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Savanoris darbininkas ežia 
stato savo gyvastį pavojun, 
už tai kad kiti žmones, per 
neapsižiurejima, uždege szi- 
ta miszka.

Prezidentas Sako Tegu Sovietai
Iszlygina Stalino Klaidas

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Eisenhoweris kal
bėjo per laikrasztininku vaka
riene, ir pasakė kad Sovietu 
vadai pirmiau turi atitaisinti 
visas Stalino klaidas, pirm ne
gu jie gali tikėtis draugiszku- 
mo isz Vakariniu krasztu.

Jis toliau sake kad nėra j'o- 
kio susikirtimo tarp Komunis- 
tiszkos Rusijos ir kitu laisvu 
krasztu, jeigu Komunistai lik
sis savo kraszte ir in kitu 
krasztu reikalus nesikisz. Jis 
sake kad tokia Sovietiszka val
džia galėtu užvesti draugisz- 
kus santykius su visais laisvais 
krasztais.

Isz Amerikos
7 VAIKUCZIAI

SUDEGE

TOLEDO, OHIO. — Gaisras 
isztiko vieno augszczio namus, 
apie asztuonios mylios nuo To
ledo miesto, ir septyni vaiku -1 
ežiai sudege, žuvo.
i I

Ugniagesiu virszininkas, Ri
chard Campbell, in Sylvania, 
kurio ugniagesiai buvo stoję in 
talka Whiteford Township ug
niagesiams, sako kad tu vaiku- 
cziu tėvas buvo ka tik savo 
žmona iszvežes in darba, in sa- 
liuna, Toledo mieste, __kai tas 
gaisras j u namelius isztiko.

Tėvas, trisdeszimts trijų me
tu amžiaus John Cooper, sako 
kad jis ketino tuojaus sugrysz- 
ti, kai tik jis nuveže savo žmo
na, dvideszimts devynių metu 
amžiaus Laurel in darba. Bet 
kaip tik tuo laiku ta baisi ne
laime isztiko ju vaikuczius.

Gaisras Miszke

Dauguma szitokiu gaisru 
musu miszkuose butu galima 
iszvengti, jeigu žmones tik 
butu atsargesni, su cigare- 
tais.

- Prez. Eisenhoweris sake kad 
Sovietams dabar negana vien 
tik pasmerkti Stalina ir prisi
pažinti kad jis daug klaidu bu
vo padaręs, bet jie turi pirmiau 
visas tas klaidas atitaisinti, 
pirm negu jie gali tikėtis drau- 
giszkumo siz kitu krasztu.

Jis toliau primine ir prikai- 
sziojo Sovietams kad tai ju kal
te kad dabar Vokietija ir Korė
ja yra suskaldintos, ir kad 
daug kitu mažesniu krasztu 
dabar randasi po Sovietu Rusi
jos nagaika.

Jis sake kad Amerikiecziai 
pasirenge derintis ir prieiti 
pre nors kokio susitarimo, bet

“ASZ NENORĖJAU
JI NUSZAUTI”

PHILADELPHIA, PA. —
Devyniolikos metu amžiaus 
mergina buvo suaresztuota už 
nuszovima ženoto vyro, su ku
riuo ji buvo užsidėjus. Theresa 
Germont sako kad ji nenorėjo

Valdžia visu praszo labai 
atsargiai apsieiti miszke su 
ugnimi, ypatingai kai misz- 
kai yra iszdžiuve.

□ o o

tai negalima kol Sovietai patys 
namie susitaikins ir sau taikos 
kelia nusistatys.

Jis toliau sake kad Ameri
kiecziai invertina Sovietu Ru
sijos valdžia ir nusistatymą, 
bet tos peziu sykiu Amerikie
cziai invertina ir kitu krasztu 
laisve ir nepriklausomybe.

Jis per szitas prakalbas teip- 
gi pareiszke kad jis dabar pra
szo Kongreso paskirti keturis 
bilijonus devynis szimtus mili
jonu doleriu del užsienio pa
gelios. Jis sako kad mažiau jis 
negali ir neiszdrysta praszyti.

o C3

ji nuszauti, bet kad kai jiedu 
susipesze, jis atnesze karabina, 
padavė jai in rankas, ir pasa
kė: “Jeigu tu manes nemyli, 
tai szauk. O jeigu tu neszausi, 
tai reiszkia kad tu mane myli.“

Ji sako kad kai tik ji paėmė 
ta karabina in savo rankas, 
staiga pas:girdo szuvis ir jos 
meilužis sukniubo. Ji sako kad 
jiedu buvo tureje “deitus“ per 

, szeszias ar septynias sanvaites 
ir paskui susipesze, susiginezi- 
no.I

Nužrdintas vyras buvo dvi
deszimts trijų metu amžiaus 
Richard F. Kunze, ženotas ir 
devynių menesiu dukreles tė
vas.

Jiedu buvo susiginezine, su
sipesze kai ta maža, juodbruve, 

\ devyniolikos metu amžiaus 
Theresa Germont buvo užma- 
ežius ji su kita mergina.

Pone Kunze sako kad ji nie
ko nežinojo apie tai kad jos 
vyras buvo susidėjęs su ta mer
gina ar kad jis su ja ant “dei- 
tu“ iszvažiuodavo.

NIXONAS IN
RINKIMUS

Eisenhoweris Sako Jis 
Džiaugiasi

WASHINGTON, D. C. — 
Vice-Preziden^as Richard M. 
Nixonas yra -vįieszai paskelbęs 
kad jis nori ir sutinka vėl sto
ti in Rinkimus del Vice-Prezi- 
dento vietos, sykiu su Prezi
dentu Dwight Eisenhoweriu. 
Prez. Eisenhoweris tuojaus pa
siskubino teipgi vieszai pasa
kyti kad jis džiaugiasi, kad 
Nixonas yra taip nutaręs.

Nixono pareiszkimas dabar 
jau tikrai ir galutinai sudaro 
Republikonu tikieta del Rinki
mu: Eisenhoweris-Nixonas,
taip kaip ir buvo 1952 metuose.

Kai tik Demokratai iszgirdo 
kad Nixonas vėl ketina stoti in 
rinkimus, jie pasiskubino vėl 
pultis ant jo ir ji intarineti.

Demokratu pirmininkas, 
Paul M. Butler sako kad dabar 
Ponas Eisenhoweris turės imti 
visa atsakomybe už savo Vice
prezidento prasikaltimus ir 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ŽUVO NELAIMĖJE 
i n—

Susimusze Su Pavogtu 
Automobiliu

MERCERSBURG, PA. — 
Vienuolikos metu Mark Hum
mer buvo užmusztas in Mont
gomery Township, kai jo trak
torius apsivertė in maža upeli 
ant savo farmos.

Jack Goshen, Franklin apy
gardos virszininkas, Daktaras 
sako kad tas vaikas, sūnūs Po
nu Clarence Hummer, isz 
Chambersburg vairavo savo 
ūkio traktori skersai upeli, kai 
tas traktoris nuslydo nuo tilto 
ir apsivertė.

ŽMONA ŽUVO

Pavogtas automobilius

NEW YORK, N. Y. — 
Moteriszke isz Brooklyno bu
vo užmuszča kai kitas automo
bilius susikūlė su jos automo
biliu.

Policijantai vijosi ta auto
mobiliu kai jis susimusze su tos 
moteriszkes automobiliu.

Nelaimėje žuvo trisdeszimts 
penkių metu amžiaus Ruth 
Zwerdling, isz Brooklyno.

Ar ji buvo tyczia ar netyczia 
ežia žuvusi, policijantai dar ne- 
pasirenge pasakyti.
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TĖVAI BUS
ATSAKOMINGI

SPRINGFIELD, ILL. —
Sangamon Apygardos tėvai 
nuo szio laiko bus atsakomingi 
už savo vaiku prasikaltimus ir 
bus su vaikais nubausti. Taip 
szitos apygardos taryba nuta-

Studentai Pajuokė Sovietu Vadus
LONDON, ANGLIJA. — 

Sovietu Rusijos vadai, Nikita 
S. Khruscevas ir Nikolai A. 
Bulganinas gavo savo norus 
iszpildinti: susitikti su Angli
jos žmonėmis.

