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Isz Amerikos
sen. J. McCarthy 

virszus

Senate Komisija Sutin
ka Priimti Jo FBI 

Laiszka

WASHINGTON, D. C. — 
Senatorius Joseph McCarthy, 
jau kelios dienos kaip yra Se
nato komisijos tardomas. Ji 
buvo pareikalavęs kad Senato 
komisija priimtu ta jo FBI 
laiszka kaipo liudinima. Isz 
pradžių Senato komisija nesu
tiko. Ir pirm to, per tuos tar- 
dinimus, kuriuos mes mateme 
ant televizijos Sen. McCarthy 
buvo kaltinamas, kad buk jis 
buvo pasivogęs ta laiszka, ir 
jam buvo griesztai uždrausta 
ta laiszka vieszai perskaityti. 
O dabar Senato komisija nusi
leido ir prisipažino kad ežia 
Sen. McCarthy ne tik teisybe 
bet ir virszus.

(Tas laiszkas, apie kuri tiek 
daug ergelio dabar siauezia, 
atsimenate, buvo apie Komu
nistus augsztose Amerikos val
džios vietose, ir jame yra isz- 
vardinta daugiau kaip du tuzi
nai augsztu žmonių.)

Kai Senatorius McCarthy 
buvo intartas kad jo pagelbi- 
ninkas Roy Cohn stengiesi pa
rūpinti szilta vieta savo drau
gui, Schine, Sen. McCarthy ne- 
užsigyne, bet tik prasze pave-

Senatorius Joseph McCarthy

lininio paskelbti kiek tenai tu- 
pineziu Senatorių yra parūpi
nę sziltas vietas savo giminėms 
ir draugams ne tik armijoje 
bet laivyne ir paezioje valdžio
je.

Tiems Senatoriams net blu
sos numirė, ir jie vienu balsu 
jam uždraudė taip iszsižioti, ir 
prižadėjo daugiau to klausi
mo neiszkelti.

; Kitas intarimas priesz Mc
Carthy buvo kad jis per daug 
pinigu buvo gavės per 1951 ir 
1952 metus isz draugu ir poli
tikierių. Senatorius vėl neužsi- 
gyne, bet’tik paprasze ar jam 
butu valia palyginti savo toki 
politini grobi su kitu Senato-• !
fiu turteliais. Ir vėl visi, iszsi- 
gande nutilo.

O Armijos byla priesz Sen.

Prie devynių metu am
žiaus Perry Beard lova klu- 
poja jo du broliukai, kurie 
už ji meldžiasi ir praszo kad 
jis iszliktu gyvas ir sveikas. 
Daktarai sako kad j u bro 
liukas yra susirgęs liga isz 
kurios nėra jokio pagydini-

McCarthy yra užkasta, paka- , kad jis dabar jau yra ant pen- 
vota, palaidota ir užmirszta. sijos.
Armijos didžiūnai tik tiek atsi
kirto, kad jie iszdryso nubaus
ti, pažeminti ar staeziai pra
varyti tuos žemesnio laipsnio 
karininkus, kurie su Sen. Mc
Carthy sutiko ir jam padėjo 
iszgainioti Komunistus.

Armijos didžiūnai grasino 
Sen. McCarthy patraukti in

I teismą už szmeižta priesz Bri
gados Generolą Ralph W. 
Zwicker, kuris ne tik užtarė 
bet net ir augsztesni laipsni 
buvo davės karininkui Peress, 
kuris buvo ir yra Komunistas. 
Sen. McCarthy, iszgirdes ta ar
mijos pilvūzu ir didžiūnu gra
sinimą priesz ji, vieszai, Sena- 

Į to kambaruose staeziai ir gar
siai pasakė kad “Kaip asz 
pirmiau sakiau, taip ir dabar 
sakau ir dar paantrinu, kad 
Brigados Generolas Zwicker 

į yra melagis ir kad jis nėra tin
kamas tokia vieta palaikyti 
Amerikos Armijoje.” Armijos 
didžiūnai ne tik pamirszo apie 
ta savo grasinima Sen. McCar
thy, bet nei tarpu saves nei žo
džio nevaptelejo.

Senato komisija buvo pa
siuntus pareikalavima kad 
Roy Cohn, buvęs Sen. McCar
thy komisijos patarėjas, kuo 
greieziausia pribūtu in teismą. 
Bet po keliu minueziu pasi- 
sznekejimo su Roy Cohn, Se
nato Komisija, paskelbė kad 
jam nėra jokio reikalo pribūti 
in Vaszingtona.

z”1*
Kai Sen. McCarthy paprasze 

kad Major Generolas Kirke B. 
Lawton butu paszauktas pasa
kyti ka jis žino apie Komunis
tus in musu armijos tvirtoves, 
ir ka jis žino apie Brigados Ge
nerolą Zwicker ir karininka 
Komunistą Peress, Armijos 
Sztabas visomis greitomis tam 
Generolui insake kad jo lupos 
yra uždarytos, nežiūrint tai 

mo, nes jo gyslos ima suak- 
meneti ir jam kraujas ima 
taip sutirszti kad negales 
plaukti per jo gyslas.

Jo broliukai yra: Gary, 
ligonio dvynukas ir Dean, 
deszimts metu amžiaus.

O O t_J

Žinoma, jis galėtu dabar Ar
mijos didžiūnu nepaisinti, nes 
jis ne po ju valdžia, bet jis ge
rai žino isz kur jis duona ima. 
Jam ta pensija yra reikalinga.

Visas szitas ergelis prasidė
jo, kai Prez. Dwight Eisenho- 
weris uždraudė ne tik karinin
kams, bet ir valdžios darbinin
kams bet kokias žinias iszduo- 
ti, nežiūrint ar tuos žinios bu
tu apie Komunistus ar kito 
plauko iszdavikus, kurie szil
tas vietas laiko musu armijoje 

į ar valdžioje.
Major Generolas buvo tos 

Senato komisijos užklaustas 
apie jo pasikalbejima su Bri
gados Generolu Zwicker apie 
Senatorių McCarthy, bet ji tik 
galva pakratė ir pasakė kad 
Prez. Eisenhowerio insakymas 
ir Armijos nusistatymai jam 
uždraudžia.

BUSIMOJI
NUOTAKA ŽUVO

Jos Jaunikis Labai 
Sužeistas

COUDERSPORT, PA.
Jauna, 17 metu amžiaus busi
moji nuotatka, Beverley Gard
ner isz Wilkes-Barre buvo už- 
muszta automobiliaus nelaimė
je apie dvideszimts myliu nuo 
Coudersport miesto.

Ji buvo pasirengus iszteketi 
už 20 metu amžiaus Joseph 
Psisott, teipgi isz Wilkes- 
Barre. Jis buvo labai sužeistas, 
bet daktarai sako kad jis pa
sveiks.

Ju automobilius susikūlė su 
kitu automobiliu ant vieszke- 
lio.

PLATIMKIT “SAULE”

DU VAGIAI
PASIVOGĖ $18,000

Aptiekorius Labai Su
žeistas; Vagiai Gavo $2

PHILADELPHIA, PA. — 
Du darbininkai, kurie dirba 
del kompanijos kuri žmonėms 
czekius iszmaino ant pinigu, 
buvo apvogti ant asztuonioli- 
kos tukstaneziu doleriu. Jiedu 
stengiesi atsiginti prie pat sa- j 
vo kompanijos ofisu, bet jiem
dviem nepasiseke, ir vagiai su 
savo grobiu pabėgo.

Už kokiu dvieju valandų, in 
West Philadelphia, aptieko
rius buvo labai sumusztas ir 
sužeistas, kai vagiai gavo tik 
du doleriu.

Per ta asztuoniolikos tuks
taneziu doleriu vagyste, va
giai pavartuojo “Taxi”, kuri 
susimusze su kitu automobiliu, 
kai tie vagiai bego, kai apvog
ti darbininkai juos vijosi.

Vienas isz tu-darbininku bu
vo laibai sumusztas tu vagiu, 
kai jis stengiesi tuos savo 
kompanijos pinigus nuo ju at
imti. Jis yra keturios deszimts 
trijų metu amžiaus Clarence 
Brown. Daug žmonių mate 
kaip tie vagiai musziesi su tais 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

NENORI PAGELBOS
•»»

Puikybe Neleidžia 
Praszyti Pagelbės

LITTLE COMPTON, R. I. 
— Kai treczia viesulą, pava
dinta Carol, sunaikino daug 
namu ir baisiai daug iszkados 
padare in maža Little Compton 
miesteli in Rhode Island, to 
miestelio gyventojai niekur 
nesikreipe pagelbos.

