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Isz Amerikos
90 METU SUKAKTIS

Amerikos Vaiskas 
Insteigtas

WASHINGTON, D, C. — 
Liepos septinta diena sueina 
jau devynios deszimts metu kai 
Amerikos valdžia pradėjo imti 
vyrus in vaiska. Ta Byla buvo 
Kongreso priimta 1863 metuo
se. Szita Byla buvo labai ne- 
aiszki, ir beveik visi kurie no
rėjo galėjo iszsisukti isz vaisko 
tarnybos.

Žmogus galėjo iszsipirkti už 
tris szimtus doleriu. Tai ir da
re visi kurie galėjo susirinkti 
tiek pinigu.

Tais laikais, valdžiai labiau 
reikėjo pinigu negu vyru.

Amerikoje vyrai buvo ima
mi in vaiska net nuo to laiko 
kada musu Konstitucija buvo 
nustatyta.

1792 metuose armija buvo 
ingaliota sutverti tinkama ap
sauga krasztui. Visi vyrai nuo 
asztuoniolikos iki keturios de
szimts penkių metu turėjo insi- 
raszyti in Amerikos vaiska. Ir 
kiekvienas kareivis turėjo sau 
pasirūpinti karabina ir nema
žiau kaip dvideszimts keturias 
kulkas. Vienok, nebuvo nusta
tyta jokios bausmes tiems ku
rie neprisilaikė szito instaty- 
mo. Kiekviena valstija tvarkė 
savo vaiska.

VASAROS LAIKAS
Atostogų Ir Nelaimiu 

Laikas
Vasaros laikas, kai maloni 

saulute kaitina ir beveik spir
gina, yra teipgi ir nelaimiu lai
kas.

Mes skaitėme kaip tik ana 
sanvaite, kai buvo taip szilta ir 
karszta, dvylika žmonių pri
gėrė musu apylinkėje. Ir be
skaitydami apie tas nelaimes, 
mums iszrode, kad dauguma 
ju buvo visi nereikalinga. Tik 
reikėjo biski atsargumo ir visi 

•tie žmones butu sziandien gy
vi. • ‘ h i.

Szimtai tukstancziu grumie- 
si, stumiesi yieszkeliais in pa- 
mares, in ežerus ir kalnus, in 
parkus ar in miszkus bejiesz- 
kodami vietos atsidusti, atsivė
sinti ir pasilinksminti.

Dvylika isz j u buvo pa- 
-smerkti prigerti.

Tik vienas isz ju, o gal dau- 
’• ginusia du kiti, prigėrė kur 
buvo paskirti sargai. Kiti pri- 

■ gere parko ežeruose, upeliuose, 
prūduose ar taip vandeniu už
tvenktose skylėse, kur nebuvo 
jokio prižiūrėtojo ar sargo.

Atlantic City pamarese vie
nas vyras ir dvylikos metu vai
kas iszplauke net szimta mas
tu nuo kranto, kai sargai jau 
buvo savo sargybos vietas pa-' 
like, szeszta valanda po pietų. 
Ka ežia kaltinti kad jiedu pri
gėrė?

i

Amerikos Konstitucijai Nauji Namai

Czia, viena Amerikos szei- 
mynele, tarp tukstancziu ki
tu tokiu szeimynu ir pavie
niu žmonių, kurie kasdien 
atsilanko naujus namus pa
rūpintus musu kraszto bran
giausiems rasztams kaip 
“Nepriklausomybes Paskel
bimas’’, “Amerikos Konsti
tucija’’ ir “Teisiu Byla”.

Keli isz tu kurie prigėrė bu
vo žinomi kaipo labai geri 
plaukikai, ir kiti mokėjo ne 
blogiausia plaukti.

Pasilinksminti pasimaudyti 
labai malonu ir naudinga, bet 
reikia visa tai daryti atsargiai 
ir protingai.

Valdžia kas metai pataria, 
perspėja ir praszo visu: nieka
dos neeiti maudytis vienam; 
per toli nuo kranto neiszplauk- 
ti, nesimaudyti ten kur nėra 
paskirtu prižiūrėtoju, sargu.

LIETUVIS KAREIVIS 
PASMERKTAS

Devynios Deszimts 
Devynis Metus 

Kalėjimo
COLORADO CITY, TEXAS. 

Juozas Povilas Lukas buvo 
teismo nuteistas ant devynios 
deszimts devynių metu in ka
lėjimą už vagyste ir žmogžu
dyste.

Dvideszimts metu amžiaus 
kareivis Juozas Lukas isz Ta
maqua, Pa., buvo pasmerktas 
už nužudinima gazolino stoties 
darbininko, Victor Smith, kur 
jis su draugu gavo tik keturios 
deszimts asztuonis dolerius.

Jo tėvai buvo nuvažiavę in 
Texas isz Tamaqua, kai ju vai
ko teismas prasidėjo.

Juozas buvo be pavelinimo 
apleidęs savo baze in Amarillo. 
Jis belankydamas saliunus, su
sidraugavo su devyniolikos 
metu amžiaus kareiviu Earl 
George Robertson isz Floyda
da, Texas, ir paskui jie gerokai 
inkausze, susimislino pasipini- 
guoti, ta gazolino stoti apvogti. 
Jo draugas tas Earl George 
Robertson prie visko prisipaži
no ir buvo nuteistas ligi gyvos 
galvos in kalėjimą.

Jiedu teipgi buvo kaltinami

SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKI! į

Retas kuris žino ar su
pranta kad szitas sargas, 
kuris stovi nuoszaliai tai tik 
ženklas tos sergybos szituo- 
se kambaruose. Kas vakaras 
visi szitie taip brangus rasz- 
tai yra nuleidžiame žemyn in 
didžiausius ir drueziausius 
požeminius kambarius.

□ □ □

už nužudinima taksi draiverio ; 
in Amarillo, Texas, kuri jiedu 
subadė net trisdeszimts keturis 
sykius. Bet teismas jųdviejų 
neteise už szita žmogžudyste, 
nes už ta viena žmogžudyste 
jiemdviem bus gana.

PASZAUKE
PREZIDENTĄ

Telefono Bilą Ant 
Iszmokesczio

LONG BEACH, CALIF. — I 
Valdininkai ir Prezidento D. 
Eisenhowerio patarėjai beveik 
kone sumiszo Vaszingtone ir 
nebežinojo ka bedaryti kai jie 
gavo telefono paszaukima sta- 
cziai isz Californijos del Prez. 
Eisenhowerio.

Deszimts metu mergaite, 
Mary Turh Thomas, paszauke 
Prezidentą Eisenhoweri sta-j 
ežiai isz Californijos in Vasz- . 
ingtona. Jos pusbrolis isz Ko-' 
rėjos jai per kelias sanvaites į 
neparasze laiszko, ir ji norėjo i 
Prez. Eisenhowerio paklausti: 
Kur jos tas pusbrolis randasi 
ir kodėl jis jai neparaszo?

Prezidento patarėjai jai pa
tarė pasiusti Prezidentui Ei- 
senhoweriui telegrama. Ji taip 
ir padare, ir Prezidentas pri
žadėjo jai ne už ilgo pasakyti.

Bet kai tos mergaites mamy
te dažinojo ka jos dukrele bu
vo padariusi, ji pasakė savo 
dukrelei kad ji dabar ant isz
mokesczio turės jai atmokėti 
už ta telefono bila. Ji turės sa
vo mamytei po deszimtuka kas 
sanvaite mokėti kol atmokės 
kiek tas telefono paszaukimas 
kasztavo.

Kai Eisenhoweris skiria mi
lijonus svetimiems krasztams, 
gal jis atsimins ir szita mergai - 
tuke ir paskirs kelis rublius 
“paskolos” ir jai.

2 LENKAI PRASZO 
PRIEGLAUDOS

Lenku Didžiausio 
Laivo Kapitonas Ir

Daktaras
LONDON, ANGLIJA. — 

Lenku didžiausio ir garsiausio 
“Batory” laivo kapitonas ir 
vyriausias daktaras, apleido ta 
laiva ir dabar praszosi prie
glaudos isz Anglu valdžios.

Kapitonas Jan Cwiklinski 
buvo Komunistiszkos Lenku 
valdžios iszkilmingai pagerb-, 
tas ir paaugsztintas, kai jis pa- 1 
dėjo Komunistui Gerhart Eis- 
ler pabėgti isz Amerikos.

