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Atominis Submarinas CALIFORNIJOJE PARTRENKE 4 VAIKUCZIAI (trokas
VIESULOS, SZALTIS

IR SZTURMAS
MOTERISZKE SUDEGE GAISRE APSIVERTĖ

Pirmutinis povandeninis 
laivas, submarinas, kuris 
yra varomas su atomine jie- 
ga, “Nautilus” yra ežia isz-

vesztas del iszmeginimu ant 
Thames upes, isz Groton, 
Conn. Ezeszios deszimts ke
turi mokslineziai ir mechani

kai važiavo ant jo, pažiūrėti 
kaip jis po vandeniu nusileis 
ir kaip ilgai jis po vandeniu 
gales iszbuti.

LOS ANGELES, CALIF. — 
Visas pietinis Californijos 
krasztas susilaukė didelio 
szturmo ir baisiai szaltu veju, 
potvaniu ir lietu. Viena auto
mobiliu vejas nunesze net ke
turios deszimts pėdu ir trenke 
in stulpą. '

Tai antra tokia viesulą kuri' 
isztiko Californijos valstija in 
keturios deszimts asztuonias 
valandas. Dabar Californijoje 
szalcziau negu czia pas mus, 
mainose.

Tas pats ir Floridoje dabar, 
kur szalcziau negu mainose. 
Dabar Pennsylvanijos kalnuo
se, kur visi nori ant sniego ir 
ledo sziužineti, nėra nei ledo, 
nei sniego. O tie kurie važiuoja 
in sziltus krasztus turi paltus 
su savimi vesztis.

Isz Amerikos
PRIŽADA

MAINIERIAMS
PAGELBA

HARRISBURG, PA. —
Pennsylvanijos Senatoriai in- 
nesze byla kad valdžia ir vals
tija stotu in pagelta kietos 
anglies mainieriams. Jau daug

JAUNI ZULIKAI

Gazdina Dypukus
PHILADELPHIA, PA. — 

Philadelphijos miesto polici
jos komisijonierius Thomas J. 
Gibbons prižadėjo Philadelphi
jos žmonėms kad jis su savo 
policijantais suims ar iszkasa- 
vos visus tuos jaunus žulikus 
North Fhiladelphijoje, kurie 

i per kelis metus gazdina ir mu-
metu kai mainieriai praszo ir ' 
reikaulauja kad valdžia stotu 
mainieriams in pagelba ir isz- 
kastu “Tuneli” nusemti . visa 
vandeni isz mainu.

Senatorius James H. Duff 
invede tyla kad valdžia pa- ! 
skirtu asztuonis milijonus pen- į 
kis szimtus tukstaneziu doleriu į 
tam darbui. Puse tu pinigu' 
Pennsylvanijos valstija turėtu j 
pridėti, ir kita puse valdžia 
duotu.

Senatorius Duff sako kad to- j 
kis darbas butu sulyg Prez. Ei- j 
senhowerio nustatymu padėti 
tiems kurie reikalauja pageL 
bos Amerikoje.

Senatorius Edward Martin 
prisidėjo ir paantrino ta byla Į 
ir pasakė kad Pennsylvanijos 
valstija sutiktu puse tu kasztu 
užmokėti, jeigu tik valdžia pri
stotu. *

Dabar taip brangiai atsieina 
kasti anglis, nes reikia kelis 
szimtus tonu vandenio iszsem- 
ti isz mainu del kiekvieno to
no anglių.

Inžinieriai yra iszrokave kad 
tokis “tunelis” kasztuotu pus- 
devinto milijono doleriu, bet į 
tada butu galima daug leng-1 
viau ir pigiau anglis iszkasti.

Amerikos Sekretorius

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

John Foster Dulles, Ame
rikos Sekretorius sako kad 
Amerika turi atnaujinti sa
vo instatyma kaslink preky
bos su užsienio krasztais 
nors del dar trijų metu, jei
gu mes norime sustiprinti 
pramone tu krasztu, kurie 
dabar stoja priesz Sovietu 
Rusija ir remia mus.

Musu mantos, taksos ant 
visokiu daigtu isz užsienio 
yra baisiai dideles ir bran
gios, ir už tai daug krasztu 
dabar tariasi daryti bizni 
su Sovietais negu su mumis.

czina tuos žmones kurie yra 
ežia atvažiavę isz Lietuvos, 
Latvijos ir kitu krasztu.

Tie žmones “Dypukai” bi
josi kreiptis in policija, nes jie 
negali pamirszti tuos policijan- 
tus anapus geležines sienos ir 
dabar Amerikos policijantu bi
josi ir nedrysta pasiskusti.

Policijos komisijonierius 
Gibbons yra dabar paskyręs 
daug daugiau policijantu szi- 
tose vietose su insakymu visus 
tuos jaunus žulikus suimti. Jis 
— J------------------- ------------------------ ------------------

Į tik ana diena paskyrė beveik 
Į du sz.’mtu daugiau policijantu: 
i in North Philadelphia, vien tik 
j kad jie suimtu tuos jaunuolius, 
kurie apvagineja ir gazdina 
tuos ateivius, dypukus.

Czia yra paskirti ir slaptos 
policijos agentai ir policijan
tai kurie su savimi neszasi ne 
tik revolverius, bet ir karabi
nus.

Policijantai tuo jaus suėmė ir 
suaresztavo septyniolikos me
tu amžiaus James Shaw, kuris 
prisipažino kad jis su visa czai- 
ka kitu vaikezu grasindavo ir 
gazdindavo tuos dypukus. Jis 

i buvo pirmiau intartas ir su- 
aresztuotas, bet paskui paleis
tas už nužudinima penkios de
szimts devynių metu amžiaus 
Edward O’Brien. Bet jis buvo 
laisvas kol vienas dypukas, 
szešzios derzimts metu amž., 
Charles Eaneviczius policijan- 
tams tikrai priparodino kad 

i tas vaikezas ji apvogė ir bai
siai apmusze in North Phila
delphia.

Policijos komisijonierius, sa
ko kad jeigu reikes tai jis dar 
daugiau policijantu czia pa
skirs kol jis suims visus tuos 
jaunus žulikus.

— “Saule” turi tiek agen 
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 

Į vieno naujo skaitytojaus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

KARININKAS
KORĖJOJE

PRISIPAŽINSTA
Grasino Gen. Taylor 
Del Daugiau Pagelbos

Korėjai
SEOUL, KORĖJA. — Inpy-’ 

kės karininkas, Major Kim Ki; 
C k prisipažino kad jis buvo su > 
revolveriu grasinės Amerikos 
Generolą Maxwell D. Taylor,

Vaikas Pasivogė 
Deszimtuka

PHILADELPHIA, PA. —
Ponia Margaret Henderson, 
nuo Reedland ulyczios, ėjo na
mo apie puse po vienuolikos 
nakezia ant Grays ulyczios, kai 
jaunas vaikezas priėjo prie jos 
ir paklausė kiek laiko. Kai ji 
jam atsake kad ji laikrodėlio 
neturi ir nebežino kiek laiko, 
jis pro ja praėjo. Bet paskui 
tas vaikezas sustojo, nustvėrė 
ja už rankos ir partrenke ja. 
ant ulyczios. Jis nusistvere už 
jos masznos ir pabėgo. Ji sako 
kad ji su savimi turėjo tik de
szimtuka.

Policijantai nuveže ja in Mi- 
sercordia ligonine kur dakta
rai ir slauges apriszo jai žaiz
das.

Policijantai dabar jieszko to 
vaikezo ir sako kad jie beveik 
žino kur jie gales ji surasti. 
Jau keli menesiai kaip szitoje 
apylinkėje daug tokiu vagys- 
cziu atsitinka, ir vis per jauni 
vaikezai. Czia butu daugiau 
tėvu pareiga prižiūrėti kur ju 
vaikai valkiojasi taip vėlai 
naktimis.

PAVĖLINA ATLAN
KYTI LAKŪNUS

BELAISVIUS
reikalaudamas daugiau pagel
bos del Korėjos. Bet jis užsigi
na kad jis norėjo ta Generolą 
nužudinti.

