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Penktos Respublikos
Rėmėjai

Rinkimus LenkijojeI VIENNA, AUSTRIJA. —
i J o s e f Dudas, Budapeszto
■ Vengru sukilėliu vadas yra pa- ) 
! smerktas mirties bausme.

Jis buvo suaresztuotas Lap- 
ikriezio ketvirta diena ir yra

I •

pasmerktas būti pakartas už 
Budapeszto sukilimus.

Budapeszto radijas sako kad 
tarp pustreczio tukstanezio ir 

(trijų tukstaneziu žmonių žuvo 
i ir trylika tukstaneziu žmonių 
i buvo sužeista per sukilimus.
1 Tuo paežiu kartu buvo pra- 
(neszta kad Komunistiszka Ki- 
; nija yra prižadėjus Vengrijai 
(paskolinti du szimtu milijonu 
(rubliu (musu pinigais tai maž 
' daug butu apie penkios de- 
) szimts milijonu doleriu). Bet 
Vengrijai reikia apie keturis 

iszimtus milijonu doleriu atsi- 
satyti. Ir Vengrijos Komunis- 

*r i tai tikisi tiek pinigu gauti isz
I Vakariniu krasztu, ypatingai 
' isz Amerikos.

Komunistiszkos Vengrijos

Retas Kuris Dryso 
Priesz Ji Balsuoti

VARSZAVA, LENKIJA.

) PARYŽIUS, PRANCŪZIJA. ’ 
) — Kai Jean Paul Sartre ir kiti
Prancūzijos Komunistai, ‘ 

!mokslineziai pasakė kad jie) 
negali sutikti su Kremlino Ko-i 
munistais ant Vengrijos isz- 
niekin mo ir dabar negali vie- 

( na ranka laikyti su tais Komu-
Lenkai, balsuotojai, per rinki- j nistajs_ mažai kas ju paise BjJt 
raus, kurie neva buvo laisvi 
beveik vienbalsiai iszrinko Ko 
munista Wladyslaw Gomulka, i 
Ir keturi sz'nitai penkios de
szimts devyni Komunistai bu- . . 
vo iszr'nkti in taryba.

Priesz rinkimus Gomulka' 
buvo visus perspejes kad jeigu 
jis butu sumusztas tuose rinki- i 
muose, tai Lenkija dingtų nuo 
Europas žemlapio.

Kiek buvo galima dažinoti, 
tai Bfžnyczia reme ta Komu
nistą Gomulka.

Rink'mai tenai, Lenkijoje, 
nebuvo kaip pas mus. Visi tie’ 
kurie norėjo priesz ji balsuoti,! 
turėjo pasipraszyti tam tyczia 

c . i . —prįrengtu popieru ir paskui ei-
Szvento laidžios iždo Mimsteris Gyo-|ti io atskirus kambarius Taip, 

i . .. .] , . i , + + + ’ ParSTyzes isz.yįsį Komunistai žinojo kad tie
Prezidentas Nixonas buvo pri-( szeimynos pirmiau atsilankė m szyta: Palaiminta ta tauta, Maskvos sako kad tie pinigai ^mOnps priesz Gomulka balsuo ‘ 
siegdinti ir invezdinti in savo National Prezbyterionu bažny- kurios Dievas yra Vieszpats, ir įsz Kinijos jo krasztui daug ■ i

žmones yra tie kurios Jis yra padės, bet dar daug daugiau J m • . r • ...
j •: i Tai tokia Komunistu laisve, tpaveldeji- pinig,u reikia kraszta atstaty- ,kaip Lenkijoje taip ir EusijoJ 

ti. Jis sako kad ta Kinijos pa- .- . .................. . . * i je.
Rink'mai dar nebuvo užsi-1 

baigė kai Komunistiszkas ra
dijas eme skelebti kad Gomul- 

i ka yra beveik vienbalsiai lai
mėjęs tuos rinkimus.

Senatorius Styles Bridges, 
isz kaires puses, isz New 
Hampshire, pirmsedis inau-

WASHINGTON, D. C. —
Prez. Eisenhoweris ir Vice

guracijos komiteto; Prezi
dentas Dwight Eisenhower
is ir žmonia ir Vice-Prezi-

dentas Richard Nixonas 
žmona.

i savo prisieka antdvieju žodžiu invezdinimu.
Eisenhowerio ir Nixomr Raszto puslapiu, kur yra para- ( ergy Marosan,

pareigas antru kartu. Jiedu ) ežia, devinta valanda* isz ryto, 
szita syki buvo invezdinti vien Sulyg seno paproezio Vice- 
tik tarpu draugu, bet ant ryto-: prezidentas Nixonas pirma 
jaus tas pats invezdinimas bu
vo pakartuotas priesz visa 
publika.

pasirinkęs savo 
mui.”

j priėmė tas invezdinimo parei- Prez. Eisenhowreis prie tu) s^-°^a Yra dvi dalis paskir-j 
gas. Jis prisiekė ant Eisenho-! Szvento Raszto žodžiu pride- įta > Puse tu P^n’g'u ^us galima, 
werio motinos seno Szvento jo: “Ir Dieve, man padek.” j pa vartuoti kur tik Vengrijos 

xr * • • A • A- • Rasrtn kuri F^pnhnweriiii ini . ! valdžia norės, o kita puse bus)Net ir priesz tuos įnvezdini- Raszto, kuri iiisennoweriui jo p Eisenhoweris su savo i-a i i i •
tt • a 1 !• mntina hnvn davusi kai iiq isz i paskirta del biznio, pramonesmus, Vaszingtonas buvo kim- motina buvo davusi kai jis isz-ižmona Mamie; vaiksztinejo po|„n 

szte prikimsztas politikieriais,) eJ° mokslus in West Point ka-]jam|jarį įr su vįsajs susirinku-) 
abieju draugais, Republikonu ri^ka akademija. Tai užtruko giais sveįkinosi 
partijos szulais ir laikraszti-)tik tris minutas. .I Afghanistan kraszto kara-,
ninkais Spėjama kad Vaszmg-; Apie asztuonios deszimtsiliene buv0 pasiuntusi Vice-| 
tone dabar randasi apie pus-į žmonių buvo tame kambaryje! p/ezidentui dOvana; szilta pal- j 
asztunto szimto tukstaneziu, kai Vice-Prezidentas Nixonas !
svecziu.

RANKOS IMA

Chief Justice Warren jos in 
vezclino su keturios deszimts j

i — -------------------- ----------į jjUrj j;s per tuos įnvezdini
(ir Prezidentas Eisenhoweris ninc. 111 Uo JLlvbZilUJv. 
priėmė savo prisiekeimus. 

Prez. Eisenhoweris priėmė (

j dabar pasirodo kad jie baiku
I(nexreczia.

Rinkimai parode kad Komu
nistai gavo tik szeszios de

du tukstaneziu balsu, 
) votu. Ir tai gerokas rinkimu 
bet tai mažiau negu puse kaip 
pernai buvo.

Isz to mažai ka galima spręs
ti, bet visgi pasirodo kad net 
ir Komunistai dabar piktinasi) 
ir prieszinasi Kremlinui, už ta 
žvieriszkuma kuri Sovietai pa
rode Vengrijoje.

Tai geras ženklas. Jei ir ki-i 
tu krasztu Komunistai turės ) 
gana drąsos stoti priesz Sovie-1 
tu Kremlina, tai bus visiems 
munis in sveikata.

Žieminiai Drabužiai
Nepatinka

Pierre Poujade sekėjai ir 
rėmėjai ji ežia ant ranku isz- 
kelia, kai jis prakalbas pasa
kė in Sports Palace, Pary
žiuje, sakydamas kad jis ke
tina surengti, investi Pran
cūzu “Penkta Respublika.” 
Jis priesz ir per rinkimus 
baisu lerma ir triukszma bu
vo šukeles, bet kiti politikie
riai mažai ji ar jo intaką in- 
vertina.

j Mes, kad ir sėdėdami Ma- 
ihanoy City miestelyje, jau tai 

f A C S V'CrC žinojome pirm negu tie balsiai: 
vJi I Ji* M Ik/ Clldlzai + vfi V Q e? flIAO viri !