Anglijos valdžia dabar tyria 
szito Kapitono praszyma prie
glaudos. Paprastai tokis pra
szymas yra tuoj aus priimtas, 
bet kadangi szitas Kapitonas 
yra taip atsižymejes Lenku 
Komunistu tarpe, tai Anglijos 
valdžia atsargiai dabar visa ta 
klausima svarsto. Bet iszrodo 
kad jo praszymas “bus iszpil- 
dytas” ir jis gaus ta prieglau
da. Jis dabar, kol kas, randasi 
Anglijos kalėjime.

Penkios deszimts trijų metu 
Kapitonas Jan Cwiklinski ir 
Daktaras Taklaeter apleido sa
vo laiva, “Batory” in Heb- 
burn, apie keturios mylios nuo 
Tynė upes uosto, kur tas laivas 
buvo taisomas nuo Gegužio 
menesio.

Laivas iszplauke be Kapito
no ir be Daktaro Subatoj. Jis 
plaukia staeziai in Lenkija be 
jokio sustojimo, per Pabaltijos 
juras.

Laivas ‘ ‘ Batory ’ ’ yra Lenku 
didžiausias ir garbingiausias 
laivas. Rusijos szpiegas Valen
tine Gubitchevas ant jo isz
plauke isz New York uosto, ir 
iszdavikas, Komunistas Eisler 
ant jo buvo pasikavojes, 1949 
metuose, kai Amerikos FBI 
policija jo jieszkojo. Buvo aisz- 
ku kad’to laivo virszininkai I 
prisidėjo prie to suokalbio ir 
ta iszdavika priėmė ant savo j 
laivo ir ji paslėpė.

Szitas iszdavikas Gerhart 
Eisler su tuo laivu iszplauke j 
isz Amerikos ir galutinai pa-, 
sieke Vokietija, kur jis tapo 
Komunistu propagandos vir- 
szininku. Bet dabar jis jau isz- i 
puolė isz Komunistu malones, 
ir gal ne už ilgo jis tenai bus 
išbrauktas.

Kapitonas Jan Cwiklinski, ( 
Antro Pasaulinio Karo Laivy
no didvyris, kariavo su Ali- 
jantais priesz Nacius, ir paskui Į 
užsitarnavo Lenkijos Aukso 
Kryžių, kai jis padėjo tam Ko
munistui Eisleriui pasprukti 
isz Anglijos policijos.

Dabar jo szitokis pabėgimas 
ir praszymas prieglaudos Ang 
lijoje visus nustebino. Kai jis 
savo laivo apleido, jis buvo 
Anglijos slaptos policijos seka
mas kol pats pasidavė.

Dabar .jau keturi Lenkai, ku
rie buvo augsztose Komunistu 
vietose, yra pabege ir prieglau-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

LENKAI SUARDĖ 
GELEŽINKELI

Sukilo Priesz Sovietus;
i

Visur Sukilimai
BERLYNAS, VOK. — Be- 

veik visur, kur tik Sovietai 
valdo dabar žmones sukyla 
priesz juos ir drysta paežiai ju 
valdžiai prieszintis.

Jau net ir Lenkai vieszai So
vietams pricszinasi. Sovietai 
yra suėmė keletą Lenku vadu 
ir grasina juos nuszauti, jeigu 
tie sukilimai ir straikos nesu
stos.

Vokiecziai kurie dirba ant 
geležinkelio, pargryže isz Len
kijos, sako kad Lenkai yra isz- 
arde geležinkelius, ant kuriu 
buvo vežama Sovietu kareiviai 
in Lenkija.

Sovietu kareiviai sustabdė 
straikas in Graudenz, apie sze- 
szios deszimts penkios mylios 
nuo Danzigo miesto. Bet buvo 
daug susikirtimu ant ulycziu.

Lenkai susprogdino daug 
tiltu Lenkijoje.

Sovietai pasiuntė savo ka- 
riszkas tankas tuos sukilėlius 
numalszinti.

Vengrijos sostinėje dvide
szimts asztuoni tukstaneziai 
darbininku iszejo ant straiku. 
Szeszi szimtai buvo suaresztuo- 
ta.

Magdeburg mieste penki 
straikuotoju vadai buvo pa
smerkti mirties bausme ir pen
kios deszimts buvo nuteisti ant 
ilgu metu in kalėjimus. Pusan
tro szimto dar laukia teismo.

Rytu Berlyne dabar jau sto
ka maisto, nes kai darbininkai 
visur pradėjo straikuoti, tai 
negalima nei maisto žmonėms 
pristatyti.

Pacziame Rytu Berlyno 
mieste Sovietai kareiviai uly- 
cziose miegojo, kad palaikius 
tvarka ir numalszinus sukilė
lius. Daug isz ju pasigėrė slan-

Ragina Remti Vokietija

Daktaras James B. Conant 
Amerikos Augsztas Komisi- 
jonierius Vokietijoje, aisz- 
kina Senato komisijai, Vasz
ingtone, kad Administraci
jai reikia $37,600,000 del už
imtu vietų Vokietijoje. Jis

Paveiksiininku Gražuoles

Szitos gražuoles yra pa
samdytos parodyti paveiks- 
lininku gražiausius paveiks
lus in San Francisco Civic 
Auditorija, nuo Birželio

June trisdeszimtos dienos 
iki Liepos, July penktos diė- 
nos. Trylikos krasztu pa- 
vcikslininkai dalyvaus szito- 
je parodoje.

kiojo po miestą merginu bc- 
jieszkodami.

Sovietai sako kad visi szitie 
sukilimai buvo ir yra Ameri
kos pradėti ir kurstomi. Sovie
tu laikraszcziai raszo apie tris 
Amerikieczius kurie pasileido 
isz lekianezio eroplano su pa- 
rasziutais, netoli Halle miesto 
ana Seredos vakara. Laikrasz
cziai raszo kad tie trys Ameri- 
kiecziai prisipažino kad jie bu
vo Amerikos karo sztabo pa
siusti subuntavoti žmones 
priesz Sovietus. Bet tie laik
raszcziai nepaduoda vardus tu 
suimtu Amerikiecziu. Aiszku, 
kad czia isz pirszto iszlaužta 
pasaka.

KONGRESMONO
ŽMONA NORI 

DIVORSO
SAN FRANCISCO, CALIF. 

— Sakydama kad Politika su
ardė jos gyvenimą ir trylikos 
metu amžiaus Ponia Anne Eli- 
metu moteryste, trisdeszimts 

ragina ir pataria tiek pinigu 
paskirti.

Dak. James B. Conant pa
sitraukė isz Harvard Uni
versiteto Prezidento vietos, 
szita Komisijonieriaus dar
bą Vokietijoje užimti.

zabeth Mailliard, reikalauja 
divorso nuo savo vyro, Koii- 
gresmono William S. Malliard, 
trisdeszimts penkių metu Rė- 
publikono isz San Francisco, 
California. ; . U

Ji teisėjui pasakė kad, jos 
vyras yra pasiszventes nė savo 
žmonai bet Politikai. ‘ ‘ Steng
damasis visiems intikti, jis vi
sai pamirszo kad pirm jo parei
ga yra man,” jis nusiskundė.

Laikrasztininkai norėjo pa
sikalbėti su jos, vyru, to Kon
gresmenu, bet jis labai pato
giai apleido savo vieta del ke
liu. dienu. .; .

VALIA VAŽINĖTI 
PO RUSIJA

Dipliomatams Pavėlin
ta Beveik Visur

Važiuoti
MASKVA, RUSIJA. — Ru

sija teveik visiszkai panaiki
no visus suvaržymus kaslink
važinėjimo po Rusija. Dabar 
kitu krasztu Ambasadoriams, 
Konsulams ir ju sztabams, ir 
l aikr asztininkams pavėlinta 
beveik visur važiuoti po visa 
Rusija.

Rusijos Užsienio Ministeris 
Vyacheslav M. Molotovas szi- 
taip paskelbė visiems kitu 
krasztu dipliomatams Maskvo
je.

Dipliomatams dabar valia 
važinėti po tuos krasztus, kuris 
pirmiau buvo visiems svetim- 

' taueziams uždrausti, kaip Si - 
i biras, Vidru-Azija, Ukrainas 
ir Pabaltijos Respublikos. .

Jiems dabar valia su savais 
: automobiliais iszvažiuoti isz
Maskvos ir vartuoti Rusijos 
vieszkelius.

Iszimant kelias vietas Mask- 
! voje, dipliomatams dabar va
lia visur važiuoti. Jie tik turi 
isz anksto Sovietu Užsienio 
ofisui praneszti kur jie važiuo
ja.