Kai jis pradėjo mosikoti su 
savo revolveriu, kiti karinin
kai ji greitai nustvėrė ir nu
ginklavo. Korėjos valdžia sako 
kad visiems Korėjos karinin
kams ir ju karo sztabui baisi 
sarmata kad vienas isz j u kari
ninku butu taip pasielgęs. Jie 
prižada ji tinkamai nubausti. ' 
Jie tuo paežiu sykiu paaiszki- i 
na kad tas karininkas buvo su-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KELIONE IN
KINIJA $990

NEW YORK, N. Y — Vie
na eroplanu kompanija yra pa
skelbus kad jeigu kurie gimi
nes tu Amerikiecziu lakunu

NORTH HILLS, PA. — Vi- 
si keturi vaikucziai sudegs 
gaisre, kai j u namai sudege, 
netoli Mount Carmel. Ugniage
siai kurie greitai pribuvo, ne-' 
galėjo prie tu namu prieiti del 
baisaus gaisro.

James Ottinger, isz Upper 
Dublin Township, policijos 
virszininkas dabar stengiasi 
daž noti kaip ir isz kur tas 
gaisras atsitiko.

Pohcijantas Joseph Ochot- 
ny, kuris pirmiausia pribuvo 
sako kad gaisras jau buvo to-1 
kis didelis kad jis negalėjo nei 
prieiti prie to namo. Žuvusieji 
vaikucziai buvo: keturiu metu 
Rubin, trijų metu Ginny May,; 
dvieju metu Henry L. Jr., ir 
szesziu menesiu Bernard. Visi 
mažieji buvo nuveszti in gra-: 
boriaus Davis kambarius, kai 
Daktaras Jean McNeil pripa
žino kad visi keturi yra negyvi. ■

Gaisras tuos namus isztiko 
apie ketvirta valanda po pietų, i 
kai motina tu vaikucziu buvo i 
nuėjus pas susiedus gauti ved-! 
ra vandenio, nes ju narnai nei ■ 
vandenio neturėjo. Tuo laiku 
ju tėvas dirbo fabrike.

Slauge, Ponia Mary Gaila-1 
han buvo pirmutine užtikti ta; 
gaisra. Ji nubėgo pas susiedus! 
ir paszauke ugniagesius ir po-j 
licijantus, bet jau buvo per vė
lai.

Kiek policijantai gali dabar1

NEW YORK, N. Y. — 
Komunistiszkos Kinijos val
džios atstovai, per savo propa
ganda, yra paskelbė, kad gi
mines suimtu lakunu, belais
viu, gali atvažiuoti ir atlanky
ti tuos lakūnus, kalėjime.

Tie lakūnai pateko Kinie- 
cziu nelaisvėn per Korėjos ką
rą.

Tautu Sanjunga sako kad 
Kiniecziai ta pavelinima at
lankyti tuos lakūnus belais
vius davė, kai Tautu Sanjun- 
gos Sekretorius Dag Hamma- 
rskjold pas Kinijos Preziden
tą atsilankė.

Bet Amerikos valdžia isz 
Vaszingtono aiszkiai davė vi
siems žinoti kad jeigu kurie tu 
lakunu gimines važiuos in Ki-
nija, musu valdžia neatsakys 
už juos, nes mes neturime jo
kio atstovo Komunistiszkoje 
Kinijoje, nes mes ju valdžia

Kinijoje, norėtu juos aplanky- nepripažystame. 
ti, tai ta kelione isz Californi-! 
jos, skersai Pacific mares in
Hong Kong, ten ir atgal, kasz-

i tuos devynis szimtus ir devy-;
nios deszimts doleriu.

Pan American World Air-!
ways kompanija sako kad ji] 
mielu noru visus vesztu už dy
ka, bet valdžia uždraudžia!

Isz New York in Hong Kong
ten ir atgal, kasztuotu tuks- bet Prezidentas Eisenhoweris 
tanti, szeszios deszimts devy- buvęs tokis garsus karininkas 
nis dolerius ir penkios de-! Generolas, turėjo ir ir turi ge- 
szimts centu. I rai žinoti kad, kaip Sovietai,

Komunistai dabar varo bai
siai propaganda visoje Azijoje 

įsakydami kad Amerikiecziai 
buvo priversti Kiniecziams 

i nusižeminti, ir kad garsi ir ne- 
! va galinga Tautu Sanjunga tu
rėjo save Sekretorių pasiunsti 
pas juos del derybų.

Kas czia kaltas tas, ne 
mums kuri atstovą pasmerkti,

Iki sziol, dar nei vienas isz taip ir Komunistai tik viena 
tu lakunu giminiu nėra pirkęs kalba supranta ir invertina, 
tikieta del tos keliones. (Tasa Ant 4 Puslapio)

Draiverys Užsimsze
SMYRNA, DELAWARE. — 

.Penkios deszimts dvieju metu 
amžiaus treko draiverys, Ma
nuel Rezende isz Chester, Pa., 
užsimusze kai jo trokas apsi
vertė ant Route 13 vieszkelio, 
neecli nuo Smyrna.

Jis važiavo ant DuPont 
Parkway vieszkelio apie de- 
sz mta valanda, nakezia, kai 
jis užsnūdo ir jo trokas per- 
szoko per žole viduryje to 
vieszkelio ir apsivertė. Jis bu
vo isz troko iszmestas ir pas
kui tas jo trokas atsimusze in 
medi ir kelis sykius apsivertė.

Policijantai isz Dover mies
to, spėja kad tas Manuel Re
zende baisiai smarkiai važiavo 
su savo troku, kad jis taip ap
sivertė. Gal kai jis užsnūdo, jo 
koja pasiliko ant gazolino 
spaudiklio ir taip jis, miegoda
mas dar smarkiau paleido sa
vo troka.

inspeti, tai jie sako kad gal 
aliejaus pecziukas tuose na
muose susorogo ir taip tie na
mai užsidegė.

SKAITYKIT
“SAULE” ’

PLATINKIT!

Operacija Per Televizija

Studentai in Army Medi
cal Service mokykla, Vasz- į 
ingtene, per televizija žiuri, 
kaip Daktaras padaro Ubai 
pavojinga operacija ant 
akies. Jie, savo mokyklos I 
kambaryje besėdėdami visa 
ta operacija mate. In ju 
klausimus atsakinėjo Pulki
ninkas Charles Moseley, po 
kaire, kuris per telefoną per

visa ta operacija kalbėjosi 
su Daktaru, chirurgu, Major 
Generolu Leonard D. Heaton 
(apaezioje,) kuris yra ben
dros komandantas in Walter 
Reed Army Medical Centre 
ligonine. Generolas Heaton, 
per radija ir televizija Visa 
ta operacija iszaiszkino vi
siems studentams kurie žiu
rėjo ir klausėsi.
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Kas Girdėt
Automobiliu kompanijos 

baisiai prieszinsis ir nesutiks. 
Galimas daigtas, kad vėl isz- 
tiks straikos priesz General 
Motors automobiliu kompani
ja ir priesz Fordo kompanija.

Fabrikantai tikisi kad uni
jos vadai gerai apsižiuręs ir 
alpsirokuos pirm negu dabar 
sustraikuos, kai Republikonai 
valdžia laiko savo rankose. 

* • • ------------------
Darbininkai vis'jautiesi kad 

Demokratu Partija juos užta
ria; bet jie neiszdrysta nei pa- 
manstyti kas butu jeigu jie pa
skelbtu dideles straikas, kai 
Republikonai laiko vadeles.

' • • '

iSztominkai ir biznieriai 
mums pranesza kad žmones 
dar vis daug perkasi ir kad 
biznis beveik visur labai geras.

” S A U L M * * MAHAKOY CITY,

žmonių juos perka, nežiūrint 
ar jie iszgali ar ne. g

'Chrysler automobiliu kom
panija pranesza kad in du me
nesiu ji pardavė daugiau nau
ju automobiliu negu per pas
taruosius du metu.

