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Norfolk Kunigaiksztis į 
kaipo Anglijos Earl Marshal 
sveikina savo Karaliene, ( 
Elzbieta Antrąją, kai ji isz- 
lipo isz automobiliaus in 
Westminster Abbey, per jos 
iszkilmingo apvainikavimo 
iszkilmiu.

Jos vyras, Karalaitis Phi
lip, Duke of Edinburgh, pri
silaikydamas karaliszku in- 
statymu, stovi nuoszaliai ir 
pirma vieta užleidžia savo 
žmonai, Anglijos Karalienei 
Elzbietai Antrajai.

Per karaliszkas apvaini
kavimo iszkilmes Londono 
miestas buvo kinszte pri- 
kimsztas. Netuvo vietos nei 
ant žemes, nei padangėse. 
Eroplanai turėjo laukti pro
gos nusileisti ar pakilti. 
Vieszkeliai, geležinkeliai ir 
laivu uostai diena ir nakti 
vežė žmones in szitas iszkil
mes buvo palociaus sode kur j

Isz Amerikos
VOGĖ NUO MOTINOS
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Sumiš Pateko In 
Kalėjimą

EAŠTON, PA. — Prisipa- 
Mindamas kaltu, Northampton 
apygardos teisme, dvideszimts 
septynių metu amžiaus Joseph 
Acker pasisakė kad jis vogė 
nuo savo motinos ir buvo nu
teistas teismo nuo dvieju iki 
keturiu metu in kalėjimą. Tei
sėjas William G. Barthold 
taip ta to jaunikaiezio byla nu
sprendė.

Jaunuolis Acker prisipažino 
kad jis pasivogė szimta dvide
szimts penkis dolerius ir vie
na radija nuo savo motinos ana 
menesi. Radijas kasztavo apie 
dvideszimts penkis dolerius.

Jis teipgi teisme prisipažino 
kad jis pirmiau buvo pasmerk
tas ant dvieju metu kalėjimo, 
1947 metuose už pasivogima 
baldu, rakandu nuo savo mo
tinos. Jis teipgi pirmiau buvo 
kalėjime už uždegimą namu in 
Bucks apygardoje.

Anglijos Karaliene Elzbieta Antroji

Karaliene Elzbieta karalisz- 
kai priėmė septynes tuks- 
tanezius svecziu.

Amerikiete, Pone Pearl 
Mesta buvusi Amerikos Mi- 
nisterka Luxemburge, daly
vavo tose iszkilmese, ir pa
skui, ta vakara ji pati su
rengė savotiszka balių kuris 
turbut buvo didesnis jeigu 
neiszkilmesnis už paezios 
Karalienes iszkilmes.

Pone Mesta yra viena isz 
bagoeziausiu moteriszkiu 
Amerikoje. Ji yra po visa 
svietą pagarsėjus, kaipo di
džiausia ir bagoeziausia po
ne, kuri szimtus tukstaneziu 
jeigu ne milijonus doleriu 
kas metai praszvilpia ant 
visokiu balių ir vakarusz- 
kus.

Didžiausi baliai, vakarie
nes ir suėjimai Vaszingtone 
būdavo szitos ponios su
rengti.

JAUNUOLIS
UŽMUSZTAS

Keturi Kiti Sužeisti 
Automobiliaus

Nelaimėje
WILMINGTON, DEL. — 

Devyniolikos metu amžiaus 
Joseph Coyne isz Ozone Park, 
N. Y., buvo mirtinai sužeistas 
anksti ana dienos ryta kai au
tomobilius, kuriame jis važia
vo apsivertė netoli Blackbird, 
apie penkiolika myliu nuo 
Wilmington.

Jis buvo policijos nuvesztas 
in General ligonine in Dover, 
kur daktarai pasakė kad jis 
jau buvo mires pirm negu bu
vo in ta ligonine atvesztas.

Keturi kiti jaunuoliai tame 
autombilyje isz V i r g i n i a 
Beach, Va., buvo sužeisti.

Policijantai sako kad to au
tomobiliaus varytojas buvo 
Philip J. Ruppel, asztuonioli- 
kos metu amžiaus jaunuolis isz 
Ozone Park. Iszrodo kad jis 
taip greitai važiavo kad jis ne
galėjo suvaldyti savo automo
biliu ir taip ta nelaime atsiti
ko.

Ji dabar yra Sovietu pa
kviesta atsilankyti in Rusi
ja. Ji sutiko, ir sako kai tik 

, po szitu karaliszku iszkil- 
miu (Utarninke, Gegužio 
May 2-tra diena 1953m.,) 
Londone. Ji važiuos su Ru- 

i sija.
Bet ji prisipažinsta, kad 

ji negali suprasti kodėl So
vietai taip gražiai kvieczia- 
si tokia bagota, ir anot ju, 
“prakeikta Kapitaliste.’’

Karalienes sesuo, Karalai
te Margarieta prasze visu 
Anglu melstis už jos seseri, 
Karaliene Elzbieta, kurios 
pareigos yra baisiai sunkios.

Darbininku unija buvo su
rengus balių ta vakara, in 
Scarborough. Kai orkies- 
tra užtraukė daina “Dieve 
Gelbek Karaliene, ’ ’ darbi
ninkai orkiestra sustabdė ir 
visi užtraukė Komunistu 
daina ‘ ‘ Internationala. ’ ’

Kiti automobilyje buvo sep
tyniolikos metu amžiaus Roy 
Coghill, teipgi septyniolikos 
metu amžiaus Robert Allen ir • 
dvideszimts metu amžiaus j 
John Harre. Visi isz Ozone 
Parko.

Delaware valstijos polici
jantai pranesza kad dvide
szimts dvieju metu amžiaus 
Marion Hollis Wilson isz Heb
ron, Maryland, užsimusze kai 
jo motorciklis atsimusze in te
lefono stulpą netoli nuo Lau
rel, Delaware. Policijantai sa
ko kad jis stengėsi labai grei
tai apsisukti prie užsisukimo 
ir jo motorciklis atsimusze in 
griovi prie vieszkelio.

BRAVORU DAR
BININKAI BALSUO

JA DEL STRAIKU
NEWARK, N. J. — Szeszi 

tukstaneziai darbininku bra
voru fabrikuose nubalsavo su 
straikuoti. Jie atstovauja sze- 
sz-is didelius alaus bravorus 
Amerikoje. Jie stato klausima 
ar kompanija turi jiems atmo
kėti algas kurias jie per strai- 
kas iszsikariavo isz kompani
jos.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

LAKSZTINGALA
PER DAUG GIEDA

.------------- i.

Reikia Ir Paukszcziains 
Balselius Užcziaupti
NEW YORK, N. Y. — Muzi- 

kantu diktatorius ir visos mu
zikos ir balseliu bosas James 
C. Petrillo dabar vėl pyksta ir 
savo narava varo.

Amerikos vaisko muzikan
tai daug koncertu duoda visai 
už dyka. Ir tas baisiai nepa
tinka ponui James C. Petrillo, 
kuris visus muzikantus už no
sies vadžioja.

Petrillo sako kad armijos 
muzikantai sugadina visu kitu 
muzikantu bizni ir už tai jie 
turi liautis davė tokius kon
certus už dyka.

Sulygu jo priarodinimu, Ar
mijos, Laivyno ir Lakunu 
Sztabo kapelijos, orkiestros 
per daug koncertu duoda už 
dyka! Jis sako kad tokie kon
certai turi būti sustabdyti.

Muzikantu strokalas ar bo
sas, Petrillo, szitaip aiszkina- 
si: Jeigu žmones per daug 
klausysis vaisko kapelijos, be- 
no, tai jie nesiklausys kitu or- 
kiestru kurios priguli prie jo 
Unijos, ir tai nebus unijai ge
rai.

Sulyg szito.muzikos boso nu
sistatymu, žmonėms nevalia 
klausytis nei jokios muzikos, 
apart tos kuria jis pavėlina ir 
kuri jam moka riebias duokles.

Ir su szituo Petrillo negali
ma jokiu baiku kriesti, nes jis 
valdo visus Amerikos muzi
kantus ir visas muzikos pro
gramas. Be jo pavelinimo ne
valia nei laksztingalai iszsižio- 
ti.

