
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY,
An American Newspaper published in the Lithuanian Language, Į 

that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries. | 
Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $7.00; »

Year $4.00; Canada $8.00. Advertising Rates on Application, i

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A. '

r———■--------------------------------------
•DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE”
| ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

I
 Prenumerata: Suvienytose Valstijose $7.00 metams, % metu $4.00; 
In Kanada: metams $8, V2 metu $4.50; In Vokietije, Pietų Amerika, 

Skotlandije, metams $10.00. Atskiras “Saules” numeris 10 Cts.
Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO.,z
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

No. 90 ( KNTEBEIMA MATTHL ¥UNIh’k AČ’l^OE MAKCH 3,A1S79.C°!'”) gll MAHANOY CITY PA. PETNYCZIA, LAPKRICZIO 21,1958 (FRIDAY, NOVEMBER 21, 1958) V. L. Boczkowski, Kditor and Mgr. 70 METAS

Nauji Kardinolai Amerikos Trokai In Berlyną;
Sovietai Nei Nebandė Jiems 

Kelia Pastoti

Czia trys isz dvideszimts 
trijų Kardinolu, kuriuos Po
piežius Jonas Dvideszimts 
Trecziasis paskyrė Rymoje. 
Dabar Kardinolu Kolegija, 
Taryba sudaro septynios de
szimts penki Kardinolai. Tai 
didžiausias skaiczius negu 
kada pirmiau buvo.

Virszuje, kairėje, Arkivys- į 
kūpąs Cicognani, Apaszta- '

w • *11 ma tupinczio Johnny Dio Dio-I M i 8Uardi> dabar grasina atker-
JL0£j X&OBwI i S2inti visiems, kurie priesz jo

EISENHOWERIS IN
ATOSTOGAS

WASHINGTON, D. C.—
Prezidentas Eisenhoweris isz- 
važiuos in Augusta, Georgia, 
atostogų, golfą loszti. Jis keti
na iszvažiuoti Ketverge ar Su- 
bptoj ir tenai pasilikti iki po 
Dekavones Dienos.

Baltnamu Spaudos Sekreto
rius James C. Hagerty sako 
kad Prezidentas gal tenai pa
siliks ir kelias dienas po Deka
vones dienos.

Eisenhowerio žmona sykiu 
su juo važiuos. Jiedu skris ant 
Prezidento asmeniszko eropla- 
no Columbine II.

Klausimas kyla, ar Prezi
dentas ketina sugryszti in Phi-j 
ladelphija in laika del to gar- ■ 
saus Armijos-Laivyno futboles 
loszimo. Czia kas metai Ameri-, 
kos Prezidentas dalyvauja.

UNIJOS VADAI
GRASINA j

ATKERSZINTI

Vienas Ju Žulikas i 
Buvo Nuszautas ' Kai j° tevas buvo paskirtas 

 j Amerikos Konsulu in Monte- 
NEW YORK, N. Y — ; video, Uruguay, Pietų Ameri-

Neprigulmingos Unijos Bosasikoje, jis mokinosi in Jezavitu 
ir draugas nuteisto ir in kaleji- į kolegija tenai iki 1909 metu,

liszkas Vatikano Delegatas 
Amerikoje; deszineje, Arki
vyskupas Richard J. Cush
ing, isz Boston, Mass.; skaito ’ 
jam pasiunstus sveikinimus. ;

Apaczioje, Arkivyskupas 
John F. O’Hara isz Philadel- ; 
phia, Pa., pasiszneka su laik- | 
rasztininkais, kai jam buvo’ | 
praneszta kad ta garbe ir 
jam teko.

unija eina ir už tai kad vienas 
jo žulikas buvo tos kompani
jos prezidento nuszautas.

Louis Lasky, administrato
rius ir direktorius tos nepri- 
gulmingos unijos grasina vi
siems atkerszinti kurie yra 
kaip nors kalti už to žuliko, 52 
metu amžiaus Alfred Dugan. .

Keturios deszimts asztuoniu i 
metu amžiaus Malcolm White, 
Chester Cable kompanijos pre
zidentas nuszove ta buvusi ka- i 
lini, vagi ir žulika, kuris buvo į 
tos unijos pasamdintas tik ke- i 
lėta menesiu priesz ai.

Orange apygardos policijos 
virszininkas, sako kad ežia ga
li iszkilti ne tik straikos, bet ir 
riauszes ir gali būti kraujo 
praliejimas.

GARBES VERTAS 
PRALOTAS.

PHILADELPHIA, PA. — 
Naujai paskirtas Kardinolas 
John Francis O’Hara, gimęs in 
Ann Arbor, Michigan, Gegužio 
pirma diena, 1888 metuose, sū
nūs Pono John W. ir Ella 
Thornton O’Hara, pradine mo
kykla ėjo in vieszas ir parapiji
nes mokyklas in Peru, Indiana.

in Kataliku Universitetą ir in 
Szvento Kryžiaus Kolegija ir 
buvo in Kunigus inszventintas 
in szvento Kryžiaus Parapija, 
Rugsėjo devinta diena 1916m.

In Kunigus inszventintas jis 
kuri laika vikariavo Szv. Pran- 

: ciszkaus Salizieczio bažnyczio- 
■ je, Philadelphijoje. Po tam jis 
buvo paskirtas in Notre Dame! 
Universitetą, kur jis mokino 
tikėjimo ir paskui buvo paskir
tas prekybos mokslo virszinin- 
ku, po tam Universiteto vice
prezidentu ir paskiau prezi
dentu. Jis buvo Notre Dame 
Universiteto prezidentu nuo 
1933 iki 1939 metu.

1940 metais jis buvo konse- 
kruostas vyskupu Armijos ir 
Laivyno diecezijai, ir 1945 me
tuose buvo paskirtas Buffalo 
diecezijos vyskupu.

BERLYNAS, VOK. — 
Amerikos Armijos trokai da
bar vėl važiuoja isz Berlyno in 
Vakaru Vokietija ir isz ten at
gal, be jokio trukdinimo isz 
Sovietu ar Komunistu.

Tai buvo pirmieji msu armi
jos trokai ta szimto deszimts 
myliu kelione padaryti be jo? 
kio sutrukdinimo isz Sovietu 
ar Komunistu, nuo anos Petny- 
czios, kada tokie musu trokai 
buvo sustabdinti ir Sovietai 
pareikalavo kad jiems butu pa
leista tuos musu trokus iszkra- 
tyti.

Sovietai Komunistai buvo 
labai griesztai nusistatė ir gra
sino musu trokus ne tik sustab
dinti, bet ir paimti, bet dabar 
iszrodo kad jie atlyžo, ir dabar 
jau tykiau kalba ri ne taip drą
siai szokineja.

kada jis stojo in Notre Dame 
Universitetą in South Bend, 
Indiana, kur jis gavo Philoso- 
fijo-s daktaratu, 1911 metais.

kslus

Jo Eminencija Kardinolas
John Francis O’Hara

Bet czia tik pradžia; nes So
vietu Ambasada Rytu Berlyne 
staiga suszauke nepaprasta 
laikrasztininku mitinga, kur 
spėjama Sovietai tiems laik- 
rasztininkams ka nepaprasto 
pasakys.

Rytu Berlyno žmones tuo- 
jaus eme spėlioti kad Komu
nistai rengiasi nukirsti visa 
susisiekimą- tarp Berlyno ir 
Vakaru Vokietijos.

Rytu Vokietijos Komunistai 
yra nauja drąsą gave po rinki
mu per kuriuos jie laimėjo 
daugiau negu devynios de
szimts penkta nuoszimti balsu. 
(Vien tik durnius, mulkis ar 
muczelninkas butu dryses 
priesz tuos Komunistu tenai 
balsuoti).

Bet Amerika vėl rengiasi 
susisiekimą su Berlynu palai

Jis czia Užtarnavo iki 1951 
kada jis buvo pasuirtas Phila- 
delphijos Pa., archidiecizijos 
ArchivyskuLu.

Jis gerai moka Ispanu, Por
tugalu, Prancūzu, Italijonu, 
Lotynu ir Anglu kalbas.

6 ŽMOGŽUDŽIAI
PALEISTI; 31
DOVANOTA

HARRISBURG, PA. — 
Gubernatorius George M. Lea
der dovanojo trisdeszinits vie
nam prasikaltėliam, kaliniams, 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Straikos Baigtos

John D. Leary (po kaire) 
Chrysler Automobiliu Kom
panijos vice-prezidentas, ir 
Walter Reuther, Automobi-
liu Darbininku Unijos prezi
dentas czia draugiszkai pa
sisveikina Detroit mieste, po 
derybų per kurias jiedu su
sitaikė ir užbaigė straikas. 

kyti kad ir eroplanais kaip ir I 
pirmiau buvo daroma.