Rauduonasis Kryžius ir ki
tos draugijos greitai pasiuntė 
savo atstovus tenai apžiūrėti 
ir dažinoti kiek tiems to mies- | 
telio gyventojams pagelbos 
reiketu, tik du isz pusantro j 
tukstanezio gyventoju praszie- 
si bet kokios pagelbos. Visi ki
ti ranka pamojo ir sake kad 
jie patys gali apsirūpinti. Kai 
armija pasiuntė kelis pulkus 
kareiviu su maistu, drabužiais 
ir kitais reikalingais dalykais, 
to miestelio gyventojai tu ka
reiviu nei neinsileido.

Valdžios atstovai, nesupras
dami kas ežia darosi, pasitei
ravo isz to miestelio virszinin- 
ku, kas ežia darosi, kodėl jie 
tos pagelbos nenori priimti, 
nes ta pagelba jiems nei cento 
nekasztuotu. Jiems buvo trum
pai atsakyta, kad szio suvirsz 
dvieju szimtu metu senumo 
miestelio žmones taip inverti- 
na save ir savo miestelio gar
be, kad jie pirmiau mirtų, negu 
isz ko nors pagelbos praszytu. 
Jie vietoj praszius pagelbos 
kai ta viesulą ju miesteli iszti- 
ko, pasiulino kitiems mies
tams pagelbos, kurie per ta 
viesulą buvo nukenteje.

307 LAVONAI
2______

Miestelis Sunaikintas

ORLEANSVILLE, ALGE
RIA. — Žmones, jieszkodami 
žmonių kurie nukentejo nuo 
baisaus žemes sudrebejimo in 
Algeria, užtiko vieno miestelio 
visus gyventojus žuvusius. Jie 
suskaite tris szimtus ir septy
nis lavonus. Tik tiek gyvento
ju tenai ir buvo.

Amerikos eroplanas pir
miausia ta sunaikinta miesteli, 
Eeni-Rached užtiko. Tas mies
telis buvo net du tukstaneziai 
devyni szimtai pėdu augsz- 
cziau Orleansville miesto kal
nuose.

Kiek iki sziol suskaityta tai 
lietines Afrikos nuostoliai 
nuo to žemes sudrebejimo da
bar yra beveik tūkstantis sep
tyni szimtai lavonu.

Tame Beni-Rached miestely
je Amerikiecziai nerado nei 
vieno gyvo žmogaus.

Dabar pasirodė dar ir kitas 
pavojus. Nuo tiek nepakavuo- 
tu lavonu yra tikras pavojus 
kad vanduo gali būti nuo tu 
lavonu užkriestas ir kad kiti 
gali susirgti nuo tu puvaneziu 
lavonu.

O tie, kurie kituose mieste
liuose iszliko gyvi dabar be
veik kaip laukiniai žvėrys 
jieszko maisto, nes jie nėra ga
ve nieko va’gyti per keturias 
ar penkias dienas.

Amerikos armija skubinasi 
parūpinti ne tik maisto bet ir 
liekarstu ir kitokios pagelbos, 
bet ežia keliai, vieszkeliai ir 
geležinkeliai yra tokie prasti,

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Prezidentas Pasiraszo Ant Atomines Bylos

Prez. Eisenhoweris ežia 
pasirasze ant bylos kuri pa
vėlina ir ingalioja biznierius 
ir fabrikantus paversti ato
mines bombos jiegas pa
prastai fabriku ir pramones 
reikalams. Daug žmonių la
bai priesztaravo ir sake kad 
visa ta atomines jiegos me
džiaga turėtu pasilikti su 
armija ir laivynu. Su juo 
ežia yra, atsisėdės su Prez. 
Eisenhoweriu, Kongresme
nas W. Sterling Cole, Re-

BAISIOS VIESULU 
ISZKADOS

DENVER, COLORADO. — 
Prezidentas Eisenhoweris, be
atostogaudamas in Denver, 
Colorado, paskelbė kad Maine 
valstijos miestai, kurie buvo 
taip sunaikinti tu viesulu da- 
bjir gali gauti isz valdžios pa
gelba. Jis sako kad valdžios 
atstovai dabar nusiskubino in 
ta valstija dažinoti kiek ir kur 
ta valdžios pagelba bus reika
linga.

Prez. Eisenhoweris pasiuntė 
telegrama in Maine valstijos 
Gubernatorių, Burton M. Cross 
užtikrindamas ji kad pagelba 
bus kuo greieziausiai suteikia
ma.

Jau penkios viesulos, viena 
po kitos, baisiai daug iszkados 
yra padariusios ir beveik szim- 
tas žmonių žuvo ar ant laivu, 
ar kad ir savo namuose. ~

TRAUKINIO
NELAIME

20 Žuvo; 40 Sužeista

LISBON, PORTUGAL. — 
Mažai žinių iki sziol buvo gali
ma surinkti, bet kiek tu žinių 
atėjo pas mus, tai greitas trau
kinys, važiuodamas in Lisbon 
miestą nubėgo nuo rieliu ir su
dužo. Trys jo karai buvo vi- 
siszkai sunaikinti. Dvideszimts 
žmonių žuvo ir keturios de
szimts ar daugiau buvo sužeis
ta.

Visi keleiviai gryžo isz ato
stogų. Daktarai ir slauges 
greitai pribuvo isz Faro mies- 

puiblikonas isz New York 
miesto. Bestovintieji yra Ge
nerolas Herbert Loper, Carl 
Hinshaw, Republikonas isz 
California, Senatorius Ed
win Johnson; Demokratas 
isz Colorado, ir Kongresmo- 
nas James Van Zandt, Re- 
publikonas isz Pennsylva
nia. Dabar atidaryta proga 
del biznierių ir fabrikantu 
pasinauduoti ta atomine jie- 
ga. del taikos dalyku ir fab
riku.

Nori Isztirti Kalinio 
Pabėgima

Garret H. Byrne, Bostono 
miesto bendras advokatas, 
“District Attorney” yra su- 
szaukes ypatinga ir svarbu 
susirinkimą visu miesto po- 
licijantu ir advokatu. Jis 
nori dažinoti kaip ir kodėl 
kalinys Elmer ‘ ‘ Trigger ’ ’ 
Burke galėjo pabėgti isz 
Charles St^et kalėjimo. Ji 
isz to kalėjimo iszgelbejo ar 
isztrauke du jo draugai ku
rie turėjo tris ar keturis du
ris iszlaužti pirm negu jie 
galėjo prie-jo prieiti.

Szitas pabėgės kalinys 
yra savo draugams prisiekęs 
kad jis nugalabins miesto 
bendra advokata District 
Attorney Garret H. Byrne. 
Advokatas yra patraukęs in 
teismą daugiau kaip szimta 
svietku kurie gal gales jam 
paaiszkinti kaip tas kalinys 
galėjo isz to kalėjimo pa
sprukti.

te, kuris randasi apie szimtas 
trisdeszimts penkios mylios 
nuo Lisbon miesto. Nelaime at
sitiko prie Saboia miesto Al
garve apygardoje. Kaip ta ne
laime atsitiko dar nebuvo ga
lima sužinoti.

EROPLANAS
SUDUŽO

10 Žuvo, 5 Iszsigeibejo

ST. JOHN’S NEWFOUND- 
LAND. — Amerikos North
east Eroplanu komanda prane- 
sze kad Amerikos karo sztabo 
keturiu inžinu eroplanas nu
krito ir sudužo prie Thule in 
Greenland. Ant to eroplano bu
vo penkiolika žmonių, isz ku
riu tik penki liko gyvi.

Kiek buvo ga’ima sužinoti, 
tai isjrodo kad tas eroplanas 
buvo ka tik pakilęs isz Thule 
miesto, kai jo lakūnas per ra
diją pranesze kad vienas isz jo 
eroplano inžinu užgeso ir kad 
jis gryszta atgal. Jis nepasie- 
ke savo aerodramo ir apie my- 
le nuo vietos kur jam buvo 
prirengta greitai nusileisti, jis 
nukrito, sudužo ir sudege.

RIO DE JANEIRO, BRAZI
LIJA. — Brazilijos prekybinis 
eroplanas nukrito in mares ne
toli nuo Rio De Janeiro San- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
puse visu Amerikos gyventoju.