Szitas ponas Petrillo ligi 
sziol savo ožius varinėjo ir 
dare kaip jam patiko ar kaip 
jo upas užėjo. Bet mums iszro
do kad dabar jis nusikando 
biski daugiau negu ir jis galės 
praryti. J eigų musu karo szta- 
bas turi nors kiek savotiszkos 
garbes ir drąsos, tai jis savo
tiszka szpyga parodys tam 
Petrillo ir pasakys jam eiti 
kiaules ganyti.

Keli metai atgal mums teko 
susikirsti su szitu Ponu Petril
lo, kai jis uždraudė viena ka- 
pelija grajinti vienoje kolegi
joje, nes per paroda kolegijos 
benas, kuris nepriguli prie jo 
unijos grajino. Ta kolegija isz- 
mete jo paskirta orkiestra pra- 
vera jo pavesta bena ir savo 
bena ir orkiestra pavartuojo. 
Petrillo patraukė ta kolegija 
in teismą ir pats gavo per ke
lis tukstanezius doleriu baudos 
per snuki.

Petrillo muzikoje yra tas, 
kas yra John L. Lewis tarp 
mainieriu: visagalis bosas, ku
ris nieko blogo nagali padary
ti, ir kurio žodžis yra visiems 
instatymas. Jau laikas kad 
valdžia ir jam ragus aplaužy
tu.

Jeigu jus dabar surengtu
mėte maža susirinkimą ir pa
rūpintume koncertėli, jus ne-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

VAGIS PASIĖMĖ
$1,834

Praleido 10 Minucziu 
Ofise; Pabėgo

PHILADELPHIA, PA. — 
Drąsus vagis, razbaininkas pa
davė maža ir trumpa raszteli 
Household Finance Kompani
jos virszininkui ir pareikala
vo visus ofiso pinigus.

Jis pasiėmė $1,834 ir pabė
go kai viena moteriszkc ir ke
turi kiti darbininkai ėjo savo 
pareigas ir visai nežinojo kas 
tenai atsitiko.

Tai buvo treczia dideli va
gyste in penkias valandas Phi- 
ladelphijoje. Priesz tai aptie- 
korius, drugsztorninkas buvo 
apvogtas ant dvieju szimtu 
trisdeszimts szesziu doleriu.

Vagis kuris apvogė Finance 
Kompanijos ofisus in ten įli
ejo su atprovintu revolveriu ir 
pasakė darbininkams: “Man 
labai reikia pinigu. Duokite 
man kiek jus tenai turite ir 
niekas nebus sužeistas!’’ Jis 
jiems pasakė kad jis ne vienas, 
bet kad jo draugai yra apsupę 
visa banka. Bet vėliau pasiro
dė kad jis buvo vienu vienas. 
Jis padavė dideli sztoro mai- 
sza Panelei DeMarco. Ji visus 
pinigu kūrie buvo prie jos lan
go inkimszo in ta jo maisza ir 
jam padavė.

Kita darbininke toje banko- 
je, Rose Russo, pamaezius kai 
ta kita darbininke tiek daug 
pinigu inkemsza in ta popieri
ni maisza, patelefonavo polici
jai. Bet pirm negu policijantai 
pribuvo tas vagis dingo su tais 
pinigais.

Pirmas Trejopas Tūzas

Kapitonas Joseph McCon
nell, isz Apple Valley, Cali
fornia, iszlipa isz savo ka- 
riszko eroplano, Fifth Air 
Force Base, Korėjoje, kai jis 
ka tik buvo nuszoves savo 
keturiolikta, penkiolikta ir 
szesziolikta Sovietu “MIG“ 
eroplana.
Kai lakūnas nuszauna 

penkis prieszo eroplanus, tai

EISENHOWERIS 
NORI SUMAŽINTI

LAKUNU ISZLAIDAS Į ____
Jo Pagelbininkas Su 

i Juo Nesutinka
WASHINGTON, D. C. — 

Prezidentas Dwight Eisenho- 
weris reikalauja kad Lakunu 
Sztabas sutaupintu $5,100,000,- 
COO.CO. Jis sako kad szitokis 
pinigu sutaupinimas visai ne
pakenktu Lakunu jiegas del 
musu kraszto apsaugos.

Bet Prezidentas paskirtas 
lakunu 'Sztabo virszininkas, 
Generolas Nathan F. Twining 
nesutinka su savo bosu, Eisen- 
howeriu. Jis sako kad tokis 
pinigu sutaupinimas labai pa
kenktu Lakunu Sztabui ir ne
būtu galima daug eroplanu pa
gaminti.

Prezidento nusistatymas ant 
szito klausimo daug pagelbėjo 
Apsaugos Sekretoriui, Charles 

į E. Wilsonui, kuris buvo labai 
užpultas Demokratu Kongrese 
ir Senate. Senatoriai net buvo 

' pareikalavo kad Wilsonas at
sisakytu, pasitrauktu isz savo 
vietos. Dabar tie Senatoriai 
mato kad Wilsonas nieko dau
giau nedaro ir nereikalauja, ko 
pats Prezidentas Eisenhoweris 
nereikalauja ko pats Preziden
tas Eisenhoweris nereikalauja.

Kai kurie Senatoriai sako 
i kad Apsaugos Sekretorius da

bar nori atimti pinigus nuo La
kunu Sztabo, pats nieko neži
nodamas kiek ir kaip tie pini
gai yra reikalingi del apsigink
lavimo.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

jis yra skaitomas “Tuzu.“ 
O szitas, lėtas tykiai kalban
tis szimto keturios deszimts 
svaru Kapitonas Joseph Mc
Connell yra nuszoves net 
szesziolika!

Jis pralenkė Kapitono 
Manuel Fernandez, isz Mi
ami, paliudinima, kuris yra 
nuszoves keturiolika prie
szo eroplanu. /

Dvasiszkio Gimtuves;
65,000 Dalyvaus 

Apeigose

Philadelphia, Pa. — Bir
želio June, dvideszimts asz- 
tunta diena, po visa pasaulį, 
bus apvaikszcziojama pus- 
treczio szimto metu sukak
tuves gimimo John Wesley, 
Metodistu krikszczioniu va
dovo.

Tikimasi kad Philadelphi- 
joje susirinks daugiau kaip 
deszimts tukstaneziu jo pa
lydovu ir tikėju isz visu 
Amerikos krasztu.

Visu tu iszkilmiu užbaigi
mas bus ant Franklin Field 
kur daugiau kaip szeszioš 
deszimts tukstaneziu tikin- 
cziuju susirinks isz Phila- 
delphijos ir isz apylinkių 
miestu.

Pamokslininkai ir kalbė
tojai yra pakviesti isz arti
mu ir tolimiausiu miestu 
Amerikoje.

Metodistai ragina kad 
kiekvienas narys atsivestu 
nors viena savo dranga ar 
drauge in szita vaju, kad vi
siems parodžius Metodistu 
jiegas Amerikoje.

BUVĘS KAREIVIS
SUARESZTUOTAS

Sugražintas In Korėja 
Už Žmogžudyste

SEOUL, KORĖJA. — Ame
rikietis kareivis, paleistas isz 
vaisko apie szeszi menesiai at
gal dabar randasi in Taegu ka
lėjimą Korėjoje. Jis yra kalti
namas už užmuszima vieno Ko- 
rieczio. Jis buvo suaresztuotas 
plieno fabrike, Pittsburgh, Pa., 
kur jis dirbo, ir buvo su ero
planu nuvesztas atgal in Ko
rėja.

Tas buvęs kareivis yra . in- 
tartas už nužudinima Pietų 
Korieczio, Rugsėjo menesyje, 
1952 metuose.

Armijos sztabas labai pa- 
slaptai visa szita suaresztavi- 
ma surengė ir ta buvusi karei
vi dvideszimts vieno moto am
žiaus Robert V. Toth sugraži
no in Korėja del Kariszko 
teismo.

Sulyg investu instatymu 
Birželio pirmos dienos, 1951 
metuose, buvęs kareivis gali 
būti karo sztabo suaresztuotas 
kai paprasta civiline valdžia 
negali toki žmogų suimti. To-

(Tasa Ant 4 Puslapio)



“SAULE” MAHANOY CITY, FA. t

Kas Girdėt
Visi laikrasžcžiai per visa 

Amerikos kraszta raisizo ir sako 
kad visi^r trumpa ir stoka mo
kytoju. Ir 'beveik visi pripa- 
žinsta kad nėra gana mokyto
ju už tai kad ju algos per ma
žos, per prastos, bet niekas nie
ko nedaro ir nepataria tas al
gas padidinti. Miestu valdo
vai didžiuojasi savo dideliais 
mokslo kambarais, gimnazijo
mis ir futbole® rateliais, bet 
niekad nieko negirdeti isz ju 
apie mokytojus ir profesorius.

