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Isz Amerikos
KINIJOJE NERAMU

- ■ ■ >

Kinijos Prezidentas 
Mao Tsetung Randasi

Bėdoje

WASHINGTON, D. C.— 
Turime prisipaž.nti kad retas 
kuris ka tikro žino apie Kinija 
ir kas ten dabar darosi.

Nors mes sanžiningai per- 
skaiteme tris isztisus prane- 
szimus kur buvo iszspauzdin- 
ta Kinijos Prezidento Mao Tse- 
tung kalba, bet mažai ka su
pratome ar dažinojome.

Bet nors tiek aiszku: Prezi
dentas Mao Tse-tung randasi 
hedoje ir jo kraszte neramu. 
Jis tai beveik ir prisipažinsta. 
Bet visi mes daug daugiau no
rėtume dažinoti.

Ir vienatinis būdas daugiau 
apie Kinija ir jos žmones suži
noti, tai pavėlinti musu laik- 
rasztininkams tenai nuvažiuo
ti. Laikrasztininkai szimta sy
kiu daugiau sužino negu dip- 
liomatai ar politikieriai.

Bet Amerikos Sekretorius 
yra musu laikrasztininkams 
uždraudęs važiuoti in Kinija, 
nors Kinijos valdžia musu 
laikrasztininkus kviecziasi.

Kai kuris krasztas neinsilei- 
džia musu laikrasztininku, tai 
Amerikos Sekretorius Dulles 
būva pirmutinis prieszintis ir 
prikaiszioti ir to kraszto val
džia intarineti.

O dabar, kai musu laikraszti
ninkai yra kviecziami važiuoti 
in Kinija, Dulles jiems nepave- 
lina, jiems paszportus neisz- 
duoda.

NELAIME PER
LENKTYNES

Automobiliaus Ratas 
Užmusze Du Vaikucziu

CLARION, PA. — Apie ke- 
turi tukstaneziai žmonių buvo 
susirinkę žiūrėti in automobi
liu lenktynes in Clarion Pa., 
kai vieno automobiliaus ratas 
nulėkė ir užmusze du vaiku
cziu, ir sužeidė tris kitus žmo
nes.

Nelaime atsitiko in Pine
grove Speedway lenktynes in 
Shippenville, apie devynios 
deszimts myliu nuo Pittsburgh 
miesto.

Mirusieji buvo asztuoniu 
metu Mary Lou Lindy, isz 
Slippery Rock, ir dvylikos me
tu Harold W. Brunn isz Gib
sonia.

Ta automobiliu vairavo tose 
lenktynėse, 24 metu amžiaus 
Ted Wise, isz Hubbard, Ohio. 
Jis nebuvo nei sužeistas, nes jis 
greitai sustabdė savo automo
biliu. Bet tas ratas su tokiu 
greitumu davė in žiūrėtojas, 
kad tie vaikucziai nesuspėjo 
pasitraukti,

DAKTARAS PAREI
KALAVO $1,500

Prižiūrėjo Vaika 
Inkritusi in Szulini

MANORVILLE, N. Y. — ' 
Penkios sanvaitss atgal, 7 me
tu vaikutis Benny Hooper tė
vai, isz džiaugsmo net apslobo, 
kai ju sūnelis buvo, kaip per 
stebuklą, iszimtas, iszgelbetas 
isz giliaus saulinio.

Sziandien tėvams kitos bė
dos, kiti vargai: jie negali savo 
bilų, kasztu užsimokėti.

Benny tai tas septynių metu 
vaikutis, kuris savo tavo per
spėjimo nepaklausė ir szoko 
skersai tėvo iszkasta siaura ir 
gilia skyle, Gegužio 16-ta die
na, ir in ta skyle inkrito.

Po dvideszimts keturiu va
landų sunkaus darbo, in kuri 
stojo susiedai, fabriku darbi
ninkai, ugniagesiai ir kiti, vai
kas buvo isz tos skyles, isz to 
szulinio iszimtas gyvas ir svei
kas.

Ana diena jo motina kuri 
dirba, kad prisidėjus prie szei- 
myneles ineigu, ir gauna ketu
rios deszimts tris dolerius in 
san vaite, sako kad jie dabar 
gauna tiek daug bilų isz žmo
nių, kurie mislina kad ju sūne
lis baisiai daug dovanu yra ga
vės isz visu tu pagarsinimu ir 
pasirodinimu. Jo tėvas uždirba 
■szeszios deszimts du doleriu in 
sanvaite.

Ir tu visu mažseniu bilų dar 
negana, jie dabar yra gave bila 
del pusantro tukstanezio dole
riu nuo Daktaro Joseph Kris.

Daktaras Kris per dvide
szimts keturias valandas dirbo

Arkliuku Lenktynio 
tojas Sumusztas

Daktaras Jerry Flint 
iszagzaminavuoja 22 metu 
amžiaus Ismael (Milo) Va
lenzuela, kuris buvo baisiai 
sumusztas in Los Angeles 
vieno žmogaus saliune. Jis 
tik kelios dienos priesz tai 
buvo laimėjęs arkliuku lenk 
tynęs del dvideszimts pen
kių tukstaneziu doleriu, in 
Hollywood Park arkliuku 
lenktynėse,

Korėjos Sutartis Baigtas. Ameri
ka Siuns Naujus Ginklus 
Ir Daugiau Kariuomenes

Susikūlė Su Dideliu Troku

WASHINGTON, D. C. — 
Amerika ir Alijantai yra da
bar panaikinę ta kariszka su
tarti, kaslink ginklu ir karei
viu Korėjoje, kuri buvo suda
ryta su Sovietu Rusija 1953 
metuose. ,

Dabar pasirodo kad Sovie
tai tos sutarties nuo pat pra
džios nesilaike, ir ginklavo 
Sziaurine Korėja, siuntė savo 
naujausius kariszkus eropla- 
nus ir state didelius aerodro
mus, vietas kariszkiems ero- 
planams nusileisti. Ir eina gan
dai kad Sovietai teipgi yra in 

budėjo prie to szulinio ir parū
pino “Oxygen“ sz vi ežio oro 
tam vaikucziui kai jis buvo ta
me szulinyje. Po tam jis prižiū
rėjo vaikuti ligoninėje per visa 
sanvaite.

Daktaras Kris sako kad jis 
jauezia kad jis niekam skriau
dos nedaro ir kad jo patarnavi
mas daug daugiau vertas. Jis 
paaiszkino kad jo laikas yra! 
vertinamas ant trisdeszimts 
doleriu ant valandos. Kai keli 
žmones rodos pasipiktino kad 
jis tiek daug yra pareikalavęs.

TROKAS' SUDUŽO

17 Žuvo In N. Carolina

FAYETVILLE, N. C. — 
Philadelphijietis ir žmogus isz 
Wilmington, Delaware buvo 
tarp septyniolikos žmonių, ku
rie žuvo kai trokas pilnas pra- 
einaneziu darbininku susikūlė 
su kitu dideliu tractor-troku, 
ir jie užsidegė.

Philadelphijietis buvo James 
C. Core, ir žmogus isz Dela
ware buvo Richard Stevens.

Asžtuoniolika kitu buvo la
bai sužeista, ir visi buvo nu- 
veszti in apylinkes ligonines.

Trys isz szesziolikos žuvusiu 
pasimirė kai jie buvo nuveszti 
in ligonines. Kiti 14 buvo už- 
muszti ant vietos.

North Carolina Patrol poli- 
cijantai sako kad 41 darbinin
kai isz, keliu valstijų buvo ant 
to troko, kuris del kurios ten 
priežastis pasuko staeziai in 
kelia to tractor-trailer troko, 
anksti isz ryto apie devynios 
mylios nuo Fayetteville.

Czia jau ne pirmas sykis to
kioms nelaimėms ant szito 
vieszkelio.

Kai tas trokas su tais darbi
ninkais susikūlė su tuo kitu 
troku, tai jie užsidegė ir už tai 
nebuvo galima tu keleiviu isz- 
gelbeti.

Joe Lozad, isz Berwick, Pa., 
sako kad tiedu trokai iszrode 
kaip kokis baisus gaisras. Jis 
sako kad jis tik sykiu pamate 

Sziaurine Korėja pasiuntė net 
ir atominius ginklus.