Visokias Dovanas Siu
lina, Kad Žmones Dėtu I

Pinigus In Banka

buvo suskaityti, kas tuos rin- i 
kimus laimes.

Bet Vatikanas sako kad jis
i

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Kiek bankos darbininkai ga
lėjo policijai pasakyti tai tas 
va g: s nei automobiliaus nebe- 
turejo, bet sau pesezias isz 
bankos iszejo ir tuos pinigus 
iszsinesze.

KOMUNISTU VAIKAI

w * •! ' žmogžudyste su antra nieko
I AHlPnkfi<? bendro neturi. Į
IVU abIIIvI U*vui Valstijos policija dar vis 

i jieszko žmogžudžio ar žmog- 
j audžiu kuris ar kurie nužudė i 
penkis žmones in pastarąsias 
tris sanvaites.

Policijantai sako kad devy- į 
niolikos metu amžiaus Benja
min Reid, isz Hartford prisi
pažino kad jis nužudė keturios 
deszimts szesziu metu amžiaus 

I Ponia Florine McCluney, ku- 
; rios lavonas buvo jos automo- 
; bilyje surastas.

Antras intartas jaunuolis, j 
amžiaus i 

. į kad jam butu daug geriau ir i 
, , .. . . i smagiau tupėti kalėjime, kur)kad jis pareina isz Pmney,! ° 1 J 1
Wyoming, yra-intartas už nu-: 
. ,. . . j . . J ti in darba, savozudinrma szeszios deszimts! ’

į užlaikyti.
Kalėjimo sargai tuojaus ji 

sugražino prie to teisėjo ir tei
sėjui paaiszkino ka tas prasi
kaltėlis buvo subumbėjęs. Tei
sėjas su mielu noru iszpj,lc|.a>jo 
praszyma, ir atszauke savo nu
sprendimą ji paleisti ir pasky
rė jam szeszio's deszimts dienu 
in kalėjimą.

dienu.
William Ellis buvo patrauk

tas in teismą už tai kad jis ne
užlaiko savo žmona ir szeimy- 

! nele, taip kaip buvo jam nusta
tyta.

I Teisėjas ji nubaudė ant sze- 
į szios deszimts dienu in kalėji
mą, bet tuojaus jam pasakė 
kad jis ta bausme in szali pa
stumia, jeigu jis nuo szio lai
ko laikysis teismo nusprendi
mo.

Kai kalėjimo sargai 
Poną William Ellis in apygar-j

' dos kalėjimą kad jo vardas bu- ) Francisco mieste, Californijoje 
------- — ,. (tu iszbrauktas, jis subumbėjo ( dabar jau moka ketvirta pro- 

apsaugoti namus per siena, kur; “pt*mS?os am“a,US I kad jam butu daug- geriau ir’centą. ■ į
tuo laiku dvidesz.mts žmonių Le10/ ^hdehead, kuris sako^-----k„r; Beveik visos bankos visame

) szilta ir smagu, negu dabar ei- (musu kraszte yra padidinusios ; 
szeimynele i?avo procentą nors vienu ar

i pusantrų nuoszimcziu daugiau, i 
Kitos bankos siulina visokiui 

dovanu ir kitu pasiulinimu 
kad žmones tenai savo pinigus 
padėtu.

Viena Chicagos banka sįuli-1 
na kad ji duos viena doleri ap-1 
draudos vertes, už kiekviena 

: doleri, kuri žmones tenai pa- į 

i dės, taupinimui.
j Kita, Savings & Loan bankai 
siulina televizijos seta visiems !

(Tasa^Ant 4 Puslapio)

GAISRAS
ISZNAIKINO

SZEIMYNA
na- ( 
bu-: 
kai i

LORIS, S. C. — Szesziu 
riu szeimyna, kuriu tarpe 
vo keturi vaikucziai žuvo 
j u namai užsidegė.

Ugniagesiai negalėjo nei tos! 
szeimynos iszgelbeti, nei ju na-j 
mus užgesinti; bet jie suspėjo!

miegojo.

DU JAUNUOLIAI 
INTARTI

Už Dvi Atskiras 
Žmogžudystes

' HARTFORD, CONN. — Dn 
jaunuoliai buvo suaresztuoti 
ir intarti už dvi atskiras žmog
žudystes. Policij antai 
kad jie mislina kad

sako 
viena

szeszios 
asztuoniu metu amžiaus Jo 
seph Rutstein, isz Hartford.

KALĖJIME SZILTA,
SMAGU

PATERSON, N. J. — Ketu
rios deszimts szesziu metu am- I 
žiaus darbininkui dabar neru
pi nei žiema, nei szaltis, ir ne- 
berupes per szeszios deszimts

CHICAGO, ILL. — Bankos t 
dabar ima garsintis ir viso-i 
kiais budais stengiasi prisikal- į 
binti žmones, kad jie savo pi-) 
nigus in tas bankas pasidėtu. ( 

Beveik visos bankos dabar I 
duoda didesnius nuoszimczius i 
ant taupi namu pinigu, ir jos!
, , . . .... idabar net vieszai garsina Kiek 

procento jos duoda. Iki sziol ( 
beveik visos bankos, sulyg su
sitari mo, vieszai neskelbdavo

ve(je 1 kiek procento jos moka.
Szeszios dideles bankos San

^Pirkie U. S. Bonus!

Garsus Loszikas
Pasimirė

Szitas szunyti kas nors 
tikrai labai myli, nes sztai 
jis aprūpintas žieminiais 
drabužiai nuo szalczio. Bet 
mums iszrodo kad szitam 
szunukui, in Dedham, Mass., 
visi tie drabužiai nepatinka, 
ir kr d jis norėtu kad ir po 
sniegą klumpuoti be visu tu 
gramozdiszku žieminiu dra
bužiu.

APVOGĖ BANKA, 
i • GAVO $40,000

Penkios deszimts septy
nių metu amžiaus garsus 
Amerikos loszikas, Hump
hrey Bogart pasimirė. Jis 
kuri laika sirgo vėžio liga.

Jis visiems Amerikie- 
cziams buvo gerai žinomas 

‘kaipo garsus muving pik- 
czieriu loszikas.

Jam neseniai buvo pada
ryta operacija ant jo gerkles 
nes jis sirgo vėžio liga.

. BERLYNAS, VOK. — Re- 
tas kuris Komunistu vadas ga
li savo szeimyna, o ypacz savo 

(vaikus intikinti kad Komuniz
mas yra vienatinis kelias in 
tvarka, vienybe, laime ar isz- 
garyma.

į Tie Komunistu vadai daug 
) vergo ir bėdos turi su savo 
) sze'mynomis ir su savo vai- 
‘ kais.
1 Misza Benjamin, garsiosios 
i Vokietijos Rytines vietos “tei- 
sirgumo ministeres” sūnūs, 

(sukilo priesz savo motina ir 
i pareiszke, kad jis, nepaisinda- 
) mas motinos draudimo, vis tiek 
i mokinsis Oxford Universitete, 
) Anglijoje. Po to pasireiszkimo 
jis luvo iszsiunstas in Sovietu -, 

Į San junga, ir apie ji daugiau 
(nieko nebegirdeti.

Bertas Brecht turėjo teipgi 
(ir savo sunu pasiunsti in So- 
i vietų San junga, kadangi, tėvo 

H manymu, sūnūs Sorbonne Uni
versitete “per daug buvo užsi- 

' krėtės buržuazine dvasia”, 
si Vienok sunaus “peraukleji-

I SOUTH BEND, IND. —
) Vienas vagis, be draugu ar be
) pagelbininku inejo in Lincoln-) mas” nepasiseke; sūnūs nusi-
! way Branch National Bank davė pasitaisęs, pa,kutą daras, 
and Trust kompanijos banka bet, progai pasitaikius, jis pa
ir szvaistydamas revolveri, pa- bego isz Bolszeviku ir dabar 
reikalavo ir gavo visus pinigus džiaugiasi tikra-, laisve 
nuo vieno bankos darbininko, ko j e.