■ • •
Puikiausi mokslo kambariai 

tik tiek verti, kiek yra verti 
tie mokytojai, kurie tenai mo
kina.

Bažnyczia be langu, mokyk
la be mokytoju, kaip motina be 
vaiku.

Prez. Eisenhower is yra da
bar labai susikirtę® su Kon
gresu apie valdžios iszlaidas. 
Jis sako kad galima daug pi
nigu sutaupinti, ir kad reikia 
daug darbininku, kurie dabar 
nieko valdžioje nedaro, prava
ryti.

Eisenhoweris nori sulyginti 
valdžios iszlaidas siu ineigomis. 
Szito Demokratai nei nesapna
vo padaryti. Bet dabar priesz 
Eisenhoweri stoja ir daug ge
ru Republikonu partijos nariu.

Nežiūrint kaip Eisenhowe
ris stengsis taupinti, iždo ži
novai spėja kad Amerika dar 
giliau inlys in skola sziais me
tais; apie szeszis bilijonus do
leriu.

Del tokiu baisiu iszlaidu mu
su taksos nors sziais metais 
nebus sumažintos, s

Pr e zi d en tas E i sen h o we r is 
dabar tariasi su savo patarė
jais ar butu galima paskelbti 

‘valdžios taksas ant visu pirki
mu ir pardavimu, kaip atskiras 
valstijos dabar daro.

T rumunas 'buvo paskyręs su- 
virsz keturios deszimts vieno 
bilijono doleriu musu Lakunu 
Sztabui. Eisenhoweris permai- 
iie ir nustatė kad Lakunu Szta- 
bas gautu trisdeszimts szeszis 
bilijonus doleriu. Lakunu Szta- 
bo virszininkai sako kad tokis 
tąupįnimais labai pakirs Lakū
nu Sztabo jiegasi.

Amerikos valdžia norėjo pa
reikalauti kad visa pramone 
butu nutraukta su Komunis- 
tiszka Kinija, bet Anglija turi 
per daug pinigu inkiszus in ta 
pramone ir nenori nutraukti 
visus santykius su ta Komu- 
nistiszka Kinija. Iszrodo kad 
Eisenhoweris bus priverstas 
ežia nusilenkti ir tik reikalau
ti kad kariszki ginklai butu 
uždrausto toje pramonėje. 
Anglai sako kad tokis visos 
pramones užkirtimas baisiai 
atsilieptu ant Angli jos pramo
nes, nes ji gauna daug tavo r o 
isz tos Kinijos ir isz kitu Ko- 
munistiszku krasztu.

Ar jus žinote kad keturios 
deszimts keturi žmones laiko 
valdiszkus darbus del kiekvie
no tukstanezio Amerikiecziu ? 
Reiszkia musu valdisizkuoisie 
darbuose dabar randasi dau
giau kaip septyni milijonai

darbininku, kuriems mes su 
savo taksomis algas mokame?

Nors Yugoslav!jos diktato
rius Tito sako jis liksis vaka
riniu krasztu tarpe, bet eina 
gandai kad jis rengiasi derin
tis ir su Maskva.

Petaluma miestelis, Ualifor- 
nijoje, turi tik viena teisėja, ir 
tas pats viena diena pasigėrė 
ir buvo suaresztuotas, bet ne
buvo kam ji nubausti.

Denver mieste, Colorado, 
viena moteriszkc paszauke per 
telefoną policijai! ta Henry 
Ebert ir jo paklauso ar teisybe 
kad jos vyras kalėjimo patup- 
dintais už girtuokliavimą. Po- 
licijantas jai pasakė kad tai 
tikra teisybe. “Tai isz tikro 
ežia kvailyste ir skriauda,” 
piktai suszuko ta moteriszke, 
“Asz labiau pasigėrus negu 
man,o vyrais ir kodėl asz ne 
kalėjime?”

1 • • '

Arkansas valstijos kongres
menas James Bruton, kongre
se davė inneszima kad visi sin
ge! iai, virsz dvideszimts vieno 
meto amžiaus turėtu mokėti 
valstijai septynis szimtus pen
kios deszimts doleriu daugiau 
taksu.

New Orleans mieste, dvi
dešimt® trijų metu amžiaus 
vagis plaukinėje ir plūduriavo 
Mississippi upeje per dvi va
landas, kai policijantai ant 
kranto jo lauke. Galutinai jis 
pailso plaukinodamas ir buvo 
priverstais prie kranto pri
plaukti. Kai jis prie kranto 
priplaukė, policija ji suairesz- 
tavo už pavogimą vienos ma
žos valteles ant tos upes.

Niekas nežino, ar taksos bus 
sumažintos, ar ne. Czia per 
daug politikos intaikos randa
si ir visi turime tik laukti ir 
pasižiūrėti.

J e i g u P re z i d en t a s D w igh t 
Eisenhoweris sumažins iszlai
das, tai nei Armija, nei Laivy
nas nenukentės. Sumažinimas 
iszlaidu tik pravarys daug dy
kaduoniu isz valdiszku dambų.

Pypkes Durnai

Tėvyne

Toli, toli tarp žaliu giriu 
Banguoja Nemunas platus 
Ir gėlės invairiu žolynu 
Dabina augsztus jo krantus. 
Tenai žmoneliai prakaituoja 
Nuo auszros iki sutemos, 
Tenai sesutes mus dainuoja 
Malonias dainas Lietuvos. 
Kaip tenai gražu ir malonu, 
Kaip trokszcziau tenai vėl 

sugryžt,
Maloniu dainų paklausyti 
Ir plaukiant Nemuną iszvyst! 
Tenai marszkone drapanėlė 
Deveja vargszai nuolatos, 
Po sziaudu stogu ten grintelej 
Laimingi esti visados, 
Nes tai Tėvynė brangi yra, 
Tenai tėvu yra kapai, 
Tenai Lietuva-mus brangioji, 
Kuria mes gerbiam taip labai. 
Ir asz su noru tenai grysziu, 
Tėvynėj busiu asz ramus, 
Tikra bus laime, kad iszvysiu 
Teveliu savo asz namus.

ANTANAS :: ::
:: :: KAREIVIS

ir da sznabždejo. Ant galo pa
dėjo užmokėsite už gėrimą ir 
iszejo. Per ta visa laika szinko- 
ris tiktai viena žodi czigonu j 
pasakė. Kaip rodos, gana gerai 
jiedu žinojosi.

Czigonas nuėjo pas arklus 
sfugrabinejo sziena ir arklus 
pažabojo. Rodos ant vienos ko
mandos czigonkos, czigonukai 
iszejo laukan sėdo in vežimą ir 
nutarszkojo.

Ne kurios mergos gal ėjosi 
czigonu, ba da 'butu davusios 
rankos del burinio.

Ne trukus vela ant smuiko 
užgriždino ir vėla pradėjo suk
tis kareziamoje kaip viesulą.

Tame atsidaro pamaži du
rys, ir inslinko pantapluotas 
skudurlys, gyventojus to kai
mo ir nusiire pas szinkiu. Tas 
ateigis teip iszrode turėjo 
barzda ruda, dviszaka, isz- 
blišzkes, czesnaku pasmirdęs 
ba isz ko bus atsigavęs jiego 
minta cibulu ir bulve; o buvo 
tai Mauszkus kuris gyveno 
Girkszniu kaime, kupeziavojo 
guzu, knipkuczais, adatoms, 
kringelais ir visokiom smulk
menom. Ta voro turėjo savo 
kromelyje ant keliu desetku 
rubliu, o pradėjo isz kėlu savo 
rubliu ir savo Sores.

O ir vare paslapta kupczysi- 
ta su ūkininku vaikais ir 'ber
nais o ir su služauninkais. Pa
skolindavo del reikalingo ūki
ninko ir kelis rublius, nes tu
rėdavo dvigubai su palukais 
atiduot.

Ne ko atslinko peisuotas 
patamkas Izraelaus in karezia
ma tiktai del to, idant paszni- 
pinet, dažinotie del saves rei
kalingu naujienų o ir su jau- 
nuve pasimatyt, ba Mausizkuti 
kožnas pažinojo ir turėjo su 
juom reikalą.

