75 Centai.

Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas. 
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetines. 
Vieszpaties malda. 
Aniuoliszkas Pasveikinimas. 
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu. 
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu. 
Misziu Maldos. 
Psalme 45. 
Giesme Szventas Dieve. 
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties. 
Perkratymas sanžines. 
Maldos priesz pat Iszpažinti. 
Imdamas nuo kunigo iszriszima. 
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus. 
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos. 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta. 
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo. 

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
Paskiaus atiduodamas Dievui gar

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniais atlaidais.
Malda prie Szv. Sakramento po 

Komunijos.
Garbinimas 
Malda 
Malda 
Malda 
Malda

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kalbamas.
Litanija prie Szv. Panos Marijos. 
Litanija prie Szv. Antano isz 

Padvos.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų. 
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo. 
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų. 
Giesme Laba Nakt. 
Ministranturas.
Saule? Mahanoy City,

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

b

Szv. Sakramento 
Tamosziaua. 
Vieszpaties Jėzaus. 
Panos Szvencziausios. 
Bernardo prie Szv.

Pa.

kui paėjo ligi skersgatvio, 
nepamaezius pareinanezio 
vėl sugry'žo in virtuve.

Su Radžioku1 neatsitiko
kios nelaimės, tik nepasiseki- 
melis. Uždirbo maža užmokes
ti: už dvi sauvaitos tik trisde- 
szimts penkis dolerius. Isz tu 
penkine atskaityta jam už val
džios paskola ir septynis už su
vartota prie darbo elektriką ir 
dinamitą. Likosi tik dvide- 
szimts trys doleriai. Isz tu sze- 
szis, reikėjo atiduoti saliunin- 
kui. Radžiokas nesiskaito gir- 
tuokliu, bet kaip visi niaime- 
riai neapsiėjo be gerkles < vikiu 
praplovimo. Diena in diena 
gryždamas isz darbo jis užsuk
davo in saliuna, iszmesdavo 
stikleli degtines, stiklą alaus ir 
tik tuomet eidavo namon. Po 
vakarienes, kaip sakoma, netu
rėdamas kur dėtis, eidavo ir vėl 
in saliuna, kur pabarszkedavo 
apie szi, apie ta, iszmaukdavo 
pora stikliniu alaus, o jeigu pa
sitaikydavo kompanija, tai ir 
daugiau. Eidamas in darba 
Radžiokas nieko negerdavo, o 
vis-gi per dvi sanvaites ingere 
szeszis dolerius.

Visas piktas, nieko nesaky
damas, Radžiokas,. kaip pa
prastai iszmove alų ir degtine, 
atskaitė saliuninkui pinigus ir 
buvo besisukąs eiti namon.

— Ko drauge, taip ruszka- 
nas ? Užkalbino saliuninkas, — 
ar pilvą skauda?

— Ka žmogui nebus pikta, 
pertarė saliuninko mitulys Ru
dis, matyt gavo maža pede; ži
nai dabar merga kartais dau
giau uždirba už mainieri.

— Kas kaltas? Menkas vy
ras, menkai ir uždirba; kas te
pa, tas ir važiuoja, pridūrė kaž-

imdamas fundo isz kitu: vadi-( szita vakariene 
j naši, norėjo visus “suklaidin
ti.” Mat girsnojaneziu, o ypaez
mainieriu tarpe skaitosi kito 

! paniekinimu nepriimti jo fun-

| do, o da didesniu kiauliszkumu,'
Į.riemus keno funda, neatsily
ginti jam tuom paežiu.

Radžiokas buvo bes prastas
: pro duris, bet bendrai sugriebė
' ji už skvernu.
i — Palaukszia, bedžiau, ar 
tu manai, kad musu doleris ne
geras? Roke jie!

i — Gerkite vieni, asz turiu ei
ti namon nusiprausti, teisinosi 
jis-

i —- Radžioke! Nebūk jau
’toks! Eme ji drausti saliunin- 
į kas, žinai, kad czia visi tavo 
iprieteliai. Buk žmogumi!

— Jis liktųsi, bet bijosi bo
bos, inkiszo savo dvyleki mitu
lys Rudis.

Szie pajuokos žodžiai priri- 
szo Radžioka. prie baro, kaip' 
virve.

Iszmetes paeiliui dvi degti
nes, jis nusispjovė, trenkė su J 
kumzeziu in barair prakosze 
pro dantis rrru....!