Į

(Jis iszsinesze apie keturios de- Vengrijos Ministerio 
szimts tukstaneziu doleriu in iszsižadejo savo tėvo ir pasakė 
kelis bankos piniginius mai- kad jis, kol gyvas nenori savo 
szus. tėvo pamatyti.

Ameri-

sunus

y



1 į u t E ” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
jungia ji su Vaszingtono val
džia, ir kur tik jis eina jo 
sztabas žino jo antrasza ir jo 
telefono numeri.

In Toronto, Kanadoje, vie
nas žmogus, iszmete daug po- 
pieros ant praeinancziu žmo
nių isz savo darbdavio ofiso 
lango, padegė keletą sztoru, ir 

,paskui padege viena sztora ku
riam tas gaisras kasztavo dvi- 
deszimts tukstancziu doleriu, 
John Martin prisipažino poli- 
jantams kad jis visa tai buvo 
padaręs už tai kad niekas jo 
nebemyli.

In Santa Ana, Californijos 
kalėjime, kai jis ir deszimts 
kitu 'belaisviu iszbego isz to1 
kalėjimo, sugautas James E. 
Barrett stengiesi ipasiaiszkin- 
ti kad jis pamate skyle kalėji
mo sienose ir jis per ta skyle 
iszlindo.

AFL ir CIO Darbininku. Uni
jos bosas Wlater Reuther pra- 
kiszo kelis szimtus unijos do
leriu, szaukdamas ant telefono’ 
Indijos Minister! Nehru, kad 
jis visezai pasisakytu prieszin- 
gas tam Vengrijos užpuolimui 
isz Sovietu Rusijos. Jis buvo 
to Ministerio Nehru sveczias 
ana pavasari. Bet kai tas Indi
jos Ministeris Nehru atsisako 
pasireikszti priesz Sovietus, 
Automobiliu darbininku bosas 
Reuther vieszai iszejo priesz. 
ta minister! ir priesz Tautu 
Sanjungos atstovą V. K. 
Krishna Menon.

ne per iszmokesczius, randas ir 
niergiczius, bet jie vis turi ga
na nors kiek savo uždarbio in 
bankas pasidėti.

Isz Vasžingtono ateina ži- 
nios ir užtikrinimai musu biz
nieriams, kad biznis bus daug 
geresnis negu buvo per pasta
ruosius metus.

Clevelande, Ohio valstijoje, 
ta diena kada jis turėjo stoti 
priesz teismą del vagystes, Ro
bert E. Crawford buvo suaresz- 
tuotas už pasivogsima. trijų to
nu geležies isz antru ranku au
tomobiliu pardavėjo loto. Jis 
pasiaiszkino teisėjui kad jis už 
tai nesuspėjo pribūti in teismą 
kada tas teisėjas buvo pareika
lavęs.

In. Youngstown miestą Ohio 
valstijoje Earle Stone buvo pa
leistas ant penkių szimtu do-
leriu kaucijos už vairuojama 
automobiliaųs kai jis .buvo 
girtas. Jis nutarė tai kaucija 
palikti ir sau iszvažiuoti. Jis 
nusipirko tikieta, bilietą ant 
autobusio in Nenderson, North 
Carolina, bet pasigėrė laukda
mas tuo autobusio ir buvo te
nai vėl suaresztuotas, už gir
tuokliavimą.

In Portsmouth, Anglijoje, 
Hampshire Blaivininku Drau
gija gavo pavelinima, parduoti 
svaiginanczius gėrimus po nu
statytos valandos visam tame 
kraszte. Mat tie blaivininkai 
kaip ir visi kiti viena pyszkina 
o visai kita vykdinai.

In Newark,, New Jersey, tre
ko draivere Ponia Betty Jean 
Johnson, kuri sveria apie du 
szimtu svaru, buvo- nuteista 
ant dvieju dienu in kalėjimą už 
lai kad ji insinesze in El Mo
rocco saliuna savo kate, kuri 
iszgere keliu kostumeriu stik
lelius ir paskui kelis tuos kos- 
tumerius apdraskė.

Nepamirszkime kad Repub- 
likonu partija yra dideliu 'biz
nierių ir piniguocziu partija. 

" • • "
Mažu biznierių pelnas vis 

mažėja, kol dideli biznieriai 
visur pasipiniguoja.

Pragyvenimas pabrango nuo 
tarp dvieju ir trijų nuoszim- 
cziu nuo anų metu.

Eina gandai kad biznis pa
gerės penktu nuoszimcziu.

Bet mažiems biznieriams 
szieji metai bus sunkus ir jiems 
bus dar sunkiau iszsilaikyti.

Dideli fabrikantai ir biznie- 
j riai per daug kitu bizniu nori 
l ir stengiasi kitus isz biznio isz- 
varyti. Ir valdžiai mažai ka. da
ro ir bedarys priesz tuos dide
lius biznierius ir kompanijas.

— Sieniniai Kalendoriai, su 
Lietuviszkais ar Angliszkais 
menesiais, su szventomis ir 
pasninkais. Po 50b arba 3 už 
$1.35. Adresas:

Saule Publishing Co., Maha- 
noy City, Pa.
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Pypkes Pumai

Motera

Ant rytojaus atėjo tas pats
senukas pas karalių, kuris bu
vo iszpranaszaves apie jo sū
naus giminia ir tarė :

— Asz esmių tas pats, ku
ris tau pirma apsakė apie ta

gas kriminali szkas apraszy- No.158—A pie Kapitonas

Patinstamas

Motere neprivalo būti 
Per daug Dievo baiminga. 
Bet neprivalo teiposgi 
Būti be jokio tikėjimo.
Kaip rodos,
Tai motere be tikėjimo 
Negali būti gera motina 
Ir gera pati del savo 

vyro ir vaiku.

Bet 'žmones vis visko perka
si ir nepaiso kiek tie daigiai 
kasztuoja.

Nors visi sako kad Ameri- 
kiecziai yra ligi ausu insiskoli-

Ubagas — Daug galis po
nuli, bukie ant tiek malonu 
suszelpti mane keliais skati
kais !

Ponulis — Kaip tai! Užva
kar buvai su praszymu ir 
sziandien vela atlendi!

Ubagas — 0 tai džiau- 
giuosiu ponuli, jog mane pa
žysti. Kaip užvakar buvau 
tai man ponas nedavei nieko 
sakai kad nepažysti, o szian- 
dien-gi, matau jog mane tik
rai pažysti!

PASIAUKAVIMĄS
KARALIAUS DEL

SAVO SUNAUS
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

jam už paczia. Karalius aplai- 
ke daug (patarimu, bet ne> vie
nas nebuvo tinkamas, ant galo- 
karalius su karaliene atsiklau
pė ant keliu ir melde Dievo pa- 
gelibos.

for the»*

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I

Let us show you the

rnas, 202 pus, 50o.
No.103—Vaidelota, apysaka 

isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užiieku. Su paveikslais. 177

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta

Nieko nerasite laikrasz- 
cziuose bet, kai tik iszkilo tas 
Vengrijos sukilimas, tai be
veik visu Europos krasztu 
'žmones pasiskubino pirktis ka 
tik jie galėjo ir dabar Europos 
krasztu sztorai yra tuszti.

Naturally, they're important to you! That’s why we 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 papersl 
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."

Nieko nėra laikraszcziuose, 
bet visiems dipliomatams ži
noma kad Amerikos valdžia 
ragina ir reikalauja kad Tau
tu San jungos kariuomene 
Egipte ir Suez Kanale butu 
asztuoniolikos tukstancziu vy
ru, O1 ne szesziu tukstancziu ka
reiviu, kurie dabar tenai ran
dasi.