Norint turėjo jis pas szinko- 
ri reikalu, vienok kaip nieka- 
dejus žiopsojoisi in szokan- 
czius glostydamas savo dvisza
ka barzda. Szinkorius paklau
so:

— Na ka, ar ir ponas kup
ečius ate jei pažiūrėt kaip jau- 
nuve szoka? O gal ir eisi pasi
suk t?

— Asz ta ne moku suktis.
— O ka tu moki?
— Asz moku sunkiai kup- 

cziaut! Kas turi pati ir vaikus 
tam szokis ne galvo.

Vienas priszokes isz jaunų
jų tarė. Eik Mauszkuti szokt 
su mumis.

Mauszkus nieko neatsake, 
nuėjo vela pas pecziu sėdo, o 
prisiartinęs pas ji keturiolikos 
metu vaikiukas sėdo szale, o 
Žydas prokalbe jo:

— Nu ka? Kam tu Joku- 
buk ne rukai papirosu? Juk tu 

.jau tokis didelis vyras kaip 
Simais ir Stasis?

— Kad neturiu pinigu!
— U j pinigu, ar tai asz ta

vo viena syki maeziau rūkanti 
papirosus be pinigu? Ar-gi tė
vais tavo jau ne turi rugiu ir 
kitokiu javu,?

— Kad nežinau, kodėl tė
tulis ne nori manos leist in 
kluoną, pats užrakina, pats at
rakina ir kone nuolatos kluone 
sėdi.

—' Hum, tai viszta pavog, 
arba anti mamules, asz tau 
duosiu už tai pakeli papierosu!

— Kad nežinau ar pasiseks 
vienok asz ko norint pagrieb- 
su.

— Nu, tai asz tau duosiu 
ant bargo tiktai, žiūrėk vaike 
kad tu užmokėtum!

Isizeme isz anezio pakeli pa
pierosu ir nematant niekam 
padavė vaikinui kuris ka grei-

(Tasa nuo 3-czio puslapio)
• 

vežimas Czigonu, nes tiktai 
vienas. Aut vežinu) sėdėjo trys 
Czigonkos ir penki Czigonu- 
kai. Vienas tiktai vyras, juo
das kaip naktis radosi prie ve
žimo. Nulipė Czigonkos nuo 
vežimo ir inejo in kareziama 
žiūrėdami ka pagriebt. Sena 
Czigonka pradėjo kalbėt su 
szokykais.

— Na, mano uogeles! Na 
mano paukszteles! Duokite sa
vo. baltas rankytes, asz jums 
viską pasakysiu kaip bus ir 
kokius jaunikius gausite!

Merginos pradėjo viena už 
kitos slėptis ka Czigonka ma
tydama kalbėjo toliaus:

— Ach Dieve! Juk Czigon
ka tokia jau motore kaip ir vi
sos, tiktai žino apie slaptybes 
ii- ateitis.

— Kad tai griekas, atsilie
pė Magde.

— Ach, Dieve, a r-g i tai va- 
gysta, tai jau viskas griekas, 
jeigu czigonkai atkisza ran
ka?

— Kad kunigas barasi, at
sake Barbe.

— Geras Dieve! Ana czi
gonka Vilkaviszkio pralotai 
viską nubure ir iszsipilde, pas
kui liepe visai szeimynai žiū
rėt ir rankas. Asz. gerai nubu- 
riu ir uredninkui buriau ir 
burmistrui kažyrios mecziau, 
ir, ir jie grieko ne bijojo, nei 
czigonkos.

Tada viena isz drąsiausiu 
merginu vardu Katre Isztri- 
niuke, paleistpvingo gyveni
mo, tarė drąsiai:

— Tai ko kvailiai bijotės? 
Ar jus czigonka sues? Te mano 
ranka pirmiause !

Ir atkišo delną. Czigonka 
ilgai žiurėjo in delną, ir pradė
jo visokius niekus plovot. Di
delis giliukis tave patiks. Tur
tingas ūkininkas apie tave rū
pinsis. Kokis tai užvyduolis 
bus perszkadoje, nes nieko ne- 
padaris ir tu liksiesi paezia 
turtingo ūkininko. i

— Ir man, ir man nubark! 
Szauke viena už kitos mergi
nos.

Tai-gi ir pradėjo czigonka 
isz pakalamos kožnai isz delno 
biirt ir nuo kožnos gavo tre- 
czioka ir po dvyleki, kiek kat
ra turėjo, o Katre atidavė pen
kiolika kapeikų už kurios pi
nigus ketino pameszt druskos.

Apie Czigonka buvo visi 
apstoja, o kitos Czigonkos ir 
Czigoniukai triūse, aplinkui ir 
viską emc kas papuolė, jei in 
nagus.

Czigonas-gi, pamotes ark
lam pluoszteli szieno, inejo in 
vidurį kareziambs,* ir nieko ne 
prakalbejas prisiartino Pas 
szinkoru ir kažin ka sznabžde- 
jo szinkoriui, kuris inpiles 
puskvatierka, padavė Czigo
nu i, tas iszgere, nuspjovė, pa
ėmė dvilikine bulka užkando

— Mes mėgstame teisin- 
gysta, ir geidžiame kad ir visi 
teisingystes laikytųsi. Todėl, 
tankiai primename idant kož- 
nas skaitytojas, katro laikas 
jau pasibaigė, nevilkytu su 
prisiuntimu užmokesties, už 
laikraszti. Nereikia apie tai ir 
priminėt, kad drukoriszkas 
materi j olas, popiera, maszinos 
ir t.t., pabrango ligi 400 pro
cento, todėl iszdavinejimas 
sziandien laikraszczio yra la
bai sunkus!

eziause užsirūkę viena ir insi- 
maisze in vyrus, kaip grafas.’

Mauszkus su visais bernu
kais ta viena ir po du pakėlus 
intbruko.

Tame paszauke keli balsai.
— Ona ateina iii karezia

ma! Kas czia 'bus! Ar gal An
tano jiesizko! Gal mislina jog 
isz vaisko sugryžo!

—Bus Daugiau—
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Istorija Apie ...
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.
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“Saule” skaito visu sluogs- 
niu ir sroviu žmones: darbinin
kai, biznieriai, profosijonalai, 
dvasi szkiai, valstybininkai, 
mokslineziai ir darbo žmones. 
Nes visi jie žino kad “Saule” 
teisingai raszo ir drąsiai skel
bia.

KATALOGAS
KNYGŲ

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

szito Katalogo 
No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

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

^Pirkie U. S. Bonus!

Uncle Sam Says *

Defense is everybody’s job. You can 
play an important part in this national 
emergency by keeping yourself and 
your country economically strong. Buy 
U. S. Defense Bonds NOW and REGU
LARLY. Those who don’t save regular
ly, generally don’t save at all. Sign up 
today for the Payroll Savings Plan 
where you work, or the Bond-a-Month 
Plan at your bank. Series E Bonds are 
now a better buy than ever. They go 
on earning interest every year for 20 
years from the date of purchase. Hold 
your maturing E Bonds and let them 
continue to work for you.

U. S. Treasury Department

^.Pirkie U. S. Bonus!

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

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
ITa 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 szposolei; 
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 Harerho 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 Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Gc- 
64 puslapiu, 25c.

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

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolci Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

No.166—Apie Simus Mal- 
kiaus; Iszklausy ta Malda 
VargszO'; Geras Medėjus. 20c.

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

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

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

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

Kitokios Knygos

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

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

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

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

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

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gave’nios. 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 
Krikszcziony'bes. 128 pus. 35c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

{SV5 Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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

I
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Indijonu 
Nelaisvėje

(Apysaka)

(Tasa)

Kaip tik Mahega sukrito ant 
žemes, Kares Erelys vėl iszcla- 
ve riksmą pergales; Delavarai, 
iszgirde szita, tuojau suprato 
kad vadas Osagu gavo jau ga
la isz ranku ju vado ir visi su 
džiaugsmu atkartojo ta riks
mą. Osagai ir Varnos tuomi la
biau persigandę pakriko po 
tankumynus, neszesi kur tik 
katram pakliuvo ir neužilgio 
ne vieno prieszu nebuvo jau 
matyti.

Kares Erelys pamatęs, kad 
jau nėra ko bijotis, suszauke 
visus savo žmones, kurie a toje 
sveikino ji ir laimino puikio
mis iridi joniszkomis kalbomis.