Visi sužiuro ir vienas, kitas
paklausė.

— Ka$ ru...‘?
— Visi! Atsake Radžiokas 

inszirsdamas, — kaizeris ir ne 
kaizeris, kare ir tie, kurie kare 
tęsia, bosai kapitalistai ir....

Czia jam pritruko žodžiu ir 
jis antru syk trenke in bara su 
kumszczia. Jo minti pagriebė ir 
dabai'ge Rudis.

— Militaristai, imperialistai 
policinenai ir kiti.

Jei kitas butu taip dabaiges

Radžiokas buvo labai 
rus su savo gai 
ausi kas kirstu 
sziepos žodi. Saliuninko ir . 
mitulio pastabose jam past- 
vaizdino pasitycziojimas.

— Nieks mano 
nesaikavo, atsikirto jis 
ežiai, — mekeno malones

ik

TARADAIKA į\

Dabar ka asz pradėsiu ?
T i ■ u p u t i p a d a i n u o s i u, 

Ir sziek tiek pasveikinsiu.
O pirmiausia,

Vėliniams ataduoti.
Vy miežiai savo bobeles 

dabar mylėkite,
Jeigu prasikals, gerai 

pakratykite,
O jus moteriukes,-
Jevos dukriukes,

Sąvo vyrus guodokite,
Vaikelius prižiūrėkite,
Jus-gi seni jaunikiai,
Nog turgaus atlikę,

Ttrojans apsipaeziuokite,
Kaip eimbalai negyvenkite, 

Jus-gi sūneliai, 
Teveliu klausykite, 
Namieje sėdėkite.

Norints asz prie mergiciu 
nepriguliu,

i galiu,jo sakini, ta Kad'žiokui butu pa- Bet nors biskūti pasakyti
tiko, bet Rudžio jis nepamėgo.

— Ir Bolszevikai 
vikais, tokie, kaip tu, 
sziauszusiai tarė 
aiszkiai jieszkodamas prieka
bes prie Rudžio.

— Pats tu parszas! 
Rudis.

Skystimas sieke prie butelio, 
tet saliuninkas spėjo juodu isz- 
skirti ir iszstumti pro duris.

Kiek pastovėjęs ties saliuno 
durimis Radžiokas nuėjo, namo, 
mosikuodamas rankomis ir 
kaž-ka murmėdamas. Eidamas 
pro savo vartelius, užkliuvo už 
stulpelio, o lipdamas laiptais 
prastojo viena laipsni. Neisz- 
syk atrado ir duriu stuma. Ne
ilgai vienog teko jam graba
lioti, nes* vaikai pajutę tęva, 
atidarė duris, pagriebė isz jo 
ranku “diiierke” ir klykdami: 
—Sztai ir tote! Sztai ir- tete! 
Erne valgyti jo pietų likuczius.

— Kur tu dabar buvai pra
puolęs? Užsipuolė Radžiokiene, 
mes ežia akis pražiūrėjome jo 
belaukdami, vakariene baigia1 

• iszsekti, o jis goglineja sau po 
saliunus. Na eik greieziau 
praustis!

Kad Radžioikiene butu pate- 
mijusi kokiame upe jos vyras, 
butu jo neužkabinusi. Jis kiek 
pastovėjus ir nieko nesakęs at- 

jaut- sisedo. Paskui iszleto žodžius

su parsze- 
pasi- 

Radžiokas,

Atrėžė

Naktimis nešit raukykite.
O kaip doros busite, 

Tai nereiks už protestonu 
teketi.

Bus viskas gerai,

Turite visi “Saule” 
užsiraszyti, 

Vakarais sau skaitykit.
Ant galo, vėlinu del visu 

Daugybia pinigu, 
Kad Dievas sveikatoje

Užlaikytu,
Nog nelaimes kožna gintu, 

Jauni’kaicziams patalu, 
Del mergeliu vyreliu.

