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ADMIROLAS PABARE
KONGRESMONUS

WASHINGTON, D. C. — 
Rear Admiral Hyman G. Rick- 
over sako kad sziandien Ap
saugos Sztabas taip iszaugo, 
kad jis dabar nori visa kraszta 
vaidinti. Szitas Admirolas 
teipgi iszbare Kongresmenus, 
kad jie per daug rūpinasi sa
vo komisijomis, ir mažai ka 
paiso apie musu Jaunimo 
Mokslą musu mokyklose.

Jis Kongresmonams pritarė, 
kad dabar reikia Nauja Sztaba 
sutverti, kurio darbas ir parei
gos butu su dausiniais gink
lais ir tomis rakietomis.

“Apsaugos Sztabas jau ir 
dabar per didelis ir per daug 
yra nusikandes,” jis sake, “ir 
dabar iszrodo kad tas sztabas 
nori visa musu kraszta užim
ti.”

Jis tai Kongreso Komisijai 
pasakė: “Jeigu jus tikrai nori
te žmonėms sutaupinti pinigu, 
tai sumažinkite savo sztaba ir 
puse nariu iszmeskit!”

Per daugiau kaip dvi valan
das Rear Admirolas RičKover 
kalbėjo su Kongresmenais.

Isz Amerikos
5 KAREIVIAI ŽUVO

137 SUŽEISTI

Parasziutu Nusileidime
EL CAMPBELL, KY. — 

Netikėti vėjo gaisrai isztiko 
parasziutu kareivius, kai jie 
del pratybų szoko isz eroplanu 
su savo parasziutais, virsz EI 
Campbell. Penki žuvo ir szirn- 
tas trisdeszimts septyni buvo 
sužeisti.

Szitose pratybose dalyvavo 
apie pus-antro szimto tukstan- 
cziu parasziutoriu, kurie nusi- 
nusileido su savo parasziutais 
isz eroplanu isz padangių.

Isz visu tu szimto, trisde- 
•szimts septynių sužeistu, iszro
do kad nei vienas nebuvo labai 
sužeistas.

Tie penki, kurie žuvo szitos 
pratyvose buvo sudaužinti in 
akmenis ir medžius per nepap
rastos audra kuri staiga iszki- 
lo kai jie leidosi žemyn. Keli 
nebegalejo ar nesuspėjo atsi
daryti savo parasziutu.

Karininkas, Major Genero
las W. C. Westmoreland, ketu
rios deszimts keturiu metu am
žiaus, sykiu su tais kareiviais 
iszszoko su parasziutu, ir jis 
buvo savo parasziuto nuvilk
tas tris szimtus pėdu pirm ne
gu jis galėjo savo to parasziu
to nusikratyti.

Visi iszszoko isz savo eropla
nu isz tukstanezio dvieju szim
tu penkios deszimts pėdu aug- 
szczio ir jie turėjo nusileisti in

Szitas Admirolas buvo pir- j pats asmeniszkai buvo ka pa- 
mutinis musu krasztui parų- ■ naszaus pataręs ri invedes ke
pinti atomini submarina.

Tiems Kongresmonams,( ku-' over nusiszypsojo ir atsake: 
riems taip rupi Sovietus pra
lenkti su raketomis ir dausi- kaltinu. Tu, kaip ir kiti, manai 
niais eroplanais, Admirolas kad reikia tik patarti, rezoliu- 
Rickover patarė labiau rupin-jcija padaryti ir viskas baigta, 
tis kas ežia ant musu žemes da- \ Kas isz tavo tos rezoliucijos 
rosi, kur musu mokyklos stovi į iszejo? Ir asz tau patareziau 
ir ka ir kiek musu mokiniai ir j neužsiimti daugiau darbo ar 
studentai mokinasi. Jis jiems i pareigu ir vengti pirmininko 
pasakė, kad jeigu mes norime1— j— --- x--- ----  -1--
su Sovietais lenktyniauti, tai 
pradekime su mokyklomis ir 
stengkimes bent pasivyti So
vietus. Jis patarė kad reiketu 
dabar gerai isztirti ir prilygin
ti musu mokyklas ir kolegijas 
prie Sovietu toKiu mokslo in- 
staigu. Jis pasakė kad tokis 
isztyrimas kasztuotu apie pen
kios deszimts tukstaneziu do
leriu, ir jis gerai žino kad Kon- 
gresmonai visai nesibaderiuo- 
ja su tiek mažai pinigu.