Dabar beveik visi žmones 
perkasi daug daigiu ant iszmo
kesczio.

Popiera del laikraszcziu dar 
labiau p ail) r a n gs.

Prez. Eisenhoweris dabar 
stengiasi invest i daug visokiu 
nauju statymu, kad Repu'bliko- 
nai galėtu visiems parūpinti 
tiek darbu, kiek Roosevcltas ir 
Trumanas buvo parūpinę.

Pypkes Durnai “VIENA TAUTA PO
DIEVU” BROLYSTES

SANVAITE

Galingas pasirodė prieszas, 
sunkiai pergalimas! Iszsigan- 
do karalius! Kur neiszsigasi, 
jei prieszas tvirtas ir pavojin
gas! Iszvykdamas buvo pasa-

apraszy-

apysaka 
szimtme-

Pasakyk Mano
Mylimas Kraszte

Mes tyczia nuvažiavome in 
New York miestą, kur susiti
kome su daug szt oru inkų ir 
biznierių ir net su keliais biz
nieriais isz Vaszingtono, kurie 
valdžiai daug visko perka. Visi 
jie, beveik be jokios iszimties 
sako kad biznis gerai visur ei
na, ir kad jie tikisi kad taip 
bus dar per kelis metus.

Bet tik tok is skirtumas, kad 
Rooseveltas su Trumann vis 
stengiesi parūpinti valdiszkus 
darbus, o Eisenhoweris dabar 
stengiasi daugiau pinigu pa
skirti biznieriams ir fabrikan
tams, kad jie galėtu savo fab
rikus padidinti ir daugiau dar
bininku pasisamdiuti.

Eisenhoweris nori nustatyti 
kad mažiausia alga darbinin
kui 'butu devynios deszimts 
centu ant valandos. (Kol kas, 
nustatyta mažiausia alga yra 
septynios deszimts penki cen
tai ant valandos).

ISztorninkai visko dabar 
daug daugiau orderiuoja ir 
kraunasi ant savo lentynų.

Nors kai kurie sako kad val
džia dabar suvaržys pirkimą 
ant iszmokesczio, 'bet jeigu 
mes patinstame Republikonus, 
kurie yra geri biznieriai, tai 

'jokio suvaržinimo nebus, kol 
jie valdys ir vieszpataus Va- 
szingtone.

Per paskutinius szeszis ano 
meto menesius, biznieriai dau
giau biznio padare per penkta 
nuoszimti, negu per pirmuo
sius szeszis to meto menesius.

Eina gandai kad pienas, 
sviestas ir suris nors biski at
pigs-

■ • •

Ne už ilgo skaitysite savo 
v i e t i n i u ose 1 a ik r aszc z i u o se
apie dar daugiau Komunistu in 
kariszkus fabrikus, Pennsy'l- 
vanijoje ir New Jersey.

Taip ir valdžioje, Vaszing- 
tone; nors Republikonai pra
varo kelis szimtus intartu Ko
munistu, bet dar tukstaneziai 
tenai turi sziltas vietas.

Pasakyk, mano mylimas 
kraszte,

Ar vietele kur yr’ Lietuvoj, 
Kad but galima 

rankpeliai rasti,
Kurie linksniai be vargo 

gy*ioj.
Visur vargsta tie musu 

žmoneles,
Ju vargams nematyt 

pabaigos,
Bet jie tiki sulaukia dieneles, 
Kada viskas kitaip 

czionai stos!
Sze, žiūrėk kaip jie prakaita 

lieja!
O del ko, del kitu 

vis naudos!
Bet dabar jie kovoti pradėjo 
Koliai viskas kitaip ežia 

nestos.
Jie gilioj pasinėrė tamsybei, 
Apsiszvieti laisves jie netur, 
Bet jie tiki tvirtai in liuosybe, 
Ka atėjus ji szvies 

kaip kitur.
Laisve, laime, jus brangus 

žodeliai,
Koliai eis musu žmones 

keliu,
Erszkecziais ir dagiliais 

iszkotu,
Kur tiek aszaru, 

kraujo, keneziu!

WASHINGTON, D. C. — 
Brolijos Sanvaite 'bus szven- 
cziama szioje szalyje nuo Vasa
rio (Feb.) 20 diena ligi Vasa
rio 27 dienai. Pipna .Brolijos 
Diena pasirodė Denver mieste, 
Colorado^ valstijoj 1934 m., ir 
buvo investimas per Kataliko 
Prelato Hugh McMenamin. Ir 
tik 1940 m., szveneziama viena 
sanvaite. 1955 m., sanvaites 
szukis yra “ Viena Tauta Po
Dievu.”

Prezidentas D. Eisenhoweris 
Brolijos Sanvaites garbes pir
mininkas, mano kad dvasia 
szio metinio' minėjimo yra vie
na isz žmonijos seniausiu ru- 
peseziu ir siekia toli in praeiti 
kada pirmas žmogus paklausė: 
“Ar asz esu savo brolio saugo
tojas?” Per tukstanezius metu 
žmones stato ta klausima ir pa
kartotinai atsakyta jog “visi 
žmones, visu tikybų, visu spal
vų, visu kalbu, tikrai broliai, 
kad nei vienas žmogus negali 
sau vienas gyventi.” Bet kiek-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PETRAS :: :: 
:: GALINCZIUS

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Pirkie U. S. Bonus

cn

Ir biznieriai mums pranesza 
kad ju pelnas buvo didesnis.

Žinonia, ežia nekalbama apie 
mainu miestus, kur labai ma
žai darbu randasi ir mainieriai 
beveik visai nebedirbai.

Republikonai teisinasi kad 
jie negali visus tuos Komunis
tus ant sykio iszszloti isz Va
szingtono, nes jie per ilgus me
tus lindo in tas vietas kai De
mokratai Vaszingtono vieszpa.- 
tavo.

Pirkie U. S. Bonus

Nuomone Apie 
Ministrą Broni Baluti

Sztorninkai mums pranesza, 
kad dabar žmones perka dau
giau refrigeratoriu, televizijų, 
baldu, furnisziu, czeveryku, 
moteriszku drabužiu ir viso
kiu indu, kaip lokszcziu, disziu 
ir taip panasziai.

Armija dabar yra susirūpi
nusi apie karininkus, kurie pa
lieka armija ir stoja in kitus 
darbus. Armijai baisiai daug 
kasztuoja iszmokinti ir iszla- 
vinti karininka, ir paskui už 
keliu metu jis stoja in kuri fab
riką ar ofisą ir apleidžia armi
ja. Dabar armija nori visiems 
karininkams pakelti, padidin
ti algas, kad jie pasiliktu vais- 
ke.

Balutis Bronius1 yra didvyriu, 
Jis Ims visuomet tarpe nemiriu 
Kaip yr’ Vytautas, arba

Maironis,
Kuriuos net dievin’ protingi 

žmones.
Nes tokiu vyru ne daug mat

Automobiliai vis per bran
gus, bet tie nauji automobiliai 
tokie geri ir gražus kad daug

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais Į1

160 Puslapiu <!
8 col. ilgio, 5% col. ploczio ] • 
Iszaiszkma sapna ir kas ]• 
ateitoje stosis. Su priedu ]• 
planatu ir visokiu burtu. Į* 
Knyga in minksztos po- 
pieros vlrszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su Į » 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00 iį
Saule Publishing Co3> !• 

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

Geras Atsakymas

Kaimiszka mergele veda 
versziuka namo, ir dainuoja 
sau linksmai.

Ponaitis — Ar tave tik kas 
nepabueziavo, jog tokia 

linksma esi.
Mergele — Žinoma, kad 

pabueziavo.
Ponaitis — O kažin, kad 

da karta tave pabucziuoczia, 
tai butum daug linksmesne.

Mergele — Tai tegul po
naitis pabueziuoja szita ver- 
szeli, ba jis labai nulindęs, 
tai gal bus kiek linksmesnis!