Sovietai norėtu kad mes to
kius eroplanus vėl variuotume 
ir kad vėl milijonus doleriu 
prakisztume del tokio susisie
kimo, bet kiti Komunistu vadai 
mato kita pavoju, kad tokis 
mums kelio in Berlyną uždą-: 
rymas duotu mums gera prie- 
žastie pristatyti tukstanezius 
eroplanu ir ne visi jie butu pre
kybiniai,, bet ju tarpe in svei
kata.

Czia vėl atsikartuoja musu 
Antro Pasaulinio Karo vadu 
baisi klaida, kai jie sutiko ant 
tokio siauro kelio, koridoriaus, 
susisiekimo tarp Berlyno ir 
laisvo pasaulio.

t3 O C3

AR MALENKOVAS 
MIRES?

Maskvos Radijas Tyli

MASKVA, RUSIJA. —
Isz Maskvos jokiu žinių nega
lima gauti, 'bet eina gandai 
New York laikrasztininku tar- 

i pe, kad buvęs Sovietu Rusijos 
Premjeras Georgi Malenkovas 
yra mires, kad jis buvo nuszau
tas.

Kai kurie vakariniu viesz- 
patyseziu dipliomatai mano, 
kad gandai kurie buvo metai 
atgal pasklidę apie Malenkovo

Keturios deszimts keturi 
tukstaneziai Chrysler kom
panijos darbininku tuojaus 
gryžo in savo darbus. Vir-
szininkai per trisdeszimts 
penkias valandas derinosi 
kol sutiko ant naujo, trijų 
metu kontrakto.

o □ o

Nors saulute labai gražiai 
szvieczia pietinėje Californi- 
jos dalyje, vienok ir sniegas 
gražiai baltuoja. Jauniems 
tai ne tik džiaugsmas, bet ir 
naujiena. Czia., szitos mer

mirti, gal nebuvo gandai bet 
tikros žinios.

Bet tuo laiku, esamasis Pre- 
mieras Nikita Chruszczevas at
žagariai užsigynė ir atkakliai 
gynė ir teige kad Malenkovas 
sveiKas ir gyvas.

Daibar žinios isz Anglijos 
“Whitehall” tai Anglijos Už
sienio Žinių Centras sako kad 
Malenkovas buvo eilinio karei
vio nuszautas kai jis nesutiko 
atsakyti in kelis klausimus.

PRASTAS
POLITIKIERIUS

Harold Stassen, Be 
Džentelmoniszkumo

WASHINGTON, D. C. — 
Ponas Stassenas nebuvo pa
kviestas in Baltuosius namus, 
bet pats pareikalavo kad Prėz. 
Eisenhoweris ji priimtu. Pasi- 
sznekejes su Prezidentu Eisen - 
howeriu, jis iszejo isz jo kam
bario ir tuojaus laikrasztinin- 
kams pradėjo iszkeikti Vice
prezidentą Nixona, Prezidento 
artima dranga. Jis sako kad 
RepublikorUi turėtu iszmesti 
Nixona ir nieko bendra su juo 
neturėti per ateinanezius Pre-! 
zidento Rinkimus.

Tai, jau isz itkro visai ne
gražu, kad tokis žmogus savo ; 
asmeniszkus kersztus taip vie- 
szai paskleistu.' i draugas.

Stassenas pralaimėjo rinki-i Maskvos radija* trumpai 
muose, ir jeigu jis yra nors pu- Į P™nesze kad Nikolai Bulgani- 
se vyro, jis turėtu nutylėti ir nas dabar ^ra atsidures su ki' 
pripažinti kad kitas už ji ge- jtais tckiais PartiJ0S niekszais> 
resnis ar intakingesnis. j prieszais, kaip Malenkovas, 

i Kaganaviczius, Molotovas ir 
Isz jo prasiszokimo, ar jis ži- Szepilovas, kurie visi dabar 

no ar ne, ar jis nori prisipažin; yra j-e garbes.
ti ar ne, jis labai gražiai patar
navo Ponui Vice-Prezidentui 
Nixonui, nes jis tik pats save 
apsiszauke.

Jis yra apszmeižes tokius1

gaites in Gorman miestą, ne
gali atsidžiaugti tpo sniegu.

Kai kur szitoje apylinkėje 
apie asztuonis colius buvo 
prisnige.

a o 40

žmones kaip Nelson Rockefel
ler!, Tautu Sanjungos Amba
sadorių Henry Cabot Lodge, 
Vidaus Sekretorių Fred Sea
ton ir Iždo Sekretorių Robert 
Be'nson.

Stassen buvo Republikonu 
partijos szviesaplaukis jaunuo
lis, kuriam visi politikos ke
liai buvo atdari, bet dabar jis 
tik sarmata daro visai parti
jai. Geriausias patarimas, jei
gu Stassenas klausytu patari
mo tai butu: “Eik namo!”

BULGANINAS,
PARTIJOS PRIESZAS

Chruszevas Ji Vieszai 
Pasmerkė

MASKVA, RUSIJA. — 
Nikolai Bulganinas buvo vie
szai pasmerktas kaipo Komu
nistu partijos prieszas, nežiū
rint to kad jis Komunistu par
tijai buvo isztarnaves net nuo 
1917 metu revoliucijos.

Buvęs Sovietu Premieras, 
Bulganinas jau ir taip buvo la
bai pažemintas ir beveik visa 
valdžia yra isz jo atimta, jis 
yra iszmestas net ir isz Komu- 
nisut partijos.

Chruszczevas ji pasmerkė 
paaiszkindamas savo septynių 
metu prekybine programa. O 
tas Bulganinas per ilgus metus 
buvo Chruszczevo szirdies

Isz visu szitu intarimu ir 
draugu pažeminimu vienas da
lykas labai aiszkus, tai yra kad 
Chruszczevas neramiai miega 
ir net savo szeszelio bijosi.
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Kas Girdėt
Vienuos mieste visi Komu

nistu virszininkai gavo isz sa
vo partijos insakraia kad jie 
turi per viena menesi iii metus 
dirbti su eiliniais darbininkais 
fabrikuose, kad jie geriau su
sipažintu su visais partijos na
riais, darbininkais, ir kad jie 
per daug nenutuktu.
į Kas panaszaus dabar ima in- 
vykti ir Komunistiszkoje Ki
nijoje, kur augszti Komunistu 
valdovai turi sykiu su eiliniais 
darbininkais dirbti.

Alaskos ’žmones, priimti in 
Amerikos Suvienytas valstijas 
nutarė pasitinsti savo pirma 
Kalėdinė dovana. Gruodžio 
pradžioje bus afveszta, in Va- 
szingtona y deszimts grdžiu 
briedlžiu isz Alaskos. Alaskos 
biznieriai, kurie szituos brie
džius padovanoja, tik viena 
sanlyiga buvo pastate, tai kad 
Vaszingtono biznieriai pam
pintu tiems, briedlžiams tinka
ma kelione isz Alaskos in Va- 
ezingtona.

Tie briedžiai dabar pribus in 
laika dalyvauti Vaszingtong 
Kalėdinėje parodoje.

Valstijos policijantai Har- 
, risburg, Pa., mieste gal labai 

norėtu ‘žinoti kad merg-palaikes 
ir paleistuves gera bizni vėl ve
dai Reading, Pa. Ir visai nesun
ku tuos saliunus ar užeigas su
sirasti, reikia tik ipasiszaukti 
taxi dr ai veri ir pasakyti ko tu 
nori, ir viskas bus tvarkoj.

Reading, Pa. mieste buvo su
sekta visa czaika munszainin- 
ku, kurie virė ir gdmino mun- 
SžaAiė.’Visi apie tai gerai žino
jo ir niekas apie tai nieko ne
darė. Dabar, kai jie buvo suim
ti, argi ne keista kad nei vie
nas policijantas nebuvo už
klaustas ka. jis apie f ai žinojo 
ir. kodėl jis nieko apie tai iki 
dabar nedaro?