Amerika dabar gal panasziai 
pavėlins ir Rusijos atstovams 
czia. Jiems buvo panasziai už-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Paprastas darbo žmogelis ma
žai ko gali tikėtis kaslink tak
su sumažinimo. Bent taip 
mums dabar iszrodo!

ANIUOLAS DIEVO

Dalbar visi kalba, tariasi ir 
spėja kas bus kai paliaubos 
Korėjoje bus nustatytos’. Kaip 
su darbais'? Kaip su bizniu ?

Nors mums iszrodo kad tos 
paliaubos dar toli, vienok, ga
lima Spėti kas 'bus kai tos, ar 
tikriau sakant, jeigu tos pa
liaubos invyks.

11 1 • •

Biznis nebus toks geras kaip 
dalbar, kada visi per daug pini
gu turi ir nežino ka su jais da
ryti.

1 • •

Bet biznis suprastes nežiū
rint ar bus tos paliaubos ar ne, 
nes valdžia tyczia taip daro, 
kad biznis per daug neiszkiltu 
neiszsipustu.

Anot valdžios, visiems ’bus 
geriau jeigu biznis sumažės.

* 0 kaslink darbininku ir dar
bu, tai ir ežia valdžia norėtu 
kad butu mažiau darbu. Tada 
darbininkai geriau dirbtu, ir 
ne'butu tiek daug to “over
time”-, už kuri darbininkai 
gauna pusiau tiek daugiau ar 
net dusyk tiek daugiau mokė
ti.

Lakunu Sztabui buvo suma
žinta iszlaidos. Lakunu Szta- 
bas turi daug intekmes Kon
grese ir Senate ir lengvai nepa
siduos. Bet isiz to vargiai kas 
bus. Civiline valdžia nenusileis 
nes ji neapkenezia kariszko 
pasripries'zinimo. Lakunu szta- 
bas labai didingai visko reika
lauja ir niekam nenusileidžia.

Kai darbininkai gauna per 
daug to “overtime” su dvigu
ba alga, tai viskas tuojaus Pa
brangsta. Jeigu neimtu to 
“overtime” tai kompanijų ir 
fabrikantu krasztai sumažėtu

Mes tikimės kad už keliu 
sanvaieziu jus skaitysite lalk- 
raszcziuo’Se, kaip keliu didžiu 
ponu karininku ant Lakunu 
Sztabo gaus ragus aplaužyti. 
Keli bus pravaryti.

Unijų vadai ima skubintis 
pareikalauti didesniu algų, kol 
biznis dar gerai eina. Kiek ga
lima dabar inspeti, tai unijos 
pareikalaus nuo asztuoniu cen
tu ligi deszimtuko ant valan
dos daugiau.

———————— e

Augliu kompanijų virszinin- 
kai rengiasi pareikalauti kad 
mainieriams algos butu suma
žintos. Jie szitaip nori pareika
lauti, kad užbėgus Lewisui už 
akiu, nes jis rengiasi pareika
lauti didesniu algų!

Dar neravi eszai paskelbta, 
bet ne u'ž ilgo pacztas pabran
gins laiszku siuntimą nuo trijų 
centu ant keturiu centu.

ir viskas atpigtu. Nors taip 
valdžia iszrokuoja.

Darbininku unijos jau mato 
ka valdžia nori daryti, ir jos 
pasirengusios visomis galio
mis prieszintis.

' • •

Valdžia mislina kad visam 
krasztui butu geriau ir pramo
nei, 'bizniui daug geriau, jeigu 
mes turėtume apie pustreczio 
milijonu žmonių, darbininku 
be darbo. Kiti sako kad dar ir 
daugiau butu geriau.

Ne visa valdžia szitaip nusė
lina. Kongresas nesutinka, ar 
bent nesutiktu jeigu tikrai ži
notu ka valdžia ežia rengia.

Valdžia dabar nori suvaržy
ti pinigus, ypatingai paskolas. 
Bet to greitai negalima invyk- 
dinti. 'Nors tie kurie pardavi
nėja ar stato naujus namus1 ant 
pardavimo jau atjauczia ta pi
nigu suvaržyma, kai pabrango 
morgicziai ant nauju namu. 
Reiszkia, dabar reikia turėti 
daugiau ant rankos ir daugiau 
mokėti u'ž paskola.

Dideliu kompanijų virszi- 
ninkai dabar reikalauja mažes
niu algų, kad jiems reikėtų ma
žiau taksu mokėti. Kad iszlygi- 
nus*sau tinkama atlyginimą 
kai jie ims mažesnes algas, tai 
kompanijos jiems parūpintu 
didesnes pensijas, didesnes ap- 
draudas ne tik tiems patiems 
bet ir ju szeimynoms, ilgesnes 
atostogas už kurias kompani
jos pilnai užmokėtu. Už visa 
tai tiems kompanijų virsziniii- 
kams nereikėtų nei cento tak
su mokėti.

Iszrodo kad Demokratai ne
turės savo Metinio Seimo 1954 
metuose. Jie neturi pinigu. Jie 
yra insiskoline daugiau kaip 
du szimtu tukstanežiu doleriu, 
ir neturi nei vieno tinkamo 
kandidato. Repuiblikonai ge- . . . . . * riau stovi, turi pinigu, bet ne 
gana. Jie dabar jieszko geru 
partijos draugu, kurie -galėtu 
biski .patepti.

Bet ežia dar nematyti jokio 
pavojaus ar bėdos. Valdžios 
permaina beveik visados ka 
panaszaus atnesza.

Automobiliu fabrikai dar vis 
gamina daug, ir daug daugiau 
nauju automobiliu. Bet auto
mobiliu kompanijos, kurios tos 
automobilius pardavinėja, jau 
ima Ipa justi ta pinigu suvar
žyma. Kai kurie nusiskundžia 
kad jie jau dabar savo s'zto- 
ruose ir savo garadžiuose turi 
gana nauju automobiliu del 
ateinaneziu dvideiszimts san- 
vaieziu.

Kaslink taksu sumažinimo, 
tai jau iszrodo kad mes dabar 
turime “Bagocziu Kongresą”.

1

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

barys, — ilgas ii’ platus, o 
prie kožno lango stovėjo var
stotas su reikalingoms daig
ioms. Invcde ji p. Karolius ir 
pavedė po apglauda ii- priežiū
ra geriausiam isz savo darbi
ninku, vardu Mikolai. Visu 
darbininku akys atsikreipė ant 
jauno Kazio. Apkaito kaip ug
nis ir stovėjo kaip nudegtas 
mislidamas savyje, na ka asz 
dabar pradėsiu, nieko nemokė
damas, kaip, asz galėsiu ant 
lygybes su jais dirbt!?

Reikėjo ii’ tai žinot, jog Ka
zys būdamas namieje, tankiai 
nubėgdavo pas tekoriu (vindi- 
ninka) kur iszjocno nors isz- 
moko gerai teketi. Ir dabar 
pristatė ji prie varstoto teko- 
riszko.

Atsiduso Kazys in Dieva ir 
pradėjo kaip mokėjo. Subirz- 
gic tekinyczia, pasipili skied
ros ir druožles, visi žiurėjo ant 
jaunikaiezio, ba mistino jog tai 
yra kokis nemokantis nieko, o 
ežia vyreli akimierkoje parode 
jog kone tiek moka ka kožiias 
isz ju.

Susigėdo visi ir tarp saves 
kalbėjo:

— Kas tai už sutvėrimas1? 
Atėjo mokintis su szlapia pa
nosių ir ant kart t ei p kaip mes 
dii'banie ? Na vyrai, ir mes ne
apsileiskime, parodikime ka 
mes mokame!

Ir subirsizgejo tekoriniai 
varstotai, pasipylė skiedros ir 

druožles. O mat tam fabrike te
kinos! ne tiktai medis, taipgi 
kaulas, ragas gintaras ir taip 
toliaus. Kožnas skubino už 
viens kita ant lenktyn.

Ir nuo tos dienos darbas ėjo 
skubiai, viena, antra diena, vi
sa sanvaite, menesi ir meta, 
diibo už vienas kita lenktyn.

Mat vienas vaikinas darb- 
szius, savo pavydai i ngu darb- 
sziumu, visus padare darb- 
szais.

Pypkes Durnai

Kam ?
Kam esu in pasauli atėjės, 
Ar tam kad varga sunku kęsti? 
Kur tik buvau ka paketejes, 
Visur reikėjo vilti pamesti.
Mandyamis kad pasaulis, rojus 
Kad žmones santaikoj gyvena, 
Užtai ir asz laimes jieszkojau 
Tenai kur jos ugni kūrena.