Skaitykit “Saule”

Ju pagarbai skamba ir lyra, 
Todėl, ji skamba tarp mus 

mažucziu.
Kaip ir del kitu, ir del 

Baluczio!
Nes ant to tiktai ir yra lyros, 
Kad iszgarsinus virszžmogius 

vyrus,
Pavizdžiui: tokius, kai])1 kad

Keiistuti,
Arba mus laiku Broni Baluti.
Kuris .nors senas, bet be 

paliovos
Kaujas ir kitus skatin’ prie 

kovos
Kautis už laisve Lietuviu 

kraszto
Kaip kas iszgali, nors ir 

rasztu.
Todėl, kiekvienas, kaip ir 

kiekviena,
Lai be paliovos, kiekviena 

diena
Isz musu tarpo, reiszkia: 

mažucziu.
Liaupsina esme Broniaus

Bal uezio!
— Marute Puodžiumi.

kaip drobule, patsai virpa, 
kaip drugys. Jis žino kad tuoj 
atlėks slibinas ir ji sues.

Insilindo Petras in būda ir 
laukia. Atėjo naktis. Gludi 
tamsa prislėgė mįszka. Isz krū
mu pradėjo landžiot visokios 
dvasios! Eglių galūnėse1 pra
dėjo szna'bždet pelėdos, sziksz- 
nosparniai. Ne, tai ne tikrieji 
sziksziiosparniai ir pelėdos, tai 
irgi piktos dvasios, tik iii pelė
das ar sziksznosparnus 
vertusios.

Greit jau ir dvylika.
Prisiszliejo Petras in 

ežia, prisiglaudė prie sienos ir 
laukia, kada parlėks smakas. 
Sustingo visas in kramsli, akys 
pastyro, lyg geležinis pinigas. 
Petras 'žino, kad tuoj mirs.

Lauke suuže! Lankstydamas 
medžiu galūnes, parlėkė sma
kas! Užuodęs žmogėną, grei- 
cziausiai mėtėsi in savo būda! 
Bet ežia, lyg kokio vešulo me
tamas, szoko Petras laukan isz 
uižduralio ir užtrenkė duris. 
Užtrenkęs užsklendė. Smakas 
viduje likes, pradėjo blaszky- 
tis, d'aužytis. Nusilaužė spar
nus, nusikruvinejo. Sztai ir 
visai užsimusze. O Petras teki
nas namuo!

Ryta meta atvyko karalius 
ir rado sm'aka negyva. Petras 
dar daugiau liko gerbiamas, 
dar skaniau szeriamas, dar la
biau 'branginamas! o

* * *

Taip butu gyvenęs Petras vi
sa savo amžių, jei ne nelaime, 
kuri grėsė visai Žemaieziu ka
ralystei. Priesz galingąjį ju 
karalių pakilo arszus prieszai! 
Kur jie ėjo, viską teriojo, ka 
sutiko, tam galva kirto. Ar jie 
buvo tolimi Szvedai, ar karsz- 
takraujai Lenkai, ar minkszta- 
szird'žiai Rusai, ar szaltapro- 
cziai Vokiecziai nebuvo žinos!

Pakilo Žemaieziu karalius 
su savo galybe ir iszjojo in 
žiauruju kara, in aklaja kova! 
Ilgai grūmėsi galiūnai, daug 
kraujo praliejo, daug žuvo jau
nu ju kovotoju, daug liko nasz- 
liu ir verkianeziu mergeliu.

past-

— Lik namuose, jei bus 
reikalas tave paszauksiu! Jis 1 
tikėjo, kad Petras isz tikrųjų 
yra toks galingas, kaip giriasi 
ir kaip inrode savo darbas! Da
bar pasiuntė žinia, kad kuo 
greieziau Petras pribūtu!

“Na jau dabar galas! Pama
nė Petras. Dabar jau mirtis! 
Jau nepasitaikys taip, kaip 
pirma! Žusiu!”

Pabalnojo Petrui pati eiklų
jį arki i, pati smarkiausia erži
lą! Užkėlė Petra ant baltojo 
žirgo, jis patsi nemokėjo užlip
ti, nei joti, nei valdyti! Bijo 
Petras kad nenukristu, praszo 
kad pririsztu! Pririszo Petrą 
prie 'brangaus 'balno, pritaisė, 
kad galėtu drąsiai kovoti, kad 
bekirsdamas nuožmius prie- 
szus nenupultu!

Paleido tarnai eiklųjį žirgą, 
sudrebėjo žemė, sudondejo gi
rios! Žirgas sipyre akmenėli, 
ugnele iszszoko! Žirgas spyrė 
aukso smėli, aukso rasos byro!

Pabūgo Petras, ne sykio nė- 
jojės, ne sykio kovos lauko ne
matęs! Panoro pulti žemen ir 
užsimuszti, nei joti in prieszu 
buri ir būti nuszautu su geda 
ir iszniekinimu!

Nori pulti žemen, bet nega
li: pririsztos kojos, pritaisytas 
prie 'balno! Stvėrė Petras me
džio szaka, szaka, kaip niekas, 
nutrupėjo! Stvėrė Petras sena 
kryžių, kai leke žirgas pro ka
pus, bet senas kryžius lūžo ir 
liko Petro'rankose. Persigan
dęs Petras užmirszo • paleisti 
kryžių ir juo neszimas inpuole 
in kariu eiles.

— Szv. Kazimieras! 
Kazimieras isz dangaus! 
szuko prieszo kariai ir 
kaip vienas meto ginklus!

įGryžo karalius namo ir isz- 
kele Petrui didžia puota! Kad 
ne jis, butu žuvusi visa valsty- 

• be!
— Ko nori, Petrai, už savo 

darbus: Ar puses mano vals- 
; ty'bes, ar mano dukters, kurios 
, grožis yra lygus auszrai, ar ko 

kito ? Klausia karalius.
; — Nieko nenoriu, Atszove
. szis. Duok man popierius, — 
. leidimą, kad visose tavo vals- 
[ tybes trobelėse man duotu pa- 
. valgyti. ‘‘Pasilikti tavo kam- 
; baruose reiksztu eiti mirti”, 

'pamanė Petras, juk visada tai]) 
j nesiseks!”

Ilgai vaikszcziojo Petras po 
. trobeles ir maitinos, kas ka da- 
■ ve valgo ir buvo gerai.

Bet sztai mirė karalius ir 
Petras niekame negavo valgyt. 

; Gryžo prie seno tėvo, gule ant 
; pecziaus ir svajoja apie puse 

karalystes, gražia karalaite, 
. skanius karaliszkus pietus ir 

gardu j i vyra.
—GALAS-----

Szv.
Šū
viai

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, _50c.

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

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c. |

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz nftiiszo 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 pasakhitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
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.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

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

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Te- 
vax 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 Naktį 
62 puslapiu, 20c.

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

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

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

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. 158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

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

No.180—Kvitu 
del Iszmokejimo 
niams. 35c.

180^2—Kvitu
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 Vieš?. Jezuso Kristuso 
15c.

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

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

HSr5 Užsisakant knygas is* 
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.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del 
timo kasztu.

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

prisiun-

ir Pim- 
‘ ‘ visada 
tik ant
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Petras Galinczius
Senoviszka Žemaicziu

Pasaka

yiENOJ senoj, dideliai nu-1 
rūkusioje trobaleje gyveno 

senas tėvas su sunumi Petru.
Jiedu isz neturto niekuomet 

neiszejo: miegojo ant pluoksz- 
to sziaudu, valgė be galo blo
gai. Kai jau pradeda grobas 
grobą ryti, tėvas užkaiezia ka
tilėli, iriberia sauja avižiniu 
milto, iszplaka, kaip kokia 
verszputre ir srebia. Petras vi
suomet gulėjo ant pecziaus in 
kamuolį susirietęs, kaip kir
mėlė; knarkė, kaip arklys! 
Darbo niekada nesieme! Buvo 
amžinas tinginys! O este, ede 
už tris!