' Eina gandai kad milijonie
rius Rockefeller su savo drau
gais prakiszo daugiau negu 
szeszis szimtiis penkios de
szimts tukstaneziu doleriu lai
mėti tuo® rinkimus. Toks pat 
milijonierius, bagoezius Aye- 
rell Harriman dabar Lozorių 
gieda. Jie paskyrė tik apie sep
tynios deszimts penkis luks- 
tanezius, mialindamas kad nie
kas jo negali sumuszti. Ir vie
nam ir kitam tie tukstaneziai 
ar szimtai tukstaneziu visai 
nieko nereiszkią. Rockefelle- 
riui tas pusseptintas szimtas 
tukstaneziu doleriu tai tik ma
ža taksu dalele, ir tik keliu sau- 
vaieziu ineiga.

Republikonai dabar aiszki- 
nasi kad jie nieko nepapirko ir 
maižai pinigu iszdejo ant rinki
mu ir už tai jie tuos rinkimus 
pralaimėjo. Bet visi žino kad 
Republikonai galėjo dėti szim- 
tines už kiekviena penktuką 

i kuri Demokratai galėjo susi- 
grabaliuoti.

Graikijos Karaliene, Frede- 
ricka, atsilankius in Amerika, 
kur ji buvo Prezidentu Eisen- 
howerio ir jo žmonos pavai- 
szinta ir paskip iszvažiavo pa- 
sirtiokinti ir pamatyti kaip 
Amerikiocziai m.oksliuezia4 ga
mina atomines jiegas, pasakė 
kai jai nerupi atomines bom

bos, bet jai ir jos krasztui rupi 
atomines jiegos, kad ji galėtu 
savo krasztui ka naujo1 par- 
veszti isz Amerikos kaslink 
naujausiu jiegu pasaulyje.

Agronomijos Sekretorius Ez
ra Benson laikrasztininkams 
yra. pasakęs: “Musu krasztas 
nepasieks savo tobulumo, kol 
ūkininkai turės pilna laisve sė
ti, akieti ir parduoti savo ūkio 
vaisius, taip kaip jie. nori, bei 
ne taip kaip valdžia jiems insa- 
ko. Jis sako kad kai. valdžia 
stos ūkininkams in talka ir nu
stos juos stumdinus, kaip ko
kius bernus, tai nei pramone 
nei gyvenimas nehus'tokis ge
ras, kaip jis galėtu liuli.’’

Jeigu Amerikos valdžia pa
skirtu nors puse tiek 'pinigu 
del savo naujausiu pabūklu in 
dausas, tai mes sziandien pa
siektume menuli ir gal iureng- 
tume eroplanus kurie galetji 
skristi in.menuli ir atgal, jei
gu mes tiek bilijonu doleriu 
nesz vaiste t ūme svetimiems 
krasztams.

Devynios deszimts vienas 
žmogus žuvo Alpiu kalnuose, 
Szveicarijoje, pereitais metais, 
kai jie ten atostogavo, in kal
nus lipinėjo ar po sniegą cziu- 
žinejo.

Prez. Eisenhoweris vėl va
žiuoja atostogauti; jam d'abar 
jau parti ja nerupi, nes kili tu
rės kovoti ir nemiegoti. Ir mes 
jam viso gero vėlinamo. Mes 
panasziai darytume jeigu mes 
tiek pinigu, turėtume ir tiek 
mažai darbo turėtume ir tiek 
mažai viskas mums rūpėtu. Qal 
jis, isz tikrų jų, turi už daug ka 
dekaivoti per Dekayones Diena 
kad Republikonai buvo sn- 
muszti ir už tam neroikes dau
giau rūpintis apie rinkimu vh- 
jus.

Szosziolika tukstaneziu mo
kiniu dvejose valstijose sziais 
metais belankys jokia mokyk
lai, uždai kad ju tėvai yira susi- 
pesze ir nesutinka, ant klausi
mo ka daryti su Juodukais mo
kiniais.

- • > - -
Musu naujas Szventas Tėvas 

Popiežius Jonas Dvideszimts 
treeziasis jau dabar yra paro
dęs kad jis apie daug dalyku 
rūpinsis ir kad jis tikisi daug 
atlikti. Jis ketina snszaukti vi
su Rytiniu baižnycziu vadu, 
vyskupu seimą, ir paskui jis 
yra prižadėjęs paskirti daug 
nauju Kardinolu, kuriu tarpe 
bus ir keli del Amerikos.

In Port Washington, Wis- 
cohsiii, Jonas Jushka buvo isz- 
mokines savo szuni jam atnesz- 
ti viską ka jis randa. Jis ji taip 
buvo iszmokines del medžiok
les. Bet kai ji$ pirma diena, isz- 
ejo su tuo savo szuniu in me
džiokle, jo sziiya jam parnesze 
žmogaus pinigine maszna su 
szeszios deszimts doleriu. Tai 
isz tikro ne durnas szuva!

Pypkes Durnai

Nežine
Jeigu tavo sūnūs turi 

lėta būda,
Tai nežine kas isz jo 

g. Ii Luti;
Ar sudžia, ar plumberis.

Isz Dariaus - Girėno 
Paminklo Atidengimo 
Iszkilmiu Ir Bankieto

BROOKLYN, N. Y. —Spalio 
19-ta, diena 1958m., 3:30 valan
da. popintu, Lituanicos aikszte- 
je, Union. Avė., ir Stagg ,St. 
Brooklyne, invyko musu lakū
nu“ Dariui ir Girėnui ” pasta
tyto paminklo atidengimo isz- 
kilm.es. Saulėtam orui esant 
publikos buvo iki szesziu suim
tu. Paminklo statymo Komi
teto .pirmininkas Jonas Szal- 
ti.s atidarė dienos programa, o 
Adv. Steponai Bredis Anglu 
kalboje nuszviete reikalą. Ko
mitetas parūpino geliu puoksz- 
te prie paminklo, kuria auka
vo Brone Spūdis.

Prelatas Jonas Balkumis isz 
Maspeth, N. Y., puoszniai ir 
iszdidžiai pašventino Dariaus 
-Girėno paminklą, ir pasakė 
gražia kalba. Po sziu maloniu 
ceremonija, sake Iszkilimas vė
liava ant paminklinio stiebo 
iki 45 pėdu aukszezio; Opere
tes Chorin giedant Amerikos 
himną, Panele Andonaite, 14 
metu amžiaus, skautu košt ūme 
iszkele. J. A. V., vėliava. Cho- 
riu giedant liet u vos himną 
Panele Danute Kežyte, 12 me
lu amjžiaus, Lietuviszikos spal
vos suknelėje^ lėtai iszkele Lie
tuvos tryspalva vėliava., aut to 
pat stiebo.

Pagerbimui sziu. istoriniu 
iszkilmni, skaitytas laiszkas 
Lietuvos atstovo, Juozo Kajac- 
ko, isz Washington, D. C,, ir 
iszkyiestas kalbėjo Lietuvos 
generalinis Konsulas, Jonas 
Budrys; laikraszti Darbininką 
redaktorius Paulius Yurkus. 
Sekaipas kalbėjo: Vienybes re
daktorius Juozas Tysliava, at
stovaujant laikraszti Vienybe, 
Lietuviu Taryba ir Lietuviu 
Rasztininku Draugija. Adv. 
S: Bredis skaitė laiszkus nuo 
miesto pareiigunu: Mayor 
Wagner; apskrities pirminin
ko John Uashmore; New Yorko 
Valstybes aukszcziausio teisė
jo. Anthony J. Di Giovanna; 
Parku Ofisu Komisionieriaus 
Robert Moses, kurio inpareigo- 
tas kalbėjo James Linden; J. 
A. V. Kongresso nario Victor 
L. Anfuso, už kuri kalbėjo jo 
sunūs Victor L. Anfuso, Jr.,; 
taipgi kalbėjo New Yorko Val
stybes seimelio atstovas EUw. 
S. Lentol ir vietos Demokratu 
vadasDr. Josimai H. Friedman,

Nuo organizacijų kalbėjo: 
Pasaulio Lietuviu Bendrnome- 
neiš Pirmininkas J. Šlepetys; 
Lietuviu Tautinio Akademinio1 
Sanb.urio New Yorko valdyba 
pridavė laiszka per A. Konce, 
Pirui; Amerikos Liet. Piliecziu 
Klubo Pil. Klubo Maspeth, N, 
Y., A. Matulis; Motera, Vieny
bes P-n i a, A. Petrus, atstovauja 
Amerikos Lietuviu Moterų San 
jungos 35 Kp., Linden, N. J., ir 
Lietuviu Darbininku Kataliku 
Klubas, Amerikos Lietuviu Le- 
gionio Posto Nr. .1763, D. Klin- 
ga; Dariaus-Girėno Posto Nr. 
1-mos, V. Buksznaitis; Lietu
viu Skautu Tunto, Pranas Kre-. 
zis; Tau t i n inky Klubo, V. V išk
ilius; Liet. Soc-Demokratu 19 
Kp., ir Centras, V. Kalvelis; 
Liet. Darbininku Draugijos 7- 
ta Kp., Brone Spūdis; Maspeth 
Moterų Klubo, Ag. Reiais: Pa
minklo Fondo Iždininkas, P. J. 
Montvila. Taigi dcviecpamc 
bendrai jungtis placzia lietu- 
viszka. visuomene, organizavi- 
jos, draugijos ir tos kurios ne

galėjo dalyvauti pagarbimui 
Dariaus-Girėno paminklo ati- 
d arymo išzk i 1 i n ese.