Bet skaudžiai esu apsivylęs, 
Kad patekau in szita svietą, 
Nes vieton, kad laime pakilęs, 
Likausi vien vargo aplietas!
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Vos jukele koja Kazys in 
varstotinia, daug per tai gero 
padare už tai ir ponas Karo
lius kas kartas pradėjo ji ge
riau mylėt ir ant galo kaip loc- 
na sunu laike. Darbas jam se-
kosi, jog uct smagu žiūrėt; ne-
buvo užvilktas jokis darbas, 
visi užstelavimai buvo ant lai
ko pristatyti, o vis gražiai teiip 
drueziai, jog in trumpa laika 
gei'iausc, pono Karoliaus nsi- 
szlovino darbtuve visam Var- 
szave.
Teip pradėjo Kazys savo tuna
iti ir teip lavinosi jame per du 
metu.

Luošam laike atlankiiieje p. 
Ignotą ir p. Andriu, tai vėla 
viena sena garbori ant progos 
kuris buvo geru pažinstamu jo 
levo: Netrukus -per savo storu
lio praaugsztino visu savo 
draugus su apsiejimais ir dar
bu.

Nedėtomis ir szventomis 
dienomis, mėgo su sa vo drau
gais pasikalbėt apie mokslisz-

czio iszimta isz Lietuviszku! No.120—Dvi istorijos apie 
užlicku. Su paveikslais. 177 Valukas isz girios; Ant nemu- 
dideliu puslapiu, 35c. no. 58 pus., 20c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) I No.127—Trys istorijos apie 
talpinusi sekanti skaitymai: I Duktė Pustymu; Peleniute; 
YTa isz maiszo iszlins; Apie bo- Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.
ba ka negalėjo savo liežuvio
sulaikvt; Girtuoklis Jurgis,1

• - IGalinga ypata galybe meiles;] 
Raganiszka lazdele; Boba kaip] 
ir visos bobos; Tcipgi 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.llG—Istorija apc Sicra- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

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

kus daigius. Buvo ir toki, ka 
mate visokius miestus ir daug 
žinojo apie svetimtaueziu ap
siejimus.

Vienas isz ju buvo Prancuzi- 
jo, o jo'buvo vardas Tamoszius, 
antras Motiejus, buvo Maskvo
je, Turki jo, Vengrijo, Viedniu- 
je ir daug abudu apie viską ži
nojo. Kazys norint tuose mies
tuose nebuvo, bet isz apskaity
mo žinodamas klausė apie 
Nancy Lotaringijo ir apie ki
tokius daigius, tai net jo drau
gai jo negalėjo atsidyvyt isz 
kur jisai apie tai žino.

Karta užklausė .draugai Ka
zio :

— Isz kur tu apie ta viską 
žinai, juk tu tonais nebuvai.

— O-g'i isz knygų. Tos vis
ką parodo ir norint žmogus to
nais nebuvęs, tai knygos vis
ką parodo.

Kazys apsakė ilgai apie at- 
si'ženkliniusius vyrus isz Len
kijos, apie Jagicla, Sobieski, 
Koperniką ir taip toliaus, visi 
nusės patempia, klausė. Kada 
pabaigė vienas isz seillUUMU 
Mykolas tare in Kaži.

— Kaži, turime in tave 
praszyma.

— Na koki! Pasaky'kite.
— Meldžiame tavęs, idant 

mums apsakinetumai apie vis
ką, ha tu daug'žinai ir daug esi7 O O

skaitės.
— Gerai, jeigu tiktai nori

te. Susirinkime kas. vakaras in 
tam tikusia'vieta, kur galėsi
me pasikalbėt ir naudingas 
knygas pasiskaityt.

Visi ant to sutiko ir ateinan
ti Nedele pradėjo savo mokslą.

Szta.i ar ne puikiai Kazys 
padare? Per tai, kone visus 
draugus suvedė ‘ant gero ke-
I io.

O kad tokiu jaunikaieziu 
daug rastųsi!

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS
KNYGŲ -

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

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.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

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

Want to make some extra money?

I Now your J
^ maturing Series E Bondsi 

can earn interest .J.

^10 more yearsjt 3%!

-t- /

I OUR TEN-ye AR-OLD United States Series E Defense 
Bonds, maturing this year, can continue to earn interest 
for ten more years at an average of 3% per year, com
pounded semiannually.

And there is nothing for you to 
do to get this extra earning power 
for your Bonds. Just hold on to 
them as you have been doing!

The extended earning period applies to all Bonds—those 
you already own and those you’re now investing in. And 
every Bond you invest in now starts earning interest 
sooner and matures earlier—at 3%.

You may still redeem any Series E Bond two months 
after you get it; but smart people are holding their Bonds.

Are you investing in better-paying Defense Bonds reg
ularly through the Payroll Savings Plan where you work?

million Americans are. They know that it’s one sure 
way to save. If you’re not already one of those wise 
Americans, join the Payroll Savings Plan today. Or ask 
at your bank about the convenient Bond-A-Month Plan-

3 new money-making opportunities for you!

New Series H, J, and K Defense Bonds pay 2.76% to 3%!

If you want to get the interest on your Bonds in the 
form of current income, or if you want to invest more 
than the annual limit for E Bonds, ask at your bank for 
descriptive folders about these new Bonds:
Series H. A new current income Bond, available in denominafions of 
$500 to $10,000. Sold at par. Matures in 9 years 8 months and pays an 
average 3% interest per annum if held to maturity. Interest paid 
semiannually by Treasury check. Annual limit, $20,000.

Series J. A new 12-ycar appreciation Bond, available in denomina
tions of $25 to $100,000. Sold at 72% of par value. Pays 2.76% com
pounded semiannually if held to maturity. Annual limit, $200,000 
issue price jointly with Series K Bonds.

Series K. A new 12-year current-income Bond in denominations of 
$500 to $100,000. Pays interest semiannually by Treasury check at 
the rate of 2>.76% per annum. Sold at par. Annual limit, $200,000 issue 
price jointly with Series J Bonds.

Now even better!
Invest more in Defense Bonds!

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

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

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

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

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

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

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

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

Kitokios Knygos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

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

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 00., 
Mahanoy City, Pa., - ĮJ, S. JL
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| Aniuolas Dievo |
jęELI desetkai metu atgalios 

gyveno turtingas ūkininkas 
p/ie upes AVislos, laibai puikioj 
apylinkėje. Tuojaus ant užme
timo akies galejei pažintie jog 
toje sodyboje vieszpatauje Die
vo padėjimas: Triobos norint 
jau ne naujos, medines, bet ne 
pasisziausia, ir kone visi krei- 
gaj gėralais aptaisyti. Namas 
vidutinio didumo, stovėjo tarp 
medžiu, su baltu kaminu, o 
kuri iszrode isz tolo kaip gan
dro lizdas tarp medžiu. Ūki
ninkas tosios sodybos, buvo se
nyvas žmogus sveiko budo, 
aukszto ūgio, žila galva, o gali
ma suprast.ant rumbes, ka tu
rėjo ant kaktos, jog tai turėjo 
duotie senovės kareivis. Ir tik
rai teip buvo, ba. Steponas Bar- 
biszius, taip tasai ūkininkas 
vadinosi služyjo kitados Lan
ku vaiske. Buvo naršam karei
viu ir neviena Szveda nubaigie 
ir tame tai laike, aplaike vieno
je karėjo taja rumbe ant kak
tos, kuria iii graibu su savim 
paims.

Tasai Steponas ipriesz trisde- 
sizimts metu buvo jaunu vyru 
ir vienturcziu. Tėvai gana ne
norėja, idant pasiduotu in ka
riuomene, ypatingai jo motina 
laibai buvo tam prieszinga; bet 
viena nakti dingo, nežinojo kur 
ir apie save nedavė jokios ži
nios. Motina verkė, tėvas jiesz- 
kojo, klausinėjo, nes nieko ne 
dažinojo.

Praėjo metas suvirszium, o 
Stepono nebuvo girdėt.

Sztai viena vakaru, kada tė
vai sėdėjo ir sznekucziavo, pa- 
baladojo kas in duris ir inejo 
Steponas! Paiszoko tėvai prie 
sunaus, o jisai puolė in kojas 
ir paszauke:

— Dovanokite man, myli
mi tėveliai!

Tėvas patemyjas randa ant 
kaktos sunaus, apsiverkė ir il
gai bueziavo su asizaroms ta 
ženklą gauta ant kares.