Dabar moterių kailiniai, 
“fur coatai” atpigo ir dabar 
gera proga tokius kailinius sa
vo žmonelei pirkti.

Vaiku czevery'kai neatpigs 
iki ateinanczio pavasario.

Biznieriai dabar sako ka ku
nigai ir kiti vadai yra jau 'se
niai sake: kad mokslas užsi
moka. Biznieriai ir fabrikan
tai sako kad mokintas darbi 
ninkas kelis sykius geresnis 
darbininkas negu nemokintas.

Daug žmonių, ypatingai 
Protestonu dabar reikalauja 
kad radijo ir televizijos kom
panijos liautųsi garsine alų 
per savo programas. Jie sako 
kad per daug televizijos pro
gramų rodo kaip vyrai alų ge
ria.

Veteranai gali isz valdžios 
gauti pinigu nuo to laiko kada 
jie paliekai vaiska iki grabo 
lentos.

Veteranas gauna pusantro, 
szimto doleriu, del savo grabo.

" I .
Veteranu Administracija yra 

iszmokejus daugiau kaip tris- 
deszimts keturis milijonus do
leriu del ypatingai intaisytu 
namu del sukoliecžytu vetera
nu ir apie szeszįos deszimis 
penkis milijonus doleriu del 
taip intaisytn automobiliu kad 
koliekos galėtu juos draivimi.

Iki sziol septyni milijoną! 
asztuoni szimtai tukstancziu 
veteranu yra gave proga eiti 
in augsztesnius mokslus.

Antru, ranku automobiliu 
pardavėjai dabar parduoda 
naujus automobilius daug pi
giau negu nauju automobiliu 
pardavėjai gali juos parduoti. 
Senato komisija rengėsi szita 
sukta 'bizni isztirti, bet. dabar 
nedrysta, nes rinkimai per 
arti.

Tas Veteranams mokslas 
valdžiai jau dabar yra kasžta- 
ves beveik devyniolika bilijo
nu doleriu. O dabar, kai ir Ko
rėjos veteranams tokis moks
las yra parūpintas, tai tie kaso
tai yra dar didesni.

Korėjos veteranas kuris no
ri savo mokslus tęsti toliau, 
gauna isz valdžios szimta sze- 
szios desizimts doleriu ant me
nesio.

Sužeisti veteranai dabar 
gaus daugiau isz valdžios. Nė
ra reikalo kreiptis in valdžia 
del tu didesniu mokescziu, nes 
visiems tos mokestys bus padi
dintos be jokio praszymo.

Daugiau kaip szeszi szimtai 
dvideszimts du tukstancziai 
veteranu yra eje amato ir fab
riku mokslus. Valdžiai iki sziol 
yra tokie mokslai kasztave 
pusantro bilijono doleriu.

Vaidžia dabar yra pasisam- 
d'žius. daug daugiau darbinin
ku, agentu, kurie isztirs taksu 
mokėjimus ir Stengsis susiekti 
tuos kurie valdžia apgauna ir 
negana moka taksu.

Valdžia yra paskyrus dau
giau kaip dvideszimts keturis 
‘bilijonus doleriu del veteranu 
paskolų del namu, biznio ir 
panasziu reikalu.

Daug musu dipliomatu kurie 
užsienyje dirba dabar yra Pre
zidento Eisenhowerio neapy
kantoje, nes jie jo nepaiso ir 
net isz jo tycziojasi. Jie, rodos, 
gerbia buvusius valdovus, De
mokratus.

Valdžia yra pampinus vete
ranams pigias alpdraudas. Apie 
septyni milijonai trys1 szimtai 
tukstancziu veteranu yra. pa- 
sinauduoje tokiomis apdrau- 
domis.

Del apsaugos musu valdžia 
sziais metais yra paskyrus tris- 
deszimts penkis bilijonus do
leriu.

Puse visu valdžios darbinin
ku darbu dabar yra vetera
nams prieinami, ir veteranai 
yra' greicziau už kitus samdo
mi.

Musu dipliomatai ir užsienio 
politikos žinovai sako kad 
Amerikos valdžia dabar bai
siai drąsiai grumuoja. bet daug 
mažiau rengiasi savo drąsu žo- 
di iszlaikyti.

Musu tvarka del Suvienytos 
Europois ir del Apsaugos 
priesz Rusija, pakriko, kai 
Prancūzija nesutiko prie tos 
tvarkos pristoti.

Iszroclo kad Amerika buis 
priversta, pati viena apgink
luoti Vokietija ir vien tik su 
Vokietija, nepaisant kitu Eu
ropos kraszfu, sudaryti ka- 
riszka sutarti. Iki sziol, ant vi
su užsienio krasztu, Rusija 
mums už akiu užbėgo.

Amerikoje dabar randasi 
daugiau kaip dvideszimts vie
nas milijonas kareiviu vetera
nu; daugiau kaip penkiolika 
milijonu nuo Antro Pasaulinio 
Karo, apie trys milijonai nuo 
Pirmo pasaulinio karo; apie du 
milijonai nuo Korėjos karo, ir 
apie szimtas keturios deszimls 
trys tukstancziai kitu. Su savo 
szeimynomis jie sudaro apie

Ir jo galva nusviro ant kru
tinės.

generolas supurtė

arba pradžia 
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kartu neapsivedžiau, tada, ka
da dar buvau jaunas, gal bu- 
cziau tarėjas dukteri ii' butam 
mano sūnūs.

Ir senelio akys aszaromis 
prisipildė.

Jurgis suspaudė jam szird-in- 
gai ranka.

— Ir duotum man, savo 
dukteri net tuomet, jei atsistp- 
cziau priesz tave ir pasaky- 
cziau: Užmusziau ji.

— Visuomet, suprantamai 
O kad patemycziau, kad myli 
mano dukteri, pasakyežia u tau 
užmuszk ta niekdarį, jei nori 
■būti mario žentu! Vienok dar 
pirmiau, pridūrė po valandė
lei, paimeziau savo prioteliaus 
ranka, praszycziau, idant man 
pasižiūrėtu tiesiog iii akis ir 
tareziau: Jurgi, ar tikras galiu 
būti, kad tu jau tos nemyli?

— Ellene! Suszvapejo Jur
gis sopulingu balsu, ne, ne, jos 
mylėti jau negaliu!

Pypkes Durnai
Naszlaicziai

Kaip mylėjo, glamonėjo mus 
brangi mamyte,

Ji mokino ir auklėjo kiek 
galėdama,

Ji kasdien mus szukavo musu 
maža galvele,

Mums einant gult bucziavo 
jaunas galveles.

Kur ji sziandien, vai pranyko, 
guli szaltuose kapuose!

Dingo, liko vargas, ligos 
mums be jos namuose,

Kada vede kita, ete, bet ji 
mums jau ne ta,

Ji nemoka mus glamonetie,
Ji dažnai szalta!
Jos ranka stipri ir kieta,

nematyt jos szirdies,
Jei mus aszara pralieta 

nudriekęs akia.
In mokykla vercziau eisim su 

kitais vaikais
Ten dainuosim ir pažaisim ir. 

liūdesys praeis.
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Bet kam toki klausi
mai ? A,sz dukters neturiu.

— Musu gimtinei szalyje 
esame svajotojais. Kas stebėti
no veikasi su manimi. Ar ma
tei, generole, du dvynuku bum- 
buoru, Lesisupancziu ant pluo- 
nos ir ilgos Viktorijos Regijo 
szakutes? Vienas isz tu pum
puru pirmiau prasiskeczia; kol 
jis turi dar savo tyruma ir 
kvapsni, antrasis jau pradeda 
žydėti. Bet kada vyresnis su
džiūsta antrasis pasilieka vi
same savo gražume. Tai yra 
dvi kvietkeles, o viena. Svajo
jau apie tai, ar-gi dvi moterys 
gali turėti viena duszia?

— Krūmai, kvietkos, žie
dai, duszios! Pastebėjo, gene
rolas, asz norecziau paikesnes, 
bet aiszkesnes prozos, mielas 
vaikeli.

Jurgis rodėsi bundantis.
— Jei turėtum dukteri, 

kalbėjo toliau.
— Ir dar? Pertrauke gene

rolas netekdamas kantrybės.
— Leisk man pabaigti. 