Banketas invyko ta. pat die
na. 6 vai. vak., Lietuviu Pil., 
Klubo salėje, apart kitu svie- 
cziu bankete dalyvavo Prela
tas Jonas Balkimas; Lietuvos 
generalinis Konsulas JT Bud
rys; Darbininko Reni. P. Yur
kus ir miesto Parku Depart- 
mento pareigūnas James Lin
den ir Mrs. Linden, pastarieji 
pa v i ese ja apleido sveczius ank- 
seziau.

Vėliau prie malonios nuotai
kos buvo ir kalbu, kurą i s pasa
kė Lietuviu Piliecziu Szalpos 
ir Politikos Klubo isz Pater
son, N. J., svetys Antanas Gu
doms, jam visko patiko ir jis 
iszszauke 3 kartus valio: “Pa
minklo Pastatymo Komitetui’’ 
Taipgi, pasakė tinkama kalba. 
Lietuviu Siuvėju, llniojo 54 
skyriaus pirm. V. Zaveckas ku
ri organizacija, yra aukojusi1 
$500.06 paminklo naudai. Szia. 
proga kalbėjo Lietuviu Ben- 
druonienas pirm. Jonas.Szlelpe- 
tys; Operetes Choras davė po
ra dainų. Dr. A. Petriką tarė 
žodi su auka, $10.00. Paskiau- 
sei kalbėjo Vienybes redak., J. 
Tysliava, kuris pateikė Pamin
klo Komitetui gauta auka $50, 
nuo Onos Aukstolis; to pasėkoj 
dar szie aukojo: Ona. Raulinai- 
cziute, Mr. ir Mrs. Ona. Barloff 
Vincas Kvietkus ir K/ Cziurlys 
po $10.00. Lucija Gudeliene, 
aukojo $3.00.

Banketas baigėsi su gražiu 
insipndžiu. Visa, iszkilmni eiga 
vadavayo Paminklo Statymo 
Komiteto pirmininkas Jonas 
Szaltis,

—'Paminklo Komitetas.

Platinkit “Saule”

- B - CELA'W 
Iarba pradžia į 

SKAITYMO
...ir... i; 

RĄSZYMO

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

Saule Publishing Co.,, ]! 
Mahanoy City, Pa., U.S.A. ' 
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SANŽININGA
:: DUKTĖ ::

(Task nuo 3-czio puslapio)

Sugryžusi namo .ji žengo tie
siog in motinos kambarį ir 
puolę ant karpetos szalia sofos. 
Ai loszdama savo- galva, atnt mo
tinos. keliu, ji gausiai pravirko. 
Ir įganai ilgai truko kol motjna 
sužinojo isz jos visa, istorija.

— Nesi kankink, tarė Ingie- 
ne, kaip pagaliau viską supra
to. Asz pripažystu kad tu tei? 
singai ir išmintingai pasiel
gia.!. Ąi'-gi nesidžiaugi taip 
pasielgusi ?

— Tai)), tikrai, prisipažino 
Olivija, szluotydama savo asza Buikas.

ras. Bet-gi atrodo, kad laime 
ir gerai galimybe buvo priesz. 
mane.

— Taip Apvaizdos skirta 
mudviejų naudai, meiliai iszta- 
re motina,. Žinai, mieloji, kad 
dabar jau tikrai noriu naujos 
raszomosios maszinoles. Var
totoji, žinai greitai susigadina.

— Naujas? Garsiai ir nu- 
stebusei pakartojo Olivija. 
Tam sutaupyti juk truks keli 
menesiai.

—- Tai ne ošiu tikra, atsako 
motina. Bei-g i mes ne turime 
praleisti visos dvigubai pakel
tos tavo, algos. Laikydanio>s> pu
se tavo algos per dvi. sauvaites 
drauge su mano uždarbiu, su
gebėsi m pirkti nauja, raszoma- 
ja maszinole. z

— Drauge su tavo- uždar
biu? Tai, kaip-gi? Stebėjosi 
Olivija, negalėdama visko su
prasti.

Inigiene, nieko nesakydama, 
padavė Olivijai ilga laiszka.

— Vai-je, motule, suszuko 
isz džiaugsmo Olivija, atida
rydama. kaperio. Tad tikrai di
dele perlaida atėjo szitame il
game laiszke?

1 —- Matai, kaip Apvaizda, 
musu neapleidžia,’atsake moti
na. Isz tos perlaidbs dabar ga
lėtumėm nupirkti reikalinga 
maszinole, vienok asz noriu ja 
gauti, kaip dovana isz. mylimos 
savo dukters; tada, mano ]ier- 
laida. snnaudosim mokeseziui 
už buto nuoma ir maisto pirki
mui, o. tavo- alga tanpysim ra- 
szomajai maszinelei pirkti. Ar 
sutinki su tuo?

— Žinoma, geroji motule, 
tarė Olivijai ’ džiaugsmingai. 
Asz laibai džiaugiosu ir esiii la- 
bai laiminga, kad nepirkau 
anos jau vartotos 'maszinoles. 
Tai padarius, asz nebuczian tu
rėjusi. ramybes ir ne vienos lai
mingos dienos.

— Tai tiesa, alsi liepa Ih- 
įgiene; Bet-gi per dvi ar tris 
sauvaites tu pati galėsi man 
nupirkti nauja raszomaja. ma- 
szinelo. Turint ja. man. bus žy
miai lengviau raszyti, o turint 
tokia, sanžininga dukterį, man 
yrai didelis džiaugsmas ir di
dele laime.

Praslinkus trims sanvaitoms 
motinos kambary radosi nauja 
raszomoji maszinelo. Tai buvo 
lengvute, kilnojamoji, taip, 
kad ir ligonis galėjo ja neszio- 
ti.

— Kaip žirniu in ,fh, tarė 
Olivija, tai asz jaučiu, kad 
niekada nepasiduosiu pagun
dai laikyti tai, kas man nepri
klauso.

Asz tikiu, kad szitaip isz- 
tversi iki galo, atsiliepe Ingie- 
ne. Isz mano puses, kai asz pa
žvelgsiu in ja, tai asz prisime
nu kad asz turiu iszmintinga ir 
sanžininga dukteri kuri isz 
meiles savo motinai, nepasida
vė pagundai; taip pat esiu lai
minga, kad tikrai turiu tokia 
dukteri.

—GALAS—

KATALOGAS 
, KNYGŲ

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

užsisakykite knygas Įsu 
šiito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No 161 — Kapitonas Velnias 
aprašymas, d i d e ..!/«• 

knyga, 404 puslapiu, 50c.
No.102^— Prakeikta, meilin

gas kriminaliszkas apraszy- 
rnas, 202 pus, 50o.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
;zio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
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- 
ežius 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., 20e

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Akine- 
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-

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir lindymas apie Jezu Kris
lu 20c. ''■ ■■ ' •

___________________________ £

lapių, 20c. '/
No.158—A p i e Kapitoną* 

Stormfield Danguje; Pabėgs* 
le; Kasgi Isztyre; Prigauta* 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

Kitokio* Knygos

No.l 78—Tikrausias Kabalas> 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

180%—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaue 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isa- 
guldima Kun. PiliauskiOj sn 
nekurias Naudingais Padeji 
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. 35o.

No.201—Istorija apie Amži- ; 
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir lindymas apie Jezu Krista. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių Serapbiszkas Officium. 15a

Kaip Užsisakyti ^Knygas:

Kir’ Užsisakant knygas is» 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztinb Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, (f jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirškite dadetl 
deszimtuka ekstrą del prisinn- 
timo kasztu.