Taigi, bukite sveiki, vėlinu to,

* i
i. Jam vely in koszdamas pro dantis eme pos-‘ 
nei tartu pa- Pinigauti: Tai tu sakai, asz vai-. 
11...Ir jo kiojausi. Oka. tu veikei, davat-, 

kos szmote ? Ar tai bažnyczioj 
! betupėdama isz mokai niekinti 

kiszeniaus žmogų darbininką ? Keno dėka 
i_____ ____________

rUS"| 
ne-, į - -------- - —■ s

• • • -rr • *
prasziau ir nepraszysiu. Vyrai,1* 
mano “fundas!” duoksia vi-* 
siems po alų, ar ka kas nori 5 

kreipėsi jis in saliuninka. į £

— Sztai man vyras! Suszuko 
keletą balsu, lai gyvuoja Rad
žiokas! Sveikas! In sveikata!

Radžiokas. norėjo užfundyti
ir tuojau prasiszalinti, nepri-^į^gjęj^g^jjjjg^^
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¥ 
¥
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Nežinia kuo but pasibaigęs 
insisiubaves Radžioko pikty-' 
mas jeigu iii virtuve nebūt u in-j 

ėjas pienius.

Kad sulauktume  m kito melo!
t* * v

Kiek naujienų krepszyję

Da vienas pilnas stovi, 
Bet jau dainuot ne. Įnori.

Bus jau gana,
• Keliausiu in Filadelfija,

Kaip dagirsiu,

Kaip i

* %
Mari] andos va Is t i joj e, 
A j) y ga r do j e vieno j e,

♦ padaryti,
Svetimo bobele paveržti, 
Bet svoezia. su szluota 

perskyrė,
Ir net pas vaitu.' atsidūrė, 
Nestoji svod'ba 500 doleriu

Bet bobelkos negavo.
0 kad reiketu viską apraszyt, 
Reiketu daug laiko sugaiszyt

— Gera vakara, misis! Gal ir 
j i e n a u ž s i 111 okes i t e.
adžiekiene užsidegė lempa ■ do bevarstomas durie. Apaczio- 

į je banksztelejo parversta kede 
ir pasigirdo Radžioko balsas: 
Velniai! Kėdžių man pristatė 
po kojomis. Toliau pasigirdo, 
kaip subraszkejo sofa. Rad'žio- 
kas nusimetęs vos virszutini 
szvarka kryto svecziu kamba
ryj ant sofos. Radžiokiene kiek 
palūkėjusi ir'nesulaukdama vy
ro ateinant in lova, atsikėlė už- 
siži'bino žvake ir nulipo žemyn. 
Jonas nusidavė bemiegąs. Ji 
pastate žvake ant stalo ir atsi- 

! sėdo ant kėdės. Kiek pasedeju- 
I si paėmė vyro szvarka ir eme 

' grabalioti po kiszenius. Rad- 
Ižiokas tarytum to tik lauke.

— A, tai vėl ko tau reikia, 
suriko jis paszokdamas, tu ne 
vyro laukei, tik jo pinigu.
tave nors syki pamokysiu pro- 
'°-

lai tares eme strapalioti prie 
žmonos. Tpji greitai pasitraukė 
iii szali. Jis užkliudęs skobnį 
atsimusze in siena ir da labiau 
padūko. Pora sykiu apstrapa- 
liojo apie kambari ir pagaliaus 
moteri sugavo. Toji suklykė ne
savu balsu.

Tuom tarpu Juozukas, isz- 
girdes tėvu kivirezia, temino 
pro duris tėvo žveriszkuma. Jo 
sucziauptos lu pukes sugniauž
tos kumszczios ir liepsnojan- 
czios akys rodo pikta pasiryži
mą.

Kuomet Radžiokas nutvėrė 
moteri už plauku ir užsimojo 
muszti, tai pajuto, kad ji kaž
kas tvėrė už sprando. Paleido 

’ moteri, pasipurtė ir pamatęs 
pasisziauszusi vaika susznyps- 
te: Ar tai ir tu, žalti, su motina! 
Asz tave pamokysiu, kaip rei
kia tėvas gerbti.

Smarkiai szoko prie vaiko, 
bet tas mitriai pasitraukė in 
szali, o Radžiokas insipainiojes 
iii kilimą gTiuvo, kaip ilgas ir 
krisdamas persiskele antaki. 
Paszoko grieždamas dantis, bet 
kambarys buvo jau tuszczias. 
Jo aukos buvo jau iszspru'ke 
pro duris.

— Na, paminėsite mane, 
ku...! Užkeikė Radžiokas in ap
sivilkės szvarku iszejo laukan. 
Po valandėlės sugryžo jis poli- 
cimonu vedinas. Po ilgo balado- 
jimo ir iszgirdus svetima baisa 
Radžiokiene pravėrė duris.