Nuo to laiko Steponas jau 
namu neapleido; laikais, o tai 
karta ant meto nusidavinejo in 
Varszava su visokais reikalais 
kuri tėvas siuntinėjo. Visame 
tęva iszvadavo ir dirbo kaip 
darbszi bituke. Tėvai turėdami 
vienatini sūneli norėjo idant 
apsipaeziuot ir apimtu ūkia. O 
norint jam apie tai aiszkiai ne
kalbėjo, suprato Steponas ju 
norą. Pradėjo sau jieszkot 
merginos ir igeriause jam pati
ko Ona Grabsziute, duktė ne
tolimo kaimyno, Dievobaimin
ga ir dora mergina, mylima 
nuo tėvu.

In tris sanvaites invyko isz- 
kilminga svodiba ir tokiu badu 
Ona likos paiczia Stepono.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

Tėvas pavedė Simui ūkia, 
kad Dievas visame laimino, tai 
ir gerai sek esi visame, turtas 
augo, o ir vaikeliu kas metas 
pribuvinejo.

Atėjo galas gyvenimo tė
vams ir tieje konia vienas po 
antram persineszi in laimin
gesni gyvenimą. Skaudėjo Ste- 
ponuj szirdi po netekimui tėvu, 
nes susitaikias su norais Dievo 
ėmėsi prie tolesnio darbo.

Kada valkelei pradėjo pa
augi, Įeidinėjo in parapine 
mokslainc, o kuri ne per tol i 
buvo. Vietinis kunigas, klebo
nas, senelis labai mylėjo Ste
poną ir tankiai su juom kalbė
davos, ba teip doraus žmogaus, 
kokiu buvo Steponas toli rei
kėjo jieszkot.

Daraktorium buvo szviesius 
žmogus, kuris gerai mokino 
jaunuomene, jog ne vienais! iszi 
po jo rankos likos žmogum ir 
visur tiko. Už tai visi mylėjo 
kaip tęva ba apart mokinimu 
vaiku, davinėjo visiems viso
kias rodąs.

Isz vaiku, kurie ateitinejo in 
moksline buvo akyviausiu Ka
ziukas Bardiszius, sūnūs Ste
pono. Gudras tai buvo vaikiu
kas net miela buvo ant jo pa
žiūrėt. Mokinosi gerai, nes da. 
niekas negalėjo suprast ant ko 
ji ap'veizda paskirsiu!

Reikia ir tai žinot, jog baž- 
nytkiemis buvo tai ne didelis 
miestelis, o Steponiukie apie 
du vierstus gulėjo nuo mieste
lis vadinamo Kalnai.

O ka? Laikas nestovi, nes 
skubai ritosi, vienas sensta, ki
ti tarpsta, o viskas mainosi. 
Pažiurcsime-gi. dabar kas to- 
liaus su musu pažinst amais dė
josi.

Auginimas Kazio
Steponas ir Steiponiene apart 

sunaus Kazio, turėjo da duk- 
tere Jadviga ir maža suninka 
Taduka, kuris vos pradėjo 
vežliot ir tart žodelius “mama 
ir tote.”

Jadvygute mergaite kaip uo- 
gaite, turėjo jau desizimts me
tu, vaiksztinejo taipgi iri moks
line, kur apart knygino- moks
lo ir darini reikalingu inote- 
riems mokinosi, ba. darakto
riaus pati mergaites prižiuri- 
nejo už tai ir naminiu darbu 
mokino mėgsta sztriuinpeles, 
siut, siuvinet ir taip toliaus 
mokino. Norint tai d a buvo 
jauna mergiuke, bet motina vi
same iszvadavo, kada tiktai 
luoša buvo nuo mokslo.

Kazys, kaip jau žinome, 
ėmėsi in mokslą labai ir jau 
miestiszka mokslą baigė, per 
ka Steponas kalbėjo su kunigu

Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 33/4x5y2 col.
TIKTAI, 25 Cts.
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ir daraktorium ka toliau' su 
juom pradėt, ar ežia palaut ar 
leist in augsiztcsiii mokslą. Ku
nigas AVaitiekus kalbėdavo 
Steponui:

4-» X-> X-4-» 4-4-> * » * * » 4-X-M-4-4-* *

Mano mieli skaitytojai, 
Asz jums sakysiu kad 

Sziandien žmonių vargai yra. 
dideli, 

Ir daugelis skundžiasi ant 
blogu darbu ir laiku.

Kaip sakant, sziandien ponas, 
o rytoj ubagais;

Sziandien sveikas, 
Rytoj sergi;

Sziandien gyvas, 
() rytoj miręs!

Daugelis sau pamislys ir 
atsidūsiu užklaus: 

Kodėl tai taip?!
Teisybe, žmogau, nuo mirties 

nei vienas ne pabėgs, 
Bet kas1 kiszasi turto ir vargo, 

Sveikatos ir ligos,
Butu galima alpsisaugot, 
Jeigu tai butu žmonių 

Bet kada tieji saniprotaviniai 
žmonių užstos?

Simus Dievo nedaro jokio 
skirtumo tarp žmonių, 

Visi del Jo buvo vienoki. 
Mes panasziai stengsimos eiti 

pėdoms Kristaus, 
Bet kaip toki esame nuo Jojo. 
Ant. Kurio ipavydalo buvome 

sutverti!
■ Sakome isz papratimo kad 

mylime Dievą. 
Melas!

Meile Dievo iszreiszkem per 
pildymą Dieviszku prisakymu, 

O pamatas tuju prisakymu 
yra: 

Ne yra tarp mus nei žemesniu, 
nei augsztesniu,

Visi esame lygus.
Tas pamatais suprantamais 

perdėm,
Isz dvasios ir medegos, 
Ir pritaikintas pilname 

supratime, 
Del žmoniszkos gy vasties, 

Duotu laime žemiszka, 
Bet tai vis tik svajone! 

Mes, žmones, taip esame 
mažiulelei, 

Taip vargingi kad da 
Tukstancziai metu praslinks 

' kol galėsimo pasakyt: 
Žmones myli Dievą.

Džiaukiame's vienok vilczia 
Ir tuom saldžiu prijautimą, 

Kad ateis tas laikas kada, per 
tikra meile Dievo, 

Vargai žmonijos dings ir kada 
vargu ant svieto nebus. 

O dabar?
Nors pamaželi irkimes del 

dasiekimu tuju tikslu katrie 
vertybes žmogaus nedalypsti. 
Juk szios dienos Komunistai 

ir kiti “isitai” 
Geidžia sutverti rojų ant 

žemes, 
Bet kas isz to, jeigu ne eina 
parodytu keliu per Kristų,

Taji tikra. Socialistą, 
Priesiz kuri szios gadynes 
“Istai” tiek ženklina kiek

* tamsuma,
Priesz szviesa arba naktis 

priesiz diena.

Ka.zi atiduotu in Varszavine 
mokykla, kiti vėla kitaip.

Žinojo Steponas gerai jog 
kuom žmogus mokytesnis, 
tuom geresnis ir doresnis, tai 
ir ilgai nes'isvarste. Bet bijojo 
to, J°g atidavus in miestiszka 
mokykla, daug kasztuos. Ir 
kada apie tai karta kalbėjo su 
daraktorium, tas pataręs kaip 
butu geriause. Jog jisai apsi
ima mokint toliaus.

Nudžiugo Steponas labai, o 
ir pati Ona net isz džiaugsmo 
paszoko, iszgirdus jog Kazu- 

I kas toliaus mokinsis, tnojaus 
pargabeno isz Varszavo reika
lingu knygų, visokiu mapu 
apie svietą ir to visko kas buvo 
reikalinga. Nesiiąailejo Stepo
nas keliolikos rubliu ba žinojo, 
jog tas yra reikalinga del 
mokslo.

Mokslas ne ėjo taip kaip 
gimnažijo kur mokinosi apie 
viską. Kazys mokinosi kas yra 
reikailingiause žmogui ant 
svieto ir mokinosi pamatinisz- 
kai ir kad užaugias turėtu isz 
to nauda del duszios ir kūno.

Dabartės Kazys daugiau sė
dėjo pas daraktori negu pas tė
vus, o labai retai namiege.