Visi Moni-Ordteriai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING 00., 
Mahanoy f *4 * U. B-

kilm.es
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QLIVIJA Ingaite atsisėdusi 
prie stalo- susimanscziusi ir 

neskubėdama; skaicziavo pini
gus. Ji nesikaicziavo tam, kad
daug ju turėjo. Tai, buvo kito
kia priežastis.

— Tai turbut, klaida, tarė

szomaja. maszinele, prasitarė 
įngiene, palengva gerdama ar
bata. tai nebucziau taip išzvar- 
gusi.

— Asz tai žinau, pastebėjo 
Olivija. Asz macziau gera ma
szinele iszstatyta lange p-ardac

ji sau. Asz turiu du syk tiek 
kiek turiu gauti, man tik to vi
so puse priklauso. Ir abejoju, 
kad ponas Mieželis hutu juos1 
indejais in mano koperta. Bet 
man rodosi, kad sziandien jis 
buvo per daug užimtas ir labai 
susirupines. Girdėjau, jo žmo
na serga.

Ir po valandėlės snsimans- 
cziusi ji tarė:

Ponas Mieželis neimtu nu
skriaustas, jei pašilai k vežiau 
tuos pinigus. Jis toks turtin
gas.! Bet, ka-gi asz galvoju ir 
kokios mintys ateina man in 
galva? Blogai yra neturtingam 
■būti. Vienok reikia, kovoti su 
pagunda. Asz padabinsiu tuos 
pinigus pusiau ir indesiii in 
savo krepszėli. O, rytoj sulau
kus, asz imsiu ir sugražinsiu 
ne savo dali.

Ir jei tai butu galima tuojau 
sugražinti? Bet-gi sziandien 
szesztadienis, ir ji turi juos 
laikyti pas save iki pirmadie
nio. Ir sugalvojo tai viską lai
kyti paslaptim, kad niekas ne
žinotu; net ir motorai nieko ne
reikia, apie tai užsiminti. Varg- 
sze motina! Jos gyvenimas tik
rai sunkus ir vargingas. Ji 
stengėsi tiek daug goro pada- 
ryti.savo dukterei; vienok silp
na. jos sveikata visada sukliu
do/ kai ji pasiryžta daugiau da
ryti.

Olivija!
Tai buvo motinos balsas. Ir 

Olivija, greitai paslėpusi krep- 
szeli, paskubom nuėjo in moti
nos kambarį.

Asz prisibijau truputi, tarė 
Įngiene, Ir manau, kad krump
liai ir vėl paįgausgdeszine mano 
ranka. Y

Ir del ko-gi, motin? Klause 
Olivija. Ir ka-gi pati veikei ? O 
atrodai visai iszvargusi ir nuil
susi. Tikrai-gi nusikamavai ir 
vėl nusi varginai tais savo, ra
škymais.’

— Asz-gi norėjau pabaigti, 
atsiliepe įngiene, žinai, tai apy
saka, kgria asz buvau, pradėju
sį raszyti. Ir iszvargusia ranka 
pabraukė savo .kakta. Asz jau- 
cziuoą silpna.

— Asz atnesziu puoduką 
sziltos arbatos, tarė Olivija.

Olivijai nereikejo užtrukti. 
Netrukus ji sugryžo su puodu
ku arbatos.

•— Jeigu asz turecziau ra-

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslai! >

160 Puslapiu J;
8 col. Ilgio, 5% col. plocrio !’ 
luaiukina sapna ir kas < 
ateitojestosis. Su priedu <; 
planatu ir visokiu burtu. <Į 
Knyga in minksitos po- ![ 
pleroa vlrsseliuose. :: ![

Pinigai reikia siusti su < Į 
užsakymu:

Tiktai,. . . 11.00 |

Saule Publishing Oo., j 
Mahanoy City, Pa.,U.S.A. j

Palaiminta toji Amerika.
Kurioje randasi “Bojus’* 
Visokio sztamo ubagu:

Taut isžku, tikejimiszku, 
Politiszku ir Dievas 

žino, 
Kiek da kitokiu! 
Nepraeina dienos;
Kad ant žmogaus 
Neužkluptu kokį,

Ubagai, kolektoriai 
Binkejai auku ir kitokį.

Vos žmogus iszima 
Banka isz kiszeniaus, 

Tai vela kas tokis
Barszkina in duris, 

Arba, sulaiko ant ulyczios, 
praszydamas ■ aukos.

Nubodo žmoniems tieji 
nuolatinai ubagai, 

Ypatingai laikuose 
bedarbėje.

* * *
Ten kur Karbono paviete

• mažam pleike, 
Bobos iszdaro tikra.

biaurybe,
Dorybes jokios neturi, 
Tik kur gaus gėrimą 

žiuri, 
Katra, myli, tam ir 

valgi pataiko,
O katras nętrytina, 
Ta ant juoko laiko,

Ne gero valgio 
nepagamina.

Paneles pas save 
vadina,

Už ka vyrai fundina, 
O ju vyrai negali 

nei iszsižiot,
Ba tuojaus musztyne 

f padaro.
In savo bažnyczia

, ne eina, 
Nes ant kolektos reike 

Sako kad veluk
pinigą iszduot, 

O kunigui neduos.
* * *

Vienas savo paczia, 
su vaikais paliko, 

O pats turbut in 
pekla nuvyko.

Vargsze motore turi 
Maityti save ir vaikus,

O vyrelis pavirto in 
niekus,

Tas nedorėlis mėgsta 
dainuoti,

Isz to galėsite pažinoti, 
6 tu be giedi,

Kaip užmirszti gali 
Apie savo paczia 

ir vaikelius, 
Kokia tavo smertis 

bus!

Į

vimui. Ji yra kaip tik toki J, 
kokios nori ir prie kurios esi 
jau inpratusi. Tai kaszfuotu 
tik vienos sanvaites alga.

— Bent dabar negalima jos 
pirkti, sanprotavo jos motina. 
Netrukus reikes randa, už natna 
mokėti.

— Ir atrodo, lyg- toji ran
da. reikia kasdien mokėti, pri
dūrė Olivija.

Jos motinai nusiminusi nusi
juokė liūdna szypsena. Tai tie> 
sa, pritarė ji Olivijai. Bet-gi 
tikrybėje ji tenka tik viena 
karta per menesi mokėti. Vai, 
Olivija, asz niekados, neinsi- 
vaizdavau, kad mes abidvi tu
rėsim taip gyiventi. Gyvenime 
asz galvojau daug didingu ir 
gražiu dalyku savo dukterei.

— Nesirūpink manim, mo
tule, drąsiai atsake Olivija. 
Viskas gerai butu, jei lik pati 
butam, tvirtai ir sveika.

— Jeigu asz turecziau. ra- 
szomaja maszinele, vėl.pradė
jo įngiene, tai asz manau, kad 
mano rankraszcziai nebūtu at
mesti. Asz manau, kad kai ku
rie redaktoriai, net nepažvelge 
in ranką raszytuosius mano 
rankraszczius, gražina, juos 
man atgal.

— Ar tu, motul, manai, kad 
taip tikrai yra? Juk raszai grar 
žiausias apysakas, domėjosi 
Olivija, padrasindama savo 
motina..

■ įngiene nusiszypsojo. Kai 
taip sakai, tai visada padrąsi
ni mane ir suteiki man dides
nio pasiryžimo. Tai tarusi, In- 
giene kaire savo ranka paliete 
desziniaja, norėdama insitik- 
rinti, ar bent, kiek yTa jautri 
ir veikia.

— Turbut motinos deszinio- 
j-i. yra sustirusi? Paklausė Oli
vija gailėdama,si savo, motinos1.

Jos motina, palingavo galva. 
Ji visai man nepakencziamiai, 
pasisakė įngiene. Ir, jei gale- 
eziau, tai megincziau elektros 
.masaža; tai gal atleistu mano 
rankos krumplius, gautuosius 
nuo raszymo. Ir ji pažvelgė in 
savo rankraszeziu-s. Eidama 
miestan, pati galėsi juos isz- 
siusti, tarė jį. Bet-gi ilgainiui 
mums pritruks pinigu net 
paszto ženklams pirktis, jeį 
taip ilgiau viskas tesis ir gy
venimo sanlygo-s ne-pageres.

—■ Dar užteks visko, atsa
ke Olivija, sucziauipdama savo 
lupas. Na-gi asz eisiu miestan 
ir iszsiusiu motinos laiszkus. ..