Radžiokas, viena ranka rody
damas iii savo kruvina antaki, 
o kita in moteri su vaiku nuo
latos kartojo in policmona: Su- 
musze mane ir in narna nenori 
in leist i.

—BUS DAUGIAU—

i

Tas sėdėjo 
alkūnėmis 

ant keliu, o smarku 
mt delnu. Radžiokiene neisz-

tai-gi tare m piemu:
— Ateikite rytoj, — szian

dien mes neturime smulkiu.
Pienius pasikrapszte pakau- 

.-zi, tur'but pamanė, kad jis ga
lėtu iszmainyti ir stambu pini
gą, liet tares: Olraitf Iszejo.

Radžiokas vis da sėdėjo su
sikūprinęs ir tylėjo. Jo žmonaĮ 
nežinojo ne ka daryti, ne ka sa
kyti. Pagaliaus maldaujancziu 
balsu pratarė: Jonai, Jonuli,

j mesiąs pinigu už mesa, tai ir 
i vėl nežinosiu ka jam sakyti.

Piniginio klausymo primini
mas Radžioka sužadino. Jis 
sziandien jo nemego. Iszejo in 

i prieangi, paskubiai nusiprau-
e, apsirodė ir

—• Na kur eini? Vakariene 
ant stalo, bandė sudrausti vyra 
Radžiokiene.

Tas 'burbtelejes: 
sau! Iszejo.

Vaikai eme kirsti

Sprinkite

nevisai nusirengusi nuėjo 
gulti. Kiek pasivareziusi iszgir-

Asz

vakariene 
pasirėmė 

! ant stalo, akis inbede kur tai in 
'j siena ir ne, ne krust.
'turn negirdėjo
metu Kaziukas

—■ 'vieni, o Radžiokiene

Paaukojo Gen. Patton
Savo Kraujo

1

Ji tary- 
kaip devynių 
prisiminė apie 

žadėtus naujus batus, kai vy-

o kojinėms nusipirkti. Vy- 
keturiolikos 

dirstelėjo in 
valgęs ir kiek 
prie motinos,

Kareivis Corporal Salva
tore DiBernado, is?. Port 
Chester, N. Y., paaukojo sa
vo kraujo Generolui Patton 
kai jis buvo sužeistas auto 
mobiliaus nelaimėje ir buvo 
nuvesztas in ligonbute Hei
delberg miestą Vokietijoje. 
Daktarai mėgino ir stengt si 
Generolo gyvastį iszsaugoti, 

bet nepasiseke.

riausias, kokiu 
metu Juozukas

'motina, liovėsi 
pamąstęs priėjo

: pabiicziavo ranka ir tarė: Ma- I J
ima, nesirūpink, rytoj asz einu
1 jieszkoti darbo.

Motina, tarsi nesuprasdama, 
pastyrusiomis akimis dirstelėjo 
in vaika ir didele aszara nurie
dėjo per jos veidai.

Liūdnas ir ilgus buvo Ra- 
džiolkienei tas vakaras. Padė
jusi sziltoje vietoje vakarienes 
likuczius, suplovusi indos, pa- 
guldžiusi vaikus, ji intrauke 
lempa ir lūkuriavo vyro. Pasi
enius ražaiicziu bandė pote
riauti, bet maldos žodžiai mirė 
jai antlupu. Laikrodis rode jau 
vienuolikta. Giliai atsidususi

Seniams Ir Seneliams Vieta

•<VŠ

Maine valstijoje yra parūpinta geri ir gražus namai visųms seniams ir seneliams kur 
jie gali viens su kitu pasiszneketi ir pypke papipseti. Saitas namas seneliams yra netoli 
Augusta miesto, jis vadinasi Jefferson miestas. Czia szitie seniai viską žino ir viską su
pranta, jie viens kitam aiszkina kaip kana vesti, kaip tvarka statyti irkaip pati pasauli 
valdyti. Nekarta ir iszkyla susiginezyjimai ir susikirtimai. Ošia jau to senio Disraeli žo
džiai netinka. Jis pasakė jau seniai kad “Jaunyste yra klaida; subrendimas tikras karas 
ir senatve tik susikrimtimas ir sarmata.’’ Szitie seniai linksmi ir džiaugiasi savo nauju 
namu.
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Žinios Vietines Lauraseviczius ir Simonas Der- 
j liūnas isz Frackvilles motoravo 
in miestą su reikalais, taipgi at
lankė ir “'Saules’’redakcija. 
Acziu už atsilankyma.