. Admirolas Arthur Radford, 
prisimindamas kas atsitiko 
kai Jjponai u Ž s i ip u o I e ant 

t

Pearl Harbor, dabar via parų-j 
pines telefono susisiekimą, su 
avo sztabu nežiūrint kur jis į 
no laiku butu. Jis savo auto-j 

..icbilyje turi telefonai kuris su-j

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

vo sunu. Dabar vela atėjau pas 
tavo aipreikszti, kad ne tu, ne 
tavo sūnūs, nemirsite ir busime 
sveiki ir gyvensite. Sztai kada 
tu eisi su sununi in taja giria, 
su szita szakele kuria tau duo
du, dalypstek ragana ir ji t ne
jaus pranyks, o judu pasiliksi
te gyvi. Tai isztares senelis pa
davė karaliui maža szakele.

— Kas esi, tokis geras se
neli, kad mane gelbsti? Už
klausė karalius.

— Vėliau lažinosi kuom 
asz esmių, bet dabar su Diev!

Karalius gerai insižiurejas 
in seneli, patemino kad ežia ne
paprasto žmogaus butą, jame 
yra lyg kas dusziai patrau- 
kianezio, bet apie tai jis nela
bai galvojo, tik pradėjo galvo
ti apie gyvastį savo' sunaus.

Atėjo diena, kuri karaliaus 
gyvenime buvo svarbiausia. 
Atsisėdės su sunum ant arklio 
nujojo in giria. Nepoilgam bi
jojo in toki tankumynai ir ne
galėjo isz jo iszjoti. Mat, taip 
buvo burtininkes sutaisyta.

Tik sztai stojo priesz juos 
Ibiauri motere ir pasziepian- 
cziu balsu tare in juos :

— Ar pasirengiai vienas 
isz jus mirti?

—• Taip, asz esmių pasiren
gęs mirti, atsake karalius.

— Dabar asz tave turiu už
burti ir tuojaus pavirsi in krū
mą, o- tave niekas negales isz- 
gelbet nuo to ir su tais žodžais 
norėjo dalypstet karalių, bet 
jisai greieziau pasiskubino ir 
ja paczia pavertė in dulkes. 
Karalius pamatęs kad jis pasi
liko gyvas puolė ant keliu de- 
kavodamas Dievui už iszgelbe- 
jima.

— Maloningas Vieszpatie, 
Tu ne vieno žmogaus neaplei- 
cli nelaimėje, jai jis tik szauke- 
si prie Tavęs. Sztai asz esmių 
žemes valdonas, bet Tu esi dan
gaus valdonas ir ant manes. 
Ka tik norėsi, asz tau paaukau
siu.

Kaip karalius taip meldėsi, 
pasirodė vela tasai senukas ir 
maloniai in ji tarė:

— Asz esmių tasai Viesz- 
pats prje kurio tu szaukaisi. 
Tu praszai sunaus, asz tau ji 
daviau. Tu meldai, kad ji isz- 
gelbeti, asz ji taipgi iszįgelbe- 
jau. Asz esmių tasai pats sene
lis kuris pas tave buvau ate- 
jas, ir tai isztares pranyko 
jiems isz akiu.

Karalius sugry'žes namo, ap
skelbė savo padonams kad ati
duotu karalysta savo sunui, o 
pats instojo in zokona kad ge
riau galėtu Dievui pasiaukau
ti ir už savo nusidėjimus atsi
lyginti.

— GALAS —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
•cnvffa. 404 puslapiu. 50c.

No.lU2— Prakeikta, 'meillu-

dideliu puslapiu, 35c.
No.lll—Sziupinis (3 dalis) 

talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė 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 pasako katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

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

“Saule” gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui.

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 Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

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

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

Pirkie U/ S. Bonus

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; Eg- 
i; 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 pusią- t 
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 
Ateites su pagelba Kazyrora. 
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 Kristus© 
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 Motinoi 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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.

lUU73 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., - ĮĮ. S. M

ft..



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Karalaites Galva
go, nes visi supelyja.

Tada toji galva vela tare in 
ji:

— Tai dabar nueik in dvy-

— Kad ir ten visi pinigai 
supelyja!

O toji galva vela tare in ji:
— Na tai dabar nueik in \

Jono Ir Angelines Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS 

FOUNTAIN — MICHIGAN

CENOVES gadynėje gyveno 
vienas turtingas ūkininkas 

su savo paeziule ir juodu turė
jo viena sunu, kuri labai mylė
jo.

Bet ne ilgai toji linksmybe 
traukėsi, nes tuojaus tojo ūki
ninko pati numirė, o jis apsive
dė su kita su kuria susilaukė 
du sūnūs. Kada tas ūkininkas 
paseno, tai norėjo savo ūkia 
užraszyt ant vyriausio' sunaus, 
pirmutines paezios, o toji antra 
jo pati norėjo kanecz užra
szyt ant savo. locno sunaus. Ta
da tas ūkininkas matydamas 
jog negales užraszyt savo ūkia 
del vyriausio sunaus tare in 
visus tris sūnūs:

— Mano sunelei eikite jus 
visi trys in svietą ant visu me
tu tai katras isz' jus parsinesz 
gražiausia pinigą tani užraszy- 
siu ūkia.

Kada iszklause visi trys sū
nūs tėvo kalbos, apsirenge ir 
iszejo in svietą. Taiip jiems be
einant daejo' kareziama nuo 
kurios ėjo du kelei, tada tieji 
tikri brolei nuėjo' abudu vienu 
keliu, tam vyriausiam liepe eit 
vienam kitu keliu ir už metu 
vela ateit iii ta kareziama.

Tada tie du broliai ėjo per 
kėlės dienas ir daejo dideli 
miestą kuriame pristojo pas 
labai turtingus kupezius ant 
tarnystes nuo kuriu tikėjosi 
gaut po gražiausia pinigą už 
metu.

0 tas vienas, vyriauses sū
nūs beeidamas daejo dideli 
dvara, apaugusi žole, užėjo ant 
dvaro ir ėjo tiesiog in palociu. 
Kada jis prisiartino prie duriu 
iszgirdo nepažinstama, baisa:

— Ko jieszkai jaunikaiti?
Tada jis apsidairė ir pamate 

ant lango gulinczia patogios 
merginos galva ir atsiliepė in 
ja:

Jieszkau kokios nors 
tarnystes.

Ir apsakė apie viską tai gal
vai.

Tada toji galva tare in jau
nikaiti:

1 Asz tau duoezia tarnys- 
ta, bet ar tu apsiinii iszpildyt

ja?
Janu ik a i t is atsake:
— Apsiimu!
Tada toji galva kalbėjo to- 

liaus:
— Tu. daugiau nieko ne

veiksi kaili tik turėsi mane 
tris kartus ant dienos imp raust 
ir supini per visus metus, tada 
gausi kuogražiausi pinigą.

Jaunikaitis apsiėmė ir da- 
dave:

— O kur man reikes gy
vent ?

Tada toji galva atsiliepe in 
ji:

— Kaip i nei si in palociu tai 
eik im treczia pakaju tai ten 
rasi lova, staluka ir viena kre- 
se, tame tai pakajuje galėsi gy
vent, o- tau bus gert ir valgyt.

Ir taip tas jaunikaitis tar
navo per visus metus, bet nie
ko nemate ir kaip valgi jam at- 
neszdavo nemate, tik kada lai
kas pusrycziu, pietų ir vakarie
nes tai nematoma ranka pa
stato viską, O' kada pavalgyda
vo tai vėlo viskas dingsta. O ir 
toji galva nuti to laiko nieko 
daugiau nekalbėjo.

Kada jau suėjo metai ir jau 
paskutini karta prausė taja 
galva, tada ji prakalbėjo in ji:

— Tai tavo sziandien pasi
baigia metai?

— Taip, atsiliepe jaunikai
tis.

Tada toji galva kalbėjo to
li aus :

— Tai dabar eik in vienuo
likta pakaju, ten rasi sprenži
ną pritaisyta prie grindų, tai 
tu ja paspausk žemyn, o jiji 
isztrauks rakta, tuom raktu 
atidaryk szepa, kuri tam pa
ežiam pakajuje randasi, ten ra
si daug pinigu tai iszsirink 
sau gražiausia pinigą ir galė
si keliaut namon.