O ka ypatingai mokinosi? 
t Mokinosi apie žeme ant kurios 
vaikszcziojame, ir jog ne yra 
toji 'žeme lekszta. kaip kokis 
plyskas kaip tai jam nudavi o 
ir kone kožnam tamsunui žeme 
iszrodo lekszta, o jisai dažino
jo, jog toji žeme yra apvali, 
kaip aipvali'S obuolys, ir kabo 
ore, kuria niekas ne laiko, 
apart Visogalingo ran ka; jog 
ant tos žemes plaukia, tukstan
cziai visokiu dideliu ir mažu 
upiu, po visokais vardais, ir m- 
plaukia in visokias mares jog 
randasi maži ir dideli kalnai, 
jog ant nekuriu augsztu kalnu 
stovi amžinas ledas ir sniegas; 
pažino per mokslą, jog randasi 
visokį žmonis ir tautos; dazi- 
nojo isz kokiu sklypu susideda 
jo locna Tėvynė; dažinojo koki 
paproeziai ir tikybe; iszmoko 
gerai savo tevyniszko kalba o 
ir Vokiszkai, Prancuziszkai po 
biski. Pasakojo namieje, jog 
toji kaitri ir szviesi saule yra 
taip didele, jog jeigu butu 
tuszczia tai musu žeme galėtu 
in ja tilpti ir teip viduryje ga
lėtu raieziotis, kaip didėlėje 
boneje žirnio grūdas. Labiause 
Kazys mėgo pasakot apie seno
vės dejes tautu: apie Pjasta, ka 
tai isz prasto ūkininko likos 
Lenku karalium, apie Bolesla
vą Krabriu, alpie Keistuta, Ge
diminą, Jagiela AVitara ir ki
tus ženklyvus valdonus.

Kazys tarpo ir lavinosi 
moksle; vėliaus mokinosi isz 
kur imasi griausmai, lietus, 
sniegai, ledai, isz kur naktis ir 
diena, dažinojo kas tai drūtis 
garo, del ko balanas kėlėsi 
augsztyn, žemiu nupuola: da
žinojo kas tai telegrafas, ir ki
tokį daigtai ant kuriu nežinan
tis žmogus žiuri kaip ant kokiu 
stebuklu, nemokėdamas sau 
iszdet kas tai galėtu but.

Džiaugėsi isz to tėvai, nes da. 
labiaus kunigas AVaitiekus, no
rint jisai moksle pralenkė sa
vo draugus, bet in puikybe ne- 
pasikeli nėjo. Noringai su jais 
draugavo ir ant visokiu klausi
mu atsakinėjo, kaip ir kokis 
daraktoris iszguldinejo Apie 
viską, nes ne tiktai jauni, bet 
ir seni labai ji mylėjo. Kas Ne-

— Jeigo turi gera galva ir 
norą in mokslą, tai tegul moki
nasi, ba mokslas artina žmogų 
prie Dievo.

Arieni kalbėjo Steponui idant
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dele ejo in bažnyczia kur Ku
nigas AVaitiekui tarnavo prie 
Szv. Misziu; ba 'žinojo jog kita
dos ir didžiausi ponai ir kuni- 
gaiksztai tarnavo prie Szv. Mi
sziu ir tai pras'zcziausiui kuni
gui.

Varduves Stepono
Kazys apart, mokslo užsimi

nėjo kitais daigtais: turėjo ji
sai savo žaiislas, bane spasabas, 
buvo tiktai vienu mokslu užsi- 
moriet.

Mėgo tankiai turėdamas lai
ko, sėdėt ipaskyrioje vietoje il
su peiluku dro'žinet, ka tėvai 
matydami kalbėjo tarp saves; 
tai kaip vaikinas ko'žnas, teip 
ir jisai mėgsta drožinet. Isz 
pradžios drožinėjo siau grin- 
czioje, o po tam sode po liepo
mis, o ant ko tėvai netemino, 
tiktai mažas Tadukas su juom 
draugavo ir prisižiurinejo kaip 
Kazukas drožinėjo.

Atėjo tuom laik diena, tėvo 
varduvių.

Tėvas da miegojo, norint 
buvo jau praszvitia gerai, Ka
zys prisiartino prie lovos ir ka 
toki padėjo ant stalelio in po- 
piera su vyniota.

Kada tėvas pabudo, persi
žegnojo ir paregėjo ant stalelio 
ka tai suvyniota, o kada at
vyniojo ipOpiera, rado puikia 
tabakierka, medinia puikiai 
iszpjia.ustyta. Buvo tai locnas 
darbas Kazio, ka dažinojas tė

vas isz džiaugsmo net apsiver
kė.

Kada atėjo kunigas AVaitie
kus su daraktorium suteikti 
vėlimus dienoje varduvių ir 
kada apžvelgi talbakierka, nu
tarė siaust Kaži mokintis1 sni- 
cerystos in Vairszava. Kunigas 
kalbėjo: Turi jau septyniolika 
meteliu, gerai iszmokintas, tai 
dideliam mieste neiszdyks. Te
gul su Dievu kelauje, o su lai
ku bus žmogum! Sunkus ir 
graudus buvo atsisveikinimais 
tėvu su vyriausiu šuneliu, ku
ris buvo deszine rankove, nes 
ka galėjo daryt, nevienas tėvas 
nenori būtie nevidonu locniaus 
kūdikio teip ir Steponas neil
gai laukdamas nusiunti Simu 
in Varszava.

Motina berengdama sūneli 
in ta dideli miestą, verke dės
tydama reikalingus daigtus. 
Viena ryta bernas nuvožė Kaži 
in artimiausia geležinkelio sto
ti, kur sodo in vagonai, trauki
nys užszvilpe ir musu Kazys 
in kėlės adynas pribuvo in 
Varszava. O kad turėjo laiiszka 
nuo kunigo, pas viena pažins- 
tama, tuojaus Kazys sedias 
ant pasamdytos doružkos nusi
davė ant padėto adresu pas 
poną Karelu, kuri prieini kaip 
locna sunu. Nevede tuojaus ji 
in fabriką, tiktai liepe pora 
dienu pasivaikszcziot po mies
tą ir apžvelgt ta, kasi yra ver
tas ap'žvelgiino. Pirmiause nu

sidavė iu artimianse bažnyczia, 
pasimeldias leidosi ulyczia isz- 
ilgai paskui po piet kita uly
czia ir teip pora dienu pažino 
sziek tiek miestą Varszava.

Antra diena, nusidavė Ka
zys in kita, narna pas poną An
drejų, pas katra ir turėjo ad
resą nuo kunigo WaitiekauS. 
Czion meiliai likos priimtas 
per poną Andriejų; sūnūs jo 
vyriausias kone vienu metu su 
Kaziu, o kuris mokinosi uni
versitete, labai ji pamylėjo ir 
tuojaus suprato su savim kaip 
tikri broliai. Isz fenais nusida
vė pas poną Ignot, pas kuri tu
rėjo laiszka nuo savo darakto
riaus. Užtiko ji apsikrovusi vi
sokiom knygom ir mechankisz- 
kom daigtais. Net Kazui akys 
pra.žibo isz džiaugsmo ir aky- 
vasties žiūrint ant to visko.

Ponas Ignotas perskaitęs 
laiszka pradėjo su juom kalbėt 
isz kurios tai kalbos suiprato, 
jog Kazys jau daug žinojo apie 
savo amata. Pamėgo ji tuojaus 
davė suprast, idant tankiai 
pas ji atsilankytu del pasimo- 
kinimo. Su džiaugsmu padeka- 
vojo Kazys ir atsisveikino 
mokinta vyra,, o kuris teip gra
žiai su juom apsiėjo.

❖ ❖ ❖ I
Fabrikas

Ant rytojaus! prasidėjo dar
bas diibtuveje pono Karoliaus. 
Dirbtuve buvo tai didelis kam-

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Žinios Vietines
Laisves. Pyszkinimas fajerkre- 
kais yra uždrausta Pennsylva- 
nijoj nes padaro daugiau ble-

— Mainieriu Vakacijos 
prasidėjo.

— Serecloj pripuola pirma | 
diena Liepos (July), tik szeszi 
menesiai ligi Nauju Metu, 1954 
taipgi ta diena pripuola Bran
giausiojo Viesz. Jėzaus Kraujo 
ir Szv. Julijo, o Tautisizka Var
dine: Gendrutis. Liepos mene- 
sis paszvenstas ant garbes 
Brangiausiojo Vieszpaties Jė
zaus Kraujo. Menulio atmai
nos: Delczia 3 diena; Jaunutis, 
10 d., Priesapilnis 18 d., Pilna
tis 26 d. Ūkininku Priežodžiai: 
Liepos menesis skaidrus, tai 
ženklina geras metas. Liepos 
kąrsztyje turi tai kept ka Rug
sėjį reik dagoti. Jeigu per Jo- 
ku'ba nelyje, bus szalta žiema. 
Koks Liepos menesis, tokis bus 
ir Sausis. Kas tame menesyje 
feizieno ne valo, tas su rezginėms 
žiema ubagus paszaro. Liepos 
pirma diena 1569 metuose, in- 
vyko Dublino Unija.