— Utarninke pripuola Szv. 
Severino; Seredoj Szv. Julijo-f 
no; Ketverge Szv. Vilimo; Pet
nyczioj Szv. Hygino.

— Seredoj, Sausio (Jan.) 
9-ta diena, iszkeliaus 32 vyru
kai iii Wilkes-Barre, 7 valanda 
ryte, kurie bus priimti iii tar- 
nysta. Visi iszkeliaus bosais.
Mahanoy City:

Emil A. Klibėk, Stephen Be-Į

NAKCZIA .
BALIAVUOJO

Diena Iszsipagiriuojo— Petnyczioj, Sausio (Jan.) 
4-ta diena, iszkeliavo 30 vyru
kai ant daktariszko peržiūrė
jimo in kariuomenes tarnysta. 
Visi iszkeliavo ant boso iii 
Wilkes-Barre, Pa., 7-ta vai., 
ryte.
Mahanoy City, Pa.

Joseph B. Griggs, Thomas J. 
Morris, Joseph S. Brill Michael 
Krestynick, Earl T. Dodds, 
William L. Sticker, Joseph G.
Di'gris, James R. Babcock, Mi- lovesick, Francis E. Miller Jos. 
cliael Ciparik, John P. McEl-Lj. Morris, Edward M. Onefsky, 
lienny, William J. Jones, Jr., John P. Morba, John T. David- 
Joseph V. Forgach, Martin J. son, Earle J. Wilson, Thomas 
Hanrahan, Edward G. Jones, P. Massaro 
Thomas D. Coombe ir Gerald J.
Pėtritsch.
Morea:

Michael Yeager, Frank B. 
'Gallo ir Henry Sagan.
Park Place:

Robert A. GilLir William C. 
Igo.
Maple Hill:

Bruce C. Sampson. 
Middleport.

Paul Susarchick ir Joseph E. 
Labie.
New Philadelphia:

Stanley P. Lambert.
Cumbola:

Donald O. Ney.
Silver Creek:

Anthony E. Lucas ir Francis 
J. Shapella.
Kaska:

John V. Franko. 
Plainfield, N. J.

Jerome J. Savitsky.
— Gerai žinomas visiems 

Jonas A. Služelis, sūnūs p. J. 
Služeliu, nuo 605 W. Mahanoy 
Avė., ir panele Adele Augustai- 
cziute duktė p. Vinco Augus- 
taiezio isz Springfield, Ill., emo 
szliuba iSu'batoj, Szv. Juozapo 
ibažnyczioje 6-ta valanda ryte. 
Svotai buvo: pone Pranciszka 
Lawsoniene ir Vincas Služelis 
isz miesto. Szliuba davė Kuni
gas K. Rakauskas. Linkime 
jaunavedžiams ilgo pa'gyveni- 
mo vedusiam luome ir žilos se
natvės.

Ponas Služelis nesenei likos 
paleistas isz tarnystes, kuris 
tarnavo ant kares lauko Euro
poje ir Pacifikoje.

Apie penki metai adgal po
nas Služelis vargoninkavo prie 
Szv. Juozapo parapijos, kuris 
pildė taji dinsta per szeszis me
tus, o apleido parapija Birželio 
24 diena 1941 m., isz priežasties 
intraukimo iii kariuomiene su 
■kitais vyrukais, o pirmiausia 
buvo vargoninku Apreiszkimo . 
Paneles Szvencz. Parapijos, I 
Frackville, Pa.

— Amelija, 14 metu, duktė 
pono Mikolo Stepanaviczio nuo 
339 W. Mahanoy Avė., ana die
na susižeidė ranka puldama ant 
ledo. Gydosi namie.

— Pone Jeva Pilkoniene ir 
duktė L Krevienenie isz Frack- 
villes, motoravo pas sunu Juozą 
mieste ir prie tos progos atlan
kė ir “Saules” redakcija, at
naujinti savo prenumerata, nes 
pone Pilkoniene yra musu sena 
skaitytoja. Acziu už atsilanky
ma.