įSulyg tos 1953 sutarties tai 
Pietų Korėja ir Sziaures Ko
rėja sutiko savo vaisko nepa
didinti ir daugiau ginklu ne
statyti, tik naujais, bet tokiais 
paežiais ginklais pakeisti se
nus.

Bet Komunistai Sziaurineje 
Korėjoje dabar turi septynis 
szimtus septynios deszimts ka- 
riszku eroplanu ir yra padidi
nę savo vaiska nuo 287,000 ligi 
392,000 kareiviu.

Tautu Sanjungos kariszkos

Universitetas Pagerbia Laikrasztininkus

Labai Garbingas, Katali
ku bažnyczios lygus Monsi- 
gnoras Vernon F. Gallagher 
po kaire, Prezidentas Du
quesne Universiteto in Pitts 
burgh, czia stovi su Rich
ard E. Berlin ,po deszine, 
Prezidentu Hearst Corpora- 
cijos, ir William P. Rogers, 

daug moterių, vyru ir vaiku 
ant vieszkelio dideliame gais
re. Bet jis sako kad jis mislina 
kad tas trenksmas dauguma 
užmusze, o ne tas gaisras.

Dvidesz mts penkių 
amžiaus Gilbert Robert Peters 
isz Wapwallopen, Pa.; to trac
tor troko draiverys visai ne
buvo sužiestas, bet ano troko 
draiverys buvo ant vietos už- 
musztas.

PO 
DESZIMTS METU; 

LAISVE!

PHILADELPHIA, PA. —
Trisdesz’mts septynių metu 
amžiaus juodukas, Aaron 
“Treetop” Turner, ilga laika 
buvo “iszvažiaves“ net tryli
ka metu!

Kai jis iszejo isz kalėjimo, 
jis labai atsargiai savo žodžius 

'skaitė, nes jis nenorėjo niekam

komisijos virszininkas, Major 
Generolas Homer L. Litzen- 
berg sako kad jis yra užtikri
nęs Komunistus kad nei Ame
rikos nei Tautu Sanjungos ka
riuomenes neketina ta sutarti 
sulaužinti ir užsipulti ant Ko
munistu ar kita kara tenai pra 
dėti, bet kad Amerika nusista- 
cziusi taip pat apsiginkluoti, 
kaip Sziaures Korėjos Komu
nistai yra apsiginklavę.

Jau dabar isz karo sztabo 
iszejo insakymas daugiau mu
su vaisko siunsti in Korėja.

o o CT

Deputy Atorrney General 
isz Amerikos Teismo Szta
bo. Jiedu gavo garbes uni
versiteto laipsinius isz to 
Universiteto kaipo Daktora 
to laipsnio verti, per to uni
versiteto septynios deszimts 
keturiu metu sukaktuves.

skerso žodžio pasakyti.
“Na, jau viskas baigta,“ jis 

sake, “asz ant nieko nepykstu. 
Neužsimoka kerszinti ar pa
gieža lieti. Isz to nieko nebus.1

metu Asz viską pamirsziu ir isz nau-
jo pradėsiu. Asz visiems dabar 
pasakysiu kad Aaron “Tree-J 
top” .Turner yra laisvas žmo
gus. Asz niekur nebėgsiu ir ne- 
sislaptysiu, bet pasiliksiu czia, 
Philadelphijoje, ir sau darba 
snsijieszkosiu.“

Po vienuolikos metu kalėji
me, Turner dabar laisvas žmo- 
gus. Jis isz kalėjimo buvo pa-! 
leistas kai jo advokatai pripa-j 
redino kad baisi klaida buvo 
padaryta ir kad jis buvo kalti
namas už žmogžudyste kuria 
jis nebuvo papildęs.

Jis buvo net penkis sykius 
mirties bausme pasmerktas už 
nužudinima dvieju žmonių per 
vagyste Ace Broom kompani
jos fabrike, Gruodžio penkio
likta diena, 1945 metuose.

Grady Twohorses, isz 
North Dakota, armijos vete
ranas sudege kai jo automo
bilius susikūlė su dideliu 
treku ant San Francisco 
Freeway.

Czia ugnigesis stengiasi 
ta gaisra užgesinti. Auto
mobilius atsidūrė ant to tro

Jis buvo keturis sykius pa-Į 
smerktas mirties bausme, o Į 
penkta syki buvo nuteistas in 
kalėjimą iki gyvos galvos. 
Szeszta syki jau nebuvo gali
ma kreiptis del dar kito teis
mo.

Jo advokatai pareikalavo 
kad Teisėjas Gerald F. Flood 
visa ta byla dar syki peržiure- 
tu ir patikrintu. Teisėjas Flood 
insake juoduką Turner visisz- 
kai iszteisinti ir paleisti.

Kai Turner buvo intartas ir 
suaresztuotas už tas žmogžu

Prez. Eisenhoweris Pataria
Naujam Atstovui In Rusija

Llewellyn E. Thompson, 
naujai paskirtas Amerikos 
Ambasadorius in Maskva, 
czia pasiszneka ir pasitaria 
ir gauna insakymu ir pata
rimu, nuo Prezidento Eisen- 
howerio, pirm negu jis savo 
naujai paskirta vieta užima 
pirm negu jis iszkeliauja isz 
Vaszingtono.

ko stogo. To troko draive
rys iszliko ne tik gyvas, bet 
ir visai nesužeistas. Two- 
horses szvogeris, kuris sy
kiu su juo važiavo buvo la
bai pavojingai sužeistas ir 
daktarai ligoninėje sako 
kad jie dar negali pasakyti 
ar jis iszliks gyvas ar ne.

dystes, jis nuo pat pradžių gy
nėsi ir sake kad jis nekaltas. 
Jis neturėjo pinigu pasisam- 
dinti advokata, bet jautiesi 
kad jam advokato visai nei ne
reikia, kai jis pats žino kad jis 
nekaltas.

“Ir cz a,“ jis sako, “buvo 
mano didžiausia klaida.“ “Asz 
mislinau kad teisingam žmo
gui nereikia nei advokato.“

Kai jis buvo pirma syki nu
teistas ir pasmerktas, tai val
džia paskyrė jam du advokatu

.(^Tasa Ant 4 Puslapio)

Jsi pirmiausiai važiuos ar 
skris in Viennos miestą, kur 
jis turės keletą dalyku, rei
kalu iszlyginti, kur jis yra 
buvęs Amerikos Ambasado- \
riumi, Austrijai, jirm negu 
jis gavo szita savo nauja ir 
labai atsakominga paskyri
mą.

ra o a
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Kas Girdėt Pypkes Durnai
Iszrodo kad daug augsztu 

žmonių dabar vieszai parodo 
kad jie nėra patenkinti su Ei- 
senhowerio valdžia ir tvarka.

Poteriai

Dauguma didžiūnu Vaszing
tone džiaugsis kad Wilsonas 
pasitrauks, neš jis jau per vi
sus metus yra taip visiems te
nai insipykes kad daug kitu 
valdininku buvo pareikalavę 
kad jis butu paszalintas ar bu
tu gražumu paprasztytas pasi
traukti. Mat, jis per vieszai 
teisingai kalba ir nieko Vasz
ingtone nesibijo.

Sztai kaip žmones
Sziandien kalha poterius: 
“Duonos musu visu dienu 
Duok Dieve mums sziandien, 
O rytoj gausime ant 
“Relief Stoties!’’

kariszku tanku. Lakunu ir lai
vyno sztabas yra pareikalavęs 
szimtus kariszku eroplanu, ku
rie yra isz mados iszeje pirm 
negu jie yra pristatomi.

Iszrodo kad dabar dideliu 
biznierių ir fabrikantu valdy
ba užsibaigia Vaszingtone. 
Nes iki sziol dideli biznieriai 
valde svarbiausias vietas Va- *
szingtone, kai Republikonai 
paėmė valdžia. Pasirodo kad 
tiems biznieriams jau insipyko 
Eisnehowerio ir Republikonu 
partijos naravai Vaszingtone.

Kariszkas sztabas bilijonus 
doleriu praszvilpia ant visai 
nereikalingu ginklu, kurie yra 
visiszkai netinkami.