Syki jis atsikėlė nuo pe
cziaus, priėjo prie tėvo ir sa
ko:

— Tyti, iszvirk man esti. O 
paskui pamatysi ka asz pada
rysiu!

Tėvas manydamas kad Pet
ras imsis darbo, paskubomis 
užkaite pati didiji katila ko- 
szes. Sudėjo visus miltus, visas 
bulves, net ir selinąs!

Pasidėjo Petras katilėli in 
vidurį aslos, atsisėdo szalip ir 
ėmėsi valgyti: Tik žiuri, visa 
kosze musėms apkibusi, lyg 
bieziu spietlys!

— A, jus, sziokios anokios! 
— Pamislyjo Petras, ir nuož
mus piktumas perbėgo per jo 
visus sąnarius. Užsimojo isz 
visos jiegos ir ka-gi resz plasz- 
takai per kosze, net trobale nu
skambėjo! Petras pažvelgė in 
savo delną; ji juodavo nuo aiž
iu usztuju.

Surytus kosze iszgrandes ka
tila, ėmėsi užniusztasias muses 
skaityti. Skaitė, skaitė ir pri
skaitė ju szimta penkias de- 
szimtis! Suskaites ir sako tė
vui:

— Tyti, iszprovyk man 
platu diržą ir paraszyink aut 
jo žalvario raidėmis’: “Petras 
Raimunda vienu rankos užsi
mojimu užmusze 150 gaivu”. 
Tai tares, vėl užsirioglino ant 
pecziaus ir saldžiai užmigo.

Tėvas nuvyko in miesteli, 
nupirko diržą, paraszydino pa- 
rasza ir parnesze Petrui. Pet
ras apsidžiaugė, susijuosė savo 
liemeni ir, ne stsisveikines isz- 
ejo in platųjį pasauli.

.;.
Ilgai e j O1 Petras per aulksz- 

tuosius Žemaicziu kalnus, per 
giliausias lankas, per medes 
tankiausias. Ilgai žvalgėsi j ant 
auksztuju kalnu atsistojas; il
gai numojo po szimtamecziu 
ąžuolu atsisėdės. Iszvargo Pet
ras, prasidevejo nagines, nu- 
plyszo rūbai, iszalko! Pilvas 
pradėjo kurkti, rodos devyni 
vilkai staugia, akys inkrito, O 7 •/ 7

pajuodavo, rodos, kas piesto
mis1 užbraiže. Veidas pagelto, 
kojos aptingo, sukumpė, o pats 
in raga susilenke.

iSztai pamate Petras auksz- 
ta narna galingo didiko gar
saus Žemaicziu karaliaus. J u 
auksiniai boksztai buvo auksz- 
tesni nei Szatrija, o ju blizge-

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

jimas saulėje 'buvo skaistesnis 
už Palangos juru sidabrus.

1 n tempos visas pajiegas pus
tekinis nubėgo Petras in to ka
raliaus žeme. Priėjės inlindo in 
soda, prarijo keletą obuoliu 
prakeiktam alkiui nuraminti ir 
atsigulė priesz saule.

Valandai buvus isz kažin kur 
atsirado sodininkas, gražiau
siais rūbais- apsidaręs, žalvari
nėmis sagomis apsisagstes. 
Petras apsimetė miegas. Sodi
ninkas tyliai priszliauže prie 
jo, pakele bizūną ir buvo be- 
drožias Petrui per pat pilvą, 
'bet, pamatęs auksu žibanezias 
raides, susilaikė. Pasilenke ir 
lėtai perskaitė-: “Petras Rai
munda vienu rankos užsimoji
mu užmusze 150 gaivu.” Per
skaitęs persigando ir greitai 
nubėgo prie paties karaliaus.

— Szviesiausias valdove! 
Sodne miega nepažystamas. Jo 
iszvaizda nuožmi! Veidas kaip 
piesza. Kūnas butu be silpno
kas, bet ant diržo žalvario rai
dėmis paraszyta: “Petras Rai
munda vienu rankos užsimoji
mu užmusze 150 gaivu.” Norė
jau ji isz sodo iszvaryti, bet be 
kariuomenes nega 1 i u!

— .Gerai! Pavadinkit ma
no1 kariuomenes virszininka. 
Virszininkas tuojaus atsirado 
Karalius jam liepc paimt buri 
narsiausiu kareiviu.

In soda iszejo pats karalius 
nuoga karda rankoj laikyda
mas, nuo galvos lig kojų plienu 
apsikaustęs. Visi apstojo Pet
ra isz visu pusiu: ir isz rytu, 
ir isz. vakaru, ir pietų, ir isz

Niekur nesiranda1, geresnes 
laimes, 

Kaip po savo pastogia. 
Czionais kožnas jauezesi 

liuosu ir spakainu.
Czionais vytas po visam 

dieniniu darbu randasi
Pasilsi ir pasilinksminimas.
Vaikai gali bovintis linksmai 

ir smagiai.
Czionais pati, o vaiku motina, 
Randa tvirta ir visiszka laime 

Apsiaubime savo vyro 
ir vaikucziu.

Bet turi atsimint ant to, 
Kad namine laime tai 

josios privalumu yra, 
Insteigti po laja pastogia, 

Tai jos užduotis.
Ji privalo būti sargu 

namines laimes,
• Ir jausti ant to kad 

nedaleist prie nieko, 
Kas galėtu sutrukdyti taji. 

auksini siūlą.
Pamatu namines laimes yra 

laime, 
Kuri veda prie sutikimo 

ir vienybes.
Idant sutikimas, vienybe ir 

Laime vieszpatautu tarp 
, vaiku,

Pirmiausia turi ji vieszpataut 
tarp poros.

Be gero priklodo isz ju 
'szalies,

KFA - B - CELA=^S 
į arba pradžia 5 
į; SKAITYMO į 
į! ...ir..'. ■:

: RASZYMO i 
: 64 pus. Did. 5x7 col. i 
: Dabar Po 25c. :

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

paezios sziaures.
— Kas tu esi ? Rųscziu bal

su tarė karalius.
— Petras Raimunda! At

kirto szis ir pakeles galva 
biau r iai nu sižio v a vo.

— Ar tu esi milžinas? Ar 
tu gali vienu rankos užsimoji
mu 150 gaivu nudėti ? Tese ka
ralius.

— Taip galiu!
— Ko ežia atėjai toks in 

i n alio karalyste ? Ar nori ‘su 
manimi kariauti, ar npri mano 
draugu būti ?

— Gerai, galiu! Tik duok 
valgyti! Asz szmotali ėdu!

— Gerai, drauge! Duok 
ranka! Tu busi man reikalin
gas! Eime in kambarius! Tai 
galėsi ir apsigyventi!

Tai tares, paslėpė savo asz- 
truji karda, paėmė Petra po 
rankos ir nusivedė in kamba
rius. Atėjus pietums, karalius 
pasisodino Petrą greta saves. 
Innesze mėsos dubeni, visi val
go szakutemis ir peiliais, Pet
ras ima pirsztais, visa sauja, 
taukai net per iszliežius tiszka! 
Innesze gardžios putros, visi 
valgo szauksztais, Petras pa
ežiu sameziu. Innesze saldumy
nu, gardumynu, visi ima po

Neturės didelio džiaugsmo 
Isz pasielgimu ir paipratimu 

savo vaikeliu.
Norints visi ant pastatymo

Tojo puikaus namo 
privalome dirbt, 

Nes kaip kalbėjau pirma,
Motina privalo būti 

uždetoja juom.
Ant jos guli atsakymas 

kaltes,
Jeigu pradėto darbo negali 

užlaikyk
Bet Dieve mano 

Kas sziandien darosi!
Žmones jieszko laimėse kur 

jos nesiranda.
Motere vietoje tarp 

saviszkiu namie būti, 
Tai jieszko ju tarp 

pasilinksminimu, 
Tarp svetimu, o namie 

buna tik tada, 
Kada pnie to yra prispirta.' 

Jos namas nuduoda jai 
nuobodus, liūdna vieta,

Kaip kokis kalėjimas. 
Nesijauczia jame laiminga 

ir užganadinta,
O ir nenori suprast jog 

jeigu taip yra,
Tai jos paezios kalte.