— Liepos menesis yra tik
ra vasara, saulute kaitina žmo
gus prakaituoja ir nerimauja, 
nori važiuoti kur. Beveik visi 
darbininkai jau gauna vakaci- 
jas in kalnus ar in pamares. 
Pamarese ir kalnuose koteliai 
vieszbucziai jau isz kalno turi 
visus savo kambarius pažadė
tus tiems kurie ant keliu dienu 
ar sanvaicziu pasitrauks nuo 
savo darbo ir važiuos pasi
linksminti ir pasilsėti.

Policijantai vieszkelius la
bai atsargiai daboje ir stengia
si sulaikyti tuos kurie per grei
tai važiuoja. Bet nežiūrint vi
sos tos atsargos, laikraszcziai 
jau isz anksto pranaszauja, 
kiek žmonių pražus kai jie in- 
sises in savo autohila ar kitoki 
ten lauža ir važiuos kur.

Liepos menesis turi daug 
paminėtinu dienu, kurios 
mums Lietuviams ar mums 
Amerikiecziams yra svarbios 
ir Vertos atsiminti.

, -r- Ketverge pripuola 
^zvencz. Paneles Marijos Ap
lankymo szvente, ir 'Szv. Mar
tini jono, o Tautiszka, Vardine: 
Žilvine. Taipgi ta di^na: 1378 
m., Lietuviai užjpuole Sando- 
myriu; 1900 m., Pirmutinis 
zėppelinas, lengvesnis už orą 
ęrcplanas padare pirmutine sa
vo kelione in padanges.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Leo II, o Tautiszka Vardine: 
Riote. Ir ta diena: 1908 m., 
Amerikos Laivynas insteige 
Slaugiu (nurses) szaka.

— Slavokai isz Schuylkillo 
ir Caibono pavietu laikys savo 
“Slavoku Diena” Nedėlioj, 
Liepos, July 5-ta diena, Lake
wood parke.

M Suįfbatoj Liepos, July 
4-ta diena pripuola Amerikos 
(U.S.A.) Tautiszka Diena, 
“Nepriklausomybes Diena — 
“Declaration of Independen
ce.” Redakcija “Saules” bus 
Uždaryta per visa diena, kad 
duoti proga musu darbinin
kams tailp'gi szvensti. Ir ta die
na (Liepos 4-ta) kurie szaiudo 
“ Fajerkrekius” del atminties 
liuosybes ir iszsivalinimo 
Amerikos isz po Anglijos jun- j 
go. Tėvai pridabokite savo vai
kelius idant nesusižeistu arba 
neapsidegintu, nes nuo parako i 
kraujas užsitrucina ir vaikas ; 
mirszta. Geriausia nuvesti vai- ' 
k a tuo j aus pas daktara.

Subatoj, Liepos, July 
4-ta diena, yra tai apvaiksz- 
cziojimas Amerikoniszkos

Amerikietes Nustebina Prancūzus

Jauni Prancuzukai net 
iszsižioje žiuri kaip dvi 
Amerikietes triukszmingai 
ragina savo draugus nepasi
duoti “Soccer” loszime, in 
Fontainebleau, kur Ameri- 
kiecziu Dipliomatu vaikai 
losze “Soccer” priesz jau-

PIETŲ KORIECZIAI
VIENI KARIAUS

Nesutiks Aut Tautu
Sanjungos Sanlygu

Del Paliaubų
SEOUL, KORĖJA. — Pietų 

Korėjos Prezidentas Sygman 
Rhhee yra staeziai Generolui 
Mark Clark pasakęs, kad jis 
savo kariuomenes iSztrauks isz deszimts dienu, jeigu per ta 
Tautu Sanjungos armijos, jei- iaį]<ai nevus galima susitarti.
gu Tautu Sanjunga dabar su
darys sutarti su Komunistais.

Jis staeziai yra pasakęs: 
“Pasiraszymas ant szitos su
tarties del paliaubų bus aisz- 
kus ženklas kad visos aplinky
bes yra pasikeitusios tarp ma
no žmonių ir Amerikiecziu ir 
Tautu Sanjungos.

“Asz nesuprantu,” jis toliau 
sako, “kaip mano kareiviai 
galėtu pasilikti po Tautu San- 
junges komanda. Nors man la
bai gaila taip pasakyti.”

Bet jis nors tiek prižadėjo, 
kad jis pirmiau dar pasitars ar 
bent pranesz Generolui Mark 
Clark pirm negu jis su savo ar
mijomis pasitrauks, ir savo- 
tiszkai ta kara ves. ‘

GEN. MARK CLARK

— Didžiausias geležinkeliu 
statymo inkarsztis JAV-se bu
vo 1886 metais, kada buvo pa
statyta geležinkeliu linijų 12,- 
879 myliu. Tai reiszkia, jog 
nuotolis taro San Francisco ir

dies ne kaip patrijotiszko isz- 
reiszkimo! KO MES LAUKIAME?

nūs Prancūzus. Prancūzai 
niekados nebuvo nei mate 
nei girdeje, kaip mes Ameri- 
kiecziai pasiekiame per fut
bolas loszima. Bet nežiūrint 
visu tu triukszmingu ragini
mu, Amerikiecziai buvo la
bai sumuszti tame loszime.

Jis sako kad jis dar vis turi 
vilties kad Tautu San junga ant 
tos sutarties nesutiks.

Prezidentas Rhee nustato 
tris pareikalavimus del sutar
ties:

1— Bendra sutartis su Ame
rika.

2— Pasitraukimas Tautu 
Sanjungso ir Komunistu armi
jų tuo paežiu sykiu.

3— Susitarimas kad karas 
gali vėl prasidėti po devynios

f

Tautu Sanjungos atstovai 
sako kad szitic pareikalavimai 
jokiu budu negali būti iszpil- 
dyti.

Bet Prezidentas Rhee griež
tai yra nusistatęs: “Jeigu szi- 
tie mano pareikalavimai nebus 
pagerbti, tai mano armijos pa
sitraukia isz Tautu Sanjungos 
komandos. ’ ’

Jis sako kad Tautu Sanjun- 
ga ir Amerika dabar nustato 
sanlygas Pietų Koriecziams o 
nieko nesako Sovietams ir Ko
munistams. Kam dabar suvar
žyti Korėja o ne Kinija ar Ru
sija. Jis toliau sako kad jeigu 
Amerika nori szita klausima 
iszriszti, tegu ji žiuri in Rusija 
o ne in Korėja.

Ii-
New Yorko butu buvęs sujung
tas keturioms geležinkelio 
nijomis.

Komunistu Vergai 
Atsiszneka

Mes Vis Laukiame
Amerikos valdžia taip susi

rūpinusi apie ta maža Korėja, 
kad ji nemato miszko del me
džiu.

Maskvos vergai jau iszdryso 
atsiszneketi ir sukilti priesz 
savo valdovus. Rytu Vokieti
joje, Lenkijoje, Czekoslovaki- 
joje ir Ukraine dabar viskas 
virte verda. Ir Balkanuose 
randasi tas neramumas.

Žinios isz Vokietijos parodo 
kad dabar geriausia proga pa
vergtiems padėti ir Maskvai 
gerai kirsti.

Mes daug esame pirmiau 
girdeje apie ta diena kada 
Maskvos vergai sukils priesz 
savo išnaudoto jus, apie tai 
kaip mes jiems stosime in pa- 
gelba ir iszlaisvinsime visa pa
sauli. Kur dabar visi tie gražus 
pasižadėjimai?

Bermudos konferencija tu
rėjo invykti Birželio (June) 
menesyje, bet buvo atidėta iki 
Liepos (July) asztuntos die
nos. Tai vietoj kad mos tuo- 
ja,us reikalautume Austrijos- 
Vokietijos sutarti, Anglijos 
Ministeris Winston Churchill- 
is nutarė da biski pavasaruoti, 
pavažinėti, pirm negu pradės 
tartis.

Toje Bermudos konferenci
joje, be abejo, daug laiko bus 
praleisti besitariant apie vie
nos mažos tautos Prezidento, 
Syngman Rhee, pasiprieszini- 
ma ar klaida. O maža kas bus 
pasakyta apie visos Europos 
vergus, kurie dabar daro kaip 
tik ta ka mes norėjome kad jie 
darytu.