Niekas nėžino kiek pinigu 
musu kariszkas sztabas pralei
džia ant visai nereikalingu da
lyku.

Ir paczto virszininkas Sum
merfield yra davės Eisenliowe- 
Tiui žinoti kad jis rengiasi pa
sitraukti.

Nors pacztas nepabrango po 
tu vienos dienos pacztoriu 
straiku, 'bet galimas daigtas 
kad pacztas visiems mums pa
brangs, nes jiegu paczto bosas 
Summerfield pasiliks savo vie
toje, tai aiszkus dalykas kad 
jis nei Prez. Eisenhowerio nei 
Kongreso, nesibijo ir jis darys 
ka jis grasino padaryti, vi
siems paczta pabranginti. Ir 
ežia ne tik Eisenhoweris bet ir 
visas Kongresas yra bejiegis ir 
negali jam pasiprieszinti.

Generolai ir Admirolai pra
leidžia 'beveik puse visu musu 
sumokėtu taksu. Jie visai ne
paiso nei valdžios, Kongreso 
nei Senato, nes jie jaucziasi 
augsztesni ir didesni už pati 
musu kraszta.

Kaip tik už tai Apsaugos 
Sekretorius yra davės žinoti 
kad jis atsisako, Ipasitraukia 
isz savo vietos, nes jis negali 
susiszneketi su tais musu Ge
nerolais ir Admirolais.

kal

Egiptas davė mums stacziai 
per uosi kaslink viso’ to Suez 
Kanalo klausimo. Ponas, Dik
tatorius Nasser dabar viską po 
savo tvarka turi ir milijonus 
doleriu isz musu reikalauja. 
Czia tikrai jau galima sakyti 
kad musu Sekretorius John 
Foster Dulles mus pardavė ir 
tik szpyga gavo.

Anglai ir Prancūzai ji per
spėjo ir jam gražumu ir piktu
mu patarė nepasitikėti to Nas
ser žodžiu. Bet musu Sekreto
rius tu patarimu visai nepaisė, 
ir inklimpo.

Karo Sztabas dabar ne kaip 
stovi. Jis yra isz visu pusiu 
puolamas, už tai kad jis per 
daug pinigu praleidžia, pra
szvilpia.

1 Laivynas patarnauja dide
liems karininkams, admiro
lams su kariszkais eroplanais. 
Juos visur važinėja už dyką.

Kariszki eroplanai, kurie 
kasztuoja keletą tukstancziu 
doleriu kas valanda, kai jie le
kia, yra siuneziami in kitus 
krąsztus tik parveszti bran
gaus sznapso karininkams.

Kongresmonai tuos karisz- 
kus eroplanus pavartuoja va
žiuoti in arkliuku lenktynes in 
Derby Day’in Louisville, Ken
tucky. Kiti Kongresmonai pa
vasaryje važiuoja su savo szei- 
mynomis ir su savo draugais 
in tolimus krąsztus. Ir visi jie 
vartuoja Armijos ar Laivyno 
eroplanus, kurie taip brangiai 
I asztuoja skristi.

Armija yra praki.szus mili
jonus doleriu ant netinkamu

Ir ežia niekas kitas nėra 
tas kaip tik Eisenhoweris ku
ris, nors būdamas musu krasz- 
to Prezidęntas, vis jaucziasi 
kad jis turi būti isztikimas sa
vo Generolams ir kitiems ka- 
riszkiems ponams.

girdi ?! Turiu kanecz!
— Nes asz tau kalbu, jog 

tau ju negaliu duotie, ha netu
riu teip daug, ir....

—■ In laika dvideszimts ke- 
turiu valandų, reikalas turi bū
ti užbaigtas, tai man nerupi 
kokiu spasabu. Khd tik juosius 
gauti! Priesz mane visos du
ris uždarytos; buvau visur, kur 
tikėjausi gauti, atsiprasze pul
kais žodžiais. O kaip' pas juos 
visus nekeneziu! Parasziau 
varde tėvo bankini kvitą.

— Feliksai! Feliksai!
— Ryto pereina laikas 

gražinimo.
— Felik, kaip tu gal 

tai padaryt?!
— Kaip negasiu užmokėt, 

tai itk du kelei man pasilieka:
— Arba szuvi in pakauszi, 

arba, neą tu gali man iszgelbet 
ir iszgelbesi! Lengvai tau ta 
padaryt. ■ Tik pasieksu ranka 
in kasa advokato. O jisai kai
po už savo locna sunu! Akliai 
tiki in tave; o kad ir žinotu, tai 
tau atlais kalte. Pasakyk teip, 
Jonai duok man pinigus, o bu
siu tau dėkingas ligi smert!

Jonas tylėjo ir temina ant 
savo brolio baimingai.

— Gelbek mano szlove, mus 
visu! Žiūrėdamas m verda 
brolio su mirtiniu pavojimn.

Jono veidas užsimaukė, o 
akys žibėjo kaip žaibas, kalbė
damas :

— Ir tu drysti da kalbėti 
apie szlove?! Butau didžiausiu 
rakalium, jeigu iszpildintau 
tavo praszyma. Niekad, nesi- 
tikiek to !Maustydamas apie 
tai net, mane szirpuliai ima. 
Jeigu tu szlove ir sav-žine pra
danginai tai asz ir tuoin paežiu 
keliu turiu eiti, kur tave aklas 
į ; a s i s z a u s z imas nu ve d e.

šu -

VIENAS SKAITO,... 
prie valgio, kitas po savo dar
bui, o kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu, 
lavina žmogaus protą visame.

Sziandien, laike visokiu švie
timu 
kada
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz-

sumiszimu ir kariu, 
žinios ateina isz Eu

. I radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,“ kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
savo .akimi kas dedasi ant viso 
svieto.

esam vaikai vienos motinos. 
Da tau karta paantrinu: Pri-

policija paduodamas savo nu- 
žiurejimus jog’ tai jo lomias sū
nūs ji apvogė ir prasze kad pa
darytu tyrinėjimą.

Po tarn vela. s,edo prie lovos 
serganezio.

— Kur tu tėvai ?
— Czionais esmių, Felukai!

ar-

ne

ne

apvogė ? 
dūsaudamas

kūdiki, ir tu 
ka turiu prie

eme mano visa turtą! Niekade- 
jus, latras, atkentės nž tai!

Feliksas pabalo ir persigan
dęs žiurėjo ant tėvo.

— Ka, ar tave 
Kaip ? Sunkiai 
puolė ant kėdės.

— Tu, mano 
kenti nes viskas
tavęs ketino kada -prigulei. Bet 
tikuosiu jog vagi sugausim nes 
negulėjo toli pabėgt su pini
gais. Juk tarnai yra teisingi, 
paseno pas mane. O gal tu me
ni ant ko ?

Feliksas nuszluoste szalta 
prakalta nuo kaktos. tA idare 
lupas kelis kartus, bet vela jas 
uždare.

— Kalbėk, sunau mano!

— Jaucziuosiu jog jau 
tinasi galas, o

— Tylėk mano vaikeli, 
pažeisk szirdies mano.

— Atleisk'man teve!
— Atleidžiu tau viską, 

kalbėk apie tai daugiau.
— Bet tu visko nežinai, tu

riu tau pasakyt viską!
—į Rytoj Feluk, kaip tau 

truputį pagėrus. ,
— Ne, sziandien, use mirsz- 

tu. Ar gali man leist teve? *
— Atleidžiu tau viską.
— Ar ii’ ta, ka tau dabar 

pasakysiu?
— Taip. Ka tik buvai pa

daręs, dabar tau viską atlei
džiu.

Lgionis paėmė tėvo ranka in 
savo, tarė vos girdimu balsu: 
Atleisk man teve, tai asz esmių 
vagim!

Dabar Baronas žinojo viską! 
Rodos jam luksztai nupuolė 
nuo akiu. Ka daro! Paszoko 
staigai, apleido ligoni ir iszbe
go. Sėdo in pirmutine darusz- 
ka ir Repe vežt pas sunu kuri 
iszdave sudui.