Yra matydamas pasielgimą 
savo paezios,

Taip pat daro ir visame 
apsileidžia.

Motere kuri isztekejo už 
vyro, 

Privalo jieszkot giliuko1 ir 
laimes namie, 

Apsiaubime savo vyro 
ir vaikucziu, 

O ne kur po pakampes 
arba kareziamoje.

Už namo suras tiktai 
Užganadinima ant trumpo 

laiko savo veja mįslių, 
Bet laimes niekados tiktai 

Nuliūdima ir graužimą 
sanžines. 

viena, Petras griuksz, griuksz, 
j r nieko nebeliko.

— Ar da nori? Paklauso 
karalius po pietų.

— Pravertėtu, suniurnėjo 
Petras.

Innesze dar, o jis vis szlave 
ir szlave už devynis. Na ir pri
ede, kaip niekada!

Nuo tos dienos Petro1 gyve
nimas buvo labai gražus! Val
go kaip karalius! Rėdosi kaip 
ministeris! Lendre pasiėmęs po 
soda pavaikszczioja, paszvil- 
paujai ir miega.

Po nekuriu laiko karalius 
pasivadino Petra ir sako:

— 'Na, dabar brolau, turėsi 
atlikt man szioki dauba. Nuo 
senu senovės mano kraszto gi
riose gyvena trys galvažudžiai. 
Mano jiegos jie nebijo. Kariuo
mene jeigu eina didžiu buriu, 
ju negali rasti, o jei siuneziu 
pavieniui, negryžta. Tu, buda>- 
mas tokios milžiniszkos jiegos 
vyras tikiu, .juos kaip balta 
vilna nudesi!

— Nėra ne kalbos! Numojo 
ranka Petras.

— Na ir gerai! Ten kurioj 
vietoj, tau parodys. Tai ir eik 
ginklu pasiimk kiek tik nori 
ir kokiu tik nori.

Apkabinėjo Petrą saidokais, 
apkaisze vilycziomis, peiliais 
ir durklais ir nuvede in paezia 
didžiausia giria, in paezia ak-
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lausa jos tankme! Liko Petras 
girioje ir nusiminė. Atsisėdo 
szalia. kelio, nusikabino mai- 
szeli su maistu ir eme valgyt. 
Valgė iki sutemstant ir suval
gė viską. Ar sziaip ar taip, vis- 
tiek gyvas neliksiu. Geriau 
bent prisiusiu, kol neužmusz.

'Sutemus Petras pasitraukė 
in knit ras tolokai nuo kelio, 
iszsirinko aukszcziausia egle, 
insilipo, atsisėdo ir užmigo. 
Gera marsza numiegojas,* pa
kele akis, gi žiuri, po gele kaž
kas sznekasi. O tai ir buvo trys 
pleszikai, kuriu Petras atėjo 
nuszaut. Nusigando Petras, 
kojos ir rankos pradėjo virpė
ti, drebėti, o pats net sustingo.

Galvažudžiai susikūrė ugni, 
užsikaite dideli katila kopūstu 
su mėsa, o patys nuėjo prie ke
lio laukti pakeleiviu. Petras 
lipa lauk ir iszeda visus kopus
ius! Iszedese pasiima tris ak
menis avino galvos didumo ir 
vėl lipa in anksztaja egle. In- 
lipes laukia, kas bus.

Valanda buvus sugryszta 
galvažudžiai iszalke, perklio- 
ke! Žiuri, kopūstu nėra!

— Tu slaptai, nuo musu 
pasivogęs, atėjai ir iszedei! Su- 
szunka vienas antram.

— Tu buvai! Szis atkerta!
Susibara. Susimusza! Pykis 

susimaisze su kersztu, pasiro
dė kraujas. Pradėjo rauti me
džius, szaknis ir svaidyti vie
nas antram. Pasimusze, pasipe- 
sze užkaiezia valgi isz naujo, 
iszsiverda, prisivalgo ir sugu
lė po ta paezia egle. Kai jau 
sumigo, Petras viena akmenai- O 7

ti žiuipt, ir numėtė vienam ant 
galvos.

— Ar tu isz proto iszejai*! 
Ko tu dabaroziuo daužais? Ko 
neleidi miegoti? Asz tau paro
dysiu ! Szauke užgautasis.

— Asz nieko, o nieko ne
žinau! Atsake antras. Tu tur 
but sapnuoji!

Po valandos Petras vėl pa
leido akmena antram ant gal
vos. Szis vėl, kaip ir pirmasis 
suniurnėjo ir užmigo. Petras 
vėl numėtė pirmajam ant gal-
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vos. Szis, nieko nebelaukes, 
szokosi, stvėrė vėzdą ir pradė
jo duoti galva ne galva. Musz- 
amasis pradėjo gintis. Na ir 
invyko muszis, kokio pasaulis 
nebuvo mates. Galvažudžiai 
nurovė dideli plota miszko, nu- 
rauliojo nemažai krumu. Ne 
katras nenorėjo pasiduoti! Ir 
muszo, kol nepasibaigė pasku
tines jiegos! Kol ne atsigulė ir 
užmigo.

Dabar Petras lipa isz egles, 
pribėga prie pleszyku, isztrau- 
kia isz uždiržio ju paežiu peili, 
ir sznkszt, sznikszt papiausto 
po1 kaklu. O pats tuo kruvinu 
peiliu neszinas aida tekinas na
mo.

Karalius pamatęs Petra gy
va, labai nustebo! Jis mislyjo 
kad galvažudžiu, kuriu nenu
žudė jo paties ginkluota ka> 
riuomene, niekas negali nu
veikti ! Dabar jis pamanė, kad 
Petras isztikruju yra milžinas, 
didžiausias galinczius!

— Nuszovei? Paklausė ji 
karalius.

— Na yra ko klausti! Ne 
tokiu esu mates! Pasididžiuo
damas atkirto szis.

Tiesa, nuvyko karalius in 
mede ir dar labiau nustebo! 
Puse medes nurauta, nuraulio- 
ta, rodos jaueziai badėsi!

Dabar Petrui atsirado aukso 
dienos. Ji visi laibai gerbia, my
li! Pats karalius su didesne 
pagarba in ji kreiipas. O svar
biausia niekada jam netruko 
valgyti, ko jis tik nori! Petrui, 
žinoma, kito nieko ir nereike-

❖ ❖

Praslinkus nekuriam laikui, 
Karalius vėl sako Petrui:

— Atlikai man dideli dar
bą; už ji asz esu labai dėkin
gas. Bet dar turi viena* darba 
atlikti. Jeigu tai atliksi, labai 
busi gerbiamas ir garbe ngysi 
kuodidžiausia! Vienoje mano 
valstybes girioje gyvena slibi
nas; jis pagrobia daug mano 
žmonių, o ir turto sunaikina 
begalo daug! Nuvesime tave in 
ta miszka, turėsi ji nužudyti!

— Gerai gerai! Kalbos ne
gali Ibuti! Atsako Petras, o sa
vyje mislija: Jau'žuvau! Koks 
asz ežia galinczius! Dabar tai 
jau mirtis!