Reikalauju tavo nuomones. 
Daleiskime toksai atsitikimas: 
ateinu, kad tau pasakyti: ge
nerole, užmusziau ta žmogų, 
norints prisiekiau, kad asz to 
nedarysiu.

— Tu prisiekei, kad to ne
darysi? Tu! Suszuko genero
las, iszokinėdamas ant kėdės.

— Ellen turi vaika, isztare 
Jurgis minksztai, pasakė man, 
“ar padarysi mano dukteri 
naszlaite ? ’ ’

— Bet-gi tokiame atsitiki
me! Atsiliepe O’Brien, kaip 
mes ežia žaidžiame, pasakyk 
man?

— Ar atiduotum man sa
vo dukteri? Paklausė Leslie.

Senas generolas net siuisir 
purtė isz piktumo.

— Nežinau ,po velniu! Eik 
tu sau su savo prisiega, nors 
toji prisiega padaryta mote- 
riszkiai! Paklausyk manes, 
Jurgi, persergseziu tave; vie
name dalyke: jei pamatysiu, 
kad eini be ginklo priesz savo 
prieiszininka, apsiginklavusi 
nuo kojų ligi galvos, asz pasi
traukiau szalin. Žinau tave; tu 
pasirengęs loszti ne tau pri
tinkama karžygio role.

Jurgis isztiese ranka.
— Visados paliksiu vertas 

saves, tare liūdnai szypsoda- 
masis, vertas tu, ka mane 
Ii, vertas tos, kuri mane 
mylės.

O ’Brien vaikszcziojo 
kambari placziais žingsniais.

— Man rodosi jau žinau: 
kita moteriszke jau užtemdė 
Miss Talbot atminti tavo szir
dyje, tarė s.u pasitycziojimu.

— Miss Talbot atmintis 
mirs drauge su manimi, o vie
nok atminai, generole myliu!

Kad suraminus tavo sanžine,. 
tai tik prižadėti galiu tau, ge
nerole, kad kovos valandoje 
turėsiu ginklu su savimi, da
bar pasakyk man, ar gerai pa
žysti Brazilijos ambasddoriu?

du ar t ris kartus suspaudė man 
lanka.

— O kunigaiksztiene?
— Moteris stebuklingai gra

ži. mažai kalbanti, kuri daugu
mai iszr.odo iszdidi, man-gi tik 
liūdna; pažystu ja geriau, ne-

my-
pa-
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—’ Sakiai man, generole....
— Kad galėsiu tau pasisto- 

roti kabinėti persi rėdymu i lai
ke baliaus. Kunigaikszczio 
sekretorius po manimi tarna
vo ir jis man yra. atsidavęs.

—. Isz ambasados ar yra 
iszejimas in Gabrieliaus niy- 
czia, in Elizejaus laukus?

— Isz daržo galima iszeiti.
— Kailp vadinasi sek-eto-

— Vieyra.
— Ar Vieyra svarbiame 

reikale gales ’mane per darža

— Manau, kad taip. Kodėl?
— ’Nes rytoj ryte nei asz, 

nei vice-grafas negalėsimo isz
eiti tomis durimis kur visi eis.

— Ar ir asz busiu su tavi
mi?

ryte

Indi

— Taip.
— Tokiu Rudu praleis mus.
— Ties daržu kevirta 

turi būti dvi karietos.
— Bus.
— Karietose turi 

ginklai ir szoviniai.
— Tai rytoj? Paklausė ge

nerolas. s
— Man rodosi.
— Todėl bus ginklai ir 

szoviniai.
-— Towah! Atsiliepe Les

lie.
Ind i joną s ligsziol nepasi ju

dinanti lyginai akmuo ir dru- 
cziai užmigęs, staiga paszoko 
ir atsistojo nieko nesakydamas 
laukdamas pono paklausimo.

— Ar daug žmonių randasi 
Mohikano namuose, ant Mont
martre? Paklausė Jurgis.

— Asztuoni atsake Indijo-
n a s.

po

— Kita kvietkeli.
— Paklausyk manes, atsi

liepė senelis, ne esu svajotoju, 
nei poetu, pameskime kviet
imas, o kalkime apie reikalus 
rimeziau! Kad stojus muszin, 
reikia mokėti muszties! O jei 
turi surisztas rankas.

— Visoks lenciūgas galima 
pertraukti, tarė Jurgis, staiga 
permainydamas 'baisa. Mielas 
generole, yra aplinkybes, ku
riose Imtu paszelimu klausti 
nuomones net geriausio savo 
prieteliaus. Szioj valandoj, 
pats Dievas kaip tik gali maty
ti, kas veikasi mano szirdyje.

— Ka jie nori užmuszti?
— Ta viena, atsake Towah, 

rodydamas pirsztu in genero
lą, mane viena, poną du.

Generolas nesuprato. Jurgis 
suspaudė jam ranka sakyda
mas :

— Tokio žmogaus, kaip 
asz, prielankumas yra pavo
jingas ir apsunkinantis.

— Tik norecziau turėti ta 
niekdarį prieszai save, Bulomi- 
jos miszkelyje, atsake senelis, 
dvideszimtimi žingsniu, pertis 
pistolietus, tai vadinasi dvi
kova.

Jurgis pažiurėjo in laikro
dėli.

— Medžioklėn Towah! Jau 
'gana ilgai basas vaikszczioji!

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1954 ’

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c. I

No.111—Sziupinis (3 dalis) 1 
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.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
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.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 nenau
do. 58 pus., 20c.

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

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

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

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

No J 33—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

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

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

No. 142—A p i o Paveikslas 
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—Apie Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Naktį. 
62 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

180J/2—Kvitu
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu-

* f'su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Kpygas: f

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

Įį^r* Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai 
gai, o ir visi laiszkai 
turi būti siusti vien 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING (10 
Mahanoy City, Pa.t - ĮJ. S. j

prisiun-

ir Pim- 
“ visada 
tik ant
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SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

Auksiniai Peiliai
(Tasa)

Vice-grafas palikes vienas, 
sėdosi prie bituko ir, atidaręs 
viena stalcziu, iszeme pugilia
resa, uždaroma rakcziuku.

— Ant szliubo akto dar
priesz vakara turi 'but padėtas 
paraszas, tarė atidarydamas
pugiliaresa.

Isz pugiliareso iszeme laisz- 
ka, raszyta aut plonos popieros 
su Suvienytu Valstijų krasos 
ženkleliu. Tai buvo Ellen Tal
bot laiszkas, raszytas in Hele
na Boistrudaii. Vice-grafas už 
ji užmokėjo teip-pat 'brangiai 

4 kaip ir už kitus laiszkus.
G on tram, senas gudruolis, 

tarnaujantis keturios deszimts. 
metu Boistrudanu palociui, už 
gera užmokesti iszdavinejo 
vice-grafui visus laįszkus, atė
jusius isz Amerikos. •

— Dar turiu karta perskai
tyti ta dali, pamišti jo Enrikas, 
perbėgdamas akimis pirmutini 
puslapuka. ir susilaikydamas 
ant rąntrojo. “Jis yra toksai 
kiltas nežiūrint baisios nuo
skaudos, kokia jam padariau, 
kad prižadėjo man, jogei jo ne- 
užmusiz. Kol mano dukters tė
vas gyvenai, gal dar gali su
grįžti. Kosen prisiek man, kad 
neatims gyvasties savo neprie- 

t toliui, kol bus sugrįžimo vil
tis”. Enrikas tuos žodžius ke
lis sykius perskaitė.

— Tasai beprotis greicziau 
numirs, negu sulaūžys savo 
prisiega, pamišlijo, tegul tik 
pamatysiu jo veidą, o bus po 
jam. Susilaikė ant žodžiu “kol 
bus sugryžimo viltis”. Juk tai
gana aiszku. Turime atidėti po 
szliubo kontraktu pasiraszy-
ma, kadangi kontraktas per
trauktu visa sugryžimo vilti. 
Bet jis nebus ilgam atidėtas, 
nes man rodosi, rytoj bus gali
ma pamatyti daug nauju daig
iu. Pasiszauke tania. Neleisti 
czioii nieko, iszemus poną Be
nedikta, kuris ateis penkta var
tančia.