Tada jaunikaitis nuėjo' in ta 
pakaju ri kada atidarė szepa, 
pamate kad visi pinigai supe- 
lyja, tada jis sugryžo pas ta 
galva o ji tarė:

— Ar iszsirinkai sau pini
gą?

Jaunikaitis atsake:
— Ne ėmiau nei vieno pini-

likta pakaju ir taip 
kaip ir vienuoliktam.

padaryk trylikta pakaju.
Kada jaunikaitis nuėjo in ta

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

Pirkie U. S. Bonus! Pirkie U. S. Bonus!

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

Jaunikaitis vela nujeas rado 
tokius supelijusius pinigus 
kaip ir pirmoj szepoj, jis ,ne 
ome nei tu pinigu, bet sugryžo 
pas ta galva kuri tuojaus pa
klausė :

— Dabar ar emei pinigą?
Jaunikaitis vela atsake in 

ja:

*)<-)M-**4-*X-**>***>**>**>4-*
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In viena pleisa 
Pennsylvanijoj pribuvau, 
Kur davadna merginai 

užtikau, 
Pas broli savo sėdėjo, 
Ant tarnystes ne ėjo, 

Paklausiau del ko pas 
> broli ‘sėdi, 

Ir ar sėdi sztedi?
Man atsake: kaip tik 

pribuvo, 
Tuojaus vieta gavo

Viskas gerai ėjo, 
Tik poniute kreiviai ant 

manes žiurėjo, 
Kad dorai užsilaikau, 

Tai su tuom jai nepatikau.
Ilgai ten nebuvau 

Pas kita moterele darba 
gavau, 

Bet ir czion nesuszilau, 
Už tai kad ponuliai labai 

patikau, 
Kibo prie manes kaip 

smala, 
Negalėjau ten būti ir 

gana, 
In treczia vieta nuėjau, 
Bet ir ten ilgai nebuvau, 
Ir czionais užvirszinau, 

Misiuke nuolatos rankoje 
turėjo czierka, 

Ba tai buvo nevos 
biznierka, 

Czionai daug vargo 
datyriau,

Beveik kas dien verkti 
turėjau, 

• 0 niekam pasiskunsti 
negalėjau,

Broliui nieko nesakiau, 
Ba ir jo bijojau, 

Ba kelis kartus mane 
pasakė, 

Ir da kuloka atsate,
Darykie kaip gaspadine 

daro, 
Prisižiurekie kaip ji 

'bizni varo, 
O kaip tu kada isztekesi, 

Bizni savo turėsi, 
Tai ir tu žinosi.
* * *

Vienas vyrelis per 
Laikraszti apsigarsino, 

Kad ji nioteres su 
blekems iszbarszkino',

O-gi vertas to buvo, 
Jeigu in moterių nagus 

pakliuvo, 
Buvo jisai vertas lazdų, 

Kad ji isz miesto iszlydetu.

pakaju ir atidarė szepa, sztai 
pamate labai gražus pinigus 
jog niekur tokiu pinigu nega
lėjo rastis, iszsirinko isz tu vi
su pinigu viena ir sugry žo pas 
ta galva o- ji vela prakalbėjo 
in ji:

— Na, Ur dabar jau iszsi
rinkai ?

Jaunikaitis su džiaugsmu at
sake:

— Dabar tai jau radau la
bai gražu pinigą.

Tada toji galva vela tare in 
ji:

— Tai dabar sugryžk ir pa
imk viena pinigą isz tu negra
žiu tai kaip sueisi su savo bro- 
lais kad turėtum ta negražu pi
nigą jiems parodyt, nes jeigu 
tu parodytum ta gražu pinigą 
tai jie da galėtu tave užmuszt 
b kada busit visi namie tada 
iszsiein.es ta gražu pinigą pa
rodyk visiems ir kad tavo mo- 
czeka pamatytu ji.

Tada tas jaunikaitis padeka- 
vojo’ tai galvai, paėmė viena 
negražu pinigą ir iszejo namo.

Kada jie suėjo visi trys in ta 
kareziama, tuojaus pradėjo tie 
du broliai, kurie tarnavo pas 
kupezius rodyt savo pinigus, o 
ir tas vyriauses parode savo 
pinigą, bet kada tie du pamate 
apipelijusi pinigą, pradėjo isz 
jo visaip juoktis. Bet kada jie 
visi trys parėjo namo, tuojaus 
pradėjo tiedu broliai rodyt sa
vo pinigus, o ir vyriauses isz- 
sieme savo ta gražu pinigą, tai 
kaip toji moezeka ji pamate 
net apalpo isz piktumo, jog jo 
pinigas daug gražesnis už jos 
sunu. Tada jau tėvas vyriausio 
sunaus norėjo jam užraszyti 
ūkia, bet to ji jo pati vela neda- 
leidžia ir ilepe užraszyt ūkia 
jos katram sunui todėl senis, 
negalėdamas atsikratyt nuo 
savo ipaczios, kuri nuolatos lie
pė užraszyt ūkia ant jos katro 
sunaus, suszauke vela visus 
tris sūnūs ir tarė:

— Na da turite eit in svie
tą ant visu metu ir už metu 
jeigu katras atsivesite gražiau
sia mergina su savim, tai jau 
tada tam teks visa ūkia.

Tada vela jie visi trys iszejo 
in svietą. Kada priėjo ta pa- 
czia kareziama, vela jie persi
skyrė: tiedu jaunseni vela nu
ėjo in ta pati miestai, o tas vy
riauses nuėjo in ta pati dvara.

Kada pribuvo jis pas ta gal
va, tai ji vela tare in ji:

— Ko reikalauji jaunikai
ti? •

0 jis atsake:
— Jieszkau vela tarnystes 

ant metu.
Ir apsakė apie viską ka tė

vas sake.
Tada, toji galva iszklausius 

apie viską tare in ji:
—■ Jeigu vela tu tai pati 

darba dirbsi, ka pernai, tai 
gausi labai puikia mergina.

Tada jis apsiėmė ta paezia 
tarnysta ir vėla jis ja kasdien 
prausė szukavo po tris kartus, 
bet ji vela per visus metus nie
ko su juom nekalbėjo.

Kada suėjo jau metai ir nu
prausė paskutini karta ja, tada 
prakalbėjo:

— Tai jalu sziandien metas 
tau ?

Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.
Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus 

gaminamas tik Andriuliu ir ju szeimynos. Tas jums užtikrina gera kokybe 
ir jusu mėgiama skoni. Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide
lius kiekius siunezia in visa Amerika ir Kanada.

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

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

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

FOUNTAIN — MICHIGAN

sėdo patogi karalaite ir tuo
jaus apsikabinus savo, mylima 
pabueziavo. Kada tieji visi pa
mate tai labai persigando ir 
puolė jiem abiem po kojų pra- 
szydami atlaidos ir norėjo. jau 
jiems užraszyt ūkia, bet jiems 
tos ukes jau nereikejo nes ka
ralaite davė jiems daug aukso 
ir taip visokiu brangiu daigtu 
kuriuos atsivežė su savim,. Po 
tam atsisveikino' jiedu visus ir 
iszvažiavo abudu in jos kara
lyste. Kada pribuvo in palo
ciu, tuojaus eme szliuba ir da 
sziandien jiedu laimingai gy
vena.

ju iszsirink sau viena.
Tada jis nuėjo in ta pakaju

ir rado tris merginas stevin- 
czias, bet kad visos buvo labai 
patogios todėl jis negalėjo isz- 
sirinkt ir sugryžo pas ta galva 
o ji tarė:

— Ar iszsirinkai sau mer
gina?

O jis atsake :
— Kad visos labai pato

gios jog asz nežinau katra isz 
ju imt!

Tada toji galva vela tare in

jog kas jos galva paims nuo to
lango kur ji gulėjo ir in ver- 
danezia smala indės tai tas ja 
iszgelbes.

Po ilgam ir meilingai kalbai 
tarė karalaite in ji:

— Sziandien asz negaliu su 
tavim eit pas tavo tėvus, tu ei- 
kie vienas, o> asz ryt atvažiuo
siu. Kada sueisi su savo bro
liais tai sakyk jog tavo pati 
rytoj atvažiuos.