Nuveže Petra in miszkus ir 
paleido pas smako būda, in ku
ria jis kas nakti gryždavo1. Nu
siminė Petras, veidas iszbalo,

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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— Seredoj pripuola Szv. 
Polikarpo, o Tautiszka Vardi
ne: Szarke. Ir ta diena: 1950 
m., 'žemes drebėjimas Iran 
kraszte, dyideszimts ’žmonių 
'žuvo; 1880 m., gimė garsus 
Amerikos Generolas Douglas 
MacArthuris, kuris 'buvo Ar
mijos Sztabo, ir Prezidento 
Harry Trumano pravarytas, už 
tai kad jis prasze ir reikalavo 
tokio karo Korėjoje, kuri da
bar ir Armijos Sztabas ir Prez. 
Trumauas dabar rengiasi ves
ti; 1951 m., Anglijos vhldžia 
dar mažiau mėsos .paskiria sa
vo žmonėms. Anglai dabar 
gauna tik treczia dali maisto 
prilyginus prie kiek jie gauda
vo per pati kara; 1951 m., 
Amerikos valdžia n u s t a t o 
kasztu ir algų mokėjimą, kad 
viskas dar labiau nepabrangtu 
ir kad darbininkai per daug 
nereikalautu. Bet nieko isz vi
so to neiszejo; 1947 m., garsi 
gražuole ir Metropolitan Ope
ros dainininke ir Hollywood 
leszike Grace .Moore, keturios 
deszimts -penkių metu amžiaus, 
žuvo eroplano nelaimėje Co
penhagen mieste. Toje nelai
mėje žuvo ir Szvedijos Kara
laitis Gustavus Adolphus. Isz 
viso dvideszimts žmonių žuvo 
’szitoje nelaimėje; 1939 m., Bar
celona miestas pasiduoda Is
panijos tautininkai traukiasi 
in kalnus nuo Komunistu.

— Ketverge pripuola Szv. 
Jono Auksaburnio, o Tautisz- 
ka Vardine: Laiba. Taipgi ta 
diena: 1943 m., Amerikos 
boni'bnesziai pirma syki aptem
do Vokietijos kraszta su savo 
szeszeliais ir bombarduoja 
svarbiausias vietas; 1880 m., 
iszradejas Thomas A. Edison 
paskelbė kad jis iszrado elek
tros szviesai pūslele.

— Petnyczioj p r i ii u o 1 u 
Szv. Petro Noliaskieto, o Tau- 
tiszka Vardine: Nijole. Ir ta 
diena: 1871 m., Vokiecziai už
ėmė Paryžiaus miestą; 1948 
m., 'baisus szaltis po visa mu
su kraszta in dvylika žiemiu. 
Mokyklos ir bažnyczios užsi
darė, fabrikai sustojo, nes ne
buvo gana augliu ir aliejaus; 
1938 m., Prez. Franklin D. 
Boose vėl tas praszo 'bilijoną do
leriu del dvieju mariu laivyno, 
ant Atlantiko ir Pacifiko; 1457

15 col., plocžio x 23-3/4 col., ilgio 
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Adresas:

Guatemala Sukilimas 
Numalszintas

SAULE PUBL. CO Mahanoy City, Pa

Karalius Henri-!

uos, Karalienes Elžbietos pa
veikslas buvo ant kozyru. Ko
zyrudama yra Karaliene Elz
bieta.

Flemington, N. J. —

cob Ghantz ofisus ir pasivogei 
daugiau kaip szimta doleriu. 
Tie pinigai Ibuvo ta diena, su
rinkti isz bauda nuo draiveriu 
kurie buvo suaresztuoti. Tei
sėjo sekretorka Angela Corona 
buvo (pirmutine užtikti kad tie 
pinigai yra dinge. Policijantai 
rado kad langas 'buvo iszmusz- 
tas viename ofisu kambaryje, 
per kuri tie vagiai inlindo. 
Policijantai dabar visas pa
stangas deda tuos vagius su
imti, nes visiems jiems šarma-

Salisbury, Maryland . — 
Trijų vaikucziu motina užsi- 
muszc kai jos automobilius at- 
simusze in stulpą. Kai ji buvo 
nuveszta in Peninsula General 
ligonine, jau 'buvo per vėlu, nes 
Daktarai rado ja negyva. > Ji 
buvo dvideszimts septynių me
tu amžiaus Ponia, Bose Wheat- 
ley, isz Pocomoke City. Jos 
trys vaikucziai su ja važiavo, 
kai ta nelaime atsitiko. 'Visi 
jie buvo su savo motina nu- 
veszti in ta paezia ligonine. Jie 
yra sžesziu'metu Gloria, asz- 
tuoniu metu Frederick ir dvie
ju melu -Greta. Visi jie nėra 
pavojingai sužeisti. Susiedas, 
dvideszimts asztuoniu metu 
amžiaus Frank Marshall ta au
tomobiliu vairavo, kai nelaime 
atsitiko. Policijantai yra ji 
dabar sulaikė, kol dažinos ar 

’buvo per jo kalte kad ta mote- 
riszke žuvo toje nelaimėje.

cento spiritus ir alus butu už
draustas.

5— Policijantai, burliokai la
biau gerbtu Laivyno narius. 
Key West miesto policijantai, 
be jokios priežasties apdaužo, 
apmusza jurininkus ir juos vi
sai už nieką inmeta in lakupa.

6— To miesto gyventojai tu
ri daug žmoniszkiau pasielgti 
su jurininkais. Daug žmonių 
tenai, savo daržuose ir soduose 
turi didelius perspėjimo pla
katus: “Szunims ir jurinin
kams nevalia ežia žengti!”

Panasziai, per Antra Pasau
lini Kara buvo ir in Norfolk, 
Virginia, kur gyventojai verti
no savo szunis labiau negu 
Amerikos Laivyno jurininkus.

Kai Laivyno Sztabas insake 
visiems jurininkams vengti 
Norfolk miesto tai labai greitu 
laiku visi tie to miesto gyven
tojai susiprato ir kita daina 
eme riesti. Nes tie jurininkai 
baisiai daug pinigu tenai pa
likdavo. Panasziai buvo ir 
Pennsylvanijoje: Harrisburg 
ir Pottsville miestuose su ar
mijos kareiviais.

Laivyno Po-Sekre. Thomas 
S. Gates yra pasiuntęs labai 
asztru laiszka Floridos Sena
toriams Spessard L. Holland 
ir George A. Smathers. Jis sa
ko jis sutinka pasitarti ir 
draugiszkai visa ta klausima 
iszriszti.

Miesto Majoras C. B. Harvey 
dabar yra surengęs mitinga 
tam mior-įz, ; i— i- Įtarp miesto virszininku ir Lai
vyno sztabo szio menesio tris- 
deszimts pirma diena.

GUATEMALA CITY. — 
Priesz-Komunistinis Preziden
tas, Carlos Castillo Armas, 
pranesza kad visi sukilėliai 
yra numalszinti ir kad tvarka 
yra sugražinta sostinėje.

Keli vyrai buvo nužudinti 
ir daugiau buvo sužeista per 
ta trumpa susikirtima tarp ar
mijos ir sukilėliu.

Francesco Cosenza, vienas 
isz tu sukilėliu vadu ir buvęs 
Ambasadorius in Italija, buvo 
suaresztuotas, bet vėliau buvo 
paleistas.

Sukilėliai ketino paimti Au
rora aerodroma ir Guardia de 
Honor tvirtove.

pasiunstas atgal iszsigydinti. PĄVJ£LĮ]\Ą ATLAN- 
Jie spėja kad jis baisiai inpyko 
kai sutarties mitingai nieko! 
gero neparodė ir kad jis tada 
ant visu baisiai užpyko ir savo 
pagieža norėjo iszlieti ant to 
Amerikieczio Generolo. i 

j 
Pats Generolas Taylor tik 

ranka pamojo ir pasakė kad jis i 
visai nepaiso, ir kad jis nei 
nepyksta ant to Korėjos kari
ninko. Jis patarė visiems visai 
pamirszti ta nelemta invyki. 
Jis sako kad jis supranta kaip 
karininkas, kuris yra sužeistas 
ant karo lauko po tam jau- 
cziasi ir kaip jis mislina. Jis 
visiems ne tik patarė, bet ir in- j 
sake nieko daugiau nesakyti ir i 
viską pamirszti, nes jis pats] 
tam karininkui viską dovano
ja.

KYTI LAKŪNUS 
BELAISVIUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

' jiega ir smurtą.
Ka musu Septintas Laivy

nas daro prie Formosa Salos ir 
prie pat Kinijos kranto?

Vienas szuvis isz musu to 
laivyno staeziai in Kinijos 
kranto visiems tiems Kinie- 
cziams blusas numarintu.