Ar jau suaresztavotas? Kas 
žino. Atvažiavo ant galo ant 
vietos, bėga tropais augszfyn.

ineina in 
ten iszg’irdo 

jau policija!

pasakyt; padarycziau tau di
deli skausmą.

— Turi kalbėt, asz tau pa
liepiu! Eina czionais apie ta
vo ir mano turtą.

Ndbarszkindamas 
priesz-pakajn 
balsus, taip tai 
Lauke valandėlė i 
do?

— Pono tėvas j 
kaltino', praszau 
Jau toliaus neg;

ne amus ir isztieses ran- 
inbego in pakuju paimda-

apraszy-

apysaka 
szimtme- 

Lietnviszku 
Su paveikslais. 177

Apsaugos iždo iszlaidos jau 
visai iszejo isz kelio. Niekas 
negali nei suskaityti tuos mili
jonus doleriu, kurie yra kas
dien iszszvaistyti tu musu po
nu Generolu ir Admirolu., Jie 
gaminasi sau tukstancziu do
leriu vertes maudykles ir sa- 
liunus, statosi kliulbus ir palo- 
cius ir už visa tai paprastas 
žmogelis per savo taksas už
moka.

In Portland, Oregon, darbi
ninkas kuris dirbo kaipo inži- 
no ugniakuris, firemonas, 1898 
metuose ir pamėtė savo darba 
po viena diena, pareikalavo už- 
mokesezio ir gavo $5.30 už ta 
vienos dienos darba.

Teisingysta :: ,::
:: Didžiause Garbe

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

po szlektai.
— Eki, jau eki, pamesk ta 

kvaila kalba, o kalbėkim apie 
reikalą. Klausyk! Reikalauju 
pinigu, daug pinigu! Ir tai la
bai greit! Turiu juos turėt, ar

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tdi pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule“, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule“ priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu 
varys jn nu'iimirna.

Pirkite U. S. Bonus

'bukie kitokiu 'žmogum. Ne ma
tau kitokios gyduoles ant to.

pas mane ir prasze būtinai 
idant jam duocziau pinigu. Pa-

damas:
— Brangiauses mano sunau, 

tu esi nekaltas, nekaltas!

'butu man didžiausias nužemi
nimas. Pasinaudosiu kitokio 
budu, bet tu nedažinosi apie 
tai. Likie sveikas, atsimink 
jog gailėsiesi to. Su tais žo
džiais iszbego laukan.

Ant rytojaus Jonas ate jas 
prie darbo buvo nusiminęs. 
Advokatas Etleny tuojaus tai 
tfžtemino o kad mylėjo szirdin- 
gai jauna 'žmogų, klausė prie
žasties jo nusimininimo.

Jonas negalėjo jam pasakyt, 
nebuvo padėjime apsakymo 
apie nupuolimą brolio. Jeigu 
ponas man gerai vėlini tai pra- 
szau apie tai manes neklaust, 
negaliu pasakyt.

Senis truputi užsirūstino. 
Tikėjosi rasti isztikimyste pas 
ji, bet kitaip buvo. Dabar pra
dėjo nu žiūrinėt ji ar ne apsiga
vo ant jauno žmogaus., nes tik 
piktas darbas galėjo ji permai
nyt ir priverst prie tikėjimo.

<• «>
Didžiausioje baimėje ihbego 

Baronas Fagoszas ant rytojaus 
in sunaus pakaju szaukdamas:

— Greicziau, Feliksai, pa- 
szauk policija! Kas tokis apvo- 
ge mano geležine kasa ir pa-

ir sziandien vakare turi pini
gus sugražint. Negalėjau jam 
duot tiek pinigu, liepiau nusi- 
duot pas tave, bet nedryso tai 
padaryt ir prisipažint tau.

— Tai jisai, tas iszgama, 
man taip padare. Tas latras! 
Tasai kuris neszioja musu pra
varde yra. vagim! Prakeikiu 
ji!

Feliksas drebėjo kaip lapelis 
klausydamas tėvo žoždiu. Ant 
kart pabalo kaip drobule ir 
kaip paikszas puolė ant grin
dų. Pakelia ji nei nekrustelė
jo. Ar-gi jau butu negyvas? 
Ar-gi Dievas ji jau nubaudė? 
Bet da gyvas! Po kokiam tai 
laikui gulėjo dideliam karszty- 
je. Szale lovos sėdėjo tėvas bai
siai susirūpinės, kuom-gi jis 
prasikalto? Vienas s u n u s 
mirsztantis, o kita turėtu isz- 
duot in rankas teisingystes. 
Tėvas kovojo pats su savo san- 
žine keike Joną ir priesztaravo 
jam, o ligonis dejavo silpnu 
balsu: Tėvai, nekeik, o nekeik! 
Tai mano brolis! Buvo jis nuo
latos taip geras del manes!

Baronas parasze laisza pas

Jonas paskubino su tėvu prie 
lovos niirsztanczio brolio. Su
sivienijąs su Dievu ir savisz- 
kais, atsiskyrė su sziuom svie
tu ta paezia diena.

— Atliedžiu tau, pasakė 
Jonas mirsztancziam ir nepa
leido rankas Felikso.

c

Dabar dingo visi nesusipra
timai tarp tėvo ir sunaus. Ka
da Jonas in metus po Jam apė
mė kancelarija seno advokato, 
senas Baronas su džiaugsmu 
žiurėjo ant savo kuproto sū
naus pas kuri ėjo turtingi ir 
vargszai del advokatūszkos pa
tarimo, rodos, o tėvas tankiai 
kalbėdavo in Joną:

— Iszmokinai mane kas tai 
yra garbe ir už tai esmių tau 
dėkingu.:

Teisingyste tai garbe, o toji 
garbe turi ženklinimą ant viso 
svieto! —GALAS.

KATALOGAS 
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Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius iko Turtingu Ponu.

[r t. t. Per paczta 20 Centai

SAULE - Mahanoy City, Pa

— “Saule“ turi tiek agen 
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytoj aus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
tair padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Sau’e“ bus jusu didžiausiu 
aikraszcziu. Acziu!

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

užsisakykite knygas iss 
szito Katalogo 

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

frhplO’A™ Prafect.lfciu> msilin

gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

N o. 103—Vaidelo ta, 
isz pirmutines puses 
ežio iszimta isz 
užlieku.
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
tai pinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaiky t; G irtuokli s Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaityraai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

No.ll 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 nemit
ri o. 58 pus., 20c.

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

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

No.132—Trys istorijos; Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 

' žnas daigtas turi savo vieta; 
’ Ka pasako katras paeziuojas, 

76 puslapiu. 25c.
No.129—Keturios istorijos: 

Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsumus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

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

“Saule“ gražiausia 
barniausia dovana nuo 
vio, Lietuviui.

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

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka 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 Nakti. 
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 Drangai. 136 pusla
piu, 35c.

No.150—Apie Duktė Akme- 
norians, 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.158—A p i e Kapitoną* 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyro; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

No.166—Apie Simus Mai
tinus; 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 Lsz- 
davineti Pinigus: 45 pus., 20a.

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
del Kasieriaua

ir tin-
Lietu- tu so

Verksmai 
prie Ap-

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Pablapcziu 
Ateites su pagelba Kaziyroin. 
25o.

No.180—Kvitu 
del Iszmokejimo 
n i am s. 35c.

180 V2—Kvitu 
Draugystėms,
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
L5c.

No.197—G raudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

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

No.200—E u s t a k i j u s z as. 18- 
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. 15<j

Kaip Uisisakyti Knygai

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

ITVV Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pim- 
gai, o ir visi laiszkai 
turi būti siusti vien 
szio adreso:

1 ‘ visada 
tik ant

Skaitykit “Saule”
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy Oity, - p. S. <
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Teisingysta Didžiause Garbe
QPINDULAI saules apszvie- 

tinejo vygia kurioje miego
jo mažas Jonukas. Motina (pri
siartino prie savo pirmo užgi
musio, ir su žibancziom akimi 
laimes temine iii kūdiki kuri 
aplaike nuo Visogalinezio.

Baroniene Fago-sz, pati afi- 
cieriaus, atsikėlė sziandien pir 
ma karta isz lovos, o kad tar
nai tebuvo atsitolinus ant val
andėlės, norėjo paszvenst taja 
valandėlė su savo kūdikiu. Lig 
sziolei mate savo kūdiki tik isz 
tolo, ir tai ant trumpo laiko 
tiktai. Po teisybei padavė jai 
kelis kartus; in lova, nes nepa- 
velindavo jai paimti ji ant ran
ku. Kalbėjo jai, jog tai kenk
tu josios sveikatai.

— Juk meile del tavęs ma
ne pasveik, neteisybe mano kū
dikėli ir davė man nauja gy
vastį ir pajėgas, kalbėjo in kū
diki pakeldama ji saugiai isz 
vyges. Tąsi atidarė akutes ir 
žiurėjo in ja akyvai, rados su
prasdamas ka motina in ji kal
bėjo. Teips mano mylimiau
sias, prisižiūrėk savo motinai, 
kaip ji tave myli! Ir su karsz- 
cziu prispaudė kūdiki prie kru
tinės.

Tame suraukė kakta ir paba
lo. Pajuto rankosai gana dide
li pakilimą ant pe-cziu kūdikio. 
Ar-gi josios kūdikis! Nes, lie
tai tik apsvaiginimas!

Greitai apvertė kūdiki ant 
szono ir sukliko graudingai. 
Kuprotas! Kūdikis josios my- 
imas kūdikis, buvo kuprotu! 
Tasai skarbas teip nekantrai 
laukdamas, buvo kol ie-ka! Da
bar tai -dasip-rato del ko jai ne
parodė.

Koliekas! Buvo tai neisza- 
sakytinas skausmas del motin
os. Puolė prie viges, verkda
ma graudingai.

❖
Laikas bego greitai. Akys 

mažo Jonuko žibėjo nepapras
ta szviesa, o veidas jo buvo 
meilus. Augo labai palengva 
per ka motina baisiai tuom rū
pinosi, turės kentet daug ir už 
tai da daugiau ji mylėjo.

'Skausmas josios daugiau pa
sididino, kada suprato jog jo
sios vyras pradėjo nekenst su
maus, isz priežasties jo nelai
mes, negalėjo jin jo žiūrėt. Ji
sai, pasisziausias aficieras, tu
rėjo tai už nužeminimą savo 
szeimynos, ir nepraszymai, nei 
aszaros paczios negalėjo ji per 
kalbėt.

Vaikinelis szalinosi nuo tėvo 
su baime. iSzirdis jojo pajuto, 
jog nesiranda pas tęva meiles. 
Nekalta szirdis jojo, nepažino
jo kas tai yra neapikanta, nes

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslaii Į

160 Puslapiu - i
8 col. ilgio, 5% ool. ploorio J • 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu j! 
planatu ir visokiu burtu, j! 
Knyga in minksztos po- Į; 
pieros virszeliuose. :: :: Į»

Pinigai reikia siusti su J; 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Oo., 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. Jį 

ženklas kentejimo gana aisz- 
kiai atsidaviiiejo ant jo veido 
kada jo- akys susitikdavo su jo 
levu. Tada verkdamas, pasi
slėpdavo in kampui i ir negali
ma buvo ji apmalszint.

Jonukus jau turėjo szeszis 
metus, atgal Baronams Fago- 
szams užgimė antras sūnelis; 
“tiesus kaip lendre” tėvas 
džiaugėsi neiszpasakytinai. Da 
'bar tai turėjo sunu, buvo tai ne

Nekurie tėvai
Užaugino savo vaikus 

gražiai, 
Da už kokia metu dvieju, 
Bus daugiau kalėjimuose 

prasikaltėliu.
Taip tevelia!, sūnelius 

užauginote, 
Virve ant kaklo pagaminote, 

Mokslo beveik neturi, 
Ant laukiniu iszžiuri, 

Sūneliai niekam netikia 
Tik prie vagystes, 

Pulriumio ir paleistuvystes. 
Kaip žmonis ant kelio 

pastoja, 
Praeigus aprubavoja, 

O kas kaltas?
Ar tėvelis ar mamele? 

Kad szlekta i užaugino 
savo sūneli.

Ir įbaižnyczioje apsieit 
nemoka, 

Žinoma, jeigu tokio 
nepasmaugs, 

Arba tokio nepakars, 
Tai tokis sūnelis tėvu 

nemaitys, 
Nei juos neužlaikys, 

Ba ar tokis ka valgyt 
turės, 

Jeigu dirbti nenorės, 
Da galėtu būti 

gerai, 
Da ne per vėlai, 

Jeigu tik tėvai norėtu, 
Tai tokiam latrui nulaužti 

ragbs galėtu. 
Bet ka? Tėvas kad ir 

Norėtu nubausti sūneli, 
Bet tame užtariauja 

motinėlė. 
Vai palauk, motin, palauk, 
Ar nereikes ant senatvės 

staugt, 
Vargsi ir raudosi 
Krepszi tavalosi!

* * * 
Amerike viską vale

1 daryti,
Ir su artima gimine 

apsiipacziuoti, 
Kunigams nereikia padyvyti, 

Jeigu priversti tokius 
\ suvinc-ziavoti, 

NNegu turėtu gyvuliszkai 
gyventi, 

Czionais yra tokiu gana, 
Kas su giminaitėms gyvena, 
Bet gero gyvenimo neturi, 

O ir žmones ant tokiu 
kreivai žiuri.

— Bukime Lietuviais isz 
gimimo, o Amerikonais isz pa
sielgimo.

laime namie. Dalbai- tai susi
laukė laimes ir davė Varda 
naujai u žg-i mūšiam Feliksas, 
tai yra Laimingas.

Buvo tai suvis kitokios gam
tos kūdikis, ir nuo užgimimo 
jau apreikš,zdavo tėvui savo 
norą. Tėvas su džiaugsmu 
klausė tujų riksmu, kaipo da- 
vada drūtumo- kūdikio.

Jonukas isz pradžių negalėjo 
suprast, del ko visi teip džiau
gėsi isz to rėksnio vygeje? Nes 
kada viena karta kada stengėsi 
maža broleli supt jisai nusi- 
szypsojo džiaugėsi ir jisai. O 
trumpam laike Feliksas netu
rėjo tikresnio prieteliaus kaip 
Jonukas.

Feliksas ‘buvo gražus vaike
lis, , o neužilgo nubodo jam 
draugavimas Jonuko, - o užsi- 
davinejo su kitais vaikais, tai 
tuo jaus ant jo- užrikdavo: Eik 
szalin isz czionais, nežinome ka 
su tavim padaryt!

Viena karta, susivaižiavo pas 
baronus szvecziai, d Jonukas 
būdamas akyvu, atsistojo du
ryse ir prisižiurinejo sve- 
cziams Tėvas -paregejas ji sto
vinti, priszoko prie jo-, paėmė 
už rankos, szaukdamas: Eik 
szalin kupriau.! Tegul mano 
svecziai nemato koki sutvėri
mą turiu namie!

Jonukas dirstelėjo tėvui in 
akis, rodos nesuprasdamas ka 
in ji tėvas kalbėjo. Ko- da sto
vi ir žiopsosi ant manes?! Ar 
nežinai to, kada ant tavęs žiu- 
rau tai mane piktumas ima? 
Traukis!

Dabar rodos suprato-. Pradė
jo graudžiai verkt, ir nubėgo in 
savo kambarėli, sznaiblždeda- 
mas sau: Kuprius! Kuprius!

Paaugins ssziek tiek pasakė 
tetevui viena karta jog nori 
pristot ant tarnystes pas, viena 
advokata, o po tam užsiimt 
tuom dinstu ant lo-cnos rankos.

Pakilo- szturmas.
— Kas tau atėjo in galva?! 

Tu szlekta nori priimt dinsta 
pas koki ten advokatei i ir už- 
sidavinet su kainais ir da imti 
nuo ju pinigus už rodą?! Szlek
ta privalo būti aficieru arba 
užsiimt savo turtais arba tik 
tiejei užsiėmimai yra jam tin
kami.

O kad esi kupruotu, o turto 
daug neturime, per tai butu 
geriau, idant pasiliktum namie 
prie knygų ir nedarytum man 
sarmata. Asz rupinsiuosiu apie 
tavo- isizmaitinima, o toliaus 
brolis apie tave rūpinsis.

— Tai-gi, noriu jums taji 
dinsta sumažini apie mano ru- 
pininia!

— Nes asz to nenoriu! Ga
na jog esi kupruotu, ir priek 
tam nori apšmeižt szlove musu 
szeimynos, idant uždirbinet pi
nigus, būdamas szlektu, tarė 
pasisziauszias žmogus su pa
niekinimu. Neturi nei trupinė
lio szloves. Žiūrėk ant savo 
brolio, kas do puikius aficieras 
pasidarė isz jo? Tasai atnesz 
garbe del mus !

— Ir atves tave prie uba- 
giszko krepszio, su savo pasiu
timo prie kazyru ir nepaczedu- 
mo!

— O tu kuprotas snargliau 
asz tavęs, neprasziau pamoks
lo ir paniekinimo savo brolio, 
kuris yra szlekta ir gyvena pa-

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

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

gal jo pasizau,kima. Jisai man 
nepadarys sarmatos, apie tai 
esmių persitikrini as, nes. tu ka 
nesupranti, kas tai yra szlove?

— Asz turiu suvis kitokį 
iszmanima apie- szlove, pas ma
ne szlove, tai teisingysta. Teip 
teisingysta. tai szlove turi 
ženki iii ima. visam sviete! Sav- 
žine man kalba jog nepadary- 
su nieko blogo ir neap juodin
siu mano szloves, nes tavo te- 
ve, jeigu pats dirbsiu ant savo 
duonos, pagel'bos savo niekam 
neatkalbesiu, kas tik ateis pas 
mane josios praszyt, ar tai 
vargszas ar turtingas.

-— Szalin man isz akiu!
Besarmati! Nes ne temink 

idant ka. tau palikcziau ne, ne- 
sitikiek nei skatiko! Szalin, ne 
turi daugiau tėvo!

Ir nuėjo. Atsisveikiiio su pa
žinsiamais, o ir graba savo mo
tinos, kuri numirė priesz kelis 
metus, palikdama savo palai
minimu jam.

Atsisveikindamas su broliu 
iszgirdo kone tuos paežius žo
džius, ka. ir nuo tėvo.

Na tai gerai, jeigu nori 
tai eik, tave-s niekas nesigailės. 
Vėlinu tau geros laimes ir li- 
kie sveikas!

— Likie sveikas, Feliksai! 
Ir vėlinu tau laimes. Jeigu ka
da reikalautum manės, tai ne- 
u'žmirszk, jog turi 'broli, kuris 
pasiszventes ant visko!

— Ne zurzėk veluk. Pats 
sau duosiu rodą, o jeigu ir ka
da pareikalautau pagel'bos, tai 
turiu daug prieteiiu, kurie 
nuolatos yra pasirengia man 
pagelbėt, o tokiu pamokslu ne
reikalauju nuo tokio kaip tu. 
Visada man užvidejei mano 
linksnio gyvenimo, gilukio ir 
sveikatos!

Taip tai atsiskyrė Jonas su 
savo broliu, kuri tiek mylėjo!

Parėjo keliolika metu! Pas 
garsinga advokata Edeni rado 
užsiėmimą. Jonas kaipo- pagel- 
bininkas. Neužilgio-, stojosi jo 
deszine ranka, o. advokatas 
maustė jam pavest neužilgio
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Jono Ir Angelines Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS

JOHN ANDRULIS, Pres.
FOUNTAIN — MICHIGAN

FOUNTAIN — MICHIGAN

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

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

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

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

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

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc.,

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. 

visa savo kaucelerija; Jonas 
butu buvęs isz savo -padėjimo 
užganadytas, jeigu nesuprati
mas su tėvu.

Feliksas atlankydavo ji kaip 
kada, ir nepasirodydavo per il
ga laika, ir dabar ne-butu alė
jas, jeigu prie to ne butu gera 
priežaste. Prietelei nuo jo- vi
si prasiszalino, kada norėjo 
nuo ju paskolint pinigu.

Kada tik ateidavo nuolatos 
reikalavo pinigu, kuriuos pra- 
leidinejo teip lengvai.

Jonas davinėjo kol turėjo, 
maustydamas apie motina, o ir 
apie tėvo szlove. Kas bus, ka
da pinigai iszsisems? Atėjo to
ji valanda, greieziau ne kaip 
pats tikėjosi.

Viena vakara jau gana vėlai 
atbėgo pas ji Feliksas, kone be 
kvapo, reikalaudamas- pinigu 
daug pinigu. Nes jau neturėjo 
afięieriszku drapanų, už tai 
Jonas žiurėjo ant jo, nusistebė
jas, klausė ar pamėtė savo 
dinsta?

Feliksas pasakė' jog ji pa
niekino, užrustino o jo szlove 
jam, nepavelino; ilgiaus būti 
prie kariuomenes ii’ pamėtė ta
ji dinsta.

Nes kitaip tai atsitiko! Fe
liksas prasižengė prieszais vi- 
resniuosius; tiejei praleidinejo 
kalte atsimindami ant tėvo nes 
kada jau buvo už daug to liepe 
jam pamest kareivysta, kol ne
bus iszines-tas. Tėvas isz -pra
džių pyko, nes po trumpam 
laikui apsimalszino.

Dabar vela stojo Feliksas 
priesz broli, užkeikinejo ji ant 
visu szventu, idant da karta 
paskolintu jam pinigu, o gal 
tai bus paskutini karta. No- 
rints Jonas gana norėjo brolui

prigelbet, bet pareikalavimas 
buvo teįp didele, jog negalėjo 
jam pagelbėt. Patarė jam idant 
prisipažintu tėvui ir prižadėtu 
pasitaisima.

Feliksas nusijuokęs, panieki- 
nanezai tarė:

— Ar gal patemini jog at- 
grainsiu sugryžusi sunu, kuris 
su galieseze puolė tėvui in ko
jas? Ha, ha, ha! Puiki mintis 
pralinksmina mane. Ne mano 
mylimas, nieko isz to ne bus! 
Nesijaucziu prie to mažiausio 
reikalo, ne noro.

— Luidna man labai, jog 
teip nupuolei ir szposauji sau 
isz teip svarbiu dalyku.

. — Ne klausau tavo pa
mokslu, nuo tokio, kaip tu. Nes 
sugryižkime prie reikalo. Ne 
bukie kvailas ir prižadėk, jog 
iszpildysi mano praszima.

— Pirmiausia turiu žinot 
koks tai p-raszymas, ir ar su
tiks su mano sav-žine?

— Sav-žine! Suvis jau isz- 
ejo isz mados pas mus, mano 
mielas. Kaip tu -persimainei 
gyvendamas terp kainu!;

— Tai pava'dyk tai szlove, 
jeigu tau geriau patinka; kai-

[Tasa Ant 2 Puslapio]
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Lietuvos 
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi

Asmenys
Andriejauskas, Vladas, kilęs- 

isz, -Sziauliu.
Bagdonas, Jonas sūnūs Jur

gio- isz Selu kaimo-.
Bartuseviczius, Antanas isz 

Žirenu k., Jonavos vai., pra
varde “Senas Bartoszius. ”

Daugėla, Juozas, sūnūs Po
vilo isz Buteliunu k., iS-zvente- 
žerio vai.

Dijokaite, Kazimiera.
Gložeraite - Mamkevicziene, 

Magdalena, vyras Pranas ir 
vaikai Pranas ir Emilija.

Jonaitis, Pranas, sūnūs Pra
no.

Jonikaitis, Juozas, gydyto
jas, gyveno Detroit, Mich.

Jo-Vaiszas, Juozapas, sunns 
Petro. -

Juo-dsnukis, Alfonsas, sūnūs 
Antano-. t m

Juraviezius, Adolfas, sūnūs 
Jono. ; , .!

Kiseliauskas, Jonas ir Ta- 
moszius, ir sesuo Kiseliauskie- 
ne-Kiseliauskaite, Ona.

Mackeviezius, Kazys ir bro
lis.,

Mamkevicziene - Gložeraite, 
Magdalena, vyras Pranas ir 
vaikai Pranas ir Emilija.

Marcziulioniene - Jarulaity- 
te, Olga. . , ,

Maslauskas, Matt (Maslof- 
sky) gyvenęs Detroit, Mich.

Morkunieiie-Ramonaite Bar
bora, vyras Morkūnas, Jonas.

Naudžius, Antanas, sūnūs 
Simono.

■ No-voszinskiene, Anele, vy
ras Petras, sūnūs Petras ir Vy
tautas.

Petkelis Jonas.
Ramonaite-JMorkuniene, Bar

bora, vyras Morkūnas;, Jonas.
Raulinaitis, Juozas sun. Juo

zo, isz Marijampolės apskr., gi
męs 1912 metais.

Szalkauskas, Jonas, sūnūs 
Jonas, duktė Stase, vėliau ve
dės antra žmona.

Szarkis, Pranas-, žmona, Ona, 
dukterys Birute ir Milda, gy
veno Danijoje.

Šokas, Antanas', isz Veželiu 
k., Skaipiszkio para., Kupisz- 
kio vai. j r

Spudyte, Gene, duktė Anta
no. > , ; .

Szteinys, Tonis, -kilęs isz 
Szlavancziu k., Jovaravo vai., 
Marijampolės ap.

Tomenas, Jonas kilęs nup 
Sziauliu.

Vingilas, Boleslovas.
Vitkauskiene - Jarulaityte, 

Marija, duktė Juozo.
Zurlys, Zigmas, sun. Juliaus.
Jieszkomieji arba apie juos 

Consulate General of America, 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in:

41 West 82-nd Street,
New York 24, N. Y. '

Buvo Tai Užtektinai
■

Daktaras — Tamistai nie
ko nekenkia, tai yra tik ma
žas nesmagumas. Nesirūpink 
tiek daug ir turekie links
mesni būda, o viskas bus ge
rai. • - ♦ -

Ligonis — Tai negalimas 
daigtas, ponas daktare. i

Daktaras — Kodėl? - ;
Ligonis — Nes asz esmių 

graborium!

^Pirkie U. S. Bonus!
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ZiniosVietines
— Sziluma. da vis tesėsi 

musu apylinkėje.
— Utarninke, Birželio 25ta 

diena, 6:30 valanda ryte, de
szimts vyruku iszvažiavo in 
Wilkes-Barre, Pa., del karisz- 
kos. tamystos. Žemiau paduo
dame vardus, tu kurie apleido 
isz:

Mahanoy City: Ronald I). 
Stack ir James Kem.

Frackville: John Burda ir 
Edward Katilas.

Gilberton: George W. Tho
mas.

Shenandoah: William Dor
mer ir Alfred Beruck.

Tamaqua R D: Victor Isga- 
nitis.

Quakake: Wayne Schmer- 
feld. .

McAdoo: Paul Prokipehak.
— Seredoj pripuola SS. .To

no ir Povilo, o Tautiszka Var
dine: Jausiąs. Ir ta diena : 1917 
m., Amerikos pirmuosios armi
jos pribuvo in Prancūzija,, kai 
Amerika ‘buvo paskelbus kara 
priesz Vokietija, Balandžio 
6-ta diena.. Pirmieji kareiviai 
isslplauke isz Amerikos Birže
lio 14.-ta diena. In dvylika die
nu Amerikos kareiviai jau 
marszavo per Paryžiaus uly- 
czias; 1941 m.., Popiežius-Pijus 
Dvyliktasis per devinta Eu
charistini Kongresą, su si rinki - 
jna, perspėjo kad “Juodas Pa- 
gonizmas,” gresia visam svo
tui; 1945 m., Tautu San junga 
sutverta San Francisco mieste 
Calif orui joje.

— Mainieriu Vakacijos pra
sidės Birželio June 29-ta diena 
ir tesis ligi Liepos July 12-ta 
dienai.
' — Ketverge pripuola Szv. 

Vladislavo1 ir Szv. Marijos, 
Nuolatines Pagalbos, o Tau
tiszka, Vardine: Gediminas. 
Taipgi ta diena: 1950 m., Prez. 
Harry Trumanas pasiunezia 
Amerikos vaiska Koriecziams 
in pagalba. Laivynas pasiuos
tas in Formosa Salos uostus; 
1941 m., Vengrija paskelbia 
kara priesz Rusija; 1832 m., 
Choleros liga, iszlžude keturis 
t u k st an c,z i u s žm on i u New 
York mieste; 1942 m., FBI po
licija suėmė asztuonis szpiegus 
Vokieczius, kurie ežia buvo 
submarinais atveszti ir paleis
ti ant Long Island ar Florida 
pakrantes; 1224 m., Lietuviai 
su Žema.icziais iszplesze Olivo 
vienuolyną; 1941 m., Anglijoje 
duona valdžios skiriama, dali
nama.

— Petnyezioj pripuola 
Szv. Leono ir Saldžiausio' ,Szir- 
dies Jėzaus, o. Tautiszka, Var
dine: Taugela. Ir ta diena: 
1940 m., Rusija užgrobia. Bass- 
arabija, atima ta. kraszta nuo 
Rumunijos; 1914 m., Austrijos 
augsztas Kunigaiksztis Fran
cis su savo žmona buvo nužu
dyti in Sarajievo, Bosnia. Ser
bas -studentas Garvillo Princip 
juodu nužudė ir pradėjo pirma 
pasaulini kara; 1865 m., Pane
vėžyje ir Kėdainiuose Rusijos 
valdžia uždare gimnazija ir ki
tas mokyklas; 1948 m., Komu
nistu Partija iszsižada ir pa
smerkia Jugoslavijos Premje
rių Marshal Tito, kaipo iszda- 
viką ir ižgama; 1947 m., Gen. 
Dwight Eisenhoweris Kongre
sui pasako kad musu armija 
negali Sovietams, prisilyginti; 
1944 m., New York valstijos 
Gubernatorius Thomas E. De
wey yra paskirtas kaipo kan-

didatas iii Prezidentus..

Shenandoah, Pa.—
Anthony Peters, buvęs gyven
tojas isz Tamakves miestelio, 
kuris staigai susirgo, deszimts 
dienu atgal pas savo- seserį 
ponia Beatracija Ardickiene, 
Lost Creek kaimelyje, ir gydė
si in Locust Mt. ligonlbute, nu
mirė Utarninko ryta. Velionis 
paliko sunu Klerenca; dvi duk
terys: Izabele ir AJesa. visi isz 
Chicago, III., dvi seserys: Mare 
Bernauskiene, Ringtown ir 
Petracija. Ardickiene, Lost 
Creek, taipgi du anukus. Lai
dojo Su’batos ryta isz G raib o- 
r i a n s M en k i e v i c z i o k o pi ycz los, 
Cherry uly., Shenadoryje, vie
nuolikta valanda, ir palaidotas, 
in Kalvarijos Kalno kapinėse.

Musu Skaitytojas

New York, N. Y. —
Už keliu dienu pabrangs vie
nu centu cigaretes Ibe filtru ir 
vadinamos '“King-size”. Luc
ky Strike, Pall Mall, Herbert 
Ta.reyton, Chesterfield, Philip 
Morris, Camels, Cavaliers ir 
kitos. Cigarecziu fabrikantai 
kainu, preku pakėlimą, teisina, 
gamvhos iszlaidii pabrangimu.

Washington, D. C. —
Nuo karszcziu, liueziu ir po
tvyniu .Amerikoj žuvo in dvi 
dienas, szimtas keturios de
szimts žmonių.

ni peili ir Woodringui du sykiu 
smoge. Kai policijantai pribu
vo, Woodring jau buvo negy
vas. Jie Jones suaresztavo už 
žmogžudyste ir sykiu jo žmona 
nusivežė.

PO 
DESZIMTS METU; 

LAISVE!

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Prisideda Prie Iszgelbejimo Jaunulio

Tampa, Florida. —
Sprogus garo vamzdžiui ant 
Amerikos laivo “Franklin I). 
Roosevelt ” žuvo du jurininkai 
ir penki likos sužeisti. Laivas 
buvo arti Floridos ipaikrasz- 
cziais.

Jis skaito musu laikraszti 
Ir seka svieto sanjudi; 
Jis nori viską dažinot, 
Nes jam vis rupi iszgalvot 
Kaip ir kur dalykai stovi; 
Ka pasaulis isz jo nori.
Ar dalykai eis blogyn, 
Ar žmonija ein’ geryn. 
Jis skaito laikrasztininkus. 
Ir seka korespondentus.
Jis nesistato su mokslincziais, 
Ir neužsideda su ginczais.
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.

Firkie U. §. Bonus

65 METU ŽMOGUS 
NUŽUDINTAS

Susiedas Suaresztuotas

PHILADELPHIA, PA. — 
Szeszios deszimts penkių me
tu amžiaus Albert J. Woodring 
buvo ant smert nužudintas sa
vo darže, kai jis susipesze su 
savo susiedu 52 metu amžiaus 
Levi Jones.

Jones buvo susibaręs, susi- 
peszes su savo žmona. Kai jis 
grasino savo žmona Margarita, 
ji nubėgo pas savo susietka Po
ne Woodring ir prasze kad ji 
paszauktu policijantus. Paskui 
ji sugryžo namo ir atsisėdo ant 
savo porcziu kur jos vyras vėl 
eme ja iszkeikti ir szlykszcziais 
vardais pravardžiuoti.

Tada Susiedas Albert Wood- 
rnig atėjo ir pasakė jam liau
tis. Jiedu susimusze ir nuo por
cziu nusiverte. Tada Levi Jo
nes iszsitrauke dideli buczieri- 
nes iszsitrauke dideli buczieri-

Walter Stein ir Edward P. 
Rome, kuriedu ilgai ir sunkiai 
darbavosi visa ta byla isztirti. 
(Tokie advokatai už dyka dir
ba tiems kurie neturi isz ko už
simokėti.”)

Kai Teisėjas Flood ji isztei- 
sino ir paleido, jis laikraszti- 
ninkams pasakė kad jis visa
dos bus dėkingas tiems advo
katams kurie gal tik viena 
mažame mieste tikėjo kad jis 
yra nekaltas.

Jis iszeidamas isz kalėjimo 
iszsinesze apie szimta doleriu 
kuriuos jis užsidirbo kalėjime. 
Jis sako kad jam dabar labiau
siai rupi darba susijieszkoti ir 
pradėti vėl gyventi.

Keli darbdaviai tuojaus pra- 
nesze kad jie pasirenge jam 
darba duoti kad ir ant ryto
jaus.

Devyniolikos metu am
žiaus Wm. Arner lavonas, 
isz San Francisco, Califor
nia yya ežia Laivyno heli-

copterio eroplano iszkelia- 
mas isz Carmel Bay, Califor- 
nijoje, kur jis paskendo ir 
prigėrę. Jo draugas Ro-

nald May, isz Burlingamo, 
stengiesi savo dranga iszgel 
beti, bet jam nepasiseke.

□ O

Iszsižadejo Savo Sunu

Dvideszimts septynių me
tu amžiaus Count Franco 
Mancinelli Scotti, linksmai 
ežia szypsosi su savo gražia 
nuotaka, dvideszimts dvie
ju metu amžiaus loszika El
sa Martinelli, kai jiedu apsi- 
ženijo Rymoje, Italijoje.

Jo motina Countess Mar
gherita Mancinelli Scotti de

San Vito iszvijo savo sunu 
isz savo paloriaus, jo iszsiža
dejo ir jam pasakė kad jam 
niekados nevale tenai kojos 
inkelti. Nes jai tos ženys- 
tvos baisiai nepatiko.

Bet jaunas Count Franco 
Mancinelli Scotti sako kad 
jis tenai nebegrysztu kad jis 
ir butu kviestas.

SVARBUS
PRANESZIMAS!

Brangus Skaitytojai!
Leidėjai “Saules” stengiesi 

palaikyti sena preke, kaina 
tol, kol galėjo, bet, matydami, 
kad kiekviena menesi sunkiau 
ir sunkiau užlaikyti spaustuve 
ir iszleisti “Saule,” leidėjai 
yra priversti pakelti prenume
rata Dabar!!!

Dnhar ■»».
Dabar “Saules” Prenumera

tas bus szitoks:
Suvienytose Valstijose: Me

tams $7.00; puse metu $4.00.
Kanadoje: Metams $8.00; 

puse metu $4.50,
Pietų Amerika, Vokietijoj ir 

Skotlandije: Metams $10.00; 
pusei metu $5.50.

Atskiras “Saules” numeris 
10 centai.

Prenumerato ir atskiru nu
meriu preke, kaina, yra pakel
ta, už tai, kad “viskas” mums 
sas materijolas, kuris yra rei- 
teipgi pabrango! Pabrango vi- 
“ Taipgi sziandien viskas paki- 
kalingas laikraszczio leidimui! 
lo, pabrango, pragyvenimas, 
visokios taksos ir valdiszki mo- 
keseziai!” Tikimies kad musu 
Guodotini Skaitytojai supras, 
kodėl mes esame priversti tai 
daryti!

Mums baisiai nemalonu apie 
tai jums praneszti, bet kagi ga
lima daryti? Pinigai yra reika
lingi del laidimo “Saules” ir 
del užlaikymo darbininku!

Stengiamies vesti laikraszti 
“Saule” kuogeriausia4 kad ji 
patiktu musu mieliems Skaity
tojams, ir turime vilties, kad 
visi sutiktu su musu praszymu 
ir pasiliks musu Skaitytojai ir 
Draugai ant toliaus. Szirdingai 
Acziu!

Su gilia pagarba, liekame,
—“Saules” Redakcija.

Las Vegas, Nev. —
Susilaukus palankiu oro sanly- 
gu, Atomines Energijos Komi
sija ana ryta iszsĮpi'ogdino vėl 
atominii ginklą Nevados dyku
moj. Bomba ai’ kuris kitas

'brandintas, iszkelus ji balionu 
iki szeszios deszimts septynių 
pėdu. Balionas buvo pririsztas 
rrie stiebo. Tai buvo ketvirtas 
sprogdinimas szios vasaros at
ominiu bandymu.

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

Atsilygiiio Abudu

Petras—Nelabai man ma
lonu mano kaimyne, kad ma
no viszta iszkrapszte tau 
sėklas darželyje.

Jonas —- Tai nieko, Petrai 
mano szuo suede tavo viszta.

Petras — Gerai. Asz ka tik 
užmusziau tavo szuni, trenk
damas in ji su autobilium!

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

I
 . . . MALDA ... <

Viesz. Jėzaus ir ■; 
Motinos Szvencz. ■
Sapnas Motinos Szven- ]• 

cziausios, mieganezios ji 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj Į

Sįv, Mykolo Arkaniuolo ]
<[ Knygos Did.*3%x5V2 c°l- ! 
i* TIKTAI, 25 Cts. ]

!’ SAULE PUBLISHING CO., Į 
C MAHANOY CITY. PA. U.S.A. ,

Platinkit “Saule”

Eisenhoweris Prakasa Universitetui Žeme

Pirm negu jis susirgo, 
Prezidentas Eisenhoweris, 
apsirėdęs moksliszkais Dak
tarato drabužais, rūbai pra
kase žeme naujam Amerikos -

Universitetui, Vaszingtone. 
Jis ta proga ežia gavo gar
bes Daktarata. Po sziu isz- 
kilmiu Prezidentas buvo bis 
ki susirgęs.

Briedis Surado Jauna Drauge

Vienos sanvaites, baltauo- 
degis briedis in vaikucziu 
“Zoo” in Bronx, New York, 
susipažino su mažiute Bon
nie Sue, isz Heckroth, tai 
buvo meile isz pirmutinio 
pasimatymo, nežiūrint to

kad tas jaunas briedis buvo 
mates szimtus kitu vaiku
cziu ir mergaitukiu.

Bet deszimts menesiu Sue 
po kaire, stengiasi to jauno 
briedžio nusikratyti, kai tas 
jaunas briedis, ‘Bambi’ no-

ri jai meiles žodelius pa- 
kukždeti in jos ausele.

Po deszinei iszrodo kad ta 
jauna mergaituke ir tas dar 
jaunesnis briedis yra susi
pažinę ir susidraugavę.
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