Apsakė ji jam kaip pas ji at
važiuos. Tada atsisveikino 
juodu su džiaugsmu ir jauni-

— Tai dabar nueik in dvy- 
ikta pakaju, ten ir rasi tris 

merginas, tai isz tu iszsirink 
sau viena.

Bet kada jis nuėjo in ta pa
ra ju tai ir isz tu neiszsirinko 
sau, nes tos trys buvo da pa
togesnes už pirmutines ir vela 
sugryžo pas ta galva ir apsakė 
jog ir isz tu negalėjo iszsirinkt.

Tada toji galva vela tare in 
ji:

— Na tai daugiau aisz tau 
merginu del iszsirinkimo netu
riu, da viena yra, ‘bet jeigu tu 
taip padarysi kaip asz tau są
ryšiu tai gausi tu ja, o- jeigu 
ne, tai pražūsi.

Jaunikaitis prižadėjo viską 
iszpildyt, o toji galva kalbėjo 
toliaus:

Nueik in virtuvia, užkurk 
didele ugni, prikaisk pilna 
katila smalos ir viryk ta sma
la kol pradės szokt smala in 
virszu, tada paimk mane už 
plauku ir mesk in ta katila, o 
tu. žiūrėk kad petum iszeit ir 
užrakyt duris, nes jeigu nespė
si ta padaryt tai pražūsi, O' už
rakinęs duris nueik in savo pa
kaju ir lauk kol kas. pas tave 
ateis.

Tada, jis viską taip padare 
kaip ji toji galva pamokino, o 
kaip inmete jis ta galva in ka
tilai tai tekis pasidarė cypimas 
jog baisu buvo klausyt, bet 
tuojaus užrakino jis duris, ir 
nuėjo in savo pakaju. Kada pe
rėjo tas cypimas sztai atsidarė 
jo pakajaus durys ir inejo la
bai patogi pana, jog .kitos nie
kui’ nesirado kuri priėjo prie 
jo, paibueziavo ir tarė:

— Dėkui tau, mano myli
mas jog tu mane iszgelbejai. 
Ir apsakė jam apie save.

k ai t is iszejo.
Kada visi trys broliai suėjo' 

in ta paezia kareziama tuojaus 
pasisveikino ir tie du parode 
savo merginas, o vyriauses ta
rė:

—‘ Tai kas ežia jus do mer
ginos, bet kad jus mano’ pama
tytumėt, tai patogi!

Tada tie du broliai tare in 
ji:

— Tai kur tavo toji mergi
na ?

O jis atsake:
— Mano mylima ryt atva

žiuos pas mane !
Tieji iszgirde ji taip kalbant 

•pradėjo. isz jo. juoktis, bet jis 
jiems ant to nieko neatsake 
tiktai nuėjo su jais namo.

Kada pribuvo visi trys pas 
tėvus, tuojaus tiedu parode sa
vo merginas tėvams. Senis ma
tydamas jog jo vyriauses su
ims neturi ne jokios, merginos, 
tare in ji:

— Kur tavo. mergina, sūne
li?

Jis atsake:
— Mano mylima rytoj at

važiuos.
Ant rytojaus apie devinta 

valanda pamate atvažiuojant 
karieta, tada jo broliai szidi- 
jant isz jo. tarė:

— Tai jau tavo mylima at
važiuoja!

0 jis atsake:
— Dabar tik atvažiuoja jos 

tarnai.
Paskui apie dvylikta valan

da pamate atvažiuojant karie
ta, o broliai vela szidijant isz 
jo tarė:

— Na, tai jau dabar tavo 
mylima atvažiuoja.

— Taip dabar tai jau ma
no mylima atvažiuoja, kurios 
su džiaugsmu laukiu!

Ir sztai,»jam bekalbant, už-
Toji pana tai buvo užkeikta 

karalaite, jai kitados nukirto 
galva ir taip buvo užkeikta [ važiavo karieta isz kurios isz-

Sieniniai Kalendoriai 1957m.
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio 

' Dabar po 500 arba 3 už $1.35

SKAITYKIT 
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PLATINKI!!

— Taip, atsake jaunikai
tis.

— Na, tai dabar nueik in 
vienuolikta pakaju, ten tu ra
si tris merginas tai isz tu tri-

Adresas:
SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa.
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PASIAUKAVLMĄS
KARALIAUS DEL

SAVO SUNAUS
CENOVISZKUOSE laikuo- 

se gyveno labai galingas 
karalius Estus, kurio karalys
te sieke toli. Visu luomu gy
ventojai priesz ji lenkėsi ir 
jam mokėjo dideles duokles.

Turėjo, jisai tris dukteris, 
kurias nelabai mylėjo'. Kara
lius tankiai kalbėjo, karalienei, 
kodėl jam Dievas nedave su
naus. Karta ateina pas karalių 
senelis apreikszdamas jam, 
kad neužilgo susilauks sunaus. 
Karalius girdėdamas tai, labai 
nudžiugo, kad turės inpedini 
po savo mireziai.

Ir isztikruju, neužilgo jo pa
ti pagimdė jam sunu. Karalius 
ir visi padonai laibai tuom 
džiaugėsi. Ant tos garbes su- 
szauke visus, vieszpatystes ku- 
nigaikszczius, grafus ir kitus 
augsztos kilmes žmonis kad 
atvažiuotu ant didelio, bankie- 
to. Visi linksminosi, linkėdami 
karaliui laimes- ir jo sunui il
giausiu metu.

Bet ne ilgai džiaugėsi taja 
aime karaliaus. Netoli dideles 

girios gyveno, labai pikta ir už- 
vydi ragana, kurios žmonis bi
jojo kaip szetono, nes ji pada
re daug blogo, del aplinkiniu 
gyventoju. Ir sztai, kad ir pa
ežiam karaliui padaryti skaus
mą, atėjo, ir jije ant bankieto, 
ir karalius nedryso* ja iszva- 
ryti, kad jam. nepadarytu ka 
blogo.

Kada jau visi ponai buvo 
susede prie stalo ir linksmino
si, ragana atsistojus paszauke:

— Visi jus czionai susi
rinkę, linkite naujai gimusiam 
karalaicziui laimes ir ilgo gy
venimo. Asz jam taipgi isz- 
reiszkiu linkėjimą, tik ne toki 
kaip jus. Sakau jums, tasai 
vaikelis augs lyg dvideszimts 
metu, po tam mano girioje jis 
arba jo tėvas turės mirti. Tai 
pasakius, isznyko visiems isz 
akiu.

Svecziai iszgirde toki baisu 
linkėjimą laibai nulindo. Kara
tus ir karaliene iribegia in sa
vo pakiajus net apalpo isz di
delio gailesczio. Iszsiunte tar
nus kad sujieszkotu baisios ra
ganos, bet jos niekur nesura
do. Dabar visi da labiau pra
dėjo neknesti tosios raganos.