Jau beveik septyni metai kai 
Europos žmones nesza ta rau- 
duona vergijos junga, ir dabar 
jie nori to jungo nusikratyti! 
O mes jiems in talka stojame 
tik su “Amerikos Balsu,” su 
saldžiais ir tuszcziais žodžiais.

Kai skaitome apie tuos suki
limus priesz Sovietus, atsimin
kime kad mes tik maža dalele 
tikru žinių gauname. Atsimin
kime kad Sovietai velniszkai 
gerai moka kaip atkerszinti. 
Bet, tie pavergtieji žmones da
bar nepaiso ir nesibijo kad ir 
baisiausiu kankinimu, jie vie- 
szai parodo savo pasiprieszini- 
ma, nors tokis pasirodymas 
jiems paezia gyvastį kasztuoja.

Atsiminkime, kaip Hitleris 
atkerszino tiems kurie norėjo 
ji nudėti,1944 metuose. Nors 
jau tuo laiku jis buvo isz visu 
pusiu puolamas, jis vistiek su
spėjo visus tuos savo prieszus 
nukankinti, nudėti. O Sovie
tai, Komunistai yra daug žve- 
riszkesni negu Naciai buvo.

Jau ana vasara ėjo gandai 
kad Rytu Vokiecziams ligi gy
vo kaulo inkiro Sovietiszka 
valdži.a ir kad jie jau tada ren-

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

giesi sukilti. Augsztas Vaka
ru Vokietijos valdininkas bu
vo pe rnai pasakęs, kad Sovie
tai bus iszmesti isz Vokietijos, 
ir kad tam darbui nereikes 
Amerikos kareiviu, bet tik 
Amerikos pritarimo.

O dabar mes rengiame Eu- 
rojos armija, ginkluojame tuos 
krasztus kurie nenori ginkluo
tis, o nei rankos nepakeliame 
padėti tiems kuriems musu pa- 
gelba da bar verktinai reika
linga. Mes Ii ijonus doleriu 
prakiszome Europoje ir dabar 
norime derintis, tartis ir nusi
leisti, atsipraszyti už savo, 
kvailiszka duosnuma.

Dabar, kai viskas prirentga 
tikrai palaužti Sovietu jiegas, 
mes rankas laužome, dairo- 
mies ir klausiame ka daryti?

Amerikos Atstovas
Nuvažiavo Pas Rhee

WASHINGTON, D. C.

WALTER S. ROBERTSON

Eisenhowerio paskutiniu ir 
galutiniu insakymu.

Kokis tas paskutinis Eisen
howerio insakymas yra niekas 
dar nežino.

Sekretoriaus pagelbininkas 
mosikoja su savo skrybėlė, 
iszvažiuodamas isz Vaszingto- 
no aerodromo.

Iszrodo kad tai bus paskuti
nis Amerikos pareikalavimas 
isz Pietų Korėjos Prezidento. 
Bet teipgi iszrodo kad Pietų 
Korėjos Prezidentas nei per 
taszka nenusileis, nes Sekreto
riaus pagelbininkas Robertson 
nieko daugiau nenuveiks, ka 
Generolas Mark Clark norėjo 
nuveikti ir nenuveike.

VALIA VAŽINĖTI 
PO RUSIJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

drausta keliauti po visa musu 
kraszta, kai Sovietai buvo mu
su Ambasadoriui Maskvoje už
draudė važiuoti toliau kaip 
trisdeszimts myliu nuo Mask
vos.

Kodėl Sovietai nutarė .szi- 
taip pasigerinti sziuo laiku, 
sunku pasakyti, bet greieziau- 
sia tai dar kita propaganda, 
kad visiems parodžius kad ji 
nori taikintis ir sugyventi.
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LENKAI PRASZO 
PRIEGLAUDOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

dos praszesi Anglijoje.
Kovo penkta diena Leite

nantas Franciszek Jarecki, 
Lenku garsus lakūnas, pabėgo 
su MIG kariszku eroplanu ir 
nusileido ant Danijos Born
holm Salos.

Vienuolika sanvaicziu po 
tani, Gegužio dvideszimta die
na kitas Lenku lakūnas, Leit. 
Zd islaw Jazwenski pabėgo su 
kitu MIG kariszku eroplanu ir 
nusileido ant tos paezios salos. 
Tie lakūnai praszesi prieglau
dos ir gavo.

Amerikos Kongresas nubal
savo insileisti in Amerika Lei-

1 tenant a Jarecki, Gegužio dvi
deszimts asztunta diena. Jis 
dabar randasi musu kraszte, 
bet policija niekam nesako 
kur.

Amerikos Sekretorius pagelbi- Leitenantas Jazwenski, kal
niukas, Walter S. Robertson bedamas in laikrasztininkus in 
nuvažiavo su eroplanu staeziai 
pas Rietu Korėjos Prezidentą 
Syngman Rhee su Prezidento

Frankfurt, Vokietijoje, Birže
lio szesziolikta diena yra pasa
kęs kad Lenkijos lakūnams jau 
ligi gyvo kaulo inkiro Komu
nistu virszininkai. Jis sako 
kad teveik visi lakūnai yra 
pasirengė sukilti priesz ta Ko- 
munistiszka valdžia, jeigu ki
tas karas iszkiltu. Ir jis atva- 
žios in Amerika, bet valdžios 
virszininkai nesako nei kaip 
nei kada.

Du metai atgal, asztuoni ju
rininkai apleido szita “Bato- 
ry” laiva ir gavo prieglauda 
Anglijoje.

JURININKAS
NUŽUDĖ ŽMONA

Sužeidė Meiluži; Pats 
Nusižudė

HONOLULU. — Jaunas ju
rininkas nuszove ir nužudė sa
vo devyniolikos metu žmona, 
labai sužeidė kita jurininką jo 
žmonos meiluži ir paskui pats 
nusiszove.

Žuvusieji buvo dvideszimts 
dvieju metu amžiaus jurinin
kas James D. Youngblood, ir 
jo žmona Patricia Youngblood, 
duktė Pnios J. A. Ross, isz Bis
hop, Texas. Ji buvo mokine in 
Hawaii Universitetą.

Sužeistas yra jurininkas dvi
deszimts trijų metu amžiaus 
William Francis McDonald, 
isz Pass Christian, Mississippi.

Robert Golden, Laivyno in
spektoriaus sako kad Young
blood pargryžo namo Panede- 
lyje po keturiu menesiu ant 
laivo Natchaug. Jis niekam 
nieko nesakęs, nuėjo in savo 
žmonos kambarius in Waikiki 
Bea ch vieszbuti, hotėli ir palei
do kelis szuvius staeziai ja in 
galva.

Po tam nuėjo in Pearl Har
bor vieszbuti ir paleido tris 
szuvius in in McDonald po tam 
pats sau paleido szuvi 
kakta.

in

SKAITYKIT

“Saule” skaito visu sluogs- 
niu ir sroviu žmones: darbinin
kai, biznieriai, profesijonalai, 
dvasiszkiai, valstybininkai, 
mokslincziai ir darbo žmones. 
Nes visi jie žino kad “Saule” 
teisingai raszo ir drąsiai skel
bia.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS :: ’

Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

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

SAPNORIUS

I
 Su 283 Paveikslais f

160 Puslapiu j!
8 col. ilgio, 5% col. ploczio [ 
Iszaiszkma sapna ir kas j 
ateiteje stosis. Su priedu [ 
plana tu ir visokiu burtu, 'j 
Knyga in minksztoe po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su \ 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00 įSaule Publishing Co., j j 
Mahanoy City, Pa.,U.S.A. b

S
“N O V E NA” 
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 
per paczta 15 Cts.

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

*-**W-*»**>»-*4-*-»*>»-**)»-*-#-**4-»-* 
į L TRASKAUSKAS ? 
I lietuvTszkas $ 
# GRAB ORIUS I 
* Laidoja Kuhus Numirėliu. * 
J Pasamdo Automobilius Del J 
t Laidotuvių, Kriksztyniu * 
* Vestuvių Ir Kitokiems J 
J :: Reikalams :: *. -s
t 535 WEST CENTRE STREET *

Telefonas Nr. 78 if.
į MAHANOY CITY, PENNA. £

SKAITYKITE “SAULE”

■ B - CELA'^fi
arba pradžia

SKAITYMO 
.. .ir...

RASZYMO

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

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

Istorija Apie ... ;
“AMŽINA ŽYDĄ”

J o kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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

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

Platinkit “Saule”
t