— Tuo tarpu asz mėginsiu 
užmigti ir truputi pasilsėti, ta
re įngiene, atsiloszdama sofo
je-

Olivija skubiai apsirenge už
sidėjo skrybėlė ir pravėrė du
ris, pasirengusi indave jai 
laiszka.

— Asz bucziau; galėjos 
bent palūkėti ir sugaiszinti. 
truputi laiko, tarė laiszkane- 
szys, sziypsodamasis, kaip žen
gė tolyn.

Olivija. visai neatkreipe dė
mesio in jo szypsena. Ji tik pri
ėmė ilga stora laiszka.

— Vargsze motina, atsidu
so ji, kaip padėjo laiszka. in

ATSIMINK! Mielas Skai
tytojai, kad nuo tavęs priklau-. 
so ‘ ‘ Saules ’ ’ ateitis: Ar ja skai
tysi, ja indomausies, ar laiku 
atsilyginsi, ar ja paremsi!

stalcziu. Asz neduosiu jai laisz- 
ko kol sugrysziu. Jai bus ge
riau, jei truputi pasilsės. Ir asz 
tikrai nu.jaucz.iau, kad ten yra 
redakcijos atsakymas arba, 
rankrasztis gražinamas

Ji iszejo- in miestą, ir inmete 
motinos rankraszczius in laisz- 
ku dožo; paskui sukinėjosi, po 
krautuves", norėdama ka nors 
nusipirkti. Gryždama, namo, ji 
sustojo ties vienos, parduotu
ves langu, kur buvo pardavimu 
iszstatyto-s raszpinosios maszi- 
neles. Taip, tarpe ju buvo vie
na, kuria, jos motina buvo in
pratusi raszyti. Jeigu ji iszsi- 
galetu, tai nupirktu motinai 
dovana. Ir asz jau turiu tiek 
pinigu, kiek ji kasztuoja, pa
manė Olivija. Ir besvajodama 
ji spindaneziomis akimis vėl 
žvilgterėjo.in ta maszinele. Mo
tina, turėdama ja, taip neši
ni,uotu ir nesivargintu perra- 
szinejimais, galvojo ji.

Ta pat laika iszejo ir par
davėjas.

— Gal galeczian bent kuo 
patarnauti tamstai? Paklausei 
jis, žvelgdamas in jos akis. Tai 
puiki raszomoji maszinele, pri
dūrė.

— Ar tamistą galėtum ja 
parduot man kas sanvaite isz- 
simokant? Paklausė Olivija, 
pasiryžusi mažiau valgyti res- 
torantuose.

Pardavėjas tik nusijuokė. 
Tai ir taip pigus pirkinys! Jis 
atsakė-.

— Tikrai puiki maszinele, 
iszspnrko sakinys isz Olivijos 
lupu. Ji beveik nežinojo, ka 
pati isztare. £

■■— Taiipjyra, tikrai! Pradė
jo pardavėjas inkalbineti, ma
tydamas gera progą maszine- 
lei parduoti. Asz nemanau, 
kad tamsta galėtum rasti kur 
kitur tokia puikia ir pigia ma- 
szineje taip nepaprasta, priei
nama preke.

— Ar galėsiu dar gauti ja 
praslinkus kelioms sanvai; 
tems? Paid an se Oli v i j a.

— Praslinkus kelioms san- 
vaitems? Pakartojo pardavė
jas. Asz neužtikrinu, kad taip 
ilgai tamista ja laikysiu. Kele
tas paneliu jau teiravosi apie 
ja. Vercziau pasiskubink, ta
mista, ir neatideliok. Juk tai 
ne daug ir visai -pigiai! Ir vi
sai neabejoju, kad savo krep- 
szely turi pakankamai pinigu, 
Asz žinau kad szesztadienis 
yra algų mokėjimo diena.

Olivija paraudo ir stipriai 
silcziupo savo kropszeli. Taip, 
ji turėjo pakankamai pinigu, 
tai tiesa; vienok tie pinigai bu- 
yo ne jos, bet. svetimi. Tas par
davėjas tikrai netaszytas. Kaip 
jis gali žinoti, kiek ji turi savo 
krelpszelyje pinigu?

— Asz asz, neiszgaliu, no 
sziandien, atsake Olivija. ir 
kiek tik. galėdama greieziau 
pasiskubino nueiti szalin. Vai, 
kodėl? Kiti žmones turi dau
giau pinigu negu jiems reikia? 
Ponas Aliiezelis tikrai nepasi- 
gestu tokios smulkios sumos 
pinigai. Betgi ji jaute savyje, 
kad juos gavo per klaida. Ir 
skubėjo namo, nenorėdama pa
silikti gatvėje vienu viena, to
kiu pagundų apimta.

Ir, sulaukusi pirmadienio 
rytraeezio, lengviau atsikvėpė 
kai'p inženge in ra.ssz.tyne, ofisą. 
Ji pagaliau, gales dabar nusi
kratyti tais svetimais ir neap- 
keneziamais pinigais, kurie ro
dosi, iszdegino skyle jos krep- 
szelyje vargino ja gundanezio- 
mis mintimis.

Ji pabeldė in pono Mieželio

/ ' ' '

duris, kurias pravarė jo sekre
tore.

—< Jonas Mieželis ~ 
\nžiaves kelioms dienom- 
siliepe sekretore. Gal a - 
galeczian kuo- non 
t ami štai ?

s yra isz. 
at- 

1 asz ga- 
* ipatarnauti 

Mandagiai paklau-

l<<iszkut.i.

muši ras'Zy ti.
<‘zia įngiene giliai atsiduso. 

Asz turiu liautis bent kelioms 

< ienoms rasziusi, pridpre. Ma
no ranka tiesiog nebepaken- 
cziama.

T onas Mieželis negryžo aut
ui diegi nei trecziadieni. Ir Qli- 
\ija, gryždama namo, kai, 
I110 ta paczia. parduotuve, 
<lar lna,le lange ta. paczia 
szomaja maszinele.

Bet kuria, diena, gali jos 
11(1 uiti lange, sanprotavo Olivi- 
ja.

•'““t virtadieni ponas Mieželis 
27 jau sugryžes ir rasztineje 
• 0.10 prie savo- raszompjo sta- 

His^nme, iu bizn>io reika.

i-ip ėjo 
vis
ra-

- 'Ne, nrain. ntsate 01ivi. 
ir poskn-lmm g,,,žo prfo 
darbo.

Vakare, kaip S,lg,.yžn iwm 

ant stalelio- storus laiszkus
- Žiūrėk, tarė Ing-i^ a 

duodama Olivijai trunilpa. lai«7 
kuti. Tai yra tas, ? 

biausiaį bijolavau.
Oli\i.ja perskaito 

Jame buvo aiszkiai 
kad ranka raszytieji
ežiai neskaitomi, priimami, tik 
r aszom a.ja m a sz i nei e r a.sz v t i e""

— Juk tie redaktoriai ne vi 
Oliviji beSZil'd'Žiai? ^ravosi

- Asz manau, kad jie visi 
beveik yra toki patys, atsake 
molina. Vadinasi, reikes man 
liautis toliau raszius apysakas
- Bet-gi, motule, suszuko 

Olivija. su gailesiu. Tu negu, 
letum liautis raszinus. Jnk
ti mėgsti raszyti. pati 7oi i esi gį-

ra-
pa-

'y, ka-gi! Meilia, ^. 
. •■'i®', kai,, Olivija tatage in 
jo oil įsa,.

Ji iszdeste pinigus ant 
^omojo stalo ir' pradėjo 
’onig'va skaieziuoti.

7 vaikeli, tai ne klai- 
‘Maiep. Mieželis. Asz tik 

p 1Vu'bai PaMįau tau alga. 
dXar lk. nt?al tn0‘? Baigus. Tu 

instaig^1 l V1!8‘ubai vprta musu 

sav?;'-'“ pasWeio pinigus in 
■ “'“kr^eli ir jautusi kiek

iszsiiblaszkiusi.
— Argi tiek pat gausiu ir 

szios sanvaites pabaigoje? Pa
klausė Olivija.

— Žinoma, atsake jos darb
davys.

— Szirdingiausiai dėkoju 
tamstai, ji isztare paskubomis 
ir iszejo isz jo ofiso.