Jiedu tik viena klaida, isz 
pat pradžių padare. Jiedu pa- 
prasze kad jiems butu pavėlin
ta aplankyti garsųjį Oxford 
Universitetą. Valdžios virszi- 
ninkai tuojaus sutiko.

Kai tik tiedu Sovietu Rusi- *
jos tūzai pasirodė, o prie to po 
visa pasauli pagarsėjusio Ox
ford Universiteto, tai visi stu
dentai ir moksleiviai susirinko 
ir juodu savotiszkai priėmė. 
Visi jie užtraukė savotiszka 
daina: “Nabagas Juozelis“. 
Tai priminti tiems Rusijos 
kraujageriams jųdviejų drau
gą ir sėbrą, bieziuli, Juozą Sta

re, ir nauja instatyma invede.
Czia, per kelis menesius 

daug jaunuju pakliuvo in teis
mus už invairius prasikalti
mus. Nuo Nauju Metu szitos 
mažos apygardos teismai turė
jo szimta septynios deszimts 
asztuonis jaunus prasikaltė
lius. Tai trisdeszimts daugiau 
negu kada pirmiau per isztisus 
metus. O szie metai dar nėra 
nei inpuseje.

Dabar sulyg nauju instaty- 
mu, kai jaunuolis prasikalsta ir 
būva priverstas kas sanvaite 
reportuoti, pribūti in valdžios 
paskirta prižiūrėtoja, tai ir to 
prasikaltėlio tėvai turės sykiu 
su juo kas sanvaite duoti savo 
apyskaita, tam prižiūrėtojui. Ir 
jeigu vaikas kokia iszkada bus 
padaręs, tai tėvai turės pilnai 
užsimokėti, o jei ne, tai ne tik 
vaikas, bet ir tėvai eis in kalė
jimą.

Jau seniai tokio instatymo 
reikėjo, ne tik szitoje apygar
doje, bet po visa Amerika. Jei
gu tėvai neatsakomingi už savo 
vaikus, tai kas už juos atsakys?

Kelios kitos valstijos tariasi 
visiszkai uždrausti jauniems 
vairuoti automobilius; kiti 
miestai pradėjo investi insta- 
tymus kad visi jaunieji turi bū
ti namie priesz deszimta valan
da vakare. Jeigu kuris jaunuo
lis ar jaunuole bus suimti po 
deszimtos valandos vakare ant 
ulyczios, tai pirma syki tėvai 
bausme užsimokės, antra syki 
ta laurme bus padvigubinta, o 
už treczia prasikaltimu tas jau
nuolis bus padėtas in vaiku pa
taisų namus, o tėvai bus patup- 
dinti in kalėjimu.

ŽEMES

DREBĖJIMAS

5 Žuvo; 100 Sužeista
Ispanijoje

GRANADA, ISPANIJA. — 
Penki žmones žuvo ir penkios 
deszimts namu buvo sugriauta 
kai viesulą ir audra isztiko szi- 

liną, kuri jiedu yra dabar taip 
pažeminę ir pasmerkė.

Ant vienu to universiteto 
kambariu buvo iszkabinta di
dele vieliava su paraszu: “At
siminkite, Brolis Juozas Jus 
Seka“. Bet tie svecziai nudavė 
kad jie nei tos dainos negirdė
jo, nei tos vieliavos nemate. Ki
ta vėliava turėjo p a r a s z a: 
“Stalina už Profesorių!“

Nabagai Sovietai czia ne ii-; 
gai užtruko. Jiedu buvo ketine 
aplankyti Christ Church Kole
gija, bet staiga nutarė ta uni
versitetą apleisti.

Sir Anthony Eden yra buvęs 
studentu in Christ Church ko
legija. Sovietai pasiaiszkino ir 
pasiteisino kad jiedu negana 
laiko turi visus to Universiteto 
kambarus aplankyti.

ta, Granada miestą. Tai buvo 
arsziausia audra in septynios 
deszimts dvieju metu.

Policija sako kad daugiau 
kaip szimtas žmonių buvo su
žeisti.

Ir tos audros nebuvo gana. 
Tuo paežiu sykiu buvo žemes 
drebėjimas.

Žmones sako kad nieko pa- 
nasziaus czia nebuvo nuo 1884 
metu.

Tas žemes drebejmias buvo 
pajaustas Albolete mieste, kur 
trys žmones buvo užmuszti ir 
penkios deszimts namu buvo 
sugriauta.

Szesziu metu Alhambra palo- 
czius iszliko sveikas.

Kiek buvo galmia sužinoti, 
tai keleiviai, Amerikiecziai ne
buvo sužeisti.

Ju Kelione Veltui

Trys Republikonai Guber
natoriai, isz ūkininku, far- 
meriu valstijų, asmeniszkai 
atvažiavo in Vaszingtona, 
praszyti Prezidentą Eisen- 
howeri, kad jis priimtu ir pa- 
siraszytu ant naujos Ūkinin
ku Bylos. Bet ju kelione bu
vo veltui, nes Prez. Eisenho
weris atmete ta byla, saky
damas kad ji netinkama ir 
paežius ūkininkus nuskriau
džia.

' Vienoje vietoje prie to Uni
versiteto kas nors visa pundą 
priesz-komunistiniu plakatu 
numėtė staeziai ant tu Sovietu 
tuzu galvi;. Visi tie plakatai 
buvo isz pavergtos Latvijos.

Iszvažiuodamas isz Oxford 
Universiteto, Kruszevas liūd
nai galva palingavo ir pastebė
jo kad nieko panaszaus nieka
dos neatsitiktu Rusijoje.

Oxford Universitetu szitokis 
pasielgimas nustebino ne tik 

Sovietus bet ir Anglus, nes nie
kas nesitikėjo kad tie studentai 
taip vieszai parodiniu savo ne
pasitenkinimu su Sovietą Rusi
ja.

Anglai policijantai, kurie 
buvo paskirti ant sargybos: 
tiems Sovietu vadmas, ėjo sa
vo pareigas be ūpo ir be szir- 
dies. Syki kai keli studentai 
nustvėrė viena policijanta, kad 
jie galėtu areziau prieiti prie 
tu Sovietu, tas policijantas ne
supyko, nesiprieszino, bet pats 
su studentais gardžiai nusijuo
kė, nusikvatuojo.

Kitur studentai tu Sovietu 
“garbei“ užtraukė “Volga 
Boatman” daina, bet su savo- 
tiszkais žodžiais, kuriu nei vie
nas laikrasztis neiszdrystu at- 
spauzdinti. Nežinia ar ju klu- 
moezius jiems paaiszkino ka 
tie studentai dainavo ir ka jie 
sake apie tuos pageidaujamus 
sveczius.

Kur tie Sovietai dabar po 
Anglija važines dar nežinia, 
bet jau galima tikrai sakyti 
kad jei vengs Anglijos univer
sitetu ir kolegijų kaip pats vel
nias szvesto vandens, ar Komu
nistas kryžiaus.

Szitie Gubernatoriai yra, 
isz kaires in deszine: Joe 
Foss, siz South Dakota; Leo 
Heogh, isz Iowa; ir Fred 
Hall isz Kansas.

Prez. Eisenhoweriui buvo 
pavojingas žygis ta byla pa
smerkti, kadangi rinkimai 
taip arti, ir kadangi f armė
nai jau ir taip loskos neturi 
Republikonams.
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Kas Girdėt
szimti mažiau automobiliu bu
vo parduota negu pernai.

Mainieriai jau dabar gavo- 
algas- pakelti, ir anglys dar la
biau pabrango.

Kai plienas pabrango tai tuo 
paežiu sykiu nauji automobi
liai pabrango.

In Grand Haven, Michigan, 
Bentley Schut važiavo in teis
mo ofisus užsimokėti už tikie- 
ta, už per greita važiavimu. Jis 
buvo1 policijanto sustaibdintas 
ir suarseztuotas už per greita 
važiavima.

Pypkes Durnai
Vasaros Naktis

Laikraszicziams popiera dar 
labiau pabrango. Popiera da
bar taip paszieliszkai brangi, 
kad 'beveik kas sanvaite keli 
laikraszcziai užsidaro.

Valdžia dabar stengiasi kaip 
nors suvaldyti, sutvarkyti isz- 
mokesezio -bizni, 
per daug ima insiskolinti del 
visokiu daigtu.