Prie vice-grafo palociu buvo 
daržas, o jame buvo pataisyta 
szaudintuve. Nežiūrint szal-
czio, vice-grafas kelias valan
das praleido ant szaudymo tam 
tikran ženklan, tai isz karabi
no, tai isz pistolieto. Jo ranka 
visuomet buvo patikima, akis 
smagi, todėl visuomet szauda- 
mas ir pataikindavo paskirtou 

4 vieton. Sutemus sugryžo in 
kambarį užganėdintas isz savo 
apsukrumo. Netrukus pranesz- 
ta apie Benedikto atsilanky- 
ma. Jei Enrikui neimtu buvus 
pasakyta, kad toksai atsilanko 
beabejones atėjusio Benedikto 
butu nepažines.

Benediktas apsitaisęs kaip 
tikras namu savininkas. Gali- 
ma buvo pamanyti, kad seno
binis bebru gaudytojas buvo

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
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ko medijantu. Rubai buvo nau
jutėliai ir tikrai iszrode kokio 
tai džentelmano.

Su tuo savo pasiredimu jis 
iszrode jaunesnis desetku me
lu.

— Puikiai iszrodai, Bene
diktai, tarė vice-grafas, kovo
je ties Fouteuay Francuzu Ka
valerija turėjo batisto marsz- 
kinius, apsiūtus mezginiais; 
matau, kad ir tu priesz kova • 
apsitaisiai.

— Ar tamsta manai, kad 
tas-niekdarys Indijonas mane 
pažys? Paklausė Benediktas.

— Bet gali but ramus, isz
rodai labai puikiai ir galėsiu 
tai padaryti, kaip sakiau. Bet. 
pirmiausiai, ar turime žmones?

— Asztu.on.is smarkius ban
ditus, kėturi tamstai ir tiek 
pat man.

"— Ar galima jais pasitikė
ti?

— Pats juos pasirinkau.
— Ir gerai jiems užmokė

si?'
Benediktas nuleido galva.
— Kur juos rasime? 
Benediktas atsiduso.
— Turėjau inleisti vilkus 

avidei?, tarė, tie visi dykaduo
niai randasi mano namuose. 
Bet kad jau karta surado kelia 
in mano namus, asz tu namu 
jau nenoriu; nusprendžiau, 
kaip tik tos visos bėdos pasi
baigs, parduoti viską ir persi
kraustyti kur kitu.

— Apleisi Paryžių ?
— Persikelsiu in Belleville 

arba Alontrouige, nusipirksiu 
žemes ir pataisysiu vasarnami.

— Alau labai stebėtinai, 
kad juos vienus savo namuose 
palikai.

— Ir asz pats stebuosi; bet 
ka-gi turėjau daryti ? Gal turė
jau juos vesti su savimi ir liep
ti žiūrėti Indijono? Viskas už
daryta, pasakiau jiems moralu, 
prižadėjo pabūti ramiai. Paga
liau turės jie ka veikti; ketu
ris saviszkius palikau ant sar- 
nes sugryž. Žinai tamsta,, ko- 
gybos darže; Towah ibeabejo- 
kia man mislis atėjo? Liepiau

SAPNORIUS

I
 Su 283 Paveikslais ji 

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio j! 
Iszaiszkina sapna ir kas ji 
ateiteje stosis. Su priedu j! 
planatu ir visokiu burtu, j! 
Knyga in minksztos po- j! 
pieros virszeliuose. :: :: j!

Pinigai reikia siusti su Į > 
\ užsakymu: ' -ji

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co., j> 
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darže toj vietoj, kur gulėjo ma
no užmusztas szuva, iszkasti 
duobe.

— Gera mislis, atsake vice 
grafas, bet kalbėkime apie rei
kalą. Turiu suvalgyti pietus ir 
prapiigti, nes szia nakt turėsi
me daug darbo. Tu ineisi ir nu
sipirksi domina viena sau, o 
kitai dvi del banditu, teip-pat 
dvi liberijas del kitu dvieju,
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Palaimintu dalyku'yra del 
vyro ar motereis,

Jeigu turi gera prieteli;
* Vienas žraogiszka ypata, 

Kuriai galima užsitikėti
< visiame;

. Kuri žino gera ir bloga 
musu gyvenime;

Tekis kuris muis myli, 
Noriuts žinotu apie musu 

blogus darbus;
Kuris kalbėtu tikra teisybe 

apie mus,
Kada mus paniekintu visas 

svietas,
Ir isz mus szandytu;

Kuris duotu mums gera 
patarime,

Arba papeikimu. ar lai 
tada,

Kada esame turtingi ar 
vargszai,

Tokia kuris mus suramintu, 
Pr i kai bintu n epą s i d u o t 

bedoje ir nuliūdime,
Kada visas svietas apleidžia 

tave,
Ir palieka tave viena 

Kovoti priesz tavo 
nevidonus.

Bet ar yra tokiu prieteli u 
‘ant svieto?

Da tokio niekas nesurado!
* * * 

Sziandieiiine rūpestis tėvu 
Ir auganezios jaunuomenes 

'yra ta, 
t *'

Kad tolimesnis la.ivinimas 
Jaunuomenes moksle yra 

bevaisingas.
Visokiu profesija jau yra 

užtektinai,
Ir net per daug!

Ir kas isz to, sako 
jaunas vyrukas, 

Kad po daug ergeliu ir vargu 
mokyklose, 

Užbaigė savo mokslą, 
Kad tieji, kurie jau turi 

dipliomus, 
Negali pragyvent ir 

iszsimaityt.
Bet reikia nepasiduot, 
Neis visados taip nebus, 
Kaip sziandien yra ir 
' jaunieji,

Privalo tobulintos moksle 
tolinus, 

Todėl duos sau lengviau 
Rodą ateinaneziam 

gyvenime!
Nereikia nupuolinet ant . 

dvasios, 
Vis' atsiras darbas da 

• del vieno!

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

nusamdysi karietele, ir du ge
ru arklius prie anos. Jeigu kar
tais nenorėtu pasamdyti, ark
lius ir su viskuom nupirk.

— Tam reikalui turiu turė
ti pinigus, tarė Benediktas.

Enrikas padavė jam pugilia
resa.

— Pirm antros, kalbėjo to
liau, karietele su tais žmonė
mis, kuriu du bus prieszakyje, 
o. kitu du karieteleje, sustos 
priesz Brazilijos ambasada.

— O paskui ?
— Dabar tik tiek, nakezia 

ant baliaus pasakysiu daugiau.
Suskambino atneszti pietus. 

Benediktas iszejo rupinties nu
pasakotais reikalais.

Vice-grafas suvalgė gardžiai 
pietus, o paskui pramigo, kaip 
tai daro žymus vadai priesz 
pra.sidesia.nt smarkiam mu- 
sziui.

Paslaptys
Tuo paežiu laiku, kada vice- 

grafas dar Benediktui insaky- 
mus kaslink prisirengimo teip- 
pat generolo O’Brien namuose 
kalbėtasis apie liberija, karie
ta, dominas ir arklius. O’Brien 
nameliai stovėjo prie. Amster
dam ulyiczios.1

Generolo namelis turėjo sza- 
lia darža, teip kaip ir visi na
mai toje miesto dalyje. Vidu
ryje daržo buvo mažas pavili- 
jonas, pasikavoes tarp tankiu 
medžiu, už jo mūre paslėpti 
varteliai, iszeinanti in Brukse- 
lio ulyczia. Tris dienas Jurgis 
'buvo užemes svarbiausia pavi- 
1 i jono kambari.

A’ice-grafas turėjo teisybe 
sakydamas kad policija su 
sunkenybe galėjo tropyti Indi
jono pedsakius, kadangi To
wali teip pat pavilijone gy ve
lto. Surado ten sau tamsia ka
maraite, kur ir dienomis ir 
miegodavo apsiklojąs savo pil
kais skudurinis. Iszeidavo tik
tais naktimi^. Niekas jo nema
tydavo ne iszeinant, nei parei
nant. Net generolo taniai neži
nojo, kad jis tame pavilijone 
turi prięglauda.

Nakezia Towali patylomis 
iszlyzdavo isz pavilijono, per- 
szokdavo mūra ir ausztant su
grįždavo. Jurgis Leslie nega
lėjo ji prikalbinti permainyti 
drabužius; Indijono iszdidu- 
mas tai daryti neleido. Iszeida
vo visuomet basas, nepaisant 
szalczio ir sniego.

Tasai pavidalas be abejones 
butu pagimdęs nužiurejima 
tarpe patruliu ir panaktiniu, t 
bet nei vienas patrolis negalė
jo pasigirti, kad yra mates ka
me nors Indijona, jau tris die
nas gyvenanti Paryžiuje. To
wali visuomet mokėjo nuovju 
pasislėpti.