Ir, gryždama. namo, ji susto
jo ties pa.rduotuves langu. Ji 
pažvelgė- in raszoraaja 'maszi
nele. Jos jau nebuvo lange. Ne- 
sanmoningai atidarius duris, 
ji inženge in parduotuve.

— Asz manau, kad tamsta, 
atėjai gauti raszomaja maszi
nele? Paklaus pardavėjas. — 
Asz pardaviau ja, szi ryta. Asz 
pirma, inspejau ir sakiau tams
tai kad keletas paneliu sukinė
josi apie jai. Ar negaliu kuo ki
tu patarnauti tamstai?

— Ne, aeziu, atsake Olivi
jai ir iszejo.

Ir pamanyk tu man, kad tie 
pinigai priklausė jai ir ji galė
jo nupirkti ta, maszinele. Na-gi 
ji buvo parduota. Bet-gi. ji ge
rai žinojo, kad ji negalėjo ki
taip pasielgti, varginama min- 
eziu,, kad tie pinigai priklauso 
jos darbdaviui.
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Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra- 
szykite ant adreso ^Michigan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John Andrulis. 
Pres., Fountain, Michigan.

Ant Pardavimo

ŽiniosVietines
— Irena Diską vieži ut e nuo 

1025 E. Pine uly., kuri nesvei- 
kavo per koki tai laika ir gydė
si in Graduate ligonbute Phila>- 
delfijoje, pasimirė Utarninke, 
12:15 valanda popiet. Velione 
gimė Mahanojuje. Baigus Szv. 
Juozapo parapijos ir Publikos 
High School Tuoksią. Paskuti
ni karta dirbo del- City Shirt 
fabriką. Paliko savo tėvelius, 
Liudviku Diskieviczius; dvi 
seserys: Lueija, pati Edvardo 
Miliuko ir Vanda, pati Georgo 
Schmidt isz Baltimore, Md. 
Laidotuves i n vyks Sukatos 
ryta su apiegomis in Szv. Juo
zapo bažnvezioje devinta va
landa ir palaidos in parapijos 
kapinėse. Graborius L. Troš
kau skas laidos.

— Sukatoj pripuola Szv. 
Cecilijos, o Tautiszka Vardine: 
Rastenis. Ir ta diena: 1819 m., 
gimė Alary Ann Evans, raižy
toja,“ ji rasze knygas, kurias 
musu mokyklų studentai ir 
sziandien skaito; 1851 m., mirė 
auszrininkas Daktaras Jonas 
Basanaviczius.

Devynių kambariu namas. 
125 pėdu ilgio lotas, per 12L 
pėdu ploczio. Namas geram 
padėjimo. Yra karsztu vanduo 
szildomas peczius. Elektrikinis 
peczius virtuvėje. Skiepas isz- 
eimentuotas. Reiki#.- skubiai 
parduoti. Praszome kreiptis 
per telefoną Nr. 285, arba pas 
savininko Nr. 113 West Maha
noy Avė., Mahanoy City, Pa.

Day;” Ta. diena valdiszki na-, 
mai, bankai, pacztas, Publiki- 
nes ir 'Parapines mokyklos bus 
uždarytos. Kasyklai ir fabri
kai nedirbs.

— Bizniavo dalis miesto 
bus puikiai papuoszinta del 
Kalėdų Szvencziu.

— Kita sanvaite: Nedalioj 
pripuola dvideszimts szeszta 
Nedėlia po Sekminių, taipgi 
Szv. Klemenso, o Tautiszka 
Vardine: Visnomis. Ir ta diena 
.1950 m., Amerikos Slapta FBI 
policija suėmė asztuonis de
szimts szcszis Komunistu va
dus Amerikoje ir pažadėjo juos 
iszveszti isz musu kraszfa, ku
rio jie taip neapkenezia, bet

kurio jie nenori apleisti; 1339 
m., Didysis Lietuvos Kuni- 
gaiksztis Keistutis pravaro 
nuo sosto Jaunuti. «

Mahanoy City Social 
Kliukas szimet vela pastatys 
milžiniszka Kalėdų egle ant 
kampo West Centre ir Cata
wissa ulyczios, ir apszvies elok- 
trikinais žiburais.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Jono nuo Kryžiaus, o Tautisz
ka. Vardino: Rumbaudas. Ir ta 
diena: 1864-m., mirė Lietuvos 
raszytojas Simonas Daukantas 
kuris yra palikes mums daug 
isz Lietuviu ir Lietuvos parei- 
tios.

— Keturios Deszimts Va
landų Atlaidai Szvento Juoza
po bažnyczioje prasidės Nede- 
lioj Lapkriėzio Nov. 30-ta die
na ir tesis Panedelyje ir Utar- 
ninke Gruodžio Dec. 1-iria ir 
2-4ra dienomis.

— Ftarninke pripuola Szv. 
Katarinos, o Tautiszka Vardi
ne: Vismantas. Ir ta diena: 
1945 nu, Teisėjas Goklsbo- 
rough patraukė mainieriu bo
są John L. Lewisa in teismą už 
neipaklausymo; 1936 m., Japo
nija sudaro sutarti su Vokieti
ja priesz Komunistu; 1277 m., 
Sujautas Lietuvimkavedys ka
rininkas pergalėjo Kryžeivius 
ties Seinais.

Ketverge Lapkriczio 27 
ta diena, pripuola Amerikos 
Tautiszka Szvento “Dekavo- 
nes Diena — Thanksgiving

Shenandoah, Pa. —
Sena miesto gyventoja, Mare 
Margeilene, kuri gyveno pas* 
žentą ir duktere, Vincą Gu- 
revieziai nuo 132 N. Bower 
uly,. numirė Seredos ryta 3:45 
valanda in Locust Mt. ligonbu- 
te. Gimė Lietuvoje. Jos vyras 
Augustas .mirė 1921 metuose. 
Paliko du snnu: Jurgi isz Phi
ladelphia ir Kazimiera. Mary- 
lande; keturios dukterys: Mare 
Peiser ir Katre isz Philadel
phia; Blancze, pati Ernest Ha
mel, Conshohocken ir Rože, pa
ti Wm. Gurewicz, mieste, taip
gi daug anuku ir pro-anuku. 
Laidos Sulbatos ryta su apie- 
g'omis in Szv. Jurgio baižny- 
czioje’9 vai., ir palaidos in pa
rapijos kapinėse.

Cambridge, Mass. —
Dvideszimts dvieju metu am
žiaus studente isz Harvard 
Law Universiteto, ir advoka
to isz Camden, N. J., sūnūs bu
vo labai sužeistas kai taxi su- 
musze ju maža motorcikliu in 
Cambridge1, Mass. Studente, 
Eleanor Voss isž New York 
jau buvo pasimirus kai ji buvo 
nuveszta in miesto ligonine. 
Jos draugas 25 metu amžiaus 
Ira. Rabkiu, teipgi Harvard 
Law Universiteto studentas 
buvo sužeistas. Taxi draiverys, 
kuris juos suvažinėjo, nesusto
jo, bet nuvažiavo, palikdamas 
juos ant ulytzios. Bet vėliau jis 
policijantams pasidavė. Jis yra 
Francis Langone, isz Cam
bridge. Jis sako kad jis nei ne
žinojo kad jis buvo juos suva
žinėjęs, kol kiti draiveriai jam 
pasakė.

Philadelphia, Pa.—
Keturios deszimts asztuoniu 
metu amžiaus žmogus sudegė 
savo kambaryje, lovoje ant 
North Franklin ulyczios. Ug
niagesiai rado ji negyva, apie 
szeszta valanda po pietų, kai 
jie buvo paszaukti in ta vieta. 
In Hahnemann ligonine, dakta
rai isz to žmogaus drabužiu 
dažinojo kad jis buvo Clarence 
Robinson, 48 metu amžiaus. 
Ugniagesiai ta gaisra greitai 
užgesino jo kambaryje ir ne
leido liepsnas pasiekti kitus 
kambarius, isz kuriu visi bu
vo iszkraustyti.

N- Daktarai yra pasakė 
kad 12 metu jaunuolis, vaikas 
Oland 'Goldberg nėra sveiko 
proto. Jis nužudė dvieju metu 
mergaituke. Youth Study Cen
ter daktarai yra. pasakė kad 
tas vaikas nėra nei pilno, nei 
sveiko proto, ir kad jis negali 
būti patrauktas in teismą už ta 
žmogžudyste, bet turi būti pa
dėtas in silpnaprocziu instaiga 
iki gyvos galvos. Tie daktarai

KARDINOLAS
CUSHING

Kalvio Sunūs

Airi-BOSTON, MASS, 
szio ateivio, kalvio sūnūs ana 
sanvaite tapo Kardinolu; Ka
taliku Bažnyozios Karalaicziu.