— Osagams, rodosi, nevei
kiai norėsis užpulti ant Dela
varu, tarė Kar es1 Erelys. Su
skaitykite savo užmusztuosius 
ir suneszkite ežia sužeistuo
sius, jei koki yra.

Tuo tarpu priėjo misijonie- 
rius, kuris tūnojo krūme užsi
slėpęs ir stebėjosi in ta trumpa 
bet kruvina kare.

— Kares Erely! Tarė jis, 

tne •

egency!

Naturally, they're important to you! That’s why we want you 
z to see these invitations for yourself. And please don t let that 

costly look mislead you . . . the magic is in the making of these 
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 

' Check the perfect

invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 

form of these invitations with people who 
really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line."

W e

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I

Let us show you the 

“£ftower Q&eddinq U

resP

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J

argi norėtum .tam nelaimingam 
imti skalpa nuo galvos? Ar 
nori parodyti Didžiąją.Dvasia 
savo tironybe, kuri tau suteikė 
toki laiminga pergalėj ima? 
Vercziau liepk sužeistuosius 
apžiūrėti, o numirusius leisk 
palaidoti.

— Ausys Kares Erelio vi
suomet yra atviros žodžiams 
Juodojo Tėvo, su guodone at
sake vadas; jei rasis sužeisti, 
tai jiems nieko blogo nesistos, 
bet numirėliai turi atiduoti 
mums skalpus nuo savo gaivu, 
idant juos galėtume iszkabinti. 
didžiam jame kaime Delavaru, 
kaipo ženklą dvasioms musu 
broliu, jog mes atsikerszinome 
ju prieszams.

Dar Kares Erelys nepabaigė 
savo kalbos, kaip vienas Dela
varu užriko baisiu balsu. Pa
taikė jis, mat, užeiti ant už- 
musztojo Delavaro, kurio skal
pus kabojo už juostos Malie- 
gos. Ant to riksmo visi subėgo 
ir prie ugnies pamate savo 
dranga gulinti negyva su ap
tūpta. galva. Mesijonierius ge
rai suprato, ka tas rodymas 
reiszkia, todėl pasiraukė in 
•szali idant nematyti, kaip jie 
lups Osagams skalpas. Delava
rai puolėsi prie Osagu ir lupo 
kiekvienam skalpa nuo gal
vos, nepaisydami ar jis gyvas 
ar negyvas; paskui surinko su
žeistuosius drauge su užmusz- 
taisiais ir sumoto visus in vie

. i j

na duobe.
Osagai ir Varnos, kurie isz- 

liko gyvais nuo Delavaru, 
skubinosi in savo abaza, idant 
tenai apsiprausti nuo krauju 
ir dulkiu ir pasilsėti po tokiai 
sunkiai nakeziai. Diena jau au- 
szo, kaip jie iszvydo atbėgant 
prieszai save pasiuntinį. Nau
jiena, kurie jis jiems atnesze, 
dar labinus juos pergąsdino. 
Jis pasakė, kad jiems iszsiruo- 
szus ant Delavaru, tuo patim 
laiku anie užpuolė ant ju aba
zo, daugybe ju iszmusze, abaza 
atėmė ir jame apsisedo.

Nemite vargszai, nužudė 
tiek savųjų ir nieko n opose, 
Osagai su Varnoms susijungė 
in viena maža būreli, pasitrau
kė toliau in sziauru puse, idant 
niekuomet jau daugiau nesiro
dyti szitame kraszte.

Delavarai, kaip tik palaido
jo kuna Mahegos su indi jonisz
komis ceremonijomis, kuovei- 
kiausiai skubinosi pasimatyti 
su Reginaldu ir Vingonundu. 
Reginaldas, isztolo pamatęs at- 
einanezius savo draugus, už- 
triubijo linsmai ant triubeles 
ir su keletą savo draugu kuo- 
greieziausiai Lėgo pasitikti 
juos ir apsakyti jiems apio lai
mingai iszloszima kares ir isz- 
vadavima Olitipos. Karos Ere
lys teipgi apsakė jam, kaip 
Mahega inkliuvo in žabangus 
ir jau daugiau neužpuldinesos 
ir kokia daugybe prieszu jie

BFA - B - CELAVS3J
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 arba pradžia ;!

SKAITYMO į
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RASZYMO ;!

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

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

iszmusze. Su keliomis nuauto
mis visi atsidūrė ant vietos at
mestos nuo Osagu ir neiszpasa- 
kyta linksmybe radosi: sveiki
nosi vienas su kitu ir buezia- 
vosi eilių eilėmis. Po to visa 
diena jie paszvente pasilinks
minimui, kurio isztikro reika
lavo visi.

Ant rytojaus grylžo visi na- 
njpn. Visi buvo perimti kažin 
kokias nepaprastais jausmais. 
Koksai buvo džiaugsmas Regi- 
naldui su Olitipa gryžtant at
gal tuo patim keliu, kuriuo 
Maliega vare Olitipa kaip be
laisve. Kiek tai buvo pasakoji
mu vieno kitam! Kiek tai atsi
dusimu, atminus praėjusi pa
dėjimą! Ir Baptistas buvo per
imtas neiszpasakytu džiaugs
mu visu keliu jis sznekejosi ir 
juokus krėtė su Kanadiszkais 
szauliais. Baltiejie visi kalbė
josi garsiai ir džiaugėsi isz lai
mingo pergalėjimo. Indijonai 
savo inproeziu džiaugėsi tylo- 
mi, bet toji ju tyla buvo dide
liu džiaugsmu, nes1 jie atėmė 
viską, atgal, ka Osagai jiems 
buvo užgrėbė, o prie to dar ir 
kaili gerai jiems iszpere.

Be jokios kliūties sugryžo 
jie ant savo senos vietos, kur 
pirmiau stovėjo ju kaimas. 
Nors aplinkui matėsi besival
kioję laukiniai indijonai, vie
nok jie neiszdryso užpulti ant 
tokio apstingo skaitliais De
lavaru. Reginaldas su Baptis
tu neužilgio (po sugryžimo at
sisveikino Dėlavarus ir gryžo 
iii savo sėdybas. Vingenundas. 
su dvylika Delavaru atlydėjo 
juos net in paezias nau jukinęs 
Europiecziu.

Už keliu sanvaieziu polam 
Juodasis Tėvas suriszo rysziu 
moterystes Reginalda su Oliti
pa ant viso amžiaus. Apteikęs 
jaunaja pora palaiminimais 
milijonierius ipagryžo atgal 
pas savo indi j oniszk uosius 
draugus. Jis skaitė ta už parei
ga savo gy venimo. Ir Vieszpats 
laimino jam jo darbuose, ka
dangi kuone visa gimine Dela
varu po valdžia Kares Erelio 
davėsi apsikriksztyti ir priėmė 
krikszczioniszka tikėjimą. Ka
rėsi Erelys ir Vingenundas ne 
karth. aplankydavo Reginalda, 
nuo kuriu Reginaldas atsiži- 
nojo kad Delavarai priėmė 
krikszczioniszka tikėjimą, pa
mėtė laukini gyvenimą ir užsi
ėmę žemdirbyste. -Szitais užsi
ėmimas atidarė jiems kelia in 
civilizacija ir aipsiszvietima.

— GALAS —

Pirkie U. S. Bonus

ANTANAS
KAREIVIS

Karcziama

QZITAS apraszymas prasi
deda nuo karcziainos kai

mines kuroje jaunuve buvo su
sirinkus. Žinote kokios pas 
mus karcziainos? Kada ineini 
in vidų, tuo jaus atsimusza in 
nesi arielkinis raugalas. Lau
ke apie sienas brijeriai kad su 
diselais sienų ne sugiautu to
linus szulinys virte arba pam
pa, ir tai viskas ka tuojaus ga
li pažint jog tai karcziama. Vi
duryje pirmutine grinezia di
dele, aplinkui suolai, vienas 
kampas su krotelais už kuriu 
yra lentinaites, del pleczku,

*************************.,
Sako kad kožnas kupezius 

giria tavora savo, 
Parduoda, jei tik kupeziu 

gavo.
Panasiziai ir tokios motinėlės, 

Kurios labai giria savo 
dukreles, 

Asz jumis patariu kad tai 
laibai negražu, 

Iszrodo visai įprieszinga,
Tegul dukrele namie sėdi, 
Tegul triusesi ir to nesigėdi, 
Juk darbszczios merginos 

niekas nepeikia, 
Nes kožnain vyrui geros 

gaspadines reikia.
* * *

Mokslas sako kad: 
Žodis ‘ ‘ Melagyste ’ ’ 

Kuri reiszkia kalbėjimo 
neteisybes,

Arba užtylejimas teisybes, 
Kad ka toki investi in 

nesupratimą ir piktumą.
Atsitinka kad mano bosas, 

In laikraszti kartais 
patai pina na u j iena.