Reiszkia visiems pragyveni
mas dar laibiau pabrangs.

Prezidentas Eisenhoweris ir 
visi Republikonai daug kalbė
jo, daug prižadėjo apie taksu 
sumažinimą. Bet dabar jie apie 
tai nei neužsimena.

Michigan valstijoje, kur ran
dasi daugiausia nauju automo-' 
Liliu fabriku, Vasariu mėnesy-j 
je 85,000 darbininku.' neteko' 
darbo, tai devvni tukstaneziai į• K . Idaugiau negu Sausio menesyje, i 
ir tris sykius daugiau negu anų 1 
metu Lapkriczio menesyje.

Eisenhoweris sako kad jam 
baisiai patiktu, jeigu Truma
nas stotu in rinkimus priesz ji. 
Eisenhoweris ’baisiai neapken- 
czia Trumana.

B ai t uosiuose k a rnib-ar i uo s e 
spaudos laisves visiszkai nėra. 
Eisenhoweris seka visus valdi
ninku prasitarimus, kad jie ne- 
prasiszoktu sziais rinkimu me
tais.

In El Cajon, Californijoje, 
kai advokatas teisme, garsiai 
ir audringai gynė ir teisino vie
na intarta žmogų, ta-s žmogus 
staiga atsistojo teisme ir prabi
lo: “Liaukimės visut szitu szpo- 
su ir ergeliu, man visa tai nusi
bodo. Asz esu kaltas ir noriu 
eiti in kalėjimą.”

Naktis žeme jau apklojo, 
Visur tamsa skleisdama. 
Žvaigždes szvieczia 

augsztumoje,
nes žlIK>nea’Lig žvakele kiekviena. 

Ažuoliai seni galingi, 
Savo szakomis sukruto, 
Gluosniai lapais neturtingi, 
Vešu orą jau pajuto. 
Ežere vanduo liūliuoja, 
Bangos plaka in 'krantus 
Rodos, ten kas aimanuoja, 
Rodos, kruta ten dangus. 
Miežiai lenkia savo galvas, 
Gėlės pievų labiau kvepia, 
Žiogai po slėnis ir kalvas 
Garsiai rėkauja ir lekia. 
O laksztute pas upeli 
Cziulba linksminas saldžiai, 
Sukinėdama balseli, 
Aidas muszasi gražiai. 
Augsztyhei bekrasztinei, 
Kur ir kraszto nieks 

neiszvysta,
Skrenda žvaigžde sidabrine 
Ir paskui kažkur isznyksta.

Calif ornijos Gubernatorius, 
Goodwin Knight yra vieszai 
pasakęs kad jis pasirengęs sto
ti in Vice-Prezidento vieta, jei
gu Richard Nixon pasitrauktu.

In Memphis, Tennessee, tei
sėjas paleido viena valkata, nu
baudęs ji tik ant dvieju dole
riu, bet už keliu minucziu tas 
pats teisėjas ta pati valkata nu
baudė ant penkios deszimts do
leriu.

Praneszimas Amerikos
Raudonojo Kryžiaus

Iszlaidos

In Secaucuis, New Jersey, sa- 
liuninkas Henry Krajewski, 
norėdamas vėl stoti kaipo kan
didatas del Prezidento vietos, 
patarė kad. mes turėtume visa 
Kanados kraszta pasisavinti.

In Baltimore, policijantai 
suėmė dvideszimts penkių me
tui amžiaus Bonita -S. Schapiro, 
kai ji visai nuoga iszejo viena 
vakara pasivaikszczioti. Ji nu
siskundė “Kada tik asz noriu 
pasilinksminti, asz paipuoliu in 
beda.”

Mas, tas valkata buvo teisė
jui pasiaiszkines kad jis gryžo 
isz O. B. Pickett laidotuvių, 
kai policijantai ji suėmė už tai 
kad jis buvo biski iszsitraukes. 
Bet už keliu minucziu tas O. B. 
Pickett, in kurio szermenis tas 
valkata buvo atsilankęs, ap
skundė ji už tai kad jis buvo 
nuo jo pasivogęs bonka sznap- 
so.

In EI Paso, Texą.s, kareivis 
Ygnacio G. Herrera pasidavė 
vaiskui po keturiolika metu,, 
kada jis 'buvo isz vaisko pabė
gės. Jis pasiaiszkino: “Asz pa
bėgau nes mano motina buvo 
susirgus. Dabar ji yra pasvei
kus, ir u|ž tai asz sugryžau.”

In Wurzburg, Vakaru Vo
kietijoje, deszimtos kompani
jos kareivis Frank Asztolos bu
vo suaresztuotas ir nubaustas 
ant penkios deszimts doleriu už 
tai kad jis per daug bulviui vis 
parūpindavo kareiviams del vi
su ju valgiu.

Priesz savo dukters Marga
ritos šzliuba ir vestuves, buvęs 
Prezidentas Trumanas buvo 
laikinai nutilęs su savo prakal
bomis del rinkimu, už Demo
kratus ir priesz Republikonus.

Jis, nusiszypsodamas, laik- 
rasztininkams pasiaiszkino: 
“Mano bosas (jo žmona) buvo 
man griesztai insakes-, kad asz 
savo burna užsidarycziau ir ne- 
sikiszeziau in jokius ergelius ar 
ginezius, priesz musu dukreles 
szliuba, kad nieks negalėtu jai 
prikaiszioti ka nors apie jos tę
va. Bet dabar, ’ ’ nusijuokdamas 
Trumanas pridėjo: “Asz esu 
laisvas ir savo bosas ir vėl pra
dėsiu visiems duoti velniu.”

In Isvington, New Jersey, 
George Ludoviu buvo polici
janto sustaibdintas už tai kad 
jis savo automobiliu vairavo su 
pereitu metu laisnemis.

Policijos teisme daug kas ki
tas iszkilo virszun. George Lu
doviu buvo palbeges įsz vaisko, 
buvo pasivogęs automobiliu ir 
paskui buvo pasivogęs laisniu 
nuo dar kito automoibiliaus, ir 
paskui norėjo teisėjui už savo 
pra si k a 11 i m u s užsimokėti 
palszy va bumaszka.

Platinki! “Saule”

su

WASHINGTON, D. C. — 
Su rezervais nelaimėms beveik 
iszsibaigūsiais del milžiniszku 
iszlaidu! padėti potviniu au
koms rytu ir Vakaru valstijose 
pereitais metais, Amerikos 
Raudonasis Kryžius Kovo 
March 1 diena pradėjo savo 
metini vaju.

1955 m., paskutinius - szeszis 
menesius nelaimes paliete be
veik pus-milijono amerikiecziu 
ir Amerikos Raudonajam Kry* 
žiu i buvo brangiausiai kainuo
jantis laikas visoje savo 75 me
tu istorijoje.

Nors pagelba žmonėms szio- 
je szalyje buvo pirmoj vietoj, 
organizacija praleido daugiau 
negu $29,000,000 darbams tik 
1955 m., vistiek Raudonasis 
Kryžius irgi prisidėjo prie ki
tu “League of Rod Cross So
cieties” palengvinti kentejima 
kitur.

Netik szioje szalyje, bet ir 
kitur žmones nukertojo nuo 
baisiu potviniu. Pereita vasara 
baisiausias potvinis visoj Azi
jos istorijoj liete net 40,000,000 
žmonių Indijoj ir Pakistane. 
Raudonojo K r y ž i a u si Lyga 
kreipėsi praszydama pagelbos 
ant syk Amerikos Raudonasis 
Kryžius 'pristatė medikaliszku 
reikmenų, užklodžiu, medžia
gos ir drabužiu iki $380,000

vertes. ■
Rugsėjo' Sept, menesi, po 

Hilda audros, Meksika nuken
tėjo. Vėl Amerikos Raudonasis 
Kryžius atėjo in pagelba parū
pindama maisto, medialiszku 
rekimenu, ir kitu daigtu iki 
$120,509 vertes.

Pagelba buvo siuncziamai ir 
in Australija, Costa Rica ir Co
lumbia. Isz viso pagelba buvo 
teikiama deszimts krasztu, ku
riuos užpuolė potviniai, aud
ros, žemes drebejimaf ir badas.

Amer. Raudonojo Kryžiaus 
tarptautinis darbas netik lie- 
ezia nelaimiu darbus. Pereitais 
metais Raudonasis Kryžius bu
vo szeimininkas 78 svecziauns 
isz 36 krasztjiL Tai buvo atsto
vai valdžių ir Užsienio Raudo
nojo Kryžiaus draugysežiu ir 
studentai kurie 'buvo atvykę 
apsipažinti su Amerikos budais 
administruoti ir vesti savo 
kraujo, nelaimiu, saugumo, sa
vanoriu ir Jaunuju Raudonojo 
Kryžiaus programų.

Amerikos mokyklų studen
tai per Jaunuju Raudonąjį 
Kryžių veikia tarptautinėse 
programose. Per inemimanus 
metus 1954-55 jie sudėjo ir 
iszsiunte .400,000 atskiru dežu- 
cziu vaikams svetimose szaly- 
se: 371 mokykloms dėžutė su 
reikalingiausiais daigtais mo
kiniams buvo supakuota ir isz- 

1 siustą in Užsieni; mokyklų ko
respondencijos knygos buvo 
pasikeistos ir piesziniai ėjo in 
Užsieni per “International 
School Art” programa.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

APIE CIGONKA

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

Automobiliu fabrikantai da
bar mažiau automobiliu gami
na ir mažiau plieno perka. Ir 
teip mažiau darbo yra darbi
ninkams automobiliu ir plieno 
fabrikuose.

Ana menesi deszimta nuo-

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

mieganczios

bažnyczioj

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.
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tokia laime negreitai palei- 
d'žiaine.

— O ka mislinate padaryte 
su manim? Paklausė ponas 
Petras.

— O-gi laikysime teip ilgai, 
kol negausime iszsipirkimp 
tūkstanti doleriu. Mes žinome, 
jog tu ant tiek iszsiteksi. Turi 
pinigu invales, turi su mumis 
p as i daly t.

— O kaip asz jums galu 
duot ta tūkstanti? Juk asz ne
turiu su savim, o jeigu ir butau 
turėjus, tai butumete jau seniai 
paėmė. Asz mistinu, jog mane 
paleisite, idant*pinigus jums 
atnesztau.

To vaikine nepadarysi
me, bu jau pas mus nesugryž- 
tum, atsake juokdamasis vadas 
razbaininku, nes duosime žine 
tavo kamisoriui, tegul jis tuo- 
sus pinigu sudeda in paskirta 
per mus vieta, o mes paimsirne 
ir tada tave paleidime.

— Tegul ir teip būna, tarė 
ponas Petras, o tame razlbainin- 
kas pradėjo szaukt:

— Hej! Sene! Duokie -val
gyt! Jau laikas! Duokie grei- 
cziau, ba tave kaip szuni užmu- 
szime!

— Tuojaus! Tuojaus! At
sake boba, ir nuėmė nuo jeszmo 
kepsni avine, nunesze ant sta
lo.

Ponas Petras paregejas bo- 
'b|, net kliktelejo nuo dyvo, ba 
tai pažinstama del jo cigonka. 
Jije liginai ji paregėjo ir pra
eidama prie ji pasznahždejo: 
Tylėk! Ne iszsiduok jog mane 
pažinsti! Asz tave iszluosuosiu. 
Razbaininkai nieko negirdejo. 
Ėmėsi jie smagiai prie valgio 
ir gėrimo ir netrukus isz avies 
tiktai kaulai pasiliko, viedras

tuszczias, o ir baczkoje tiktai j 
ant dugno buvo. i

Už valandos girti razbainin- 
kai mėtėsi ant trakniu, ka pa- 
szalyje buvo, vietoj lovų, ir kie- , 
tu miegu užmigo. Kriokė net' 
urvą drebėjo.

Tada cigonka sargiai ir pa- o OI
maželi prisiartino prie pono 
Petro, su peilu perpjovė riszius 
kurias turėjo rankas ir kojas 
surisztas, davė jam szmota mė
sos ir kriuželi midaus, idant 
pasidrūtintu, o kada jau pa
valgė tarė cigonka:

— Tu man poneli gyvasti 
iszgelbejai, o asz dabar tave 
iszluosuosiu ir da ka daugiau 
padarysiu', dadave pamaželi, 
tiktai eikie su manim. Ponas 
Petras pasikėlė, pasiraivė, jog 
net sustingia sunarai sulbrasz- 
kejo ir pamaželi judinosi pas
kui cigonka.

Ant dangaus žibėjo žvaigž
des, naktis'buvo szaltoka, nesi 
blaivi. Cigonkai ir ponas Petras 
skabei ir kas kartas labiau at- 
sitolinejo nuo razbaininka ar- 
vos. Apsilpnintas ir navargin- 
tas ponelis, suėmė visas pajie- 
gas, kad tik iszsigaut isz tosios, 
pusezios, nes ant nelaimes po 
kėlu, valanda keliones puolė 
ant žemes ir negalėjo nuo vie
tos pasijudint, apėmė ji karsz- 
tis, akis aptemo ir nežinojo ar 
miega ar ne. Neužmirszo tiktai 
jog gulėjo paS'Zalineje vietoje, 
jog kelios lapes isztolo skraidė 
jausdamos del saves bankieta 
ir jog sena cigonka pasilenkus 
in mane kalbėjo prikimusiu 
balsu:

— Dauggalis pone! Dova
nok man, ha tai asz esmių prie- 
žasti tavo nelaimes. Tai asz ta
me laike, kada gyvenote Og- 
rodzenske, praeitinejau su ma
no gauje pro dvara. Pamacziau 
jusu kūdiki ir apmislinau pa
vogt, idant paskui gantie nuo 
jus gerai pinigu už atpirkima. 
Atsilaikė jog nuvažiavote in 
sveczius pas kaimynus. Sznipi- 
nejaui akyvai ka veike jusu ne- 
sziote, 'sztai nusidavė in giria, 
asz nusėlinau paskui ja ir kada 
užmigo po pavesiu medžio pa
griebiau kūdiki. Nubėgau su 
juom ka greieziause pas mano 
čigonus, džiaugdamasi isz ma
no laimo, leidomesi in kelione.

Pribuvome ant galo in aplin
kine Rabsztines ir girioje rab- 
sztinskoje atsitiko man nelai
me, užmigau ant mano vežime- 
lo, o kada pabudau, kūdikio 
ant vežimo nebuvo. Turėjo isz- 
pult. Kas su ja stojosi, to neži
nau, nes tiespanasziause sura
do ja kokis kaimuoezius isz ta
vo poneli baudžiauninku, tikiai 
klausinekie poneli po grinezes. 
Gal Ibutie labai, jog savo duk
rele atgausi.

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isx 
szito Katalogo 

Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.102— Prakeikta, meilin-

apraszy-gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses 
ežio iszimta isz 
nžlieku.
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) ] 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio - 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga.ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teįpgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaityraai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

No.11-9—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

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

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

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

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

NoM29—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios NaktL 
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.

apysaka 
szimtme- 

Lietuviszku 
Su paveikslais. 177

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

No J 60—Apie Po Laikui; 
Per Neatsargumu 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 Mul
kinus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

N’o.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

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

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

180*4—Kvitu
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:
z

tvF Užsisakant knygas is* 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderį, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiazka su pinigais.

Įįkgr* Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. Ji.



:: Apie Cigonka
Arba Pagriebta ir Velei 

Atgauta Mergiuke

ĮJUVO tai jau laibai seniai 
Buvo ūkanotas ir szaltas

Adventinis vakaras. Sniegas 
didelais kasnais nupuolinejo, o 
vejas žieminis nesziojo po lau
kus.

Keli girininkai jojo ant 'pui
kiu arkliu, norint nuvargusiu 
du susiveline medėjai. Pažint 
'buvo galima, jog vienas isz ju 
buvo ponu, o antras tarnu. Isz- 
tikro teip buvo: pirmutinis 
raitelis turėjo ploscziu ant sa
ves isz puikaus ceikio, vadinosi' 
ponas Petras Robsztinskas. Tu
rėjo jisai ne toli kalno szventa 
kryžiniu puiku ir dideli dvaru. 
Antru raiteliu buvo Motiejus 
Balanius, medėjus ir po draug 
lekajus pono Petro, geras ir isz- 
tikimas tarnas, pririsztas szir- 
dingai prie savo duondavio. 
Prie balnu kabojo pririszti,ke
turi nuszauti zuikiai ir rakalka 
lape su. pasiputuse uodega. 
Veidai medėju buvo raudoni 
nuo szalczio, buvo abudu nuo 
szalczio sustingę ir nuvargę, 
nuolatos pentinais privertinejo 
arklus, kad greicziau bėgtu.7 0 O

Arkleliai norint nuvargę, sma- 
giai riszczia bego ir jau netoli 
buvo dvaras matytas, kad sztai 
ant kart arkliai pasibaidė ir 
mėtėsi nuo kelio in szali prunk- 
szdami nuo baimes ir norint 
spaude su pentinais, bet neno
rėjo' isz vietos judintis.

Ponas Petras su Motiejum 
pradėjo gerai teminte aplinkui 
ir sztai ka patemino:

Po didele pusze sėdėjo kokia 
tai susikniaubus esybe, plau
kais ilgais užsileidus, rodos 
kad buvo pusiau numirus, o gal 
ir jau buvo negyva. Ponas Pet
ras suspaudė pentinais »savo 
arklį ir tare in Motiejų:

— Prijosime arcziau! Pel
ke persitikrint, kas yra toji ne
laiminga motere. Jeigu da ne
numirė, tai paimsime su savim 
in dvara ir atgaivinsime. Ne 
'gali tokio ja pusnije palikt be 
pagelbos savo artyma1.

Arkliai prunkszdami ir bai- 
didamiesi pamaželi prisiartino 
prie to paveikslo.

■ Ponas Petras nuszoko nuo 
arklio, nuėjo prie nekrutan- 
czios moteres ir pradėjo prisi- 
žiurinet. Buvo tai isztikro na
vai na ypata.

Raudonai margi skarmalai 
apdenginejo josios kuna, plau
kai žili susivėlė dasiekinejo net 
juostos, veidas buvo pageltas 
pilnas riaukszlu, akys buvo už
merktos.

Petras paėmė už rankos pus-

SAPNORIUS

I
 Su 283 Paveikslais ji

160 Puslapiu ;!
8 col. ilgio, 5% cob ploczio j> 
Iszaiszklna sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu Ji 
planatu ir visokiu burtu. Į' 
Knyga in minksztos po- ji 
pieros virszeliuose. :: :: Į >

Pinigai reikia siusti su i > 
užsakymu: j į

Tiktai,. . . $1.00 iSaule Publishing Co., i;Mahanoy City, Pa.,U.S.A, J1 

gyve motere ir paszauke su 
jausla:

— Motie! Juk jau jiji su- 
szalo ant smert! Paimkie-gi ja' 
ant savo arklio ir skubihkie ka 
greicziause in dvara! Gal 
mums pasiseks jaja atgaivin- 
tie.

Motiejus paklausė prisaky
mu pono ir tuojaus paėmė be 
valdžios motere ant arklio..

Gera ristele jojo medejiai, o

Asz jums sakysiu, 
Kad Pilizopai ir kiti 

mokyti zopai, 
Ligi sziai dienai, 

Negali isztyrineti moteriszko 
f. budo,, 

Ypatingai, nesupranta jie, 
Kodėl mergina kalbėdama.

Su savo jaunikiu per 
tilipona, 

Taip bezdžionkauja 
Norėdama iszrbdyt 

% kogražiausia, 
Plaukusi nuolatos taisosi, 
Miltuojasi noselių ir taiso 

szlebe, 
Rodos kad jos mylimas ja 

mato per tilipona, 
Kaip ji iszrodo.

Mat, tokis jau badas moterių 
Nuolatos buvo ir da yra 

ligi sziai dienai, » 
0 norints taji dalyka 

Tyrinės ir tukstanczius 
metu, 

Tai moteriszko budo 
neisztyrines.

* * *
Net žmogui ant spirdies 

smagu, O 7
Nei apsakyt negaliu,

Kad Lietuviai pasikeliu e ja, 
Kitaip viską apsvarstineja.

Pamatysite da už metu 
keliu,

Bus puiki tauta Lietuviu,
Ligi sziolei kas norėjo, 
Tai juos apsukinejo.

Gana bus žmones kvailyti, 
Gan akis miulyti,

Reiketu nors karta nustoti, < 
Begediszkai žmonelių 

neapgaudinėti, 
Kožnas czionais reikalus 

savo turi,
Kaip szeimynele iszmaityti, 
Beda nuo saves praszalinti.

Tai bus ant sziandien 
gana.

* * *
Jeigu žmogus sarmatinąsi 

savo pravardes, 
Arba ja maino kad 

intikti kitiems, 
Tai jau niekas!

Amerikoje turime daug 
tokiu, 

Kurie sarmatinasi savo 
pravardžių!

SKAITYKIT 
“SAULE” 
PLATINKIT’

“SAULE” MAHANOY CITY. PA.

— Daug apie tai kalbėt, nes 
atsisėsk sau, tau apsakysiu Ci
gonka atsitūpė ant žemes, o po
nas Rabsztinskas teip pradėjo i 
apsakinet:

Penki metai adgalos gyve
nau antram mano dvare Ogro- 
clzence, netoli Sandamierio. 
Mano dvare buvo linksma, 
priežaste linksmumo buvo ma- Į 
no ■ patogu ir linksma pati, pas-j 
kui vienatine dukrele, szvięs-J 
plauke Jadvigute, mylima mu
su kūdikis. \

O kaip buvau tada laimin
gas! Kaip man linksmai dienos 
ir sanvaites plauke! Nes labai 
trumpai toji laime traukėsi.

Viena, karta iszsirengeme 
pas kaimynus in netolima dva
reli in sveczius. Nuvažiavau 
asz su paezia, o Jadvigute su i 
nesziote', sena Brigida pasiliko 
namieje. Kada mes. sugryžome 
lauke ant mus baisia žino. Mu
su Jadvigute dingo! Nesziote 
nusidavė su ja in giro pavaiksz- 
cziot, ten sena Brigida užmigo 
biskuti, kaip mums paskui 'pri
sipažino, o kada pabudo, Jad- 
vigutes jau ne buvo. Dingo 
kaip vandeni ! Ar ja žveryis su
draskė, ar piktadariai pagrie
bė, nežinau, jiesžkojome per vi
sa, meta.. Po metui mano pati 
isz rupesezio numirė, o,asz su-

už valandėlės Motiejus atsilie
pė:

—■ Ponia ka asz dabar atsi
menu. Szeszi metai atgalos po 
tuom paežiu medžiu, kur szian
dien radome szita suszaluse ci
gonka, tai asz radau mažiuką 
dvieju menesiu kūdikėli.

— Ir kas stojosi su tuom 
kūdikiu? Paklausė akyvai po
nas Petras Rabsztinskas.

— Oka! Atsake Motiejus, 
juk ne galėjau paliktie vilkams 
ant suedimo. Paėmiau su sa
vim namon ir auginame su mu
su dukriuke Zosele.

— Ach, atsiduso gailei p. 
Petras, laimingas tu, mano Mo
tiejau! Kad tai man Dievas 
duotu surast mano dinguse 
J ad vige! e.

Tai kalbėdamas p. Rabsz
tinskas nuszoko nuo arklio, nes 
jau buvo ant kiemo dvare. Mo
tiejus paszauke Baltru, panak
tini ir abudu suszaluse motere 
nunesze in szeiminstube.

Po ilgam t r i n imu i su sniegu, 
ant galo pradėjo cigonka atsi
gaut ir ne trukus suvis atsipei
kėjo. Apsidairė akyvai • aplin
kui, užsimislino, nulindo, o pas
kui rodos; baime ja paėmė ir 
isztare pamaželi: “Dievas yra 
didelis,” apalpo.

Kada ja atgaivino, nutilo ant 
ilgai ir niekas negalėjo pra- 
szenkint.

/

Praėjo sanvaite. Sena, cigon
ka jau suvis pasveiko ir rengė
si traukt in savo kelione. Viena 
vakara nusidavė in pakaju pas 
poną Petrą, norėdama jam 
priesz iszeinant ■ padekavot uiž 
jo mielaszirdingmna.

Dideliam pakajuje, ant ąžuo
linio suolo sėdėjo ponas Petras 
RabsztiiiSkis, tuojaus prie du
riu stovėjo senas Žydas Bier- 
kus. Ponas Petras su Žydu kal
bėjo ka toki pamaželi, nes kaip 
tik cigonka inejo, tuojaus nu
stojo kal’beje.

Cigonka prislinko prie pono 
Ralbsztinsko ir pripuolus prie 
jo kėlu, pradėjo josius spaust, 
kalbėdama:

— 0 ponuleli mano! Ponu- 
leli mielaszirdingas, tegul tau 
Dievas užmoka, jog nedavei 
senei Jodai, kaip szun nugaisz- 
tie! Tegul tau einasi ko geriau- 
se mano aukso karalaite! Tegul 
tavo jevai gausinga vaisi isz- 
duoda, o arkleliai ir visi gyvu
lėlei tarpsta kaip ant mielu. O 
gal ir sena Jodą' prigelbes ka
me mylimiauses poneli, o gal 
tave kokis nuliūdimas spau
džia, ar gal kada atsitiko ne
laime, tai asz tau poneli nubur- 
siu, ir tikrai viskas ant gero 
iszais.

— Atsitiko, tarė atsidusęs 
ponas Petras! Ha! Atminei at
sitiko nelaimes, nes jau ant to 
nėra jokios rodos.

— Kaip tai ? Atsake cigon
ka, o isz kur žinai, poneli jog 
nėra rodos ?

— Tai! Žinau isz to, jog 
jau penki metai baigėsi kaip 
toji nelaime patiko, o iki szian
dien nėra jokios vilties, idant 
mano pražūva galėtu sugryžtie.

— O kokia tai pražūva? 
Paklausė cigonka.

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

biaurinse sau taja aplinkine, 
kur mane tokia nelaime patiko, 
įperšikelau in senovės savo gim
tines.- sodyba. Raibsztina.

— 0 dabar, tarė užbaigda
mas ponas Petras, kada jau ži
nau kokia, mane patiko nelaime 
ar gali man norint kiek duotie 
rodą? Nes asz abejoju tani vi
sam. ,

— Kažin, atsake susijudi
nus ir užsimislinus cigonka,-ka- 
žiu dauggalis pone, Valkiojusi 
nuolatos po svietą, po cigoni- 
nes gaujas, gal pasitaikins ka 
dažinot apie pono dukrele. Gal 
greicziau negu ponas tikisi, at
rasi savo dukrele.

Tai kalbėdama da karta su
spaudė kėlus pono Petro ir isz- 
smuko isz pakajaus.

— Ir ka tu ant to Bierkau? 
Paklausė ponas Robsztinskas 
savo meklerio. Girdėjai ka kal
bėjo toji cigonka. 0 jeigu tai 
butu teisybe?

— Duokie Dieve, atstąke 
senas Žydas, duokie Dieve. Nes

Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS :: 
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai 
Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A. 
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ka asz pasakysiu dauggalui po
nui. Man nuduoda, jog asz ro
dos kur taje cigonka maeziau. 
Ej, ar laikais ne jiji sukosi po 
Ogrodzinsko dvara, kada tai 
ponstva buvote iszvaževe pas 
kaimynus. Teip! Teip! Tai bus 
tikrai jiji. 0 kažin? Gal tai ji 
pati pavogė musu panaite!

— Tai laibai gali būtie, pa
szauke ponas Petras. Tai gali 
būtie. Turi teisybe Bierkuti. 

j Isz josios klausinio ar man kas 
pikto neatsitiko, galima, buvo 
dasiprast. Hei, vikites cigonka! 
Paszauke ant tarnu. 0 kada ja 
nutversite, tai pristatykite ka 
greicziause in czion.

Raiti tarnai iszlakste in vi
sas szales, nes vakarop sugryžo 
su tuszcziom rankom. Cigonka 
dingo kaip kokia dvasia. Ponas 
Rabsztinskas pastanavijo, ant 
rytojaus anksti pats rengtis in 
kelione ir pats jieszkot cigon- 
kos, o per ja gal supagelba Die
vo suras pražuvusi kūdiki.

❖

Kaip tik pradėjo szvinst, po
nas Petras ant gero ir drūto 
arklio leidosi in, kelione. Jojo 
pats. Turėjo ant pecziu pasika
binės puikia pnczka, maksztise- 
le pisztalieta.

Jau pradėjo temt, kada 
Rabsztinskas injojo in didele ir

a^A - B - CELA^ 
| arba pradžia i; 
■Į SKAITYMO i; 

; ...ir... i;
i RASZYMO iį 
; 64 pus. Did. 5x7 col. I; 
; Dabar Po 25c. j 
[ Saule Publishing Co., 
! Mahanoy City, Pa., U.S.A, r 

tankia gire. Kelio jokio nebuvo 
ir ponas Petras turėjo veržtis 
per tankumina. Kelione tęsęsi 
jau apie pora valandų, naktis 
jau užpuolinejo suvis ir kas 
kartas arklys pradėjo ilst, kad 
sztai ant kart suszvilpe baisiai, 
ir ant kart kas tokis griebė ark
li už kamanų, sulaikė, ir tai 
teip greit, jog ponas Petras ne
spėjo paimt i e pisztalieto, ežia 
da ir gavo su kucium per galva. 
Petras nupuolė nuo arklio, o 
razbianinkai apkvaitusi poneli 
suriszo kagreieziause ir nuga
beno in savo urvą.

Kada, p. Petras atsikvotejo 
pasijuto dideleje urvoje, aip- 
szviesta gause ugnia dėgahte 
kamine. Durnas iszeitinejo per 
padaryta skyle virszuje urvos.' 
Prie ugnies kepe ant szakucziu 
visa avis, o kepsnisi dažiurine- 
jo kokia1 tai sena boba, atsisu
kus užpakali in poną Petra. į

Per ilgo' ąžuolinio stalo- sėdė
jo, kiti pusiau, gulėjo apie dvy
lika razlbaininku. Baisus juju 
veidai, tankios kudlos ant gal
vos, apžėlė veidai, kiaurus dra
bužiai! Viskas tas žmogui bai
sėjosi. Isz paeiles gere arielkos 
su stiklelais, o užsigardinejo 
su midum, kuri su ibleszinem 
paseminejo isz prileisto viedro. 
Už tai jau ir visi buvo apsige
na ir dainavo.

Kas nieko negero, 
Ta lazdomis pere.
Midutis szaldžiauses, 
Tai del mus geriauses.
Po tuju lašiniu,
Po giria slaptybių.
Iszgert reike broliai, 
Ba ant szirdies gerai. 
Per diena medžiojam, 
Kaleivius dalbojam.
Turezius apipleszam, 
O paskui patiesam. 
Gyvuokime broliai, 
Kolei del mus gerai.
Gerkim ko daugiaaše, 
Tai del mus geriause.
Klykavo gauje ir garsai kal

bėjo. Gyrėsi savo narsumu ir 
visokiom žudinstam papildin- 
tom. Kožnas didžuodamasis isz 
to jeigu daugiau žmonių nudė
jo, kiek bažnycziu ir dvaru api- 
plesze. Ponas Petras atsipeikė
jas sudejavo, nes paižeista gal
va jam skaudėjo drueziai, o 
paskui pradėjo judintis savo 
kamputyje, idant atkreipt pik
tadarius ant saves. Akyvas bu
vo žinot ka su juom padaris. 
Iszgirdo ji, aįpsisuke tada, pra
dėjo isz pono Petro szposuot.

— Ha! Paukszteli! Tarė 
perdetinis gaujos, su kokiu tai 
kaszkietu ant galvos. Neisz- 
gausi nuo mus teip sausai. Mes

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Žinios Vietines
Eisenhower’is

— Gegužis — May.
—• Seredoj pripuola Szv. 

Atanazo, o Tautiszka Vardine: 
Dangerutis. Ir ta diena: 1945 
m., Berlynas paimtas; 1943 m., 
Mainiėriu bosas.. John L. Lewi
ses nusileido ir patarė mainie- 
riams gryžti in savo darbus. 
Jis taip paskelbė tik trisde
szimts minueziu priesz Prez. 
Franklin D. Roosevelto kalba 
per radijo, kai Prezidentas pa
smerkė Lewisa ir visus strai- 
kuojanezius darbininkus, mai- 
nierius, sakydamas, kad jis pa
ims visas mainas po kariszka 
tvarka, jeigu mainieriai tucz- 
tuojaus nesugrysz in savo' 
darbus.

— Ponia Ona Szukieviczie- 
ne, nuo 639 E. Centre uly., kuri 
gydėsi Locust M t. ligonbute, 
ana diena, sugryžo namo, jaus
dama daug sveikam

—• Ketverge pripuola Szv. 
Kryžiaus atradimas, o Tautisz
ka Vardine: Drebule. Taipgi 
ta diena: 1851 m., baisus gais
ras San Francisco mieste, Ca
lif orni ja, 2,500 namu sudege; 
1939 m., Litvinovas pasitrau
kia, užleidžia Užsienio Minis- 
terio vieta Molotovui; 1938 
m., Hitleris Rymoje prižada 
taika Hali jonams; 1937 m., Ita
lija su Vokietija sutinka stoti 
Generalissimo Francisco Fran
co in talka per namini kara Is
panijoje; 1791 m., Konstituci
jos apskelbimas Lenkijoje ir 
Lietuvoje; 1950 m., Tautu San- 
jungos Sekretorius Trygve Lie 
paskelbė taikos misija in 
Maskva.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Monikos, o Tautiszka' Vardine: 
Mintaute. Ir ta diena: 1942 m., 
Japonijos Laivynais sunaikin
tas in Coral Juras; 1941 m., 
Amerikos Prezidentais Frank
lin D. Rooseveltas pareiszke, 
kad Amerika yra pasiruoszusi 
vėl kariauti. Hitleris ka tik bu
vo pasigyręs, kad niekas ant 
iszio svieto negali jo armija, 
nugalėti; 1950 m., szimto dienu 
automobiliu darbininku strai- 
kos baigtos; 1950 m., susprogo 
kelios senos bombos Sicilijos 
mieste, penkiolika žmonių žu
vo.

Eisenhower’is sumuszes
Prusuis,

Kaip mes nujaueziam, suniusz 
ir Rusus,

O ju vadova, diktatori
Lėps pakart, kaip kad ir 

szvobus korė;
Mes tokie niekszai to tik ir 

verti,
Kad ant ju kaklu kilpa, užnerti
Nes kiek iszžude tas niekszas 

žmoni u,
Taip ipi-aszcziokeliu, kaip ponu1,

• poniu;
O ir Lietuviu jis daug iszžude
Ir kitus dar jutos. žudyti pjudė, 1

Tai sunku yra ir suskaitlioti, 
Ir gerai kad mus kariai 

ginkluoti!

Maskolius
Ir in Sibirą vyt’ kaip 

tamsuolius,
Lai ten gyvena jie nors ir lauke į
Ir užuot kraujo... te sznapsa 

maukia.
Bet ramaus .būvio tarp mus m; i 

drumszczia,
Lai juos, pienine, kaip sako, 

kumsziczia

Hitler o —- A
Protas ir narsa Eisenhower’o!

— K. V.

Vaikas Žmogžudis

Vienuolikos metu amžiaus 
Robert Curgenven, kuris po- 
licijantai sako, yra prisipa
žinęs kad nužudė savo tėvus 
ir savo keturiolikos metu 
broli, in Norwich, Conn., da
bar randasi ligoninėje, kur 
daktarai nori isztirti ar jis 
sveiko proto. Ji ežia veda 
policijante Lois Miller. Kiek

policijantai galėjo isz to vai
ko iszklausineti, tai jis savo 
tėvus nuszove už tai, kad ke
lios sanvaites priesz tai jo 
tėvas buvo jam kaile iszpy- 
les. O savo broli jis nuszove 
už tai, kad jo brolis isz jo 
tankiai pasitycziodavo.

Musu Skaitytojas

Jis skaito musu laikraszti 
Ir seka svieto sanjudi;

i Jis nori viską dažinot, 
i Nes jam vis rupi iszgalvot 
i Kaip ir kur dalykai stovi;
Ka pasaulis isz jo nori.

i Ar dalykai eis blogyn, 
Į Ar žmonija ein’ geryn.
Jis skaito laikrasztininkus.
Ir seka korespondentus.
Jis nesistato su mokslincziais, 
Ir neužsideda su ginezais.

i Bet jis “Saule” pasiskaito, 
Ir jis gauna protui maisto. 
Linksmina ji Taradaika, 
Baltruvienės balabaika.
Jis skaito vietines žinias
Apie krikszczynas, vestuves 

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

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ"

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų. •

Per paczta, 25 Centai.
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KUNIGAS ISZBARE
STUDENTUS

Kaltina Universiteto
Virszininkus

®a±” “ vT?. TIKRAI NEPAPRAS-
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai-' 
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytojaus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu1

užsikviesti.
Kunigas Dalton sake, kad 

i jeigu mes dabar pasikviesime 
iszdavika mums aiszkinti isz- 
tikimybe, tai reiketu ir paleis- 

: tuve pasikveiste, kad ji mums 
Ipaais kintu apie skaistybe; va
gi, razba’nnka, kad jis mums 
pamokintu apie teisingumą.

’ Studentai ne tik tai ka nepa
klausė savo Kapeliono, bet isz 
jo net juokiesi, pasiszidino.

Nežiūrint kad daug to uni
versiteto rėmėju ir daug kon- 

igrcfmonu buvo pareiszke savo 
i nepasltenkin ma, buvęs iszda- 
vikas Alger Hiss buvo triuksz- 
m‘ilgai ir garbingai priimtas 
ir pasveik’ntas ir apie penki 
szimtai studentu iszklause jo 
pusvalandžio prakalbos 
“Genevos Konferencijos 
szme.”

Kunigas Dalton buvo 
kvietęs Vaszingtono laikraszti- 
ninka, Willard Edwards, kad 
jis tiems studentams paaisz- 
kintu “Iszdaviko Alger Hiss 
Reikszme.” Jis studentams pa- 
aiszkino kad tas Alger Hiss ne- 
ra ingaliotas kalbėti apie “Ge
nevos Reikszme,” nes jis ma
žai ka apie tai yinojo ir dabar 
dar mažiau žino.

TA BOBA

LONDON, ANGLIJA. — 
“Mano septynios deszimts asz- 
tuoniu metu žmona, užsideda 
su svetimais vyrais, ’ ’ pasiaisz- 
kino septynios deszimts ketu- 
riu metu amžiaus Ponas Ernest 
Hobbs, Londone, policijantams 
kurie buvo ji suėmė ir suaresz- 
tave, už tai kad jis buvo apdau
žęs savo žmona.

Jis policijantams prisipaži
no kad jis buvo savo tai žmonai 
režes per galva su kirviu, kai 
ji jo nepaisė ir vis naktimis be
sitrankė su svetimais vyrais.

Policijantai ji suaresztavo ir 
patupdino in kalėjimą, bet ne
bežino kaip ilgai jie gales ji 
kalėj me laikyti ir už ka, nes 
vargiai kuris teisjas policijan- 
ti ms intikes kai jie pasakys 
kas czia atsitiko.

Nepaprasta Virėja

apie 
reiik-

pasi-

3 KELEIVIAI ŽUVO 
BERLYNE

iszniekino ir paskui nužudė, jai 
galva praskeldamas.

Buvęs kalinys Lundberg, bu
vo pasmerktas ant nuo penkio
likos iki dvideszimts dvieju 
metu in kalėjimą, 1946 metuo
se už vagyste. Jis buvo isz ka
lėjimo paleistas tik pernai.

TELEVIZIJA DAUG 
KASZTUOTU

Kompanijos Nenori 
Mokamos Televizijos

Laikrasztininkai nieko apie 
tai nežinojo ir nesitikėjo kad 
szitu laiku Vice-Prezidentas 
Nixonas ka panaszaus pasakys, 
ir už tai mažai ju buvo Baltuo
siuose ofisuose, kai tos žinios 
iszejo.

Pats Eisenhoweris sako kad 
ir jis nieko apie tai nebežinojo, 
kol isz kitu iszgirdo apie Nixo- 
no pareiszkima.

katu buvo iszduotai asmeninis 
kurie užbaigė pirmos pageliais, 
saugumo vandenyje ir t flip to
linus kursus.

Eroplanas Nukliuvo Už 
Bažnyczios Sztiebo

BERLYNAS, VOK. — So
vietu dvieju inžlnu eroplanas, 
skrisdamas labia žemai per 
miglas ir ūkanas, užkliuvo už

Tas viskas buvo galima su 
pagalba 1,650,00d Raudonojo 
Kryžiaus savanoriu darbinin-

Girardville, Pa.—
t Sena miesto gyventoja, po
nia Ona Pužiene, nuo 204 Se
cond uly., kuri sirgo ilga laika, 
ir gydosi in Danville ligonbute 
numirė pareita Petnyezia po
piet. Velione paeina isz Shę- 
nadoro, po tėvais vadinosi Ona 
Ku'biliute. Paliko dideliame 
nuliudime: savo vyra Jurgi; 
sunu Jurgi, isz Philadelphia, 
Pa., trys dukterys: J. Seitzin- 
geriene, Gordon; Mare Yohey, 
Bloomsburg ir Helena Szir- 
vinskiene, Philadelphia ir tris 
anūkus. Taipgi broli Edvar
dą Harant, Baden, Pa., ketu
rios seserys: Helena Geleskie- 
ne, mieste; Katre Stephens, 
mieste; Betracija. Troin, Ac
cord, N. Y., ir Paulina Shelly, 
Leetsdale, Pa. Laidojo Utar- 

• ninko ryta, su apiegomis in 
Szv. Vincento bažnyczioje de
vinta valanda ir palaidota in 
Szv. Jurgio parapijos kapinėse 
Shenadoryje. Amžina atilsi!

Praneszimas Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus 

Iszlaidos

gabumus ir veikentus patar
nauti savo vietose ir milijo
nams kitu Amerikiecziu, kurie 
pinigiszkai rėmo Raudona ji 
Kryžių.

PRINCETON, N. J. — Ka
pelionas Kunigas Hugh Dalton 
Dominikonas, vieszai iszbare 
Princeton Universiteto studen
tus ir to universiteto virszinin
kus, už pasikvietima in ta uni
versitetą su prakalbomis, bu
vusio kalinio, teismo pripažin
to musu kraszto iszdaviko, Al- bažnyczios sztiebo ir nukrito, 

Rytu Berlyne.
Trys keleiviai ant to eropla- 

no užsimusze, ir trys kiti iszsi- 
gelbejo. Nei žuvusiu, nei iszli- 
kusiu gyvu vardai nebuvo pa
skelbti. Teipgi nebuvo paskelb
ti isz kur ir in kur tas eropla
nas skrido, kai ta nelaime atsi
tiko.

Trisdeszimts vieno meto am
žiaus Ponia Edith Koenig, isz 
Cranford, New Jersey, kuri lai
mėjo garbe kaipo geriausia vi
rėja New Jersey valstijoje, czia 
duoda savo vyrui paragauti tu 
gardumynu, su kuriais ji ta 
garbes vieta užsitarnavo.

Ji dabar stos in rungtynes su 
keturios deszimts asztuoniomis 
kitomis virėjomis, kad butu 
iszrinkta geriausia virėja viso
je Amerikoje.

(Tasa Nuo 2 Puslapio)

Amerikos Raudonasis Kry
žius netik teike pagelbos, bet 
ir gavo pagelbos isz svetimu; 
szaliu. Tuoj po pot vinių rytuo-Į 
se, net 44 invairios szalys pa-; 
siuntė auku .padėti žmonėms Į 
nukentejusiems per Rugpiu-l 
ežio Aug. nelaime.

NIXONAS IN
RINKIMUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

klaidas.

visos programos kuri paden
gia visus JAV gyventojus ne
paisant rases tikybos ir pilie
tybes. * . .Kariuomenes postuose ir li
goninėse szioje szalyje ir Už
sienyje Raudonojo Kryžiaus 
namu skyriai padėjo daugiau 
negu viena milijoną Amerikos 
kareiviu, ir 381,000 kareiviu, 
veteranu ir civiliu szeimynu.

Pareitais metais beveik du 
milijonu puskvoreziu kraujo 
buvo suaukota Amerikos žmo
nių ir pristatyta 3,000 ligoniniu 
ligoniams.

Beveik du milijonu certifi-

ger Hiss.
Jis sake kad jeigu studentai 

buvo klaida padare, jeigu tie 
studentas dar pilno proto netu
ri ir nežino ka jie daro, tai uni
versiteto virszininku pareiga 
buvo savo studentus pamokin
ti ir jiems visiszkai uždrausti 
toki nepageidaujama sveczia

WASHINGTON, D. C. — 
Columbia Broadcasting Sys
tem kompanijos Vice-Preziden
tas, Kongreso komisijai sta- 
cziai pasakė, kad jeigu Kon
gresas pavėlintu kompanijoms 
leisti televizijos programas už 
sūrias žmones turėtu kad ir pi
giai užsimokėti, tai butu pra
džia pabaigos televizijai, kokia 
mes dabai’ turime ir su kuria 
beveik visi yra užganėdinti, pa
tenkinti.

Szitas Vice-Prezidentas Ri
chard S. Salant, sako kad kai 
tik butu pavėlinta imti pinigus 
už kurias programas, tai tuo
jaus garsus loszikai ir daini
ninkai dingtų nuo musu televi
zijos programų, kurias mes iki 
sziol už dyka matome, ir mes 
prieitume prie to kad turėtume 
už beveik visas geresnes pro
gramas užsimokėti.

Jis toliau aisžkina kad tokios 
kompanijos yra iszrokavusios 
kad už tokias televizijos pro
gramas atskira szeimyna užsi
mokėtu apie du doleriu in san- 
vaite. Jis paaiszkina kad pa? 
prasta szeimyna tiek nepralei
džia in sanvaite ant muving- 
pikezieriu, teatru ir kitu pana- 
sziu pasilinksminimu.

Daug biznierių ir fabrikantu 
teipgi pareiszke savo pasiprie- 
szinima, sakydami kad jie su
tinka milijonus doleriu užsimo
kėti už pagarsinimus per tele
vizija, ir kad jie stengiasi pasi- 
samdinti geriausius loszikus ir 
sudaryti kuo geriausias pro
gramas.

Atsarga Giedos Nedaro

Czia pypkorius parodo 
kaip reikia atsargiai pypke 
iszkratyti miszke, kad neuž
degus visa miszka. Reikia 
sumindžioti deganti tabaka,

cigaretus ir sulaužinti isz- 
degusias meczkes.

Valdžia praszo kad sziais 
metais visi žmones miszkuo- 
se labai atsargiai apsieitu su

ugnimi, kai jie iszvažiuoja 
ant pikninku, eina pasi- 
vaikszezioti in miszka ra ei
na medžioti.

NUŽUDĖ JAUNA
MOKYTOJA

GRAND MARAIS, MICH. - 
Jaunos, dvideszimts vieno me
to amžiaus mokytojos lavonas 
buvo surastas miszke, apie trys 
mylios nuo Seney miestelio.

Policijantai sako kad jauna 
mokytoja, Patricia Burdick bu
vo nužudinta. Policijos virszi- 
ninkas, Leitenantas Mūreli 
Clark, sako kad trisdeszimts 
penkių metu amžiaus buvęs ka
linys, Leonard H. Lundberg 
buvo tuojaus suimtas, suaresz- 
tuotas. Jis isz pradžių užsigy
nė, bet paskui prisipažino ir 

j nuvede policijantus in vieta 
kur jis buvo tos mokytojos la
voną paslėpęs.

Jauna mokytoja buvo kelias 
dienas praleidus su savo moti
na, Ponia Eva Burdick. Ji atsi
sveikino su savo motina ir pes- 
czia ėjo in Grand Marais mies
teli, kur ji mokytojavo.

Czia nėra nei strytkariu, nei 
autobusiu, ir paprastai visi 
pravažiuojantieji sustoja ir 
duoda kitiems raida in miestą.

Szitas buvęs kalinys prisipa
žino kad jis tai jaunai mokyto
jai raida davė, bet paskui, pa
važiavęs kiek toliau, sustabdė 
savo automobiliu ir užsipuolė 
ant tos jaunos mokytojos, ja
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