Bet Eisenhoweris vis patai
kauja, vis derinasi, vis nusilei
džia. O Azijos žmonėms bet 
kokis nusileidimas yra nedo
vanotinas ir silpnybes ženklas.

Eisenhoweris dabar pasiro
dė kaipo didvyris su molio ko
jomis.

LAIVYNAS PERSPĖ
JA KEY WEST 

MIESTĄ

Ant Gavėnios

Pinigiszkas Vajus Del 
Gydymo Paralyžiaus 

Prasidės Sausio - Jau. 3 
Diena ir tesis iki 31 D.

Uždraus Jurininkams
Ten Lankytis
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Prezidentas Castillo Armas 
sako, kad Komunistai ta suki
limą surengė, bet patys tame 
sukilime nedalyvavo, • leisdami 
kitus durnius lysti in pavoju 
ir vienas kita žudyti.

Beveik visuose Pietų Ame
rikos krasztucse dabar neri
mas ir nesantaika. Panama 
kraszto Prezidentas Jose Re- 
manburo nuszautas; jo inpedi- 
nis yra intartas ir suaresztuo- 
tas. Costa Rica krasztas dar 
vis stengiasi numalszinti suki
lėlius.

Costa Rica Prezidentas Jose 
Figueres sako kad Nicaragua 
Prezidentas Anastasio Samoza 
sukurstė Costa Rico kraszto 
žmones priesz savo valdžia.

PRIŽADA TAKSAS 
SUMAŽINTI
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“Viskas Gerai Eina”
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“VIENA TAUTA PO
DIENU” BROLYSTES

SANVAITE
(Tasa Nuo 2 Puslapio)

vienas amžius turi surasti at
sakymą.

Gyvename sunkiame amžiu
je kur naujos jiegos pasaulyje 
skaldo ir grasina žmones, jie
gos kurios veda įprie nepasiti
kėjimo, draugas nepasitiki sa
vo draugu, tautos tautoms. Ir 
lodei sziandien svarbu kad mes 
žodžiu ir veiksmais iszreiksz- 
tume sa.vo pusi t i kojiniu. Kas 
atsitinka vienam asmeniui, lie- 
czia kitus. Nei vienas žmogus 
žmonijos audringoj juroj gali 
Imti sala.”

man, kuria vieta laiko jau 25 
metus, ir Dr. Everett B. 'Clin
ch)', organizacijos pirmininkas 
nuo pradžios.

Szi Conference nėra tikybine 
organizacija nors ji veikia per 
religines grupes. Nariai ir na- 

i res atsiszventusiai veikia- už
baigti skirtumą ir neapykanta 
Amercikoje per pakentimas ir 
geros valios apszvietos progra
mas Organizacijos svarbiau
sias invykis yra Brolijos San
vaite.

Net 10,000 vietų szioje sza- 
lyje szves Brolijos Sanvaite. 
Vienybes obalsi skleis mokyk
los kolegijos, bažnyczios, syno- 
gogai, darbo ir mipstu organi
zacijos. Laikraszcziai, žurna
lai, radio ir televizijos žada 
prisidėti.

Kada JAV-bes puolamos 
kaipo nepakentimos ir skirtu- 
mos krasztas galime paminėti 
praeitu metu vienbalsiai Auk- 
szcziausio Teismo priimta nu
sprendimą iszbraukti rasine 
atskyruma isz vieszu mokyklų 
JAV-ese ii- tautini apvaikszti- 
nejima Brolijos Sanvaites. 
Brolijos, Sanvaite puiki progą 
■pabrėžti savo laiszkuosę ki
tiems apie Amerikos tikėjimą 
iii žmogaus lygybe. — C.

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, ąt- 
sipraszydami aiszkina kad jie 
jokiu budu negali galas su galu 
suvesti.

“Saules” redakcija nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti !

Bet, už tai ‘ ‘ Saules ’ ’ redak
cija labai gražiai praszo visu 
“Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
luoja ant laiko užsimokėti.

National Conference of Chri
stian and Jews 'parankuoja 
Brolijos Sanvaite. Organizaci
ja insteige 1928 m., Charles 
Evans Hughes, ’buvęs Chief 
Justice of the ,1’nitod States 
Supreme Court, Newton I). Ba
ker, Prez. Wilsono Karo Minis- 
teris ir S. Parkes Cadman, bu
vęs Prezidentas Federal Coun
cil of Churches of Christ in 
America. Prie ju (prisidėjo Ko
ger S. Straus, iszrinktas pir
mas Jewish Nation Co-chair-

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Eisenhoweris sa
ko, kad ateinaneziais metais 
bus galima nors kiek taksas 
visiems sumažinti. /

Jis sako kad dabar taip ge
rai visur eina, kad sulaukus 
1965 metu Amerikiecziu inei- 
gos bus daugiau kaip penkis 
szimtus bilijonu doleriu.

Jau dabar aiszkiai matyti, 
kad ne tik Republikonai, bet 
ir pats Eisenhoweris rengiasi 
in ateinaneziu metu rinkimus.

Prezidentas Eisenhoweris 
su visais kitais Republikonais 
dabar tik viena daina žino ir 
gieda: Viskas tvarkoj, darbi
ninkai dirba ir biznieriai bizni 
daro!

Gaila kad tie Republikonai 
yra tokie akli, spangi, kad jie 
nemato ar nenori matyti kas 
darosi visuose mainu mieste
liuose, kur jau dabar valdžia ir 
valstija turi duoti iszmalda be
darbiu szeimynoms.

Dabar bedarbiu szeimynos 
isz valdžios gauna sūrio, svies
to, pieno ir pupu.

“Tai kur tie Republikonu 
skelbiami geri cziesai?”

MNfw-roi«r rouMrx/M yui

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

' < W Žmona Prisipažinsta
Pirmiau “Saules” redakci

ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome “Saule” kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, “bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!”

Už tai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai praszo- 
me priesz laika, ar nors ant lai
ko už “Saule” užsimokėti, kad 
mes galėtume jums “Saule” 
vis siuntinėti.

Daug laikraszcziu yra instei- 
gc taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 

' geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.”

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas,” mes galėtume “Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti!

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolime 10c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kris
tų 20c.

No. 202 Novena, Stebuklin-
WASHINGTON, D. C.

Laivyno Sztabas užvakar
spėjo Key West miestą virsz- g0 Medaliko Dievo Motinos 
ininkus, Floridoje, jeigu jie Garbei 15c.
neiszvalys savo miestą, tai ju-i No, 203 Tretininkių Serap- 
rininkams bus uždrausta te- phiszkas officium 15c.
nai lankytis.

Laivyno Sztabas yra iszlei- 
des insakyma to miesto virsz- 
ininkams ir policija, kad:

1— Paleistuviu namai butu 
uždaryti.

2— Paleistuvėms kutu už
drausta galiūnuose valkiotis.

3— Isz pinigu loszimo vietos 
butu uždarytos.

4— Szeszios deszimts pro-

per-

“Talmudo Paslaptys
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS :: 
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai 
Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

arba Kal-

Verksmai 
prie Ap-

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskib, su nekuriais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos 
vari ja, 15c.

No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimas
mislininio Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c..

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timo kasztu. Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

KARININKAS
KORĖJOJE

. PRISIPAŽINSTA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

žeistas ant karo frunto ir buvo

Ponia Thomas Gruver, lai
kydama ant ranku savo asz
tuoniu menesiu sūneli, Ste
ven, Pittsburgh miesto poli- 
cijantams pasakė kaip ji nu
szove ant smert savo vyra 
kuris nedirbo. Sulyg polici- 
jantu, ji aiszkinasi kad jos 
vyras jai padavė atprovinta

medžiokles karabina ir jai 
sake: “Szauk, jeigu iszdrys- 
ti! Tu tiek drąsos neturi!” 
Kai jis jai in veidą mete de
ganti cigareta, ji paspaude 
to karabino gaiduką ir ji ant 
vietos nuszove. Ji sako kad 
ji savo vyra nuszove vien tik 
save apsisaugoti nuo jo.

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