Kuri velijus pasirodys kad. 
tai neteisybe,

Tame laikrasztis. yra 
nekaltas melagystes, 

Nes tai buvo klaida!
Laikrasztis taipgi ne yra 

kaltas,
Jeigu patalpina kokia.

žinute, 
Intikedami kad koresponden

tas raszo teisingai,
Nes daugelis korespondentu 
Pirma neapsvarsto ar raszo 
Padavimą teisingai ar ne! 
Randasi ir daugelis tokiu 
Kurie tyczia paduoda ar 

raszo melagingus daneszinius
Už ka redakcija suvis 

neatsako,
Nes negali isztyrineti tokius 

melagingus daneszimus.
Už tai asz tada intraukiu ju 

vardus in knyga,
Ir daugiau nuo ju mano bosas 

nepriima jokiu žinueziu,
Kad ir butu teisingiausios.

Su teisybe toliaus galima 
nukeliauti,

Jeigu kas ka danesza in 
laikraszti,

Tegul danesza tik teisybe! 

papierosu, dvilekinuju bulku 
ir kelios bleszines su kuriom 
mieruoje arielka.

Tankiause tokiose karezia- 
mose už tu krotelu sėdi peisuo- 
tas sūnūs Izraelaus, su visu, 
jarmulka, mėlynom panezia- 
kom igi kėlu ir kreivuotais 
pantaplais. Tokis tai sutvėri
mas yra didžiausiu kirminu, 
ba, ne viena ūkininką suėda ir 
isz namu iszvaro. (Szito kar- 
cziamo ant giluko ne buvo pei- 
suoto szinkoriaus tiktai kriksz- 
czionis, per ka szvariau vidu
ryje iszrode.

Nes ir musu szinkoriai krik- 
szczioniszki ne visada ir nevi
si būna, su teikais sumainė.

Tokis szinkoris kaiminis, 
tankiause turi dalybas vagys- 
tosie ir kitokiose nedorybėse.

Karcziama-gi, tai guszta vi
sokiu, piktybių, o- apie ka iszsi- 
rodis szitam apraszyme, jog 
tai yra. teisybe. Szitas aprasizy- 
mas yra teisingas, iszimtas isz 
gyvenimu žmonių.

Stokime szito kareziamo, ko
kiam kaime, ežia užslėpsiu 
tik tai tiek pasakau, jog tai 
buvo Lietuvoje ir praminsime 
ta ji kaima Girgsznai. To kai
mo karcziama stovėjo gale kai
mo kaip tai tankiause teip bu
na.

Diena, nuo kurios pradedu 
raszyti szita atsitikima, buvo 
Nedele. Kaip kone visuose teip 
ir intaja karcziama buvo prisi
rinkę ’jaunuves pilna ir teip 
uže, kaip bites avilyje.

Ineikime in vidų, sėskime 
ant suolelio pas pecziu ir te
ini kime kas joje dedasi.

Ant stalo sėdi du Graikai, 
vienas su bubnelu, smuikažai- 
dis su parisztu kaklu žviege 
kaip parszelis, o tas antras in 
bubneli musza ir su nikszcziu 
užina net po krutinę atliepe. 
Vidurys karcziamos buvo už
imtas szokaiiczais. Apie dvide- 
szimts poru buvo ir kone kož- 
na pora ant vienos vietos suko
si ir su alkūnėms situmdesi. 
Karcziamoje buvo troszku jog 
negalejei kvėpuot. Nuilso szo- 
kykai, pasileido poros ir kož
nas su rankove szluoste pra
kalta nuo kaktos ir kaklo.

Terp tu susirinkeliu buvo ir 
keli Jon vaikiai, kuriu liežuviai 
buvo susisukę kaip kiaules uo
dega, o kaip snuki katras ati
darė, tai reikėjo ausis užsi- 
kimszt.

Vienas isz tu Jonvaikiu at
siliepė :

— Tai vyreli ežia igeraus, 
kaip ant miszparo.

Vieni tai įprotingai kalbai 
Andrius pritarė, kiti tylėjo ba 
Girgszniu kaime kuone visi 
buvo niekam netikia tiek vai
kinai, tiek merginos, tiktai 
viena Onute buvo dora mergai
te o kuri tam pulke nesirado. 
Vela suciitpino smuikis ir pra
dėjo baladot bubneli. Susiėmė 
arklininkai Jonvaikiai, kožnas 
pagriebė savo mirtuvus in gle
bi ir leidosi suktis valCa. Ir 
teip ant permainų szoko ir ge
re.

Tame davėsi girdėt halsai 
nuo lango:

— Czigonai! Czigonai at
važiuoja!

Nustoję szoke, visi nutilo, ba 
kožnas mislino apie czigonus. 
Priesz karcziama. užvažiavo

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Žinios Vietines
. — Birželis, — June; pusme

tis.
— Birželis menesis rožių, 

kuriame daugiausia atsibuna 
vestuvių ir ©zis menesis pa- 
Bzvenstas ant Garbes Szvencz. 
Jėzaus Szirdies.

— Seredoj pripuola Szv. 
Klotildos,' o Tautiszka Vardi
ne: įminąs. Ir ta diena: 1383 
m., Lietuviai musziesi su Kry
žeiviais ties Trakais; 1919 m., 
li'zdaviko Alger Hiss teismas 
prasideda. Trys Komunistai 
nuteisti in kalėjimą už tai kad 
jie paniekino ir pajuokė teismo 
garbe; 1808 m., Gimė I’rez. 
Jefferson Dav is; 1500 m., Her
nando deSoto, Ispanjotas, gi
mė, jis su kitu drąsuoliu, pirin- 
takunu Balboa, apsiženijo su 
dviem seserim, jis Ispanijos 
vardu, pasisavino visa Cali- 
f orui jos kraszta.

— Ketverge pripuola ‘ ‘ De
vintines” — Dievo Kūno, ir 
Szv. Pranciszko Carracciolo, o 
Tautiszka Vardine: Vendre. 
Menulio atmaina Delczia. Ir ta 
diena: 1392 m., Vytautas s'u 
Kryžeiviais u'žeme Vilnių; 
1943 m., Amerikos Kongresas 
iszleido insakyma priesz Dar
bininku Straikas; 1936 m., 
500,000 Prancūzu darbininku 
sustraikayo Prancūzijoje, kai 
Leon Blimi ir Soieialiszka Par
tija u'žeme valdžia tame krasz- 
te; 1941 rn., Vokietijos Kaize
ris Wilhelm pasimirė, jis-bu
vo asztuonios deszimts dvieju 
metu amžiaus; 1942 m., Ame
rikos Laivynas (pastojo Japo
nijos Laivynui kelia ties Mid- 
wav Salos; 1944 m., Rymos 
miestas Amerikiecziu paimtas.

— Jieva Valaitiene (Czer- 
nauskiene) nuo 537 W. Spruce 
uly., kuri įiesveikavo per ilga 
laika numirė S u1 baloj, po 'piet 
5:45 valanda, savo namuose. 
Velione atvyko isz Lietuvos 
1910 metuose in Shenadoryje, 
po tam gyveno Frackvilleje, o 
1938 m., apsigyveno Maliano- 
juje. Prigulėjo prie Szvento 
Juozapo parapijos ir Rožan- 
cziavos draugi jos. Paliko sunu 
Andrejų Valaiti namie; taipgi 
sekanczius po-vaikus: Ona 
(Czernauskiute), pati St. Fe- 
dorczako ir Juozą Czernauskai, 
mieste ir Aleka Czernauska 
isz Indianapolis, Ind., taipgi 
tris ainukus. Laidos Seredos 
ryta su aipiegomis Szv. Juoza
po bažnyczioje devinta valan
da ir parapijos kapinėse. G ra- 
'borius L. Traškauskas laidos.