Richard James Cushing-, 
Bostono naujas Kardinolas ir 
dvieju milijonu Kataliku dva
sinis vadas sako kad jis daug 
ko pasimokino isz savo kalvio 
tėvo.

Szeszios deszimts trijų metu 
amžiaus Kardinolas, kuris bu
vo paskirtas Archivyskupu 
1944 metuose, niekados nebuvo 
per toli atsiskyręs ar pasitrau
kęs nuo paprastu, darbo žmo
nių.

Tik vienas pavyzdys: kas 
metai priesz Kalėdas jis visas 
savo pareigas pastumia in szali 
ir nuvažiuoja in seneliu prie
glauda in Jamaica Plains, ir te
nai visus tuos senelius ne tik 
apdovanuoja, bet vakaruszkas 
su jais praleidžia; ir vargiai

sako kad tas jaunas vaikas du 
sykiu stengiesi save nužudinti, 
kai jis buvo suimtas už tos 
mergaitukes nužudinima.

kurios Kalėdos ar tokios vaka- 
ruszkos praejos kad jis nebutu 
Airisziszka szoki nepaszokes 
su kuria senele tuose seneliu
namuose.

Ar Ragavote

Andrulio Sūrio?

Pittston, Pa. —
Kelios, ulyczios in Fourth 
Ward Park apylinke buvo už
darytos kai žemo ingriuvo, 
virsz No. 9 mainu, kurios pri
guli. prie Pennsylvania Coal

Kitas jo paprotys; kiekviena 
meta, Kucziu vakara, laikyti 
Szventas Miszias in Massachu
setts valstijos kalėjimą kali
niams.

Jis su visu savo ingimtu

SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City. Pa.

buvo padare. Motina patelefo
navo ugniagesius, kurie grei
tai pribuvo ir užgesino ta gais
ra, Ugniagesiu virszininkas i 
Mullin gerai iszbare vaikus ir■ 
jiems pasakė kad kita syki jie' 
bus gerokai nubausti už tokius i 
szposus.

NUŽUDĖ SAVO i 
BROLI t

Nesigaili; Sako Vėl Ji 
Nužudintu

LOS ANGELES, CALIF. — 
Jaunas, asztuoniolikos metu 
amžiaus Bruce Harlow Ginn,, 
labai ramiai policijantams pri-! 
sipažino kad jis nuszove savo 
keturiolikos metu broli, ir pa
sakė kad jis ji vėl nužudintu. 
Daktarai sako kad tas vyres
nis brolis labai pavydėjo vis
ką savo jaunesniam broliui ir 
už tai jis ji nužudė.

Jie sako kad Brucė baisiai 
pavydėjo viską savo broliui 
Ted. Bruce jautiesi kad visi ji 
pamirszo ir apleido už tai kad 
visi jo.broli labiau mylėjo.

Bruce policijantams paaisz- 
kino kad jo brolis nemokėjo 
kaip apsieiti, visai szeimynai 
sarmata dare ir už tai jis turė
jo ji nužudinti.

Jo tėvas yra dekanas, augsz- 
tas virszininkas Protestonu 
bažnyczioje.

Policijantai ir teisėjai dabar 
dar nežino ar ta jaunuoli paim
ti in teismą ir kaltinti už brol-

Loszike Pagelbsti Koliekams

Loszike Rhonda Fleming, 
savanoriai pagelbininke del 
United Cerebral Palsy Asso
ciation, ežia palinksmina ke
lis koliekus nuo tos vaiku

Paralyžiaus ligos, savo na
muose in Hollywood; Ji ežia 
stengiasi iszmokinti mažaji, 
trijų metu Donnie Spray 
kaip plaukti.

Sieniniai Kalendoriai 1959m.

15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio 

OF’ Dabar po 50< arba 3 už $1.35

Adresas:

SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa.

Automobiliu Lenktynes Laimėtojas

Jeigu ne, tai užsisakykite, o 
karta paragavę, insitikinsite 
kad,

Tikrai Skanus!
Kreipkite pas savo sztornin-

“Audrulio Suris
Tinkamiausias!”

Įjavaiszinimas savo Draugu.
Del Iszvažiavimuose, Vestu-

kompanijos. Kiek buvo galima 
sužinoti, tai niekas nebuvo su
žeistas. Žeme pradėjo slinkti 
ar griūti apie deszimta valan
da isz ryto, ir apie puse po pen
kių policijos virszininkas John 
Korick insok'e nlycziu prižiūrė
tojui Carmen Marranca užda
ryti visas tas ulyczias, kad nie
kas tenai nevažiuotu. Dar per 
anksti tikrai pasakyti, bet isz- 
rodo kad namai ant tu ulycziu 
dar nėra nukentėję. Ka. mies
tas ar kompanija dabar darys 
dar turėsime palaukti ir pama
tyti. Bet policijos virszininkas 
visiems užtikrina ir visus nu
ramina kad ežia nėra niekam 
pavojaus.

Charlevoix, Mich. —
Szesziu szimtu penkiolikos pė
du prekybinis laivas “Carl D. 
Bradley” su trisdeszimts trys 
vyrais, darbininkais suskilo ir 
nuskendo in Lake Michigan 
per baisia, audra.

kuklumu, iszgirdes'kad jis bu
vo taip paąuksztintas, pastebė
jo: “Man garbe o mano žmo
nėms bus dvasine nauda.”

Jis yra gimęs, augės ir moks
lus ejes in South Boston, Mass.

VAIKAS DEGTU
KAIS PRADĖJO

GAISRA NAMUOSE

PHILADELPHIA, PA. — 
Asztuoniu metu vaikas, besibo- 
vindamas su degtukais, pade
gė savo namus.

Gaisras sudegino miegamąjį 
kambarį ant Garden Road, in 
Green Hill Farms, netoli nuo 
Lower Merion Township.

Lower Merion Township 
ugniagesiu virszininkas, Mar
shal James Mullin sako kad 
jaunuolis Timothy Boylap su 
savo broliu, devynių metu 
Coleman bovinosi su meczke-

ka arba raszykite tiesiog pas:

Michigan Farm Cheese Dairy, 
John Andrulis, Pres., 

Fountain- Mich,

vese, ar Kriksztynose, vaisin
kite Sveczius skaniais,

“Andrulio Sūriais!”

* Kas turi szirdi \ atvira, 
neras naudos niekada.

—--------n—-———

mis, degtukais kai jaunesnis 
brolis su meczke uždege keletą 
drabužiu. Jiedu nubėgo žemyn 
ir savo motinai pasakė ka jiedu

žudyste, ar paskirti ji in kurios 
nesveiko proto namus.

6 ŽMOGŽUDŽIAI 
PALEISTI; 31 
DOVANOTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kuriu tarpe randasi szeszi 
žmogžudžiai; ir jis kitus pen
kis visiszkai paleido isz kalė
jimo.

To paežiu sykiu jis permai
nė žmogžudžio Francis X. Bai
lėm pasmerkimą nuo mirties 
bausmes in buvimą ligoninėje 
iki gyvos galvos.

Szitas Bailėm buvo nužudęs 
jurininką ir jo lavonai sukapuo- 
jes ir jis prie tai prisipažino, ir 
buvo mirties bausme nuteis
tas in Delaware apygarda.

Trys valstijos daktarai po 
prisieka buvo pasakė kad tas 
žmogžudis yra sveiko ir pilno 
proto, bet dabar Pennsylvani- 
jos Gubernatorius, nepaisyda
mas nei teisėjo, nei jury žmo
nių, nei tu daktaru, nusprendė 
kad tas Bailėm nėra sveiko 
proto ir už tai negali būti nu
baustas.

Lance Reventlow yra ežia 
pasveikinamas savo drauges 
JILL S. JOHN, kai jis 
laimėjo Lagūna Seca sport- 
iszku automobiliu lenktynes 
in Monterey, Californijoje. 
Sūnūs bagoezkos Woolworth

Barboros Hutton ir bajoro 
Reventlow, jis vairavo savo 
Amerikoniszka Scarab auto
mobiliu per tas lenktynes. 
Jis tikėjosi pralenkti visus 
Europieczius szituose lenk
tynėse.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

f o kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
3 AULE ■ Mahanoy City, Pa.

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