Indijonai ten toli dar ma
žiau trukszmo sukelia tarp tan
kiu žolių, negu po sniegą brai
džiodami. Jautrus Towaho gir
dėjimas, visuomet atydus ir 
neapsirinkantis, nekuomet jo 
neiszduodavo. Vaikszcziojo ba
sas, tai-gi nepagimdydavo jo
kio bildesio, eidavo visuomet, 
prisiglauzdamas prie muru. 
Bet kad darydavo biednas To
wali po miesto szviesiais žibu
riais? Ir ežiai szvelnus girdėji
mas jam gelbėdavo. Jei kartais 
kur kas snsibelzdavo, jis susi- 
rieždavo prie muro ir lauk
davo kol viskas praeina, ka
dangi ant jo užpuolus, jis ne
galėdavo gintis kai kad kur 
Amerikos miszkuose. Buvo ga
na gudrus, mokėjo slapstyties.

I

Pirma naikti jis jieszkojo sa
vo neprieteliaus Aloliikano 
pedsakiu.

Ant tu dideliu taku, kaip va
dino jis miesto ulyczias, turė
jo astie,s AIohij<ano pedsakiai. 
Taiip gerai atmin'e jo kojų ped
sakius, kad niekas kitas to at
minti negalėjo. O juk jam ni
kėjo tyryno, kad žmogų su
medžiojus.

Po pirmai nakeziai Towali 
sugryžo nusiminęs. Sekanczia 
nakti temijosi in praeivius, 
žiūrėjosi pro langus, bet vis
kas veltui. Treczioji naktis 
pradėta ant d’Orsay pakra.jz- 
cziu, kur ji mateme prisiglau
dusi prie Boistrudanu palo- 
ciaus daržo mūru, turėjo but 
pasekminga. Towali žinojo, 
kur reikiai jieszkoti Aloliikano 
ir nuo to laiko Alohikan jau 
i p ri gu Įėjo T o w ah u i.

Toj valandoj, kada, i neiname 
in generolo namus, Towali sa
vo kamaraitėj ant žemes mie
ga. Generolas ir Leslie pasza- 
liniame kambaryj sznekasi, 
kur dega lempa ir anos szvie- 
sapaužulniai krinta ant suny
kusio Indijono veido. Tasai 
akis turi užmerktas ir apart se- 
nobinu nuo tepalu ženklu, ant 
jo veido matosi du nauji ženk
lai: szuva. Alohikan priesz savo 
gala jam atkerszijo, palikda
mas jam ant veido dvi žaizdas.

— Jis turi turėti koki nors 
kelia iszejiniui, kalbėjo senas 
generolas, kuri po pasimaty
mui su vice-gra^u toji mislis, 
neapleido, temyk; jis ka nors 
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prieszai mus dirba.
— Neleisime jam veikti, 

Generole, atsake Leslie, per- 
žiuredanias popieras, kurias 
jam atidavė O’Brien. Tai buvo 
viče-grafo aktas.

— Ne labai asz žinau apie 
tokius reikalus, kalbėjo Leslie, 
bet ar Lemesle užtikrino, kad 
tas yra pakaktinai?

— Visiszkai; vienok vice- 
grafais vis-gi dar gali isz to vi- 
•sako iszsisukti.

Neleisime jam eiti, 
brangus prieteliau.

Leslie vis vartė popieras.
— Ellen duktė bus turtin

ga, suszvapejo.
— Jei vice-grafais numirs 

pirm tavęs, pridūrė O’Brien.
— Vice-grafas mirs pir

miau manes! Ellen dūkte turi %
but laiminga.. Szirdingai deka- 
voju, generolą už pagelba tame 
reikale.

Jurgis sulankstė popieras ir 
sudėjo in pugiliaresa.

— Jei turėtum dukterį ge
nerole, tarė sujaudintu balsu, 
pasakyk man tikrai ar man ja 
atiduotum?

— Alano sūnūs numirė, ta
rė senelis liūdnu balsu, seniai 
ant svieto gyvenu vienas. Ta
ve, Jurgi, myliu nuo pat pir
mo susipažinimo. Prie mano 
biedno, numįlefo vaiko pata
lo kalbėjome, Jurgi, apie tave. 
Jis tarė man: Alatysi, tėvuli, 
jis bus tavo sūnumi. Ar atsime

ni, Jurgi, kaip viena, vakaru 
sutikau tave apvienejusi ir nu- 
liudusi ant Luvro pakraneziu! 
Atsirėmė prie tilto ir tariau 
tau: na, jaunikaiti,pasakyk ko 
tu liūsti, arba asz turėsiu rus- 
tinties.

— Atsimenu, atsake Leslie 
szypsodamasis, atsimenu, ma
no brangus prieteliau.

— Papasakojai man savo 
istorija, Jurgi; papasakojai 
viską dailiai, nedrąsiai, nes tu 
visuomet bijaisi, kad taip pa
sakius, prisisavinti klausytoju 
atycla. Tavo istorija nebuvo il
ga, turėjai kaip tik dvide- 
szimts metu. Nuo to laiko per- 
plaukiai okeana, praleidai 
daug kovu, daug kentejimu. 
Pamaeziau tave tik praėjus 
penkeriems metams, isznaujo 
skaieziau viską tavo sužeisto
je duszioje. Veltui jieszkojau 
tos kartybes ir neapykantos, 
kuriaja mano szirdis butu pri
pildyta, jei bueziau buvęs tavo 
vietoje asz, kuris pik esu, kaip 
kalbama, doru bajoru ir kiltu 
kareiviu. Nuo penkiosdeszimts 
metu, kaip neszioju kalaviju, 
nesutikau kiltesnio už tave 
žmogaus, nuo penkiosdeszimts 
metu, kaip valkiojaus po svie
tą, nesutikau niekur tokios ge
ros szirdies kaip tavo! O, taip, 
taip! Duocziau tau savo duk
terį mielai, su dėkingumu, ir 
liepe man gaileties, kad antru

(Tasa Ant 2 puslapio)



’’SAULI” MAHANOY CITY, PAL

Žinios Vietines
; — In Mahanojaus Mokyk

los sziandien lankosi tik 987 
vaikai ir mergaites.

— Lietuviu Moterų Kliu- 
baš isž Schuylkillo (pavieto 
laike savo susirinkimą Utar- 
nįnko vakara in Leisi’s lietely
je, Frackville je. Ponia J ieva 
Saldukiene buvo virszininke 
to vakaro susirinkimo. Po už
baigimui savo reikalu, nares 
pavalgė skania vakariene ir 
iszsiskirste namo.

— Jonas Szesztokas - Szos- 
tok, nuo 717 E. Pine uly,, kuris 
nesveikavo per pus-ketvirtu 
metu, numirė Seredos ryta 
1:15 valanda. Gimė Lietuvo
je, atvyko in Mahanojuje. Ve
lionis buvo krauezius. Paliko 
savo paezia Anele ir pus-broli 
Joną szesztoka. Laidos Suba- 
toiS ryta, .su apiegomis in Szv. 
Kaziiniėro Lenku bažnyczioje 
devinta valanda ir bus palai
dotas in tos parapijos kapinė
se. Gralborius Liudvikas Tras- 
kauskas laidos.

— Subatoj pripuola Szv. 
Juozapo Ciprijono, o Tautisz- 
ka Vardine: Mangaila. Taipgi 
ta diena pasninkas. Ir ta diena; 
1926 metuose vieesulos isz 
Floridos 'skersai in Alabama ir 
Mississippi valstijas padare 
daug iszkadoš. Trys szimtai 
septynios deszimts vienas bu
vo užeista, septyniolika tuks- 
taneziu asztuoni szimtai asz- 
tuonios deszimts keturios szei- 
mynos neteko namu ir penki 
tukstaneziai namu buvo visisz- 
kai sugriauti; 1946 m., Belgi
jos eroplanas DC-4 skrisdamas 
isz Brussels in New Yorko 
miešta, nukrito netoli Gander 
miesto Newfoundland. Isz ke
turios deszimts keturiu žmo
nių, dvideszimts septyni žuvo; 
Caro valdžia priskyrė prie Ru
sijos (buvusios Lietuviu sritis, 
Vitebsko ir Mogilevo; 1946 m., 
Yugoslav! jos Arkivyskupas 
Aloyisius Stepinac buvo sua
resztuotas; 1917 m., Lietuviu 
Konferencija. Vilniuje nutarė 
steigti Nepriklausoma Lietu
va valstybe.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola penkiolikta Nedelia 
po Sekminių, ir Szv. Ja.nua.rio, 
o Tautiszka Vardine: Vyte. 
Menulio atmaina, Delczia. Ir ta 
diena: 1914 m., Rusai iszstumti 
isz Prusa Lietuvos in Suvalkų 
Gubernija; 1914 m., Vokiecziai 
bombardavo Reimsa, ir užde
gė garsiaja szito miesto kate
dra; 1865 m., Generolais Guber
natorius Kaufmanas patvirti
no uždraudimą Lietuviu spau
dos visame Lietuvos kraszte. 
Uždraudė net ir Lietuviszko- 
mis reidemis raszyti; 1949 m.,

Pamokinimai
— Jeigu kas mylėjo, nesi

gailėjo, o kas daug kalbėjo, ne 
viena karta gailėjosi.