—• Petnyczioj popiet apie 
4:45 valanda ant kampo 9-tos 
ulyczios ir E. Centre, atsitiko 
automobiliu nelaime. Trokas 
isz Ashland, Pa., nesustojo ant 
kampo ulyczios, trenkdamas in 
kita smarkai, 7 žmonys likos 
sužeisti. Bledes padaryta ant 
$400.

— Ana diena gerai žinomas 
įiiznierius ponas Stanislovas

, Albert W. Žukas,! 
Leonard F. Boland, John T? 
Smolin, Edmund D. Lunibie, 
Eugene J.L. Dabrowski, Robert 
C. Dennis, 'Charles R. Wagner, 
Anthony G. Auriui, Edward J. 
Holloway.
New Boston:

Francis M. Stetz.
Morea:

John Mellon, Jr., Michael 
Lee k.
St. Nicholas:

William J. Teeley.
Boston Run.

John A. McGeehan.
Vulcan:

Michael Wargo, Jr.
Yatesville:
Clare J. Oliver.
Barnesville.

Peter Witiszin.
New Philadelphia, Pa.

Robert E. Yarnell, James 
Feeley, Thomas M. Paltanava- 
ge, Francis J. Nawrocki, John 
Drusjack.
Kaska, Pa.

Warren V. O’Neil.

F.

Girardville, Pa. — Panele 
Adele L. Maczys isz miesto ir 
Pranas A. Kigolis isz Gilberto- 
no erne szliu'ba Sukatos ryta 
Szv. Vincento bažnyczioje.

NEW YORK. — Nauju Metu 
j iszvakarėse stiklelis rankoje 
! drebėjo, galva rodos plyszte 
i plyszo ir akys nenoromis mer- 
I kesi. New York miesto polici
ja ntai pranesza, kad penki žmo- 

• nes užsimusze ar buvo užmusz- 
I ti, keturi buvo perdurti, buvo 
septyniolika gaisru, 85 buvo su- 
aresztuoti, 66 langai buvo isz- 
daužyti ir 103 sykiu ugniage
siai buvo tyczia iszszaukti per 

i Nauju Metu baliavojimus. Per- 
. n ai tik 16 buvo suaresztuota.

Saliuninkai sako, kad sziais 
i metais buvo geriausias biznis, 
i jiems neliko nei vienos pilnos 
bonkos degtines. O aptiekus, 
drug-sztoriai pranesza kad ant 
rytojaus jie iszpardave visus 
savo vaistus, liekarstas nuo 
galvos skaudėjimo.

Vieszbucziai, koteliai prane
sza kad jie suvartuojo visus sa
vo rankszlosczius, abrusus ir 
iszpardave visa savo leda del 
visokiu gėrimu ir szampano.

Visi kliubai giriasi kad pini
gai ten plauke kaip isz krano. 
“Zanzibar” kliubas padare 
$22,700 in viena vakara. “La
tin Quarters” kliubas priesz 
penkias isz ryto jau suskaite 
daugiau negu $20,800 pelno. 
‘ ‘ Copacobana ’ ’ puosznus kliu
bas pranesza kad tenai balia- 
vuotojai paliko daugiau negu 
$23,000.

Visi “Good Time” turėjo 
laukiant Nauju Metu! Dabar 
vieniems galvas skauda, ki
tiems kiszeniai tuszti, kitiems 
aszaros byra. Laukiant Nauju 
Metu visi baliavuojo, o dabar 
iszsipagiriuoja.

PHILADELPHIA, PA. — 
Apie milijonas žmonių stovė

jo ant ulycziu ir žiurėjo in 
“Mummers Paroda.” Parodoje 
dalyvavo apie 5,000. Žvarbus 
žiemos vejas biski sutrukdė pa- 
rodininkus ir kando nosis ir ku
teno pėdas tu kurie ant ulycziu 
stovėjo ir parodos lauke. Raro-1 
dai praeiti eme apie szeszias va-1 
landas.

4,000 policijantu buvo pa-1 
szaukti palaikyti tvarka. Pele ! 
nai nebuvo iszveszti isz miesto 
ir ulyczios nebuvo apvalytos,' 

. nes apie penki szimtai darbi
ninku neatėjo in darba del tos 

; j.e! parodos.
; J Trys žuvo automobiliaus ns-' 

Bartoliene. Velionis sirgo ilga! laimese ir keturi buvo sukolie-' 
C laika. Pribuvo in Amerika 651 czyti- Vieni P£r dauS stikleliu 
’ metu adoal. Kitados dirbo nrie.,iszmauke» kiti bevažiuodami 

užmigo. Penkiolika žmonių bu-' 
v o sumindžiota ir kiti buvo su-; 
spausti ar apdaužyti besigrus-Į 
darni pamatyti paroda. O baž- 
nyczios buvo pustuszczios ar vi
sai uždarytos.