— Gerai žinomas ūkinin
kas ponas Povylas Lazaunikas 
isz Catawissa, Pa., lankėsi 
mieste su reikalais ir prie tos 
progos atlankė “Saules” Re
dakcija atnaujinti savo prenu
merata už laikraszti “Saule”. 
— Acziu už atsilankymu.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Bonifacijo, o Tautiszka Vardi
ne: Kastantas. Taipg’i ta die
na :1942 m., Amerika paskelbia 
kara priesz Bulgaria, Vengri
ja ir . Rumunija; Karalienes 
Elzbietos Antrosios gimtadie
nio diena; 1946 m., Protestonu 
bažnycziu kreipiesi in Prez.

H. Trumana, kad jis atszauktu 
Myron C. Taylor isz Vatikano, 
kur jis yra, ar buvo Amerikos 
atstovas pas Szventa Tęva, 
Popiežių.

— Per trijų dienu szventes 
apie trys szimtai žmonių žuvo 
invalidose automobiliu nelai
mėse aut vieszkeliu Suvien. 
Valstijose.

Tamaqua, Pa. — Du mainie- 
riai, dirbdami anie asztuonis 
szimlu pėdu po 'žeme buvo ant 
sykio užmuszti, kai gazas už
sidegė ir eksplodavo nuo dū
lio trenksmo. Užmuszti mai- '■ 
nieriai buvo trisdeszinits vie
no meto amžiaus Joseph Krut- 
sick isz Lansford, Pa., ir tris- 
deszimts devynių metu am
žiaus Stanley Kulpa isz Sum
mit Hill. Jiedu didbo sykiu 
kaipo kont faktoriai in Dodson 
kasyklose. Kiti maiinieriai dir- 1 
bo netoli nuo judviejų, bet ne
buvo sužeisti. Nelaime atsiliko I 
apie deszimta valanda isz ryto 
kai jie buvo paleidę kelis dūlio 
ez.uvius. Kulpa buvo akmeniu 
ir anglių sutrintas. Kiti mai- 1 
nieriai per dvi valandas dirbo . 
kol atkaše jo lavonu. Krutsick i 
buvo tuojaus surastas. Jis bu
vo to trenksmo užmusztas.

Liūdniausias
Paveikslas Ant

Szio Svieto

Nashville, Tenn. — Kris
taus veido paveikslas, kai 
jis buvo su savo Apaszta- 
lais, kaip picszejas Leonar
do da Vinci nupiesze ta vei
dą, yra laikomas kaipo liūd
niausias paveikslas ant szio 
svieto.

Tukstancziai žmonių da
bar atsilanko in szito miesto 
paveikslu kambarius pasi
žiūrėti in szita griaudinga 
paveiksią.

Anot garsaus pieszejo 
Leonardo da Vinci, Kristus 
szitaip iszrode virszutiname 
kambaryje savo Apasztalu 
tarpe pirm no kanezia.

Szita koplyczia in Nash
ville, Tennessee yra paskir
ta Kristaus Kancziai ir ežia 
tukstancziai žmonių kasdien 
atsilanko pasižiūrėti in to 
garsaus Leonardo da Vinci 
Kristaus veido paveiksią. 
Szitaip, anot to garsaus Leo
nardo da Vinci, Kristus isz- 
rodo per Paskutine Vakarie
ne.

Tikimasi kad dar daug ki
tu tukstaneziu žmonių ežia 
atsilankys ir pasižiuręs in 
szita to garsaus pieszejo nu- 
pieszta Kristaus paveiksią. 
Pieszejas Leonardo da Vin
cis insiveizdavo kad szitaip 
Kristus iszrode, kai jis isz- 
tarė tuos reikszmingus žo
džius : ‘ ‘ Tai mano kūnas ku
ri yra sulaužomas jums.”

Iszkilniingas Marijos 
Apvainikavimas 
Marijos Fatimos 

Szventovc 
St. Clair

St. Clair, Fa. — Nedelioj Szv. 
Kazimiero Parapija labui gra
žiai ir iszkihningai apvaiksz- 
cziojo Paneles Szvencziausios 
apvainikavimu, prie savo nau
jos Fatimos ©zventoves.

Keli szimtai dalyvavo tprose- 
sijoje. Mažos mergaites, cho
ras, Sodalietes, Rožaneziaus 
draugyste, tarnukai sudarė 
parapijos iiispiidinga dali pro
cesijoje.

Prisidėjo prie j u i nsip u din
gas būrys Kolumbo Vycziu isz 
apylinkes miestu. J u dalyvavo 
apie szimtas, ir jie su savo juo
dais szvarkais, 'baltomis juos
tomis gražiausia inspudi pa
dare.

Procesija vade altoriaus tar
nukai su kryžiumi ir žvakėmis, 
puiskui buvo neszama Bažiiy- 
czios ir Amerkus vieliavos, o 
po ju ėjo Kataliku Karo Vete
ranai su savo vieliava, juos su
kę Szvento" Kristupo Vycziu 
■Garbes Sargybai, paskui ėjo 
Saint Clair ir Shoentown mies
teliu Rožaneziaus Draugija 
Pirmininkes, sykiu marszavo 
Kataliku Veteranu ir j u pagel
bėt o jos.

Szvento Kazimiero parapi
jos choras laibai gražiai ir 
skaitlingai pasirodė, su savo 
Profesorių Daktaru Vincu Mi- 
kutavieziu, kuris padeda savo 
tėvui vargonininkui Jonui Mi- 
kutavieziui chorą vesti.

Gegužes Karaliene b u v o 
Sandra Czeklikyte, jos palydo
ves buvo Leoną Tarasaite ir 
Alicija Stabingaite.

Lietuviszkas giesmes vede 
Ponia Vilhelmina Vii-bil kiene 
o Anglu kalba Maryte Kr a ti
kiu te. Pamokslą pasakė Mari
jonas, Kunigas Petras P. Ra
in eik a.

Kunigu tarpe buvo Kunigai 
Leonas Pe rzinkeviezius isz 
Mahanoy City, Jeronimas J. 
Bagdonas isz Tamaqua ir vie
tini iai, svet ini ta ueziai Kunigai 
Hildebrandt ir KoĮpek.

Kunigui, Klebonui P. Lau- 
makiui tikrai reikia pasakyti 
tikrai Lietuviszka acziu už jo 
toki uolu pasidarbavima, su
rengti tokias gražias, iszkil- 
mingas ir szirdi traukianezias 
szventas iszkilmes.

Shenandoah, Pa. — Sirgda
mas tik per dvi dienas, Mare 
Streneikiene, numirė Ketvergo 
va k a ra, pas savo sunu Herma
ną Stremeika, 302 W. Lloyd 
u]y. Velione gimė Lietuvoje, 

atvyko in Amerika daugelis 
metu atgal. Jos vyras Juozapas 
mirė .1935 metuose. Prigulėjo 
prie Lietuviszko© parapijos ir 
Szv. Kazimiero draugijos. Pa
liko sunu Hermanu; seserį J. 
Zerikuviene isz Hillside, N. J., 
7 anūkus ir 2 pro-anukus. Lai
dotuves invyko Panedelio ryta 
su Szv. Misziomis Szv. Jurgio 
bažnyczioje devinta valanda 
ir 'palaidota in parapijos kapi
nėse. Graboriai Wentz laidojo.

Gilberton, Pa. — Ponia Ma
re Szauliene (po levais Bohan) 
isz szito miestelio, staiga su
sirgo Surėdo j popiet dalyvau
dama laidotuves Frackvilleje, 
ir in trumpa laika numirė ofi
se Daktaro H. J. Frew. Velio
ne gimė Mahanojuje. Paliko , 
savo vyra Petrą; duktere Ma- i 
re namie; du sunu: Petrą ku- Į 
ris tarnauja armijoje in Fort ; 
Knox, Ky., ir Kazimiera na
mie, tag gi tris 'brolius. Laido- ' 
jo Panedelio ryta su apiegomis ■ 
in Szv. Liudviko bažnyczioje 
ir palaidota in parapijos ka- : 
pinese. Gra'borius V. Meirkie- ' 
viezius laidojo.

JAUNA ŽMONA 
NUSIŽUDĖ

ANN HARBOR, MICH. — 
Jauna žmona tyczia atsistojo 
ant geležinkelio rieliu, ir lau
ke kol greitas freitkaris ja su
važinėjo.

Dvideszimts dvieju) metu 
amžiaus Ponia Ann Elinor 
Vedder, kuri tik ana pavasari 
isztekejo už dantisto, ka tik 
buvo užbaigus mokslus Michi
gan Universitete kur ji buvo 
gavus Daktarato laipsni, kai ji 
užsix/.usze. ■

Freitkario inžinierius Geor
ge W. Russell, isz Jaokson, 
Michigan, sako jis pamate ja 
stovinėsią ant rieliu kai trau
kinys užsisuko apie penki 
szimtai pėdu tolio.