— ' Tasai yra ponu savo lai
ko, kas tuom laiku gražiai 
taiko.

— Nerangus moka rugot, 
o iszmintingas sau patarima 
duot,

Ant Parenduojama
Namas, 334 W. Mahanoy 

uly. Kreiptis ant adreso: 332 
W. Mahanoy uly., Mahanoy 
City, Pa.

Kietos ir minlksztos anglies 
mainieriai sustraikavo del 
pensijos ir paiSzelpos fondo 
klausinio. Fondas buvo užda
rytas del stokos pinigu.

— Panedelyje pripuola. Szv. 
Eustakijo, o Tautiszka Vardi
ne: Vainora. Ir ta diena: 1943 
m., Wendell Willkie sutiko bū
ti kandidatas in Prezidentus 
ant Reipublikonu Partijos ti
kinto; 1946 m., Prez. Harry 
Trumanas pravarė isz savo Ta
rybos Henry Wallace, del jo 
Komunistisžkū nusistatymu; 
1934 m., Bruno R. Hauptmann 
buvo suaresztuotas už pavogi
mą ii- nnžudinima Lindbergho 
kūdikio. Jis vėliau buvo mir
ties baustne nuteistas.

— U t arui n k e pripuol a Szv. 
Mato, o Tautiszka Vardine: 
Ma.ntvilas. Taipgi ta diena: 
Tautu San jungos devintas po
sėdis prasidės New York mies
te; 1784 ra., pirmas pasekmin
gas dieninis laikrasztis Ame
rikoje pasirodė, “Pennsylva
nia Packet and Daily Adverti
ser.” Jis buvo keturiu pusla
piu ir ant kiekvieno puslapio 
buvo keturi skirsniai ar skly- 
tys. Svarbiausios-szito laik- 
raszczio a.t si žymėj ima s buvo 
tai kad jis vieszai savo pusla
piuose iszdrukaivo Pirmo Pre
zidento Jurgio V aszingtono 
Atsisveikinimo Prakalba; 1935 
m., Italijos diktatorius Benito 
Muslsolinis, atmetė Tautu San- 
jungos pasiniinta taika del 
Ethiopijios; 1939 m., Prez. Fr. 
D. Rooseveltas įprasze Kongre
so pavelinimo siunsti ginklus. 
Alijantams draugams, kurie 
karia.uje priesz Nacius; 1935 
m., lakūnas F. Vaitkus “Litua- 
nica II” iszskrido isz New 
York iii Kauna; 1257 m., Kuni- 
gaiksztis Mindaugas atidavė 
Kry'žiuoeziams Kražius, Ra
seinius ir Vangius.

BANKA APVOGTA

Vagis Gavo $125,000
SPOKANE, WASH. — Va- 

gis, razbaininkas, pats sau vie
nas, rodos be jokiu pagelbinin- 
ku, labai ramiai ir tyliai pasi
vogė szimta dvideszimts pen
kis tukstanezius, doleriu isz 
Dishman State Bankos, Spo
kane, Washington.

Bankos virszininkas, mane- 
džieris, Glen Harrington, poli- 
ci j autams pasakė kad tas va
gis, greieziausia anksti isz ry
to inlindo in banka per langa, 
skiepe, ir jo lauke. Kai tik jis 
bankos duris atidarė isz ryto, 
tas razbaininkas ji sutiko su 
dvejais atprovintais revolve
riais ir pareikalavo kad jis ati
darytu bankos sziepa, “seifą”. 
Kai bankos virszininkas jam 
paaiszkino kad jis nežino kaip 
ta sziepa atidaryti, tas vagis 
privertė darbininke Maxine 
Hepton, kuri bankos knygas 
prižiūri ir veda, ta sziepa ati
daryti.

Paskui jis visus pinigus in
side j o in maisza ir iszejo isz 
tos bankos. Bankos darbinin
kai sako kad jie tikrai negali 

(sakyti, bet kad jie mislina kad 
tas vagis pabėgo in rauduona 
sziu metu automobiliu.

Iszroda kad tos bankos Skie
po langai nėra su elektros ap
saugos intaisais aprūpinti ir 
už tai tas vagis galėjo langa 
iszmuszti ar pakelti, ir niekas 
apie tai nieko nežinojo, kol jis 
tos bankos virszininka sutiko 
prie bankos duriu isz ryto, kai

tam virszininkui reike jo ta 
banka atidaryti.

Kai tas vagis kimszosi pini
gus in maisza, keli kiti darbi
ninkai inejo in banka, ir jis vi
sus sustatė in eile prie sienos 
ir pasakė visiems ramiai apsi
eiti, jeigu jie nenori būti ant 
vietos nuszauti.

Bankos virszininkas paaisz
kino kad visi bankos pinigai 
yra apdrausti, ir nei vienas ku
ris toje bankoje turi pinigu ne- 
nukentes.

TARYBOS NARYS 
SUARESZTUOTAS

bravorininku kompanijas. Isz 
szito biznio jis gaudavo mili
jonus doleriu pelno per metus.

Jis vėliau stojo in rinkimus 
kaipo atstovas isz South Nor
folk ir per tuos rinkimus su- 
musze Darbininku Partijos 
garsiausi atstovą, Christopher 
Mayhew, ir buvo vėl iszrinktas 
in Anglijos Taryba 1951 me
tuose.

Kaip jis taip praturtėjo ir 
kaip jis ta savo bizni, isz tiek 
mažai pinigu taip iszplete ne 
tik teisėjai bet net ir politikie
riai negali suprasti.

Jo pasisamdytas advokatas 
sako kad buvęs Kapitonas Pe
ter Baker nei nenori kad teis
mas paskirtu jam kokia kau
cija, nes, jis sako kad jis nėra 
nei priesz viena instatyma pra
sižengęs ir kad teismas turės 
tai pripažinti ir ji ne tik pa
leisti, bet ir jo atsipraszyti.

LONDON, ANGLIJA. — 
Anglijos Tarybos narys buvo 
suaresztuotas ir ' patupdintas 
in kalėjimą be jokios kaucijos. 
Jis yra intartas už palszyvus 
rasztus ir pasiraszymus bago- 
cziu ir intakingu žmonių, kad 
galėtu palaikyti daug milijo
nu bizni, kuri jis per deszimts 
metu sudaręs isz tik dvieju 
tukstaneziu penkių szimtu ir 
dvideszimts doleriu.

Policijos virszininkas insa- 
ke kad tas buvęs armijos Kapi
tonas, trisdeszimts trijų metu 
amžiaus Peter Baker butu pa
imtas ir in kalėjimą patupdin
tas be jokios kaucijos.

Szitas buvęs kapitonas buvo 
suimtas in ligonine.

4

Per antra pasaulini kara szi
tas Kapitonas buvo Naciu, Vo- 
kieeziu in nelaisve paimtas.

Su savo susitaupintais pini
gais, po karo, jis pradėjo “Fal
con” drukarne ir po deszimts 
metu, su tik pusteezio tukstan- 
czio doleriu jis buvo insteiges 
laikraszcziu, žurnalu, redakci
jų, inžinierių ir net sznapso 

DU VAGIAI
PASIVOGĖ $18,000

__

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

darbininkais, bet nei vienas 
neiszdryso insikiszti.

Antro darbininko vardas 
yra Oliver Summer. Jis yra 
penkios deszimts keturiu me
tu amžiaus.