Tamaqua, Pa. — Frank S. 
Herring, 52 metu amžiaus, ve
das, nuo 704 Arlington Uly., ir 
Vincas Urbanaviczius, 55 metu 
amžiaus, vedas, nuo 217 Brown 
Uly., likos mirtinai sužeisti lai
ke darbo ant ketvirto levalio 
prie Nr. 15 Szafto, Lehigh Na
vigation Coal Co. Nelaime atsi
tiko pereita Petnyczia apie 10 
valanda ryte.

Shamokin, Pa. f Senas gy
ventojas Juozas Jucznievi- 
czius, 85 metu amžiaus, mirė 
pas savo dukteria pone L. T. I

metu adgal. Kitados dirbo prie 
Henry Clay angliakasy klosi a. 
Paliko 4 vaikus.'

Wilkes-Barre, Pa. — Penki
žmonvs likos sužeisti gaisre kai v O

trijų augsztu namas užsidegė 
prigulintis prie C. Keller. Ug
niagesiai sako Kalėdų eglele 
užsidegė ir visas namas uždege.

Santiago, Chile. — Kilo 
smarkus drebėjimas žemes ar
ti czionais. Kur tasai drebėji
mas kilo tai lyg sziol neisztyri
nėta.

WASHINGTON, D. C. —
Isz Washington© ateina ne to
kios geros žinios. Belaukiant 
Nauju Metu ir besisveikinant ir

Palestina, Texas. — 
vėtra su tvanu buvo priežastim 
kur 23 žmonių žuvo ir 150 likos 
sužeisti. Daug szeimynos nete
ko pastogui, nes vanduo užliejo 
ju gyvenimas.

o

p
&

Greicziausias Bomberis

Czia bomberis ir visi lakūnai ir keleiviai kurie greieziausia parlėkė namo isz Pacifikos 
namo. Jiems eme tik biski daugiau kaip penkias valandas parskristi. Ju eroplanas, bom
beris B-29 leke greieziau negu penkis szimtus myliu in valanda. Pulkauninkas Clarence S. 
Irvine buvo to eroplano vairuotojas, lakūnas. Jis stovi cigarą insikandes. Prie pat bom- 
berio, už vyru stovi Ruth Saltzman vienatine moteris kuri su jais važiavo.

besisvecziuojant ir stikleli be- 
lenkiant, 396 žmonių žuvo.

Du szimtai žuvo automobiliu 
nelaimėse, 196 žuvo nuo kitokiu 
nelaimiu kaip tai: gaisrai, re
volveriai, perdurimai, susipe- 
szimai, puolimai, persvalgy- 
mai, pasigėrimai, eroplanai, 
prigėrimai ir ,kitokios nelai
mes. Bet daugiausia buvo nuo 
automobiliu ir nuo sznapso.

Spaudos laisve
Yugoslav! joje

PARYŽIUS, FRANCIJA.— 
Keletą dienu atgal laikrasz-, 
ežiai griausmingai ir garsingai 
pranesze kad, Komunistas Ge-

VISUR STRAIKOS,
NESUSIPRATIMAI

IR SUSIKIRTIMAI
WASHINGTON, D. C. — '! 

2,000,000 darbininku ketina szi 
menesi straikuoti jeigu jie ne
gaus ko jie nori ir jeigu valdžia 
neinsikisz ir nesutaikins juos 
su kompanijomis.

New Yorke Telefonu ir Tele
gramų darbininkai iszeis ant 
straiku Sausio (Jan.) 8. Jie; 
reikalauja kad jiems algos bu
tu pakeltos, o valdžia nustatė 
kad nevalia algas pakelti. Jei
gu jie iszeįtu ant straiku tai ne 
vien tik New York miesto gy
ventojai liktųsi be susisiekimo, 
bet visas krasztas nukent e tu. 
Trys tukstaneziai darbininku, 
sustraikuotu, o keli szimtai 
tukstaneziu žmonių negalėtu 
dirbti, nes telefonas tai yra 
Amerikiecziams reikalingas in- 
rankis del susisiekimo. Ir da
bar eina gandai kad visi telefo
no darbininkai po visa Ameri
ka iszeis ant straiku. Tai butu 

, apie 263,000 straikininku.