“Ji nei nekrustelejo, kol in- 
žinas buvo tik keletą pėdu nuo 
jos, tada ji iszkele rankas, ir 
rodos, suspigo,” sako inžinie
rius.

Trisdcszimts penki to greito 
freito karai per ja pervažiavo 
pirm negu inžinierius galėjo 
sustoti. Policijantai sako kad 
jie negali suprasti kodėl ji nu
sižudė ir kodėl toki keista bū
da nusižudyti ji pasirinko.

Jos vyras, Robert Vedder, 
i isz Royal Oak, kuris, tame pa

ežio me Universitete mokinasi, 1 
šoko kad jis buvo susitikęs su 
savo žmona mieste, tik kelios 
minutos priesz tai, ir ji iszro- | 
dc gerame upe, linksma ir svei
ka.

EISENHOWER1S
NORI SUMAŽINTI

LAKUNUISZLAIDAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Demokratai Senatoriai ir 
i Kongresmonai dabar sako kad 
Eisenhoweris ir visi Republi- 
konai yra atsidūrė in tokia pa
dėti, kad jie turi kur nors su
taupanti pinigu nepaisant kaip 
tokis taupinimas pakenks visa 
kraszta. Nes jie buvo per rin
kimus prižadėję žmonėms tak
sas sumažinti. O jeigu jie su- Į 
mažins taksas jie turi isz ko 
nors atimti kad ir reikalingus 
pinigus.

Platinkit “Saule”

Darbininkas Iszgelbetas

Apalpęs nuo trenksmo ir 
iszgastes, Robert Penta yra 
isztraukiamas isz skyles, 
Brooklyn, N. Y., mieste kur 
jis buvo užgriautas, ir sykiu

LAKSZTINGALA 1 
PER DAUG GIEDA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
— 

galėtumėte pasisamdyti nei 
vieno muzikanto be szito bai
saus pono Petrillo pavelinimo. 
Ar ežia Amerikoje laisve ar to
kiems ponams pataikavimas?

BRAVORU DAR
BININKAI BALSUO-j

JA DEL STRAIKU
—

(Tasa Nuo 4 Puslapio)

Unijos atstovas sako kad pa
sekmes tu badavimu nebus 
aiszkos per kelias dienas, nes 
ims tiek laiko iszskaityti ir isz- 
rekuoti j u balsavimus.

Bet tai reiszkia kad tie bra
vorai liksis uždaryti kol szitas Į 
klausimas bus paaiszkintas ir 
kol darbininkai gaus to ko jie 
reikalauja.

Bravoru atstovai stengiasi 
To straiku visa szita klausima 
iszriszti ir susitaikinti su dar
bininkais. Bet iszrodo kad reL I 
kes daugiau negu saldžiu žo
džiu ir gražiu prižadėjimu kol 
szitie darbininkai grysz in sa
vo darbus.

Pajieszkojimas’

Sveikina Amerikos Ambazadorka Luce

Clare Boothe Luce, Ame
rikos Ambazadorka Italijo
je, ežia yra Italijonku iszkil- 
mingai ir linksmai sveikina
ma Scilla miestelyje, Pietų

Italijoje. Ji dabar važinėja 
po visa Italijos kraszta kaip 
ji sako, “susipažinti su 
krasztu ir su žmonėmis.”

o a □

su juo, jo szvogcris Jack Ro
berts. Darbininkams ir ug
niagesiams ome beveik dvi 
valandas kol jie jodu iszka- 
sc ir isztrauke isz tos skyles.

BUVĘS KAREIVIS
SUARESZTUOTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

i L. TRASKAUSKAS Į i _—. »
t LIETUVISZKAS ? 
: G R A B O R I U s |
* Laidoja Kunus Numirėliu. į 
J Pasamdo Automobilius Del J
* Laidotuvių, Kriksztyniu *

Vestuvių Ir Kitokiama J 
! :: Reikalams :: 1

..... . * 
k ¥Z 535 WEST CENTRE STREET » J Telefonas Nr. 78 jį
* MAHANOY CITY, PENNA. $
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SALIUNINKAI
APSIŽIŪRĖKITE!

Neparduokite Sznapso 
Jaunuoliams

PHILADELPHIA, PA. — 
Policijos Komisijorderius Fhi- 
ladelphijoje, Thomes J. Gib- 
ons gali būti geras ir intakin- 
gas žmogus sustabdyti parda-

kis suarcsztavimas karo szta- 
bui pavėlinamas jeigu prasi
kaltėlis yra kaltinamas už pen-; 
kiu metu ar daugiau kalėjimo j 
baudos. i

Karo Sztabas pasiaiszkina 
kad tas kareivis buvo paleis
tas isz vaisko pirm negu jo 
prasikaltimas buvo dažinotas 
vyresniųjų.

Asz Ona Lauryną, phjiesz- 
kau savo 'broli: Autanas?Gra- 
mas, isz Lietuvos, Kuloku kai
mo ir Li ud v i n a v o v alsczi a us; 
savo seserį : Agota Zaveckiene 
isz Lietuvos, Turgalaukio kai
mo ir Liudviinavo valscziaus, I 
taipgi josios duktere: Petrone- I 
le Zavcckiiite gyvenant kur Į 
nors Argentinoje. Praiszau jas j 
paezias, ar kas apie jas žino, : 
man paraszyti, už ka 'busiu la
bai dėkinga. Adresas:

Ona Lauryną,
St. Mary’s Villa,
Elmhurst, Pa.

vima svaiginanežiu gėrimu 
jaunuoliams.

Dabar, kiek galima datuo
ti per laikraszczius jauni- vai
kezai ir jaunos mcrgpalaiken 
sudaro daugiau galvosūkiu 
Philadelphijos polici j autams, 
negu visi kiti razbaininkai.

Policija yra dažinojus kad 
daug jaunuoliu, kurie yra insi- 
maisze in vagystes ir net žmog
žudystes, taip daro ir taip pa
sielgia kai jie turi kelis mažu- 
kus, sznapsus po savo diržu ar 
po savo kelnaitėmis.

Sziandien baisiai daug jau
nųjų geria ir gauna gerti mu
su galiūnuose. Ir ežia negalima 
per daug kaltinti saliuninkus 
ar tartinderius. Jiems baisiai 
sunku iszskiiti kuri mergpa- 
laikc yra pilnu mėtų, pilno 
proto ar tik pilna sznapso.

Ne vienas saliuninkas yra ir 
mums nusiskundes kad jam 
gyva beda dažinoti kuri mer
gina, mergaite, žmona ar boba 
yra pilnu metu ir kuri no. Jiė 
po prisieka sako kad jie volei 
turėtu tris girtus vyrus savo 
saliune negu viena pasigėrusia 
boba ar mergina.

Kai kurie kiti miestai yra 
invede instatyma kad poliėi- 
jantas gali suaresztuoti kiek
viena jaunuoli ar jaunuole ku
rie yra girti ir isz j u pareika
lauti kad jie pasakytu kur jie 
gavo gerti?

Bet mes ir musu skaitytojau 
gerai žinome kad dauguma szi- 
tu jaunuoliu, pienburniu gau
na savo ta sznapsa ir kita gė
rimą ne saliunuose ar karezia- 
mose, bet per vakaruszkas, 
partijas ir susiejimus, kurios 
tėvai turėtu prižiūrėti.

Girto ar girtos sunaus ar 
dukters klausimas neturėtu 
būti policijos beda, bet tėvu 
pareiga. ;■

Duktė ar sūnūs, kurie nepa
reina priesz devinta valanda 
vakare priparodo kad tėvai ar 
nepaiso ar patys nėra namie. 
Tokio vaiko ar mergaites ta 
valanda vieta namie, o nė Va
liūne ar ant ulyczios. Gal mes 
ir musu nusistatymas skamba 
senoviszkas, bet tegu musu 
skaitytojai mums pasako kur 
jaunuolis ar jaunuole po vi- 
durnakezio gali valkiotis, kai 
saliunai jiems uždrausti ir 
muving-pikezieriai jau užda
ryti? Ka jie daro? Kur jie ei
na? Kur jie valkiojasi? Czia 
vien tik tėvai gali paaiszkinti 
ir atsakyti!

fe Ba tag sa Ka gį Rs
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