Kai tie vagiai prisiartino 
prie jųdviejų automobiliams, ir 
pareikalavo tuos pinigus, dar
bininkas Brown paspaude au- 
tomotiliaus dūda kad visi isz- 
girstu. Tada tie razbaininkai, 
vagiai pradėjo juos daužyti.

Kai tu vagiu takse susimu- 
sze su kitu automobiliu, tie va
giai greitai iszszoko ir pabėgo.

Tos taksės draiverys dvide

NOW YOU CAN FINANCE
ELECTRIC RANGE 

AND WATER HEATER 
INSTALLATION COSTSl

szimts trijų metu amžiaus 
Louis Porter policijantams pa- 
siaiszkino kad jis nežinojo kad 
jis veža vagius, kad jie jam 
uvo pasiuline dvideszimts do- 
eriu, jeigu jis nusikratytu to 
automobi’iaus kuris juos seka, 
aes tame automobilyje važiuo
ja vieno isz j u žmona, su kuria 
jis buvo susipykęs ir norėjo jos 
lusikratyti.

In West Philadelphia, aptie- 
rorius Leon M. Feldman buvo 
paszautas ir labai sumusztas. 
Jis buvo nuvesztas in Presby- 
;erian ligonine. Jis sako kad 
lieko nebuvo jo aptiekoje kai 
lu razbaininkai inejo. Vienas 
isz j u nustvėrė ji už gerkles ir 
suszuko: “Asz tave nudėsiu 
jeigu tu pasiprieszinsi.” Kai 
aptiekorius dar vis nenorėjo 
pasiduoti, antras razbaininkas 
paleido szuvi isz revolverio 
jam staeziai in pilvą.

Vagiai iszsigando ir suspėjo 
pasiimti tik du doleriu ir pas
kui pabėgo.

EROPLANAS 
SUDUŽO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tos-Dumont aerodromo. Bet 
laime kad jis nenuskendo ir vi
si keleiviai ir lakūnai suspėjo 
isz jo iszlipti. Ant szito eropla- 
no važiavo dvideszimts du 
žmones.

Keli Amerikos kariszki lai
vai greitai pribūva prie tos 
vietos ir nuszviete ta nukritu
si eroplana, kad kiti mažesni 
laivai galėtu prie jo priplaukti 
ir visus keleivius paimti.

Platinki! “Saule”

WIRE ON TIME/
NO MONEY DOWN! UP TO 3 YEARS TO PAY!
Amounts from $25 to $150.00 financed! 

(INCLUDES PLUMBING WHERE NECESSARY)

Available to any residence 
served by PP&L

© REDDY KILOWAH 
lbw Diane $«n«0
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Sii YOUR ELECTRIC RANGE OR WATER HEATER RETAILER . . . ? 
YOUR WIRING OR PLUMBING CONTRACTOR! . . .TODAY!

PENNSYLVANIA POWER fi- LIGHT COMPANY
,• ' '• • I- ’ ‘ • *.L '' <*

307 LAVONAI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kad sunku su musu dideliais 
trokais privažiuoti. Kiek gali
ma, tai armija su savo eropla- 
nais stengiasi pagelbeti.

DIDŽIOJO VAJAUS
ŽENKLE

NEW YORK. — Rugsėjo 
menuo yra Didžiojo New Yor
ko ir jo apylinkių Lietuviu 
bandymo menuo. Jis (parodys 
mums, kiek mes auksztai sto
vime savo tautos nariu sargy
boje, kiek karsztai plaka mu'su 
szirdys del musu vargstanjczip 
broliu anapus ■ vandenyno. Jis 
parodys mums, galu gaįe, kiek 
mes vejti neszioti garbinga 
Lietuvio varda.

Mes ežia iperkames iiamns, 
auto maszinas, gražini rengia
mės ir gerai pavalgom, bet vis 
sielojamės, kad dar ipermaižai, 
kad vis permaižai. Bet ar pa
kankamai sielojamės tais ne
laimingaisiais, kurie klaikiai 
vaikszto. kryžiaus kelius Euro- 
ipoje be jokios vilties, be atei
ties. '

Rugsėjo menuo tebūna, mušu 
giliu apmastymu menuo,; Bent 
tada persikelkim savo szirdimi 
ir siela in anų nedalia. Kas jau 
ten gyveno, tiems, galbūt, 
lengviau insijausti, prisime
nant savas iszgyventas kan- 
czias, nors senieeji Amerikos 
Lietuviai, kaip rodo netolima 
praeit is j pernelyg laibai buvo 
insijaute iii vadinamųjų D.P. 
varga ir reme, kuo tik galėjo.

Bet gyvenimas anais laikais 
ir dabar yra labai skirtingas.
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Tada bėgliai gyveno remiami 
dūosnios Amerikiecziu rankos 
bendrai, o Amerikos Lietuviu 
ypatingai. Dabar-gi likusieji 
bėgliai, m jungti in Vokiecziu 
ūki, isz Amerikos negauna nie
ko. Kas gali dirbti, tai dar pu- • 
se bėdos, bet atminkime, kad 
teen pasiliko daugiausia tiėj 
kurie jau negali diPbti. Ju buk- , f 
lė yra apverktina. ;
J.. . '' " ' /■ " ’ ■■ ’Cy

Ar mes, gyvendami soeziai, 
leisime ariieiris baigti savo die-; 
has po sunkia gyvenimo našz- 
■’d. ' ■ 1

tai, xnsu pamirsztiems, visuap- 
lei&tiems, su dejone lupose, 
aszaromis akyse ir skausmu 
szirdyse, kad toje sunkioje va- • 
landoje nuo ju visi nusigry'žo. 
Ne, mes negalime to prileisti. 
Mes esame Lietuviai, kaip ir 
jie. Mes ir jie esame vieno kū
no ir kraujo, vienos motinos, 
Lietuvos. Tegul musu meile, 
įpusu duosnumas suszildo juos 
i " -v y1- '■ r

nuszluosto aszaras karėžias ir 
suramina, kad jie ne vieni, kad 
musu szirdys plaka kartu su ju 
szirdimi s.

Jei jau Didžiojo New Yorko 
burmistras, kitatautis, parode 
savo meile, skirdamas B ALFui 
visa Rugsėjo menesi rinklia
voms musu vargstaneziu bro- 
lig naudai, tai mes, Lietuviai, 
tūkstanti kartu daugiau turi- 
nie atjausti savo brolius ir se
seris besiszaukianczius pagel
bės.

Taigi RUGSĖJO menuo tu
ri giliai ineiti in musu siela ir 
placziai atverti ja, alsuojan
čia karszta meile musu tau- 
tiecziams anapus vandenyno.

C- * .• * ** • . j- *. • * * * *-

Kas tik gali turėtu stoti in an- 
ku rinkėju eilės. Szia proga 
gražiosios Lietuvaites, rinkda- 
.mos aukas, galėtu parodineti 
ir gražiuosius tautinius 'dra
bužius. Visi kiti tūretu'dubs- 
iiiai atidaryti savo pinigines 
ir pilnas drabužiu spintas. Te
gul nėeda kandys. Geriau ati
duoti BALFui. Jis atiduos 
tiems kurie ju reikalingi.

Czia negali būti jokio skir
tumo nei tarp senu, nei tarp 
nauju ateiviu. Visi mes-.esame 
Lietuviai, visi tos p.aczios 'že
mes iszauginti. Czia gimusieji, 
manau, su pagarba prisimins 
savo senole ir taip pat . neliks 
abejingi jos vaikams.
'■ . ........ . ' J f

Tikro Lietuvio, mylinežio 
savo brolius, pareiga, visa 
Rugsėjo menesi gyventi - di
džiojo va jaus'ženkle. Visu kal
bu pradžia ir pabaiga turi bū
ti persisunkusi vajaus pašfee- 
kimo dvasia, kad tokiu budu 
ne vienas Lietuvis nepamirsž- 
t u esąs Lietu visur nepadarytu 
mirtinos nuodėmės nesudėjęs 
būtinos aukos ant musu tautos 
musu tėvynės aukuro, kuri da
bar y ra. pavergta ir negali pa
sirūpinti savo vaiku likimu.

: ’ ■ / — j. G.

į L TRASKAUSKAS | 
t LIETU VISZKAS 5 
j GRABORIU8 
‘Laidoja Kunus Numirėliu.| 
t Pasamdo Automobilius Del|
* Laidotuvių, Kriksztyniu * 
J Vestuvių Ir Kitokiams | 
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