žodžio priesz valdžia. Visi 
susitarė Generolą Tito garbina, 
nes ir redaktoriai nori valgyti.

nerolas Tito visai nevaržo laik- 
raszczius Yugoslavijoje, kad 
jie gali raszyti kad jie nori.

Tai buvo geras pavyzdys 
kaip gražiai ir gerai Komunis
tai valdo. Bet tikrumoje, mat 
kaip ten yfa! Valdžia nesako ir 
neinsako laikraszcziu redakto
riams ka raszyti, bet jeigu jie 
nors per plauka nukrypsta nuo 
valdžios nustatytos propagan
dos jiems tuojaus buna nukirs
ta popiera ir unijos atszauke'tu stengiasi būti darbininko 
visus savo darbininkus. Tai tau’ 
ir Laisve! Raszyk ka ir kaip no
ri, bet ar rytoj raszysi tai kitas 
klausimas.

Už tai visai ne d y vai kad isz 
130 laikraszcziu Yugoslavijoje, 
nei vienas nei nevaptalia nei

Prezidentas
Kongresmonus Kaltina

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

gana, Prezidentas Truman’as 
nori būti biznieriams ir fabri
kantams geras, bet, tuo pat kar-

draugas.
Gal kaip tik už tai ir ta jo 

kalba per radijo nieko tikro 
mums nepasake. Jis negalėjo 
ar nenorėjo staeziai pasakyti, 
kad jis yra už vienus ar už ki
tus. Stengdamas visiems i ri
ekti jis gali labai greitai atsi
rasti tarp tu dvieju krieslu ir 
hę jokios paramos.Karnavalas Prancūzijoje

Seniausias Kareivis
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Prancūzai turi sena paprotį laikyti dideli ir gražu karna- 
vala - paroda priesz Kalėdas, bet karo laiku visi pasilinks
minimai buvo sustabdyti. Dabar vėl visi linksminasi ir vėl 
karnavalas sugryžo in Franci j a. Uly ežios Nice mieste bu
vo gražiai iszpuosztos ir paroda vėl visus džiąugino ir links
mino.

New York miesto kariavo su 
37-ta divizija Pacifike. Jis 
parvažiavo isz karo lauko ir 
užsitarnavo garbe ir pasižy
mėjimą kad jis yra seniau
sias kareivis visame Pacifiko 
fronte.

Jau ir taip sunku gauti mė
sos, dabar ateina jau patikrin
tos žinios kad tie kurie mums 
mesa pristato iszeis ant straiku 
Chicago j e, Sausio (Jan.) 16., 
Reiszkia apie 200,000 sustrai- 
kuos. O jiegu jie isz tikro su- 
str alkuos, tai mes liksime be 
mėsos. In penkias dienas visa 
Amerika neturėtu mėsos.

Plieno ir geležies darbininkai 
grasina sustraikuoti Sausio 
(Jan.) 14. Szitos straikos isz- 
vestu apie 700,000 darbininku.

Connecticut valstijoje visi 
darbininkai grasina iszeiti ant 
straiku, jeigu Gubernatorius 
tuoj aus neatszauks policija.

Dabar visur iszrodo tamsu ir 
baisu, visur straikos, visur ne
susipratimai, susikirtimai. Bet 
kaip naktis yra tamsiausia kaip 
tik priesz auszra, tai taip ir 
ežia greieziausia bus. Automo
biliu ir aliejaus darbininku 
straikos jau taikosi ir gal už 
sanvaites kitos visai susitai
kins. Bet kol kas tai dabar vis
kas kojomis augsztyn.

O kaslink tu straiku ten Chi
cago j e kur mėsos gaminimo 
darbininkai ketina straikuoti, 
tai galime būti tikri kad tos 
straikos bus trumpos arba vi
sai nebus. Kai bobos buezemeje 
mėsos neras tai jos toki lerma 
sukeis kad net ir Washingtone 
bus girdėti. Valdžia gal nepai
so kas ežia darosi tarp darbi
ninku ir darbdaviu, bet ir di
džiausi politikieriai piktos bo
bos bijosi. Szimtas vyru tiek 
nenuveiks kiek viena pikta bo
ba padarys.
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