Slenka diena po dienai, me
tai po metu ir nejauti žmogau 
kaip prisiartina pabaiga gyve
nimo. Ir ne pasijuto musu ka- 
raliunas kaip daejo lyg dvide
szimts metu. Taigi szimet ar 
jisai ar jo tėvas turės mirti. 
Karalius labai nusiminė ir pa
leido in visa vieszpatyste mel
dimą, kad jeigu kas galėtu isz- 
gelbeti jo sunu nuo mirties, tai 
duos viena isz savo dukteriu

(Tasa Ant 2 puslapio)
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7* • 17. ,• MOKYKLA SUDEGUŽinios Vietines
—■ Subatoj pripuola Szv., 

Polikaro, o Tautiszka Vardine:; 
Szarko. Ir ta diena: 1939 m.J 
Barcelona miestais pasiduoda 
Ispanijos tautininkai traukia
si in kalnus nuo Komunistu; 
1951 m., Amerikos valdžia nu-; 
stato kasztu ir algų mokėjimą,! 
khd viskas dar labiau nepa-Į 
brangtu ir kad darbininkai per 
daug nereikalautu, bet nieko' 
isz viso to neiszejo; 1950 m., 
žemes drebėjimas Irau krasz
te, dvideszimts žmonių žuvo; 
1880 m., gimė garsus Amerikos 
Generolas Douglas MacArthu- 
ris, kuris buvo Armijos Sztabo 
ir Prezidento Harry Truman© 
pravarytas, už tai kad jis pra- 
sze ir reikalavo tokio karo Ko
rėjoje. -

-- Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Szv. Jono auksz., 
taipgi treczia Nedelia po Trijų 
Karalių, o Tautiszka Vardine: 
Laba, Ir ta dena: 1880 m., isz- 
radejais Thomas A, Edison pa
skelbė kad jis iszrado elektros 
szviesai pūslele; 1943 m., Ame
rikos bdmibnesziai pirma syki 
aptemdo Vokietijos kraszta su 
savo sz^szeliais ir bombarduo
ja svarbiausias vietas.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Petro Noliaskieto, ir Szv. Va- 
lerijo, o Tautiszka Vardine:• • . *Nijole. Taipgi ta diena: 1938 
m., Prez. Franklin D. Boose- 
veltas prasze bilijoną doleriu 
del dvieju mariu laivyno ant 
Atlantiko ir Pacifiko; 1871 m., 
Vokiecziai užėmė Paryžiaus 
miestą; 1948 m., baisus szailtis 
po visa musu kraszta in dvyli
ka žiemiu, mokyklos ir bažny- 
czios užsidarė, fabrikai susto
jo, nes nebuvo gana anglių ir 
aliejaus.

—• U t aru in ko pripuola Szv. 
Pranciszko, o, Tautiszka Vardi
ne: Linge. Ir ta diena: 1939 m,, 
Hitleris sutinka derintis su 
Lenkais, įpraszo Lenku pa- 
siunsti savo atstovus; 1935 m., 
Amerikos Senatas nesutinka 
pavėlinti Amerika stoti in. Pa
saulio Taryba, Teisina. v 7

MONTCLAIR, N. J. —
Gaisras sunaikino viena mo
kyklos sparna in Montclair, 
New Jersey. Gaisras siautė per 
tris valandas, ir iszrode kad 
visa Southwest Elementary 
mokykla sudegs.

Tuo laiku nebuvo mokiniu 
toje mokykloje, nes gaisras

prasidėjo dar priesz auszra. jis turi iszsikraustyti. Bet jis 
Ugniagesiai ta gaisra suvaldė,! vistiek jau buvo pasirengęs ta 
užgesino apie puse po deszimts kraszta apleisti, kai tokraszto 
isz ryto. ■ I užsienio ministeris nesutiko at-

Apie szimtas ugniagesiu naujinti jo pavelinima tame 
per visa ta laika stengiesi ta'kraszte pasilikti.
gaisra užgesinti. Pagaliau i Czia aiszkiai matyti kad 
jiems pasisekė, ir jie iszgelbejo Vengrijos Komunistai bijosi 
didesne tos mokyklos dali. Bet tiesos ir nenori kad tie laik- 
vaikams mokyklos per 
laika dabar nebus.

ir Bostone Szalta, Balta

korespondentai
kas

kur tas eroplanas randasi ir in 
kuri kraszta jis važiuoja.

SUARESZTUOTAS

kuri rasztininkai, 
į visam svietui pranesztu 
dabar tame kraszte darosi.

i EROPLANAS 
NUKRITO, 12 ŽUVO

Monaco. —
Seredos ryta garnys paliko pa
togia dukrele del Kunigaiksz- 
tienei Grace ir Kunigaikszczio 
Bainieir. Kunigaiksztiene po 
tėvais vadinasi Grace Kelly isz 
Philadelphia, Pa.

San Francisco, Calif. —
Trys Amerikos greitieji bomb- 
nesziai ‘pareita sanvaitc aplė
kė visa pasauli in 45 valandas 
ir 19 minucziu. Lėktuvai B-52 
pakilo Kalifornijos oro bazėje 
ir in ten vėl nusileido, atliko 
savo- kelione pasekmingai. Jie 
padare 24,325 mylias kelio.

Waterbury, Conn. — 
George Metesky 53 metu am- 
žiaus Lietuvis, likos suaresz- 
fuotas per FBI policija, už pa
darymą namie pagamintu 
bombų, kurie likos surasta vie- 
tuose mieste’New York. Per 
szesziolika metu penkiolika! 
žmonių buvo sužeisti nuo to
kiu 'bombų. Metesky randasi 
kalėjime.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.
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NICOSIA, CYPRUS. —
Anglijos lakunu sztabo lakū
nas yra suareseztuotas ir da
bar turės stoti priesz kariszka 
teismą. Jis yra intartas kad 
buk jis tyczia sudaužė Angli
jos greita “Jet” eroplana, 
bombneszi, kad jam nereikėtų 
skristi in Egiptą ir ten stoti in 
kąra. Tai atsitiko Lapkriczio 
menesyje.

Tas lakūnas yra karininkas 
Denris R. Kenyon, dvidsezimts 
keturiu metu amž'aus, kaplto 

j na s Canberra bombnesziu kom
panijos. Jis turėjo skristi in

i Eg pta Lapkriczio pirma die
na.

Jis yra intartas kad jis ty
čia savo eroplana sudaužė kad 
jam nereikėtų in Egiptą skris
ti.

SAPNAS MOTINOS BANKOS IMA 
SZVENCZIAUSIOS GARSINUS

; ... MALDA . . .

; Viesz. Jėzaus ir
! Motinos Szvencz.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5y2 col.
TIKTAI. 25 Cts.

Czia, 
laivas 
Charles 
kad ta 
szaltu.

mažas “tugboat” 
prakerta leda ant 
upes, Boston, Mass, 
upe visiszkai neuž-

Bostone, kaip ir kitose 
Naujos Anglijos vietose da
bar baisiai szalta, ir rodos 
bus dar szalcziau.

Price $3.00 5'“"p”"'
COLORS: Red. Black, Green, 

Blue. Gray, Copper

ISZTREMTI ISZ
VENGRIJOS

I FAIRBANK^, ALASKA. — 
Lakunu szt?bo keturiu inž nu 
eroplana”, su deszimts tuks-i 
taneziu goreziu gazolino nukri
to ir sudužo kai tik jis buvo 

! pakilęs isz Eielson Air Base. 
Dvylika vyru žuvo.

; Eroplaras B 50 bombneszis 
susprogo ir sudege, kai jis nu 
krito. Jo liekanos buvo isz 
barstytos pre du szimtu mastu į 

I skersai ir iszilgai.
Major John Orr sako kad! 

' nei vienas ant to eroplano no- i 
iszliko gyvas.

Visu vardai buvo sulaikyti GOMULKA LAIMĖJO 
j kol ju giminėms bus praneszta i 
apie ta nelaime.

Tas eroplanas buvo variuo
jamas isztirti orą ir pranesztil 
j isz kur ir kaip vejas puczia, ir 
i kiek szalczio galima tikėtis.

Lakunu sztabo virszininkai 
sako kad eroplanas dar nespė
jo pakilti in padanges, kai jis 

i staiga nukrito ir susprogo. > i —
Su szitokiais eroplanais la- ______________________

i kunu sztabas musu laikrąsz- 
cziams pranesza kokio oro gali- VIENAS SKAITO,I 7 ” jma tikėtis ir kaip szilta ar szal-! prie valgio, kitas po savo dar-; nant gulti, kai nelaime atsiti- j 

isz i bui, o kiti prie darbo. Geras . ko. 
laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi 
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu, 
lavina žmogaus protą visame.

Sziandien, laike visokiu svit. 
tiniu sumiszimu ir kariu, kada 
tiniu sumiszimu ir kariu, 
kada žinios ateina isz Eu

ta bus per kelias dienas 
anksto.

SAULE PUBLISHING CO.. 
MAHANOY CITY. PA US A

TROKAS
PARTRENKE 

ŽMOGŲ

Automobilius Ji 
Suvažinėjo

KOMUNISTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

i i
džiaugiasi kad Lenkai szi syki 
turėjo pilna proga ir laisve 
balsuoti kaip jie norėjo. Tai 
jie laisve turėjo; balsuoti kaip 

; jie norėjo ir eiti in kalėjimą, 
ar balsuoti už Gomulka ir ba- 

: dauti.