Kongresmonu Demokratu 
vadas, John W. McCormack, 
isz Massachusetts paszoko ir 
tam Admirolui primine kad jis

........ -- .......... .............. - ' ' 

vieta paskirta, kuri tęsiasi dvi 
mylias ilgumo ir viena mylia 
platumo. Bet netiktas vejas 
kelis tuos kareivius toliau nu- 
nesze.

Armija iszsiunte savo heli
copter eroplanus jieszkoti tu 
lakunu kurie buvo in nelaime 
papuolė.

Karo sztabas sako kad nežiū
rint tu nelaimiu, kitos tokios 
pratybos bus laikomos už keliu 
dienu. Szita syki daugiau kaip 
keturi tukstaneziai tokiu ka
reiviu su parasziutais iszszoks 
isz savo eroplanu.

Kongreso Komisija sako kad 
dabar stengsis isztirti kodėl 
tie lakūnai žuvo ir kiti buvo 
sužeisti per tas pirmas praty
bas.

11 ALIEJAUS
TANKU SUDEGE

NEWPORT NEWS, VIRGI
NIA. — Gazolino ir aliejaus 
tankos užsidegė in Esso Stan
dard Oil kompanijos fabrikus 
ir apie dvideszimts penki mili
jonai gorcziu gazolino sudege.

Vienuolika isz dvideszimts 
dvieju tokui aliejaus ir gazoli
no tanku sudege per ta gaisra. 
Ir virszininkai sako kad jie 
abejoja ar tos kitos tankos ga
les būti iszgelbetos isz to gais
ro.

Susprogimas viename tos 
kompanijos fabrike pradėjo ta 
gaisra, kai prekybinis freito 
laivas su aliejumi ir gazolinu 
priplaukė prie Newark miesto 
uosto. Tas vienas fabrikas 
yra vertas daugiau kaip pus
antro milijono doleriu.

Ii metai atgal. Admirolas Rick-

Asz kaip tik už tai tave ir

vietos, nes tu ir taip gana dar
bo turi.”

Jis baigė savo ilgoka pasi- 
sznekejimo su pastaba kad 
lenktynes dausose yra Politi
nis klausimas, kuri turėtume 
palikti politikieriams; bet mu
su vaiku ir musu mokyklų 
klausimas yra kiekvieno pilie- 
czio klausimas ir apsaugos rei
kalas, kuri reikia kuo 
cziasia iszspresti, 
kraszto apsauga 
kiek terūpi.

jeigu
mums

grbi-
musu
nors

NE KAIP KITI
UNIJU VADAI

WASHINGTON, D. C. — 
Senato Darbininku Isznaudo- 
toju Komisija biski ka dažino- 
jo apie Unijų Darbininku Dra
bužiu ir Apredalus ir apie kiek 
kas jiems kasztuoja, ar tik
riau sakant, kiek ju uniju na
riams, eiliniams darbininkams 
kasztuoja ju nepaprastas sko
nis ir dar nepaprastesnes už
gaidos.

Philadelphijos Teamsters 
107-tos Kuopos sekretorius ir 
iždininkas, Raymond Cohen, 
tai Senato komisijai paaiszki- 
no apie savo drabužius:

Jis turi tuziną ar daugiau 
siutu, kurie kasztuoja po pus- , 
antro szimto doleriu ir dau-: 
giau.

Jo kakliaraszcziai, naktai- 
zos kasztuoja tarp deszimts ir 
dvideszimts doleriu už viena.

Apatiniai, geriausia ir szvel- 
niausio szilko, mes nedagirdo- 
me kiek jie kasztuoja ir kiek 
ju jis turi.

Kiti tokie to unijos vadai, 
kas metai važiuoja, su savo 
szeimynomis in Florida, ir vi
sus kasztus unija mielu noru 
padengia.

Ir szitas ponas Cohen buvo 
ar yra taip viską sutvarkęs 
kad unija jam visus kasztus 
per rinkimus atmokėjo: $58,- 
525.00; iszlaidas del szesziu 
menesiu pirm negu jis tuos 
rinkimus laimėjo, $5,673.00; ir 
už ta pati laika algos $6,228.00.

Tas pats unijos vadas, Co
hen nesutinka Senato komisi
jai paaiszkinti kaip ir kur tie 
unijos vadai praleido ar pra- 
kiszo czverti milijono doleriu, 
nuo to laiko kai jie pasiėmė tos 
•unijos vadeles.

laiszke 
kad j u 
Roman 
yra ne-

ATKERS1NO
FCZEKAMS

_,—
WASHINC TON, D. C. —

Amerikos valdžia ilgai nelau
kė Czekoslovakijos Koįriunis- 
tams atsikirsti ir jiems atker- 
szinti, už pravaryma Amerikos 
atstovo isz Czekoslovakijos.

Valdžia trumpame 
davė Czekams žinoti 
Atstovas, Daktaras 
Skokan nuo szio laiko 
pageidaujamas asmuo musu, 
kraszte, ir kad jis turi kuo 
greieziausiai isz musu kraszto; 
iszsikraustyti.

Ana sanvaite Czekai intare 
ir suaresztavf) Amerikos Am- 
basados Sekiėtoriu, Joseph R. 
Jacyno, kuri jie intare kaipo 
sznipa.

Czekai visai nesitikėjo kad 
Amerika taip greitai jiems at- 
kerszintu ir dabar jie stengia
si pasiaiszkinti ir net pasitei
sinti.

NUOTAKA ISZPIRKO
SAVO JAUNIKI

sustabdines uz-

nubaudė ant de-

apsiženyti, buvo tas nusiverte nuo rieliu netoli

SYRACUSE, N. Y. — Ketu
rios valandos priesz szliuba 
George Murray buvo nugaben
tas in kalėjimą už tai kad jis j 
nebuvo užsimokejes dolerio 
bauda už taiAad jis buvo savo 
automobiliu 
draustoje vietoje.

Teisėjas ji 
szimts dolerik George Murray 
isz to striokc 
savo pinigus palikes namie ir 
negalėjo ta bausme užsimokė
ti.

Jo nuotaka Panele Kathleen 
Jones apie tai dažinojus grei
tai nusiskubino in kalėjimą už
mokėjo ta deszimts doleriu, 
iszpirko savo jauniki ir viskas 
buvo tvarkoj. Jiedu apsiženijo.

PAGAVO SAVO
DUKRELE

NEW YORK, N. Y. —
Ponia Ellareet Ryan iszgirdo 
Susiedo spiegimus ir dirstelius 
in virszu pamate mažo kūdikio 
szeszeli krintant isz szeszto 
augszto. Staiga ji pažino kad 
tai jos trijų metu dukrele.

Ponia Ryan greitai pribėgo 
prie tu namu. Kudikele, Dolo
res, puldama pataikė in viena 
atdara langa ir paskui krito 
žemyn. Ponia Ryan pagavo sa
vo dukrele savo glėbyje ir taip 
ja iszgelbejo.

Dukrele buvo nuveszta in li
gonine, kur daktarai, ja iszag- 
zaminave rado kad jai nei vie
nas kaulas nebuvo sulausztas 
ir kad ji už keliu dienu gales 
sau sveika gryszti namo.

FRETAS NUVIRTO
32 Karai Nuo Reiliu 

Nubėgo
MILWAUKEE, WIS.

Trisdeszimts du karai 
szimto dvideszimts karu

ilgo 
frei-

Apmulkinti Padupczninkai

Teamsters unijos nariai, 
savo bosu padupczninkai 
ežia Senatoriaus John Mc
Clellan pavidala pakaria, 
Vaszingtone, norėdami pa- 
rodinti kad jiems tiesa nieko 
nereiszkia, ir kad jie vis li- 
kasi isztikima tiems kurie 
juos taip isznauduoja. Tokiu 
paskutinio kurpalo dar ne
buvo matyti. Jie statosi tos 
unijos nariais, gerai žinoda
mi kad unijos virszininkai 
kaip ponai gyvena isz ju 
duoklių ir kad jie nieko ne
paiso apie paprasto darbi
ninko gyvenimą, darba ir li
kimą.

Senatorius J. McCllelam,- 
Senato Ragieteriu ir Raz- 
baininku Tardinimo Komi- 

nuo Elm Grove.
Tie karai užkirto dvi Mil

waukee Road geležinkelio rie- 
les, viena kryžkeli ir sugriovė 
tris mažus namus.

Niekas nebuvo sužeistas toje 
nelaimėje. Elm Grove mieste
lio Prezidentas sako kad iszKa- 
dos buvo padaryta ant daugiau 
kaip puses milijono doleriu.

Apie tūkstantis pėdu to ge
ležinkelio rieliu tarp Milwau
kee ir Elm Grove buvo iszar- 
dyta, ir telefono ir telegrafo 
dratai buvo nutraukti ir stul
pai iszvartyti ar nulauszti.

Freitkaris keliavo apie pen
kios deszimts penkias mylias 
in valanda, kai vieno jo karo 
rato stabdžiai užsidegė ir ta 
rata surakino, sustabdė.

Viename saliune in Elms 
Grove, prie kurio vienas to 
freitkario karu sustojo augsz- 
telninkas, daug bonku sznapso 
susprogo nuo to trenksmo. Sa
vininkas sako kad jam iszka- 
dos padaryta tarp trijų ir pen
kių szimtu doleriu.

Freitkaris važiavo isz St. 
Paul in Chicaga, kai ta nelaime 
atsitiko.

LAUKIA; BET NE
NORI SUSILAUKTI
LONDON, ANGLIJA. —

Vakaru Vokietijos Kancelia- 
riaus Konrad Adenauerio pasi
kalbėjimas su Anglijos Pre- 
mieriu Harold Macmillan buvo 
indomus, bet teipgi ir keistas 
ir nepaprastas, ir dviprasmis 

sijos virszininkas neuždin- 
czyjamai priparodino kad 
eilniai darbininkai yra isz- 
naudojami. Bet tie darbi
ninkai, ar papirkti ar apa
kinti Senato Komisijos ne
paiso ir vis liekasi isztikimi 
savo isznaudoduoj'ams. Jie 
dabar pasiklojo, gales ir isz- 
simiegoti.

Po deszine Raymond Co
hen, Sekretorius-Iždininkas 
Teamsters vietines kuopos 
1G7, Philadelphijoje ir Pre
zidentas Jos. E. Grace yra 
ant ranku nesziojami kai 
pus-treczio tukstanezio tos 
unijos darbininku, vergu, 
skarmalu, padupezninku su
sirinko pagerbti savo isz- 
nauduotoja Cohen kai jis

Buvęs Szpiegas
Sutaikintas

Mark Zoborowski pripsi- 
pažines Rusu szpiegas Pran
cūzijoje 1930 metais., ir da- 

į bar Harvard Universiteto 
mokintojas, buvo suaresz- 
tuotas savo namuose, in 
Brookline, Mass. FBI poli
cijos agentai ji sueziupo, už 
sznipinejima del Jack Soble 
kuris buvo jau ankseziau 
pasmerktas už savo kraszto, 
Amerikos iszdavima Sovie
tams. * \

jeigu ne veidmainingas.
Jiedu pasikalbėjo ąpie vei

kimus suvieninti Vokietija ir 
ja atstatyti tokia, kokia ji 
priesz kara buvo.

Bet ežia kaip tik yra to pasi
kalbėjimo keistenybe, jeigu ne 
veidmainyste:

Po tikrenybes, nei Anglija 
nei Prancūzija nenori suvie- 
nintos Vokietijos. ' Anglija, 
kaip ir Prancūzija yra per 

pargryžo isz Senato tardini- 
'mu.

Kai szitie darbininkai taip 
aklai pasielgia, tai jau tik
rai galima sakyti kad jie nė
ra verti jokios užuojautos 
isz kitu geru Amerikiecziu.

Senato Komisija neužgin- 
czyjamai priparodino kad 
tas Cohen yra sukczius, dar
bininku isznauduodojas, po
nas bajoras, kuris gyvena 
kaip ponas isz darbininku 
prakaito. Ir ka tie darbi
ninkai apie tai daro? Kur 
ten ta pasaka apie ta kuris 
musztas, nemusztas, nseza? 
Vienu žodžiu, galime pasa
kyti kad darbininkai ežia 
yra sumulkinti.

daug nukentėjusios nuo Vo- 
kiecziu per pastaruosius ketu
rios deszimts metu.

Jie vėliavas iszkels garsiai 
szukaus del Vokietijos suvie- 
nyjimo, bet paskutinis dalykas 
ant szio svieto kurio jie nori 
tai to Vokietijos suvienyjimo. 
Galinga Vokietija Anglams ir 
Prancūzams kaip szvestas van
duo velniui.

Anglai pasitiki ant Daktaro 
Adenauerio, bet jo dienos su- 
skaitytso del jo amžiaus.

Anglija ir Prancūzija nori 
silpna ir suskaldinta Vokieti
ja, nes jau kelis sykius jie yra 
paragavę Vokiszko karingumo 
isz Bizmarko, Kaizerio ir Hit
lerio.

Už tai iszrodo kad Amerika 
nieko nepesz per bet kuri ar 
koki virszunes susirinkimą, 
nes ji paramos negaus nei isz 
Anglu, nei isz Prancūzu.

DU SUSIŽEIDĖ
EROPLANE

RĘADING, PA. — Du vyrai 
isz Muhlenberg Township susi
žeidė kai j u mažas eroplanas 
nukrito ir sudužo in kelis me
džius netoli nuo Madeira Air
port, in Laureldale, Pa,

Sužeistieji buvo lakūnas 40 
metu amžiaus George W. Yea
ger ir jo keleivis, 31 meto am
žiaus Forrest Zechman.

Policijantai sako kad lakū
nas Yeager praktikavosi, mo
kinosi kaip su eroplanu pasi
kelti ir nusileisti, kai nelaime 
atsitiko.
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BAULK’ ’ ANOY CITY, PA /

Kas Girdėt
Prez. Eisenhoweris yra pri

žadėjęs du 'bilijonu doleriu 
pacztui del nauju namu. Bet 
tai mažai ka reiszkia bedar
biams, nes tie namai nebus 
pradėti statyti iki 1960 metu.

Daug nauju laivu yra. stato
ma Amerikoje, bet mažai dar
bininku tam darbui yra reika
linga.

i Harold Stassen pasitraukė 
isz savo vietos, kaipo Prez. Ei- 
senhowerio patarėjas kaslink 
nusiginklavimo, ir dabar stoja 
in Rinkimus del Peimsylvani- 
jos Gubernatoriaus vietos.

Kentucky, buvo sugražinti sa- 
liuninkui, su praszymu kad jis 
tuos kailinius sugražintu tam 
ar ta kuriam ar kuriai jie pri
guli.

Vienas žmogus inejo in szto- 
ra in Detroit su keturiais szim- 
tais devynios deszimts asztuo- 
niais cigaretu pakucziais ir su 
penkios deszimts centu. Jis pa- 
siaiszkino kad jis tuos cigare- 
tus isz to sztoro buvo pasivo
gęs, bet jam sanžine pradėjo 
grauszti kai jis buvo tik du pa- 
kucziu surukęs, ir už tai jis 
tuos cigaretus ir pusdoleri gra
žina.

Pypkes Durnai

Darbe Laimes

Amerikos Laivynas rengia 
savo dirbtini: nenuli paleisti in 
dausas. Laivjtno virszininkai 
ir moksliniid ai sako kad tas 
.naujas ju menulis skris aplink 
svietą, dausoiie per du szimtu 
metu, be joki). sustojimo.

Isz pradžių buvo sunku net 
ir tikėti: Penkiolikos metu vai
kas inejo in policijos stoti ir 
pasakė: “Asz ka tik dabar nu
stūmiau mergaite nuo stogo.”

Isz pradžių policijantai jam 
netikėjo, bet jie vistiek iszty
re ir rado septynių metu mer
gaite Kathleen Hegmann ne
gyva ant nlyczios.

Penkiolikos metu Michael 
Medaille buvo* ja prisiviliojęs 

, iszeiti su juo ant stogo ir pas
kui jis ja nuo to stogo nustū
mė. ;

Klausimas tuojaus iszkilo — 
kode! jis taip padare ?

Jo tėvai sako kad jis buvo 
geras ir paklusnus, kad jie vis 
norėjo ant kunigo mokintis.

Bet policijantai per savo 
tardinimus darado kad tas vai
kas ana meta buvo nuo savo tė
vu pasivogęs pusantro szimto 
doleriu, kad kai jis buvo penk
tame skyriuje jo mokytoja bu
vo jo tėvams patarius, kad ji 
padėtu in silipnaprocziu na
mus.

Republikonu partijos vadai 
V aszingtone ima reikalauti 
kad Prezidentas Eisenhoweris 
pasiskubintu su 'bent kokia, pa- 
geiba bedarbiams.

Dvideszimts trijų metu am
žiaus Ponia Dorothy Syme, 
Detroit mieste, baisiai inpyko 
kad jos vyras, 27 metu amžiaus 
James jai pasakė kad nemoka 
nei kepti, nei virti. Ji nusi- 
stvere revolveri ir kelias kul
kas ir ji paleido. Kai jis iszbe- 
go isz stubos ji dar kelis szu- 
vius in ji paleido ir ji nuszove.

Veteranams dabar lengviau 
pirktis naujus namus, nes 
jiems nereikia padėti ant ran
kos antra nuoszimti savo mor- 
gieziaus.

Keleiviai, svecziai Ameri- 
kiecziai, kurie szia vasara at
silankys in Prancūzija galės 
beveik viską pirktis penkiolik
tu nuoszimcziu pigiau negu 
patys. Prancūzai. Prancūzijos 
valdžia szitaip tikisi daugiau 

^Amerikiecziu prisikalbint, pri
sivilioti.

In Alton, Illinois moteriszke 
per paczta gavo maža ryszuli 
kuriame buvo septyni tukstan- 
įęziai septyni szimtai doleriu. 
Buvo trumpas laiszkelis nuo 
vagies kuris buvo nuo jos tuos 
pinigus pasivogęs. Laiszkelis 
trumpai pasakė: “Atsipra- 
szau. ”

Du vagiai, kurie buvo apvo
gė saliuna. ir kostumerius in 
Newark, N. J., vienai moterisz- 
kei kostumerkai sugražino jos 
septynis dolerius, kai ji pasi
skundė kad ji neturi ganai pi
nigai parvažiuoti.

Viskas sziam pasaulyje 
Keicziasi be galo, 
Siekia prie augsztesnio tikslo. 
Nieks nestovi vietoj 
Nuolat kruta, juda, 
Pradedant nuo žmogaus 
Lig mažiulelio grūdo. 
Gyvas ar negyvas 
Auga sutvėrimas, 
Jo kovoj už būvