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KARALAITE IN
INDIJOS KRASZTUS

s žuvo gaisruoseI įsz pavergtos Tėvynės

Amerikos Sekretorius, 
John Foster Dulles, ežia ro
do in žemlapi Formosa Sa
los, aiszkindamas Prez. Ei- 
senhowerio nusistatymą del 
“Apsaugojimo Formosos’’. 
Sekretorius Dulles sako ir 
teigia kad tokis nusistaty
mas musu kraszto sumažins 
karo pavoju, su Komunis- 
tiszka Kinija.

Po deszinei: Kongreso Už

sienio Reikalu komisijos pir
mininkas, James P. Rich
ards.'

Sekretorius tai komisijai 
paaiszkino Prezidento Ei- 
senhowerio tikslą, kai jis 
praze ingaliojimo pavartuoti 
musu kariszkas jiegas, rei
kalui prisejus, apsaugoti ir 
apginti Formosa Salas.

Kongresas greitai sutiko, 
ibet Senatatoriai ne taip grei-

tai. Keli baisiai pasiprieszi- 
no, sakydami, kad jeigu da
bar, Amerika, bet kitu Tau
tos Sanjungos kraszto suti
kino, nutars stota Formosa 
Salos žmonėms in pagelba, 
tai jeigu karas iszkiltu su 
Kiniecziais, tai Tautu San
jungos krasztai neturėtu jo
kios pareigos mums stoti in 
talka.

LONDON, ANGLIJA. — 
Karalaite Margarita iszskrido 
isz Anglijos in ‘Stratocriuser’ 
eroplana, su kuriuo ji važiuoja 
in Calypso Salas kurios prigu
li prie British West Indies.

Jeigu oras bus patogus, ji su 
tuo eroplanu skris ir in Mon
treal, Canada.

Tai yra pirma Karalaites ke
lione skersai Atlantiko mares. 
Ji yra sesuo dvideszimts ketu- 
riu metu amžiaus Karalienes 
Elzbietos Antrosios.

Tai pirma tokia kelione szi- 
tai jaunai Karalaitei.

Kai kurie Anglijos žmones 
yra baisiai pasipiktinę kad 
tiek pinigu yra praleidžiama 
art szitos keliones. Bet Angli
jos dipliomatai ir valdžios vir- 
szininkai jauczia kad tokia 
Karalaites kelione daug gero 
atnesz.

Kiek isz anksto galima daži- 
noti tai Karalaite Margarita 
neketina atsilankyti pas mus.

NEW YORK, N. Y. — De- j 
vyni žmones kuriu tarpe buvo j 
szeszi vienos szeimynos nariai, 
žuvo invairiose gaisruose per 
viena diena, New York mieste.j

Trys vaikučiai, ju tėvai ir AtSaTgilUais 1954m ? 
ju dede žuvo in Lower East
Side namus, kai gaisras isztiko 
tris vietas in Manhattan.

Gaisras, policijantai sako, 
prasidėjo isz aliejaus lempos, 
kuri susprogo per ta gaisra.

Kaip Atrado Reikalai“”*“ * 
Su ‘LTSR’ Naujokais Ir tu perkelinių darbas yra suor

ganizuotas rajonuose prie 
Į vykd. komitetu paprastai vei- I J

ikia kaip “darbininku telkimo 
skyriai”, “darbo kadru sky- 

iriai” ir panasziais titulais kad 
‘i ju tikrosios užmaezios per 

luvo pradėti masiniai t d nekristu įn akis Tjk vle.
1 ••— • 2__ Uralo °

’i name Vilniuje visi siūlai isz 
i rajonu, sueina in viena Minis- 
teriu Tarybos kabinėta, kur 

\ darbuojasi UP atsiustas isz 
Žinoma, jy[as^vos LTSR ingaliotinis 
__ u» prof £anjungU valdininkas Ma- 

ticin. Jis turi visa eile atsiustu
| isz Maskvos patarėju ir revi
zorių, tam skaieziuj ir raud. ar
mijos “GUK” kadru inskaitos

; virszininka.
Ne vienam gali būti neaisz- 

ku, kodėl PU biurai taip veruo- 
ja atsarginiu szeimynas vykti 

pleszinius” ir dirvože-

Isz Amerikos
NESUTINKA ANT

PALIAUBŲ
Komunistai Ir Chiang 
Atmeta Pasiulinimus

Ohio, taip inpyko, kai jo auto-I Falcone pasmerktas iki gyvos i 
mobilius paslydo ir susimusze galvos in kalėjimą, 
in stulpą.

Jis nuėjo pas viena farmeri, 
ir paprasze, kad jie jam pa
smauktu taxi. Kai taxi atvažia-1 
vo, tas žmogus jau buvo beei-. 
nas in ta taxi, farmerio žmona 
jo paklausė: “o ka darysite su 
savo automobiliu?’’

Tas žmogus, nieko, nei žo
džio neatsakes iszsitrauke sa
vo automobiliaus pirkimo ir 
pardavimo raszta, pasirasze 
ant ju ir pasakė: “Imk ji sau 
sveika, jis tavo.’’

Valstijos policijantas, 
Fisher sako jam nevalia 
žmogaus varda paskelbti.

RUSIJOS
DELEGATAS

INTARIA

ISZSZOKO PRO
LANGA

Buvo Užpykęs Ant 
Mokytojo

Sako Amerika Rengia 
Kara

TAUTU SANJUNGA, N. Y.
— Tautu Sanjungos, Apsaugos 
Tarybos Pirmininkas Sir Les
lie Munro, isz Naujos Zealandi- 
jos, innesze kad Komunistisz
ka Kinija Lutu pakviesta daly-

“Asz vauti in Tautu Sanjungos de- 
suspi-, rykas kaslink Formosa salos.

Kai tik Sov. Sanjungos kp 
centro komitetas pradėjo ska- 
tinti plesziniu akcija, tuo pa- i 
ežiu 1 
žmonių kilnojimai in 

Žuvusieji buvo dvideszimts I 
penkių metu Frank Cordero, 
jo žmona, trisdeszimts metu 
amžiaus Gloria; ju vaikucziai, 
szesziu metu Lucky; trijų metu 
Vivian, ir vieno meto Margie; 
ir Ponios Cordero brolis, Angel 
Rivera, szesziolikos metu am
žiaus.

Ponia Cordero, kurios lavo
nas buvo surastas skersai tu 
vaikucziu, rodos, stengiesi juos 
apsaugoti nuo to gaisro.

Jos brolio lavonas buvo su
rastas kitame kambaryje. Jos 
vyras užsimusze kai jis sten
giesi iszszokti isz to deganezio 
namo.

In Upper Manhattan, septy
nios deszimts metu amžiaus, 
nuo vėžio ligos ligone Ponia 
Mary A. Scott ir jos slauge, 
teipgi septynios deszimts 
amžiaus Alice-Barrett, 
kitame gaisre.

Nepažystamas žmogus 
vo surastas negyvas in troka 
kuris buvo sudegęs.

metu 
žuvo

bu

LAIKRASZTIS UŽ
SIDARĖ BERLYNE

Sibiro, Altajaus ir Ka- ! 
zachstano naujuosius sovcho- ■ 
žus. Pradėta ir Lietuvoje at
rinkinėti savanoriai.- 
kad didelis skaiezius 
valstiecziu ir darbo 
vereziami jiega vykti in Uralo 
ir Altajaus sritis. Bet nedaug 
kas žino, koks likimas laukia 
Lietuvos atsarginiu, kurie : 
1953-54 m., atlieka karine prie-' 
vole. Czia, kaip ir priesz Stali-' 
no mirti, taikoma politiniu kla
sių būda. Lietuvoje ir kitose J m 

mius? Reikalas labai papras- 
i tas: TSRS kp centro komitetas 
į yra susitaręs su raud. armijos 
sztabu, kad LTSR ir kitu že
mesnes politines klases respub
likų atsarginiai bus tiesiog isz 
savo daliniu savanoriszkai at
renkami in naujus Sovchezus 

! “nauju plesziniu insisavinti”.
1945 m., tokia Lietuvoje at- 

i rinktu norma siekia 12,000 vy- 
i ru. 1955 m., norma dar nežino
ma, bet reikia neužmirszti, kad 
ir 1955 m., akcija naujiems pie
šiniams insisavinti bus dar

Lietuvos 
žmonių

Pabaltijo respublikose sziemetl 
pradėjo veikti užmaskuoti ! 
“PU biurai”. Tai yra vad. Pe- 
reselniczeskije Upravlenije, 
“žmonėms perkelti skyriai.” 
PU veikia prie žemes ūkio mi
nisterijos Maskvoje, o to biuro 
vedėjas Siemion Czeremuszkin 
ėmėsi organizuoti savo skyrius 
pirmoje eileje Lietuvoje, Lat
vijoje, Estijoje ir Vak. Ukrai
noje ir Gudijoje, vadinasi, že
mesnes politines klases, res
publikose. PU, be placzios szei- 
mynu perkelinio akcijos Lietu
voje atsarginiu szeimynomis.
PU biurai Lietuvoje turi tam daugiau pleeziama, tad ir at- ■ 
tikra stambesni biudžetą, skir- sarginiu skaiezius 1955 m., tū
ta atsarginiu szeimynoms su- j (Tasa Ant 4 Puslapio)BERLYNAS, VOK. — Ame- 

rikiecziu remiamas, jeigu ne 
.vedamas laikrasztis “Neue 
Zeitung”, užsidarė.

Paskutinis to laikraszczio • 
numeris yra net trisdeszimts 

į szesziu puslapiu. Tame nume
ryje yra apraszyta, kaip pir
mutinis numeris buvo iszleis- 
tas ir iszdalintas subombar
duotame Berlyno mieste, Spa
lio menesyje, 1945 metais.

Vienu laiku tas laikrasztis 
turėjo redakcijas in Muenche-. 
ra, Frankfurtą ir Berlyną. Kai 
Vakaru Vokietija pradėjo atsi- 

. , , griebti, tai laikrasztisI Kinijos Komunistus, kaslink j 
i pasiuntimo Kiniecziu Komu- 
! nistu delegacijos in Tautu San
jungos

LAIVYNAS ‘ mieste.
PASIRENGĘS: gabiai

i mus, sakydamas, kad Eisenho- 
i werio Administracija, pavar- 
r tuoja Formosa salos klausima, 
i pradėti visai neteisinga kara 
■ priesz Kinija ir Rusija.
Į Jis su piktumu kalbėjo, kai į 

"■anjungos Taryba nu-'tyniolikos metu amžiaus John,

! ADRIAN, MICH. —
i smoksiu per ta Įauga,”
go'szesziolikos metu mokinys, Sovietu Delegatas Arkady 
Allen King, “jeigu priversi A. Sobolevas toki pati inneszi- 
mane baigti szi uždavinį!” ma padavė už keliu minutu, sa- 

Jo mokytojas nepaisė jo ir kydamas kad Komunistiszka

Audringos Ir Pavojingos Vietos

Bill
to ; sau savo darba dirbo. Bet tas Kinija, isz Peiping miesto, pri- 

l mokinys, norėdamas mokytoja imtu ta pakvietimą, jeigu Va
pa gazdinti, szoko ant lango, kariniai krasztai 

Retindamas susilaikyti; bet jo tu.
koja paslydo ir jis iszsiverte Munro patarė 

FALCONE! isz treczio augszto. ! nutrauktu savo

ant to sutik-

Pasmerktas Iki Gyvos 
Galvos

kad taryba 
pasitarimus 

Pasekmes — sudužus nosis, kol Tautu Sanjungos Sekreto- 
ranka iszsukta ir mokinys ap-į rius Dag Hammarskjold turėtu 
draskytas, o mokslo darbas vis proga asmeniszkai kreiptis in 
nebaigtas.

JIM THORPE, PA. — Pen-' SEPT INI AS 
kios deszimts vieno meto am-! 
žiaus Daniel Falcone, buvo pa-i

derybas, New York

pat kartu, Sobolevas 
ir vieszai intarinejo

TAICHOW

II II
Miles

WENCHOW

FOOCHOW C

CHUANCHOW

SWATOW

0 50 100

KAOHSIUNG

TAIPEI O

HSINCHU

East China Sea

Neue 
Zeitung” neteko Muencheno ir 
Frankfurto redakcijas.

Ana menesi Amerikos Aug- 
sztas Komisijonierius, James 
B. Conant paskelbė kad tas 
laikrasztis jau visiszkai “pasi
mirė.” Jis paaiszkino kad da
bar jau nėra jokio tikslo tokil 
laikraszti leisti, nes patys Vo-i 
kiecziai dabar redeguoja ir 
leidžia savo laikraszczius.

BETHLEHEM, PA. — Sep- i

QUEMOY
TAICHUNG

FORMOSA

NEW YORK, N. Y. — Ki- 
niecziai Tautininkai ir Komu
nistai tuo paežiu sykiu atmete 
patarima sutikti ant paliaubų.

Bet Vakaru vieszpatystes, 
nieko nepaisindamos, laiko mi
tingus ir vis stengiasi prieiti 
prie kokios iszvados kad su
stabdytu ta kara Kinijoje ir 
Formosa Salos klausima, kaip 
nors iszrisztu.

Komunistiszkos Kinijos ra- 
dijos, isz Peiping miesto, gra
sina, kad Komunistai atsakan- 
cziai atkerszins Amerikie- 
cziams, jeigu Amerikos Laivy
nas iszdrystu pastoti jiems 
kelia, kai jie ims Formosa sa
las “iszlaisvinti.”

Komunistai vėl atkartuojo
savo nusistatymą nieko bendra smerktas iki gyvos galvos in 
neturi ir neturės su pastango-,kalėjimą, už nužudinima Matt-! 
mis prieti prie nors kokiu pa- hew M. Daneker ir jo žmona,! 
liaubu jei ne taikos ant Formo- Mildred, kai jiedu ėjo laiptais 
sa Salos. jn bažnyczia, Spalio trecziai

Amerika su Anglija Tautu diena.
Sanjungai pritaria. i Falcone buvo užsidėjęs su

Amerikos valdžia yra davus! Pono Daneker žmona, ir kai ji Amerikos Septinto Laivyno Tautu S 
visiems žinoti kad musu atsto- jam pasakė kad viskas tarp' Komandorius sako kad jo Lai- balsavo, deszimts priesz viena, ■ Sherer, buvo surastas savo te-i 
vai nesiprieszins, jeigu Komu- jųdviejų baigta ir kad ji neno- vyno Kapitonai tik laukia žo 
nistai hutu pakviesti in tas de 
rybas pasitarti.

Iszvesz Visus Isz
Puoliamu Salų

TAIPEH, FORMOSA.

CHIAI

ATIDAVĖ
AUTOMOBILIU'

TULSA, OKLAHOMA. —
Vienas žmogus, isz Columbus,

ri kad jis jai lystu in akis, jis džio isz Vaszingtono, kada jis 
ja perspėjo kad jeigu jis nega- pradėtu visus iszveszti isz 
Ii ja turėt, tai jokis kitas vyras Tachen Salų, kurias Komunis- 
jo vietos neužims. ‘ ! tai dabar rengiasi užpulti.

Kai tik teismo “Jury” na-! Gera iszgirsti, kad musu 
riai paskelbė kad jie randa ji Laivynas ant tiek reikalingas 
kalta, už žmogžudyste, teisėjas Tolimuose Rytuose, kad jis pa- 
James C. McCready tuojaus jiegs iszveszti visus isz tos sa- 
nustate teismo nusprendimą: Į (Tasa Ant 4 Puslapio)

iszmesti Sovietu pareikalavi- j vu namuose negyvas, 
ma iszmesti Tautines Kinijos 
delegatus isz Tarybos posė
džiu.

Sobolevas pasakė kad tiktai 
tada tvarka bus investa Toli
muose Rytuose, kada Ameri- 
kiecziai isz tenai pasitrauks.

Medžiokles karabinas buvo ', 
szalia jo, su viena iszszauta! 
kulka.

Valstijos policija sako kad 
tas mokinys pats paleido kulka j 
sau in galva.

i Jis buvo dvyliktame skyriu-
Visi szitie Komunistu parei- je

(Tasa Ant 4 Puslapio)
in Fountain Hill High 

School.

Kai Prez. Eisenhoweris 
pareikalavo kad Kongresas 
pritartu prie jo nusistaty
mo kaslink Kinijos ir For
mosa Salos, jis paaiszkino 
koks pavojus visiems mums 
gresia tenai, Tolimuose Ry
tuose.

Szitas mažas ž e m 1 a p i s 
nors biski parodo kokis yra 
tas pavojus.

Musu Septintas Laivynas 
stovi pasirengęs iszveszti vi-

sus isz Tachen salų, kur 
randasi apie deszimts tuks- 
tancziu žmonių. Tachen Sa
los randasi apie du szimtai 
myliu nuo Formosa. Matsu 
ir Quemoy Salos butu po 
musu globa, jeigu Kongresas 
ir Senatas Prez. Eisenhowe- 
riui pritartu. Iki dabar Ame
rika yra pasižadėjus saugoti 
ir apginti Pescadores ir For
mosa Salas.
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Kas Girdėt
Kiek mes galime inspeti ar 

pramatyti, tai sziais metais 
niekam ir niekur taksos nebus 
sumažintos.

Nors baisiai daug žmonių 
žuvo automobiliu nelaimėse 
ant musu vieszkeliu, praeitais 
metais, bet tai nėra reikalo per 
daug susirūpinti.

Prilyginus prie kiek automo
biliu dabar randasi ant viesz
keliu tai nelaimes yra sumaže- 
jusios.

1935 metuose del szimto mi
lijonu iszdraivintu myliu, ma
žiau kaip iszesziolika ’žmonių 
žuvo.

Praeitais, 1954 metais del 
tiek iszvažiavusiu myliu ant 
musu vieszkeliu tik 'biski dau
giau kaip szeszi žuvo.

Kai mes skaitome apie nelai
mes amt musu vieszkeliu, mes 
tik tada iszsigastame, kai pa- 
mirsztame, kiek automobiliu 
sziandien randasi ant musu 
vieszkeliu.

Panasziai ir su eroplanais. 
Mes tik iszgirstame ir skaito
me apie tuos eroplanus kurie 
nukrinta, bet mes ipamirsztame 
kad daugiau kaip penki ero- 
planas kas minuta iszlekia isz 
tik vieno aerodromo “Idle- 
wild” New York, ir tiek pat 
per ta trumpa laika nusileidžia 
in ta paezia vieta.

Armija ir laivynas kelis ero
planus kas valanda siunezia 
skersai Atlanto mares, in Eu
ropa ir atgal.

' Senatas dabar rengiasi isz- 
tirti visa Wall Street Stonkų 
bizni. Valdžios virszininkai bi
josi kad daug žmonių dabar 
perkasi stockus ir bonus, kurie 
neiszgali ju pirktis.

Jeigu tu stocku verte suma
žėtu, tai daug žmonių liktųsi 
be marszkiniu, kaip buvo 1929 
metuose.

Senato Banku Komisija ne
nori suvaržyti žmonių pirkimą 
tu stocku, bet ji teipgi nenori 
kad eilinis pilietis, darbo žmo
gelis per daug nenusikastu ir 
neinsiskolintu.

Nemažas skaiezius Senato
rių jau dabar sako kad jie bijo
si, kad 1929 metu stocku pa
krikimas gali greitai pasikar
toti. — Tada visiems vėl butu 
niekai!

Bet iszrodo kad visas biznis, 
kaip su biznieriais, taip ir su 
Wall Street stockoinis, sziais 
metais bus geresnis negu per
nai.

iSztorninkai ir biznieriai tiki
si kad sziais metais visiems bus 
baisiai geras biznis.

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais Į1

160 Puslapiu ;
8 col. ilgio, 51/? col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas Į; 
ateitoje stosis. Su priedu ji 
planatu ir visokiu burtu. Į> 
Knyga in minksztos po- ji 
pieros virszeliuose. :: :: Į

Pinigai reikia siusti su j į 
užsakymu: jj

Tiktai,. . . $1.00 !;
Saule Publishing Co., j į 

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

Namu raudos ir pragyveni
mo kasztai gal pasiliks, kaip ir 
buvo.

Fabrikantai nauju namu sa
ko, kad beveik visados žinoma 
turi paskutini žodi apie nauju 
namu pirkimą.

Nauju namu statytojai, kon- 
traktoriai sako kad sziais me
tais bus deszimtas n.uoszimtis 
daugiau nauju namu statuma.

Dabar Amerikiecziai perka
si vis daugiau ir daugiau daig
iu isz kitu krasztu, nes jie yra 
daug pigesni už tuos daigtus 
p a d a r y t u s Ai 1 le r ik o j e.

' • • ■
Sztorninkai ir fabrikantai 

dabar reikalauja, kad pacztas 
priimtu didesnius'ir sunkes
nius siuntinius, negu dabar nu- 

, statyta. Valdžia vargiai prie to 
pristos.

Moterų “nylon” panieziakos 
ima atpigti.

■ • • "
Moterų kailiniai ‘fur coatai’ 

ima pabrangti.

Valdžia dabar per televizija 
stengiasi paaiszkinti apie 
“taksas1” del Kovo menesio.

Kongresmenu algos bus pa
keltos, padidintos, nuo $15,000 
ligi $22,500 ant metu.

Teisėju algos teipgi bus pa
didintos.

Darbininku Paszelpos Flui
dai dabar yra Senato tardomi. 
Senato komisija sako kad 
daug szitokiu fondu nuskriau
džia ir apsuka darbininkus.

Komunistai, Kiniecziai. dar 
tik pradėjo savo užsipuolimus 
ant tu Salų prie Formosa Sa
los. Ju užmanymai yra sudary
ti del visu metu dėl tokiu užsi
puolimu.

Bet neiszrodo kad mes susi- 
kirsime in kita kara su tais Ko
munistais, Kiniecziais.

SKAITYKIT 
“SAULE” 
PLATINKIT!

Pypkes Durnai
Draugams Ir

Draugėms

Kas vargti padės?
O kas-gi priglaus?
O kas, ko verki, ko liūdi 

paklaus?
Kas musu szirdžiu žaizdas 

suskaitys?
Kas silpno žmogus vargus 

pamatys?
Kas meiles duris mums 

atidarys?
Kas sielos vargus toli 

nuvarys?
Kas dvasia gaivys gyventi 

padės?
Kas meilia kalba kelionėj 

lydės?
Tai niekas daugiau darbe 

nevaduos,

Ir niekas varge jiegu 
nepriduos,

Kaip tik tie draugai, kurie 
artimi,

Kurie szirdyje mums ne 
svetimi.

Tik mieli draugai, kad 
dranga atras,

Maloniai užjauspjo skausmą 
supras,

Lyg motina sunui ranka
paduos

Ir naikis kanezias, isz vargo 
liuesuos.

Tik drauges užjaus, mums 
laime Žadės,

Tarp sielos kaneziu jos meiliai 
žydes,

Tik meile suprant tikrieji
draugai

Ir jauezia, kaip sleg
žmonija vargai. „

Liaudies reikalams jie 
aukas padės

Ir darbo žmonėms darbuotis
pradės;

Svajonių duris mums
atidarys,

Juodąsias mintis toili
nuvarys.

Philadelphia, Pa. — 
Užgavėnių vakare 22-ro Vasa
rio ežia Lietuviu Muzikaleje 
Svetainėje po vadovyste po
nios Elenos Kazakauskienes 
invyks Szvento Jurgio parapi
jos Bankietas, vakariene. Kas 
norėtu isz kalno insigyti sau 
inžangini tikieta in ta Bankie- 
ta, kad tuo reikalu malonėkite 
užeiti pas ponios Albinos Cze- 
batorienes gyvenanezios sziuo 
adresu: 3339 Belgrade ulyczios 
Philadelphia 34, Pa.

Prietogi: Patartina yra vi
siems kad, kaip kas gali,prigel- 
betu ir klebonui Jurgecziu, Ku
nigui, Daktarui Vytautui Mar- 
tusevieziui surinkime to dide
lio ploszto piniginiu “bumasz- 
ku” reikalams naujai statomos 
Katalikiszkos Hail Skales mu
su mieste, kaipo paduotkini 
mokesti nuo Jurgiecziu parapi
jos diecezijai lIlllsH:

— Paaiszkcjus kad suėjo 
jau 25 metai kaip garsusis Ku
nigas Daktaras Juozas Pruns- 
kis szale savo kunigiszkos 
veiklos, darbuojas taipogi ir 
srity laikrasztininkystes, tai 
ežia keli musu viengeneziai su
manė proga szia irgi ji sziaip 
taip pagerbto ir jau vienas 
veiksnis tos pagarbos paaisz- 
kejo, nes vietiniame Ukrainie- 
cziu kataliku sanvaitraszti 
“Szliach-Kelias” tapo patal
pintas Kunigo Prunskio pa
veikslas ir praneszimas apie jo 
ta sukakto laikras'ztineaJ dar
buotes. —
Kunigas Prauskis yra 

didvyriu,
Todėl ir mires, bus tarp • 

nemiriu
Kaip yr’ Maironis, arba 

Vaiszgantas,
Arba iszminezius didelis, 

Kantas.
Ir ji apguobia Dieviszkuma, 
Todėl ir gerbkim mes Prunskiu

J u ozą,
Nes to Jis vertas, ta užtarnavo, 
Del mus geroves, jis veikla

savo.
Ir todėl kad jis liaupsina Dieva 
Visu mus'tikra dangiszka

Tęva
Veik be paliovos, kaip sake 

Munskis
Kaip Jo gerbėjas, Kunigas 

Prauskis!
Ir už Lietuva jisai kovoja, 
Ja isz vergijos kaip gal’ 

vaduoja
Savaja plunksna ir savu protu, 
Kunigui Prunskiui Dievulio

duotu. —K. V.

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

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

I

^Pirkie U. S. Bonus!

VIENA SANVAITE
:: TEISYBES ::

(Tasa nuo 3-czio puslapio)
— ±

sau ir ngt piktumas ji paėmė. 
Isz pradžios norėjo keikt savo 
prieteli, mest jam in akis ban
kini ezeki, ir vytis paezia ir 
prižadėt ligi smert meile, jog 
buvo tiktai szposas. Nes rodos 
kad mane kas tokis sulaikė ir 
juokėsi isz mano silpnybes. 
Tpfu, argi asz tureczia atsi
mosi? Ne, niekados! Tegul bu
na kai]) bus!

'Czia ateina savininkas namo 
raudos ir kad ant kito menesio 
randa pakele. Asz ji iszvadinau 
visokiu vagiu ir sukeziu ir nu- 
sidaviau in bin va sidaviau m 'biurą.

Naczelninkas tuojaus pa
klausė:

— Girdėjau jog ponas atsi- 
skyriai su savo paeziule? O su 
kuriuoni ligi skersavomes.

— Teip, pasakiau jog jo
sios nemyliu, tai ir iszvažiavo.

— Tai esi beprot is, tokius’ 
daigtus paežiai sakyti.

— Asz veluk pasakyti tei
sybe, negu tiek gyvenime kenst 
kiek kenti ponas iiaczelninkas.

— O-gi kas ežia volei ? Ar 
ponas pasiutai?

— Asz nepasiutau, asz tei
sybe sakau ir visam svietui ta 
pati pasakysiu, jog ponas pri- 
gavineje savo paezia, o laikaisi 
su viena teatrine, o pono pati 
laikosi su tuom giminaieziu, 
studentu.

Naczelninkas pirmiausia la
bai pabalo, paskui apkaito da 
labiaus ir liepe man iszeit.

Iszeidamas iszbiuro, pasa
kiau in akis teisybe del trijų 
mano draugu, isz kuriu man 
vienas rože per terla, antras ap- 
musze su lazda, o treczias spjo
vė man in akis.

įSugryžias namon, radau dvi 
laiszkus, viena nuo gasipado- 
riaus namo, kuris iszsako man 
stuba, o antroje, pats naczel
ninkas duoda man atstauka.

Jaucziau jog rodos žeme po 
kojų trūksta ir baisi urvą pa
sirodinėja, nes rodos apkvaitęs 
murmėjo in save jog iszlaikys 
ir laižybas iszlaimes.

Ketvirta diena aplaike asz- 
tuonis deszimts septynis laisz
kus kolojenetes ji, 93 pazavus 
insuda ir turėjo baisiai veidą

sutinusi, jog negalėjo suvis 
kalbėt.

Ir ka ? Pastanavijo nueit pas 
savo teta, po kurios smertes ti
kėjosi aplaikyti ženkliva tur
teli, mat, ji mylėjo, tai ir to ti
kėjosi.

Nes kada už valandos pasi
kalbėjom, ant užklausimo te
tos ka mislije apie ja, jis atsa
ke, jog yra senabiauri^oba ir 
labai jis norėtu, kad ka grei- 
cziause pastiptu, o žinoma, kad 
jam užraszytu savo turtą, tai 
teta sudrėbėjo, stojo, paėmė 
szluota, pasako, jog szpiga 
gausiu po josios smertes, ir 
iszvare.

Penkta diena iszryto, kada 
da gulėjo lovoje, ir dejavau 
ant skausmo galvos ir viso kū
no, inpuola in stuba szeszi 
driaueziai, kurie nepaisindami 
ant jo keiksmo ir paktaravimo, 
suriszo jo rankas ir kojas ir 
nugabeno in, paiksziu narna.

Du daktarai pradėjo ji ap- 
žvelginet, o vienas tare in kita.'

— Žiūrėk draugia, rodyda
mas guzą, ant galvos, tai guzas 
pra priežaste sumaiszyino pro
to.

— Ko judu po velniu zau
nijate ta guzą man užbelde už 
mano teisingyste, del to, jog 
tik per sanvaite norėjau teisy
be sakyti!

Koloje daktarus, o tiejei ant 
to visko buvo kurti ir ta guzą 
apžvelginejo.

— Juk ponai nebusite ant 
tieek idijotais, kad sveika žmo
gų darytumėte paikszu! Kalbė
jo jaunas žmogus.

Daktaras nieko neatsake, 
tiktai atsigryžias in jojo teta, 
kuri stovėjo už prižiūrėtoju, 
tarė:

— Ne iszgydomas paikszas 
ir iszeidamsinas trenke duris.

Szeszta diena atėjo jojo prie- 
tclis, viską apsakė daktarams 
ir iszluosavo ji isz tu žabangų.

—,Tegul tave perkūnai ir 
tavo teisybes, paszauke jaunas 
žmogus ipamates savo sena 
prieteli.

Tuojaus iszejas isz paikszu 
namo parasze pas savo priete- 
lius ir pažinstamus, katruos 
priesz tai-užrustino su savo tei- 
sylbcmi, teisinidamasis tuom, 
jog tikrai turėjo galvoj ne ge
rai. Paežiai puolė in kojas ir 
prisiegavo jog be josios negali 
gyvent ir jog myli už viską ant 
svieto geriause.

Tetai savo pasakė jog jeigu 
jam nedovanos, tai volei jis 
kvailios ir sugrysz in ligonbu- 
te, kur neturės nei vienos my
limos- duszios, del kurios turė
tu anlt svieto gyventi. Boba 
prižadėjo jam visa turtą užra- 
szyti.

Teip perpikau ant teisybes 
ir per kėlės dienas mislinau, 
koki apsirinki užsiėmimą, kad 
su teisybe nesusitikt ir po gi- 
lam užsistanavijimui, pasili
kau laikraszt Įninku!

— GALAS —

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 J 02— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy- 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
;zio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

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

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

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

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant 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 Tę
va Zokoninka Bemadina. 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 Dukte» 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, Žįvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs 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 ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

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

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

180U>—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

SlSr3 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.

ĘYF 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., - JI. S. A.
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:: Nedoras Dede ::
(Tasa)

» .Tai 'bus labai puikiai, isz jo 
szalies, -atsiliepe Berthas, ke
liolika sanvaicziu ipo tam atsi
tikimui, nes negaliu suprast, 
del ko jisai apsirinko sau vie
ta musu apylinkineje ir toki 
puiku narna sau iszstate.

Kalbėjosi įsu savo szeimyna 
a/pie žinia kuri daejo taja die
na in Medhurst, apie ne senei 
pribuvusi in ta apylinkine 
Konstantina Makvort. Yra tai 
žmogus labai turtingas ir kaip 
man rodos !bus geras kaimy
nas. Jeigu asz galecziau ji pri
kalbint prie ėmimo dalybų prie 
mano fabriko, tai pastocziau 
ne užilgio turtingesnių ir ga
lecziau padidyt fabriką su at
laikytais nuo jo pinigais.

Berthas nebuvo vienas isz 
tuju žmonių ka žole jam augo 
po kojų, nes kaip pastanavijo 
teip ir padare. Parasze pas 
Makverta laiszka praszante 
pasimatymo su juoni.

'Ant rytojaus aplaike atsaky
mą, jog linksma jam pažint 
kaimyną ir praszo pas save del 
pasikalbėjimo apie vienuolikta 
valanda priesz piet.

'Sulaukus rytojaus, linksmai 
nusidavė pas nepažinstama 
kaimyną. Duris atidarė puikiai 
parėdytas tarnas ir liepė jam 
sesti. Ne užilgio durys atsidūrė 
ir kitas sveezias inejo, Berthas 
paszoko nuo kresios kada pa
mate ineimanti.

— Heilo Jurgi! Ka tu czio
nais veiki?

— Norėjau tavęs ta pati 
paklaust, atsake Jurgis. Turiu 
pasikalbėjimu su ponu Mak- 
vortu ant vienuoliktos valan
dos.

— Hm! Tai navatna! Juk 
ir man liepe ta valanda, ateit.

Da karta durys atsidarė, o 
tėvas ir sūnūs dirstelėjo ant 
ineinamieziu ir paregėjo Arthu- 
ra ir Mabele.

— Isztikruju tai navatnas 
dalykas. Musu atėjimas iszro- 
do kaip szeiminiszkais suėji
mas. Norecziau žinot kas tai 
ženklina. Kas. jus czionais at
vedė ?

— Buvome, užpraszyti ant 
vienuolikos valandos, atsake 
vienbalsiai Mabele ir Arthu- 
ras.

Vienas kitam pradėjo isz- 
aiszkinete. Ir kaip pasirodė tai 
Jurgis nežinant kitiems para
sze pas milijonierių, praszyda- 
mas dinsto kaipo rasztininkas, 
jog Artliuras prasze ir kokio 
dinsto, o Mabele melde jo per 
laiszka idant ja priimt už rasz- 
tininke ant raszomos maszinos. 
Kožnas slėpėsi nuo vienas ki
to ir nežinant parasze pas mili
jonierių, o tas parasze pas kož- 
na idant pribūtu ant vienuo
liktos valandos ta paezia diena 
Ant galo senas Berthas pra
kalbėjo :

— Kaip man iszrodo, tai
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Makvertas nori isz mus pasi
juokt.

— Ir man teip iszrodo, at
siliepe Jurgis.

— Uždaryk savo žioti, jau 
ateina.

Kada kalbėjo davėsi girdėt 
žingsniai prisiartinanezio prie 
duriu. Ir vela visi neiszpasaky- 
tinai nusistebėjo, kada pasiro-

* BALTRUVIENE *
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Žmogus vargingas yra. 
Daugiau užganadintas isz 

, savo likimo, 
Ne kaip turtingas.

Kas skaito laikraszczius, 
Tasai tankiai skaito apie 

turtingas moteres, 
Kurios sau atima gyvastį 

isz meiles, 
Apie pavogimą vaiku 

turtingu tėvu, 
Isz neužima milijonierių 

su dinamitu, 
Ir apie siuntimą kersztingu 

Laiszku turtingiems 
žmoniems, 

Reikalaudami pinigu.
Toki dalykai musu 

Lietuviams, 
Kurie sunkiai dirba 

Kasyklose arba fabrikuose, 
Retai kada atsitinka.

Priek tam jie nekenezia ant 
Nesutriovejimo ir kitu ligų, 

Kaip tai turežiai serga. 
Taigi, giliukis yra būti 

vargsziu, 
Nes kaip skaitome 

Szventame Raszte tai.
Ju yra karalyste dangaus.

* * *

Loszimas isz pinigu;
Tai vienas isz didžiausiu 

prasižengimu, 
Kokio gali dasileist 

paeziuotas žmogus, 
Priesz savo szeimyna.

Kazirninkas ar gembleris, 
Ne tik kad praleidžia savo 

brangu laika, 
Sveikata ir sunkiai 

uždirbtus pinigus, 
Bet apvagia visa savo 

szeimynele, 
Kuris viską praloszia, 
Ir instumia juos in 

didžiausia varga.
O kiek tai kazirninku turėjo 
Už tai nukensti kalėjimuose, 

Už savo lengvumą ir 
neiszmanuma.

kIa *£» «T» ’T*

Labas tautos reikalauja 
nuo mus: 

Jeigu tani labui 
pajiegu. 

Paszvensime tuos tris 
vaistus, 

Tauta gyvuos.
Triūsas mus, nors ir 

sunikiauses butu, 
Pragaisz veltuijeigu 

jame nepadesime, 
Apart savo proto, 
Taipgi ir szirdies.

Skaitykit “Saule”
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de duryse linksmas veidas uba
go Adolfo.

— Labas rytas, atsiliepe 
linksniai, linksma man jus ma
tyt czionais ir jog ant laiko 
atėjot.

Bertas atsikėlė drebantis isz 
piktumo.

— Klausyk tu kvaili! Kaip 
tu in czionais inlindai, tai ne
galiu sau to iszreikszt, nes gal 
per tavo apsukrumu patikai 
milijonieriui Makvertui. Nes 
mes atėjom su juoni pasimatyt 
o ne su tavim. Per tai traukis 
szalin!

Adolfas nusiszylpsojo.
— Nuo kada tu dede pa- 

pratai iszmetinet žmonis isz 
juju locnu stubu?

Berthas žiurėjo in ji kaip 
žvėris.

— Ka? Ka tu kalbi ? Suszu- 
ko, o kiti stovėjo teip malsziai 
kaip stovylai.

— Kalbu tiek; jog szitas 
namas su viskuom kas jame 
randasi priguli prie manės. 
Tęip-gi kalbu; jog Adolfas 
ubagas yra numiręs, o Kons
tantinas Makvortas, inilijonie- 
ris paėmė jo vieta. Toliaus, 
jog kada Adolfas likos priim
tas per Makverta už savo sunu, 
aplaike ir jojo milijonus. Ir da 
primenu, jog kada sugryžo pas 
jus kaipo ubagas parėdytas in 
skudurius, idant iszbandyt ar 
priimsit ji szirdingai ar busit 
jam prietelis ir pagelbesit jam 
jojo ndaiiĮieję. Ta viską jums 
užtikrinu ir da daugiau, jog 
duodu jums pelikes miliutas 
ant iszejimo isz czionais, o jei
gu vienas isz justi drystu ženg
ti koja czionais, tai liepsiu tar
nams idant jus iszniestu.

— Po szimts knipelu, su
niurnėjo Berthas po nose, tieje 
patys žodžiai ka jam buvau pa
sakęs. Turi gera iszminti.

— Teip, michts dėde, turiu 
gera atminti, ir niekad neuž- 
mirsztu. Paprasziau jus visus 
czionais idant jums parodyt 
teisybe, o paskui galėtumėte 
nuleidę nosis eiti sau namon.

Nuejas prie duriu atidarė 
jais ir lauke.

Duryse pasirodė puiki mer
gina, juodai pasirėdžius, ku
riuo je pažino pana Holmes.

— Hm! Dabar tai supran
tu, del ko jijie už tave teip už
tarydavo.

— Tylėk, paszauke Adol
fas, jeigu drysi czionais mano 
name iszjuokinet ja, tai galu 
užmirszt jog esi senesnis už 
mane, ir iszeitum isz czionais 
greieziau ne kaip atėjai! Jieje 
nieko nežinojo apie mano gilu- 
ki, nes tikėjo, jog esmių tuom, 
kuom mane mate, ka ir jus 
mislinote, nes geradusze mer
gaite, turėjo daugiau miela- 
szirdystes ne kaip jus visi. O 
kada iszgirdau jog nuo jus at
sitolino, sujieszkojau ja ir lie
piau ateitinete kas diena idant 
man pagelbinetu mano darbuo
se.

Bertas szetoniszkai nnsi- 
szylpsojo.

— Tavo tsekretorka, .eh? 
Suniurnėjo.

— Teip mano sekretorka, 
tebiriam laike, nes bus mano 
pati ateityje.

— Daugiau nei žodis- nebu
vo prakalbėtas. •

Tykumoje visi iszejo isz pui
kaus pakajaus savo milijonie
riaus giminaiezio. Berthas bu
vo pirmutinis kuris atsiliepė, 
nes ne teip staigai ir pasipuo- 
szes kaip tai namie buvo pa
pratęs kalbėt.

— O kad ji, tai gilukis! O 
kad mane kas koki tūkstanti 
kartu spirtu in s....

----- GALAS-----

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius -iko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co. 
Mahanoy City, Pa.

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

Pirkie U. S. Bonus

created by

Naturally, they're important to you! That’s why ws want you 
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 form of these invitations with people who 

really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line."

^e»ave

informal •

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct!

Let us show you the

Q&Mlno o!

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

Viena
Sanvaite 
Teisybes

Lyg Teisybe

gVEIKAS drūtas! Na kaip 
einasi mano prieteliau!
Pasibueziavo garsiai rodos 

isz botago plauksztelejo.
Buvo tai du prieteliai. Vie

nas senas navatno budo žmo
gus, kuris važinėjo po svietą 
ir jieszkojo teisybes.

Kitas buvo daug jaunesnis ir 
užklausė’ linksmai:

— Tai ko tu tikrai nori num 
to svieto, ir žmonių? Klause Į 
juokdamasis.

— Teip, nieko daugiau, tik
tai teisybes.

— Na gerai, juk turime 
tukstaneztus žmonių, kurie yra 
teisingi ir...

— Na teip! Apvažinejau 
visa svietą, atlankiau visokius 
miestus ir miestelius, ir ne už
tikau nei vieno žmogaus kuris 
butu....

— Tai tik teip tau nuduo
da. Nagi asz. pats,

— Ka teip?
Asz vis teisybes laikausi.
— Jau ir pamelavai, tarė 

užpykęs, mano senas prietelis.
— Na teip, teisybe, pasitai

f t» 5

ko gyvenime, jog negali to isz
reikszt kas jauezesi ir misliiia- 
si.

— Na tai reikė būti veid
mainiu ir biauriai meluot?

— Kad tik asz noretau.
— Tai ka ?
— Tai nemeluotam
— Da daugiau meluot ? Tai 

tikiu ?
— Nes ne!
— Tai ka ?
— Sakyti teisvbe. •z •/
Senis žiurėjo ant jaunesnio 

prieteliaus kaip rodos ant be- 
proezio -ir po valandai tarė se
nesnis.

— Klausyk! Susilaižykiva!
Jeigu per viena tiktai san

vaite teisybe kalbėsi, kožnam 
in akis ir nesiszalysi žmonių, 
duosiu tau deszimts tukstan- 
cziu doleriu; o jeigu norint vie
na karta pameluosi, tai man 
duosi tiktai szimta doleriu, ar 
tinki ant to ?

— Gerai, gerai! Tinku! Pa
szauke su džiaugsmu, tyczia 
tai padarysiu, kad tave pertik- 
ryti.

— Jau antru kartu pamela
vai, tarė apsimalszines mano 
senas prietelis.

—• Kaip tai ?
— Aha, tu tyczia padarysi, 

kad laimėt deszimts tukstan- 
ežiu doleriu!

Susisarmatinlo, ba jis mistino 
kad tiktai iszlaimet deszimts 
tukstaneziu.

— Teip, teisybe, tarė jau-

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA ... ;

Viesz. Jėzaus ir ;
Motinos Szvencz. ;

Sapnas Motinos Szven- Į> 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei ]• 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. ]>

knygos Did. 33/4x5y2 col. ]!
TIKTAI, 25 Cts. '!

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A.
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nesnis, nes tas da nesiskaito, 
da asz nepradėjau savo užduo- 
tes.

— Na tai gerai, duok man 
dabar žodi puikaus žmogaus, 
jog jau pradėsi elgtis pagal 
mano misles. Sztai, raszta nuo 
pinigu už sanvaite paimsi isz 
banko deszimts tukstaneziu 
doleriu, o jeigu nedalaiky.si 
duoto prižadėjimo norint ma
žiausio® daleles, tai tu man 
duosi szimta doleriu.

— Duodu tau žodi teisingo 
žmogaus, tarė jaunesnis drau
gas ir ta žodi dalaikysiu.

Senesnis nuėjo palikes rasz
ta, nesibijojo, nes pažinojo sa
vo jauna prieteli, ir mislinot 
pasilikęs: Ar asz tais kėlės die
nas negalėsiu būti teisingu ir 
teisybe žmonims sakyti, norint -1' 
ne viena ulžpykysiu isz mano 
prieteliu, nes už tai turėsiu de
szimts tukstaneziu doleriu. Ir 
net patrynė rankas, ba džiau
gėsi isz to.

— Ko tu teiip linksmas Juo- 
zuti? Paklausė pati jauno žmo
gaus, glostydama jo veidą.

— Aha, puiku daigta pada
riau, tu niekaip neatmytumei 
kokis tai daigtas.

— Ar sziteip? Tai labai ge
rai.

— Pabucziuok savo paeziu- 
le.

Jau isz patrotimo ketino pri
dėti lupas prie lupu paežio®, 
sztai net nutirpo.

Už biskio butu papildęs me
lagyste.

— Na ar nepabueziuosi sa
vo Mariukos?

— Ne, atsake susiraukęs.
—■ Kaip tai? Ar tai jau ma

nės nemyli?
— No ne, ne myliu tavęs, 

ne nemylėjau niekados, o tiktai 
susiporavau su tavim del tavo 
pasogos, kalbėjo drebaneziu 
balsu ir jaute kaip jam net 
plaukai ant galvos atsistojo, 
nes to ne prijautė kas stosis.

Pati net apalpo, pavadino ji 
nieksziu, parasze tuojau® nuo 
sieksnio laiszka del vyro ir pa
likus iszvažiavo pas savo tė
vus.

— Graži pradžia, mislino
. -[Tasa Ant 2 Puslapio]■ ’ ' ’ H; . i - ’

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai. 
SAULE - Mahanoy City, Pa.

— ‘ ‘ Saule ’ ’ turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytoj aus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!



•’SAULE” MAKAKOJ CITY,

Žinios Vietines Gauna Paskelbimą

— Szaltas ir nepastovus 
oras.

— Panedelyje, apie 9:43 
valanda, ryte, kilo ugnis Peter 
Wargo Baniuose 613 \ •> W. 
Market uly. Kol paszauke ug
niagesius, ugnis jau -buvo 
gaisras, po tam kiti namai už
sidegė, kaip tai, Joseph Smith, 
617 AV. Market uly., Mrs. Nora 
McClafferty, 614 W. Centre ir 
John Koval, 616 AV. Centre 
uly. Ugniagesiai atvažiavo ir 
po kokio tai laiko užgesino ag
ni. Tyrinėjimas parodo kad 
ugnis kilo nuo kamino. Daug 
bledies padaryta.

— Sukatoj pripuola Szv. 
Agotos, o Tautiszka A7ardine: 
Birute. Ir ta diena: 1949 m., 
Sovietu Rusija perspėjo Nor
vegijos kraszta kad Norvegai 
nieko ’bendro neturėtu su At
lanta sutarties nariais.

— Sirgdamas ilga laika, 
gerai žinomas Jonas Doczkus j 
(Duskey), nuo, 327 W. Pine 
uly.,numirė Seredos ryta 12:01 
valanda, savo namuose. Buvo 
angliakasisi. Bet isz priežasties 
blogo sveikatos turėjo prasi- 
szalintis nuo darbo. Paliko sa
vo paezia Ona; du sunu: Ed
mundą isz Bethlehem, Pa., ir 
Bernarda, namie; duktere He
lena, pati AValter Nudzansky 
isz Nutley, N. J., taipgi trys se
serys: Ona Stankievicziene ir 
Florence Smcllauskiene isz 
miesto ir Elzbieta Rogers, isz 
New Philadelphia, taipgi pen
kis anukus. Laidotuves invyks 
Subatos ryta su apiegomis in 
Szv. Juozapo hažnyczioje de
vinta valanda ir palaidos in 
parapijos kapinėse. Graborius 
L. Traskauskas laidos.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola szeszta Nededa po 
Trijų Karalių ir Szv. Darotės, 
o Tautiszka Vardine: Alkis. 
Menulio atmaina: Pilnatis. li
tą diena: 1952>in., Anglijos Ka
ralius Jurgis Szesztasis . pasi
mirė. Jis karaliumi buvo pen
kiolika metu. Jo duktė Kara
laite Elzbieta užėmė jo sostą 
Vasario 8-ta diena ir yra sep
tinta valdanti karaliene; 1899 
m., Taikos sutartis sudaryta 
taip Amerikos ir Ispanijos, ir 
Senato priimta ir patvirtinta; 
1904 m., karas tarp Rusijos ir 
Japonijos prasidėjo; 1934 m., 
Politiniai sukilimą Paryžiuje, 
20 žuvo. Daladierio valdžia at
sisako; 1951 m., Komunistisz- 
ka, Czekoslovakijos valdžia 
pasmerkia szeszis Katalikus 
kunigus.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Romualdo, o Tautiszka Vardi
ne: Ramutis. Taipgi ta diena: 
1268 m., muszyje su Kryžiuo- 
cziais Lietuviai paėmė Stan- 
kensburgo pili; 1904 m., baisus 
gaisras mieste Baltimore, Aid.,

“Talmudo Paslaptys”

I' . 1■ szulas yra suaresztuotas ir m-' 
į tartas.

Komunistiszkos valdžios 
teismas nieko daugiau nesako, 
kaip tai, kad szitas žmogus yra 

įintartas ir suaresztuotas.

ŽINIOS ISZ 
PAVERGTOS 

TĖVYNĖS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

SEPTINTAS
LAIVYNAS

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

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

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

Baltųjų ofisu Spaudos 
Sekretorius, James Hagerty 
(po deszinei), laikrasztinin- 
kams iszdalina nuoraszius 
Prezidento Eisenhowerio pa- 
skeltimo kaslink Formosa 
Salos klausimo.

Prezidentas praszo ir rei
kalauja kad jis kutu irgalio-

tas pavartuoti musu kraszto 
vaiska, reikalui prisejus, ap
ginti Formosa Salas nuo Ko
munistu. Jis teipgi pareisz- 
ke kad butu reikalinga ap
ginti ir Pescadores Salas.

Kongresas greitai sutiko, 
bet keli Senatoriai labai pa- 
siprieszino.

2,500 namu sudege;
Sovietai prie pat Berlyno mies
to.

1945 m.,įGirardvilleje. Jo'pati Ona, po 
tėvais Kulokiute, mirė 1941 m.

Jono Alatieczio, o Tautiszka 
Vardine: Darmantas. Ir ta die
na: 1949 m., Kardinolas Mind- 
szenty, Vengrijos Kataliku 
bažnyiezios vadas buvo Komu
nistu nuteistas in kalėjimą iki 
gyvos galvos; 1950 m., karisz-

jos. Paliko sunu Juozą ir duk
terį < )na Kerdokiene namie. 
Laidojo Ketverto rvta, su

to bažnyczioje devinta valanda

parapijos kapinėse Shenadory- 
je. Graborius Willinsky' laido-

je; 1950 m., Amerikos Sekreto
rius Achesonas laikrasztiiiin-

New Philadelphia, Pa. —

Skautu
Skautu diena. szesziu metu amžiaus jaunuo

lis buvo sužeistas ir nuvesztas

re s
Tuo tarpu raud. armijos da

liniuose, kur sugrusti Lietuviai
i varoma smarki propaganda. 

, . i Kariniai laikraszcziai tiek Bal- 
v tijos karinėj apygardoje, tiek

los, pirm negu Komunistai tas kitose, kur tik tarnauja Lietu- 
| salas užims. viu, spausdina suklastotus

Bet mums ant szirdies butu laiszkus, kuriais atsarginiu 
j daug lengviau, jeigu musu po-' szeimynos raginamos persikel- 
Į nai Vaszingtone drąsiai ir vie-' 
i szai butu pasakė, kad musu tas 
. galingas Septintas Laivynas 
tiems Komunistams kelia pa-Į 
stos, pirm negu jie pasieks tas i 
salas.
' Kiniecziu laikraszcziai sako 
kad Kinijos tvirtove turi pen
kiolika tukstaneziu vyru po 
Apsaugos Ministerija, kuriems; 
yra insakyta nepasiduoti ligi 
paskutinio kareivio, jeigu Ko- 
munistai užsipultu pirm negu 
tu salų gyventojai butu Ameri
kos laivu iszveszti.

Admirolas Stump, tuo pa
ežiu laiku, greitai sugryžo in j 
Pearl Harbor, po greitos ir, 
trumpos keliones in Taipeh 
salas, pasitarti su Amerikos i 
Kariszka Taryba in Tokyo 
miestą.

Kaip tik tuo laiku, isz Ame
rikos Kariszkos Tarybos isz- 
ejo praneszimas, ir paskelbi
mas. Amerikiecziai kareiviai j 
apsigins kur tik jie bus užpuo- Į 
lami.”

Bet Admirolas Felix B. ' 
Stump greitai pasiaiszkino, 
kad jis in Tokyo miesto karisz
ka konferencija buvo atvažia
vęs tik pasitarti su savo vyres
niaisiais ir kad Komunistu už
puolimai ant kai kuriu salų, 
nieko bendra neturėjo ir netu
ri su jo czia atvažiavimu.

PASIRENGĘS

padidėti.

ti laimingai gyventi in Altajų 
ar Czkalovo sovehozus. O pa
tys Lietuviai atsargiai tiesiog 
te jokios agitacines “podgo- 
tovkos” gauna tam tikrus 
“blankus”, kuriuos turi tik 
pasiraszyti. Be to, turi dar vie- 
szai per karinius laikraszczius, 
kaip “Za Rodiniu” arba “Cza- 
sovoj Rodiny” padėkoti už 
garbe, kad pasiuneziami dirbti 
in Altajaus dykumas. Ne tik 
patys džiaugtis, bet ir kitus pa
raginti to džiaugsmo paragau
ti. Taip sovietinis režimas 
cziulpia isz Lietuvos žmones, 
invairiais pretekstais juos isz-

sklaidydamas po tolimiausius 
Sovietinio Sanjungos užkam
pius, kad jie Lietuvos daugiau 
nebematytu, o butu amžinai 
apgyvendinti Kinijos pasieny
je ar apie szalczio poliu, kur 
nors apie Verchojanska. Tai 
yra viena isz Sovietinio režimo 
paslapcziu. O kur kitos?

RUSIJOS
DELEGATAS

INTARIA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

(pripuola Surėdo j, Vasario 23- 
czia diena.

, Girardville, Pa. —
Ponia Mare Budnavicziene 38 
metu amžiaus, nuo 330 E. Ma
hanoy uly., staiga susirgo prie 
savo namo, likos tuojaus nu- 
veszta iii Ashlando ligonbute 
Nedėlioję, o apie ketvirta va
landa po piet pasimirė. Gydy
tojas sako kad velione pasimi
rė nuo kraujapludo. Gimė Gi- 
rardvilleje, po tėvais vadinosi 
Alary Sauters, isz Rappahan
nock. Paliko savo vyra Vincą; 
sūlpi Vincą; dvi dukterys: 
Marjorie ir Linda; savo moti
nėlė Frances Santers; dvi sese
rys: Teresa. Slavin, isz Pakede
na, Calif., ir Margaret Klci-ben- 
stein, Toledo, Ohio, du brolius: 
Antana isz Rappahannock ir 
Petra, Atlantic City, N. J. Lai
dotuves iii vyko Seredos ryt a 
su apiegomis iii Szv. \ iiu-ento 
bažny'czioje devinta valanda ir 
(palaidota in parapijos kapinė
se F rac k v i 11 e j e. G r a b o r ius 
AVillinsky laidojo.

I

— Panedelyje apie szeszta 
valanda isz ryto, staiga numirė 
savo namuose, senas gyvento
jas Pranas Zakarieviczius, nuo 
341 AV. Preston uly. Y'elionis 
per keletą metu nesveikavo 
nuo azmos. Paskutini karta
dirbo Packer Nr. .) kasyklose,
o 1942 metuose turėjo prasi- 
szalinte nuo darbo isz priežas
ties blogo sveikatos. Gimė Lie
tuvoje, atvyko in 'Shenadoryje 
1905 m., o 1935 m., apsigyvend

— \------------------------------------------------ -------- -----------------------------------------------

Japonai Gamina Greitus Eroplanus
kalavimai yra gryna propa
ganda. Nors jie visa to reika
lauja, jie nieko panaszaus nesi
tiki gauti. Jie tik nori savo 
propaganda paplatinti. Ir kur 
geriau butu galima tokia pro
paganda iszplatinti, kaip tik 
Tautu Sanjungoje?

SARŽENTAS, 3
VAIKUCZIAI ŽUVO

Japonai dabar ima statyti, 
gaminti greitus “jet” ero- 
planus. Amerikos valdžia 
yra pasiuntus ne tik tokiu 
greitu “jet” eroplanu Japo
nams bet yra teipgi pasky
rus asztuonis musu lakūnus, 
tuos Japonus iszmokinti

kaip tuos greitus eroplanus 
vairuoti.

9

Czia, virsz Tachikawa 
Airbase, netoli Tokyo mies
to, galima matyti padangė
se szeszi tokie eroplanai, o 
ant žemes tupi didelis ir 
greitas prekybinis eropla- 
nas.

nuo vieszkelio 309, apie puse 
mylios nuo McAdoo, tarp Haz
leton ir Tamaqua. Policijantai 
spėja kad Elenausko automo
bilius užvažiavo ant ledo ir’ta
da draiverys Elenauskas nega
lėjo jo suvaldyti. Iszkados per 
ta nelaime 'buvo padaryta už 
daugiai! kaip pus-ketvirto 
szimto doleriu.

TROKAS TRENKE
LANCASTER, PA. — Tro- 

ko draiverys, isz Lancaster, da
vė in namus in Dallas Town
ship, apie septynios deszimts 
penkias pėdas nuo 309 vieszke
lio kad tas trenksmas prikėlė 
dvi seserys.

Troko draiverys, William J. 
Beaumont, kuris troka vairuo
ja del Cameron Chemical kom
panijos, Allentown mieste, Pa., 
buvo nuvesztas in Nesbitt Me
morial ligonine.

LENKU
VALDININKAS

KALĖJIME
.' I ■

VIENNA, AUSTRIJA. —
Lenku Slaptos Policijos Vir- 
szininkas, Austrijoje, kuris
dirbo Lenku Apsaugos Minis-
terijoje, yra suaresztuotas ir 
pavestas savo slaptai policijai.

Varszavos radijas dar nėra 
paskelbęs už ka szitas Komu
nistu augsztas ir isztikimas

Y0(/&WC>0

TMffiJG
YOURSELF

The Lafornias paid for half of 
their home through Payroll Savings 

— ard have over $6,000 besides

JosephineandThomas Lafornia of Niagara 
Falls, New York, saved $2,500 for their 
home down payment. Now they’re saving 
to buy a bakery when Tom retires. You 
can do as well...on the Payroll Savings 
Plan.

say how much you want to save—it can 
be just a few dollars every payday, or it 
can be as much as you want. You’re the 
boss on that. Then the money will be 
automatically saved for you — before ever 
you draw your pay.

All you need do is decide to do it—after 
that you’re in, and you not only save 
money, you earn money, too! Yes, if you 
sign up to save just one $18.75 U. S. Sav
ings Bond a month on the Plan, in 9 years 
and 8 months you’ll have $2,457! And in 
19 years and 8 months you’ll have $5,920!

It’s so easy—and you’ll be so 
glad you did it!

Here’s all you need to do: Just go to your 
company’s pay office and sign up. You

Then,as soon as enough money is accumu- 
latedj a U. S. Series E Bond is purchased 
in your name. The Bond is delivered to 
you. And right away the Bond starts earn
ing more money for you. Every Series E 
Bond pays you interest averaging.^ % per 
year when held to maturity. ' 5

Why don’t you give Uncle Sam a ch&ice^ 
to help you from'now on? Sign up/today 
where you work. Or join the Bond-A- 
Month Plan where you bank.

*The V. S. Government does not pay for this 
advertising. The Treasury Department thanks, for 
their patriotic donation, the Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA

Namai Sudege
AUGUSTA, GA. — Trisde- 

szimts trijų metu armijos sar- 
žentas ir jo trys maži vaiku- 
cziai sudege, kai baisus gaisras 
sunaikino, sudegino ju namus, 
in Camp Gordon.

Žuvusieji buvo: Saržentas 
John T. Smith, septynių metu 
Jeanne, szesziu metu John T. 
ir dvieju metu Virginia Rose.

Žmona ir motina, Ponia Rose 
Koma Smith buvo iszejūs in 
darba in Camp Gordon Ligoni
ne, kur ji yra registruota slau
ge.

Ant Gavėnios
No. 198 Gromata arba Muka 

musu Iszganytojaus jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolime 10 c.

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

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c. ’

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

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

No. 197'Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo 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.

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