RICHMOND. VA. — Žmo- 
' gus isz Sparta, New Jersey, bu
vo užmusztas kai troikas ji par
trenkė ant vieszkelio ir paskui 
automobilius ji suvažinėjo, kai 

’ jis ėjo skersai vieszkeli. Polici- 
jantai jieszko to automobiliaus 
draiverio.

Septynios deszimts dvieju 
metu amžiaus Jacob Theobald 
su savo žmona važiavo in Plo

tiems kurie padės in ta banka 
penkis tukstanezius doleriu ar 
daugiau.

Dar kita banka veda loterija 
savo kastumeriams ir duoda 
nauja automobiliu ir pilnai pa
dengtas atostogas.

Viena Clevelando barka 
i duoda dideli žodyną ir enciklo
pedija visiems, tiems, kurie in 

’ banka padeda pustreczio szim- 
,to doleriu ar daugiau.

Tukstancziai bankos siulina 
; visokiu dovanu kad tik prisi
kalbinus kostumerius pas save.

Pirmiau retai kada skaitėme 
banku pagarsinimus laikrasz- 

■ ežiuose; bet dabar bankos taip 
i pat garsinasi kaip ir kiti biz- 
I neriai ir sztorninkai.

Kitos bankos prižada*moketi 
i pilna nuoszimti ant pinigu, jei
gu jie bus in banka indeti 
priesz menesio penkiolikta die
na; kitos sako kad jos mokes 
pilna procentą jeigu pinigai 
bus in banka indeti pirm dvi- 
deszimts pirma menesio dienia. 
(Paprastai, bankos būdavo 
moka procentą del to menesio 
jeigu pinigai būva indeti 
priesz menesio deszimta die-

, na.)
Žinoma, aiszkus dalykas, kai 

bankos dabar ima didesni nuo-
rida, ir buvo sustojęs ant nak- szimti moketi' tei ,‘W M

EROPLANAS SU
DUŽO, TRYS

ŽMONES ŽUVO
t2t4 &U&

U5*

Raimund Hoerhager, isz Sued- yra Harry Ridilla, isz Latrobe, radimo ginklu ir laivu ir pa-

Komunistu Vadai

BUDAPESZTAS, VENGRI
JA. — Vengrijos Komunistisz- 
ka valdžia insake dviem laik-| 
rasztininkam, žurnalistam kuo' 
greicziausia iszsikraustyti isz!

Tas eroplanas buvo per radi
ją praszes pagelbos priesz ket- 

vetera-1 virta valanda po pietų,

SIKBHH MIRTI

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

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

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Per paczta, 25 Centai.
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vynes in “Motei'’ prie t0 ’ ežiu sykiu yra pakelnsios savo 
vieškelio. Jo žmona sako kad'nuosz mczius ant paskolų J ir 

ant morgicziu. Dabar vargiai 
kur galima gauti paskola ar 

. morgicziu už mažiau kaip 
, pusszeszto ar pilno szeszto pro- 

Draiverys to troko yra 45įce^0, ,
metu amžiaus Grady E. Taylor, Czla alszkxal matyti, kad, 
isz Concord, North Carolina. I ”°r!’ žmones dang daug-ian pi- 
Jo trokas pirma ta žmogų par-! 
trenke bet paskui automobilius 
ji suvažinėjo.

Jacob Theobald pasimirė 
Richmond miesto ligoninėje.

jos vyras ėjo skersai ta viesz- 
. j keli iszsigerti kavos pirm ei- į

CHARLESTON, W. VA. — kada žinios ateina isz Eu 
Vengrijos. Jie jra dvideszimts, TryS žmones žuvo kai dvieju ropos, laikrasztis yra žmogaus 

i heptyniu metu amžiaus Mich- jnžinu eroplanas nukrito ir su- j geriausiu prietelium. Negana 
ael Weigall, isz Reuters laik-: (ju^0 netoli nuo Ruth miestelio,! kad ji skaito, bet mato ir pa- 
raszcziu sztabo ir keturios de- artį prįe charleston miesto. veikslus isz kares lauku, ženk- 
szimts szesziu metu amžiaus Vienas buvo sužeistas: jisblyvu ypatų, miestu, naujo isz-

deutsch Zeitung, Muencheno pa žuvo to eroplano lakūnas! veikslus nelaimiu kuriu pats 
redakcijos. clyde Hauger ir John Staccio. savo akimis negalėjo matyt.

Jiemdviem buvo insakyta teipgi isz Latrobe, Pa. Tokiu laikraszcziu yra
isz Vengrijos iszsikraustyti j “ ‘ . . .
ant rytojaus.

John MacCormack,

Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,” kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity- 

bet tojus supažindint su visokioms 
nas korespondentas isz New paskui Civil Aeronautics dar-! savo akimi kas dedasi ant viso 
York Times gavo žinia kad ir bininkai nebegalejo susekti' svieto.

CAPE MAY, N. J. — Trisde- 
szimts metu amžiaus slauge už- 
simusze netoli nuo Cape May 
Court House in New Jersey; ir 
trys kiti žmones buvo sužeisti 
kai ambulansas sudužo in stul
pą in Lancaster apygarda,

Slauve, Lucille H. Ruskow- 
sky, isz Rio Grande, N. J.,.už- 
simusze, kai jos sportiszkas au
tomobilius paslydo ant viesz- 
kelio in Middle Township ir 
apsivertė.

Policijautai sako kad ji bu
vo to trenksmo iszmesta isz sa
vo automobiliaus. Ji ant vietos 
pasimirė.

Antra nelaime atsitiko in! 
Lancaster apygarda, kur am
bulansas bevažiuodamas in 
Lancaster Osteopathic ligoni
ne su ligoniu, atsimusze in 
stulpą ir nusiverte in griovį. 
Tai atsitiko in Blue Fall, apie 
penkiolika myliu nuo Lancas
ter.

Sužeistieji yra GI meto am-

j nigu uždirba, jie daug mažiau 
: sziandien turi ir dar mažiau 
ta upi na.

Dabar jau beveik visur daug 
sunkiau isz bankos pinigu pa
siskolinti, ir kad ir kuri banka 
sutinka paskolinti, tai procen
tas jau didesnis.

Ant Gavėnios
No. 197 Graudus Verksmai 

arba, Pasibudinimas prie Ap- 
tnislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristus©. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c.,

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszgany tojaus Jezuso 
Kristus©, peraszytą isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolime 10c.

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
liau skio, su nekurtais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal-
žiaus Ponia Florence Day, isz! va rija, 15c.
Suplee, Chester apygardoje,
kurie veže in ta ligonine; am- paminti tik

Sovietu vadai, kairėje sta
lo puseje, tariasi su Kinie
cziu Komunistu vadais Mos- 
kvoje.

Isz kaires in deszine, So
vietu puseje: Komunistu 
partijos bosas, Nikiat S. 
Kruszczevas; Premieras Ni-

kolai A. Bulganinas, Anas
tas Miokyan; nepažinstamas 
žmogus; Dmitri Shepilovas 
ir Nikolai Fedorenko.

Isz deszines in kaire, ant 
Kiniecziu puses: Premieras 
Chou Enlai; nepažinstamas 
asmuo; Marshal Ho Lung,

Premierio pagelbininkas; 
Wang; Chia-Hsiang ir Kini
jos Ambasadorius Moskvoje 
Liu Syao.

Po szitos Kremlino konfe
rencijos Chou iszvažiavo in 
Lenkija su Lenkijos Komu
nistais pasitarti.

bulanso draiverys, 34 metu 
amžiaus Walter E. West, isz 
Honey Brook, buvo nuvesztas 
in Ephrata Community ligoni
ne. Jam keli szonkauliai buvo 
inlauszti.

Užsisakant knygas, reikia 
numeri. Pinigus 

siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra d'd prisiun- 
timo kasztu. Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.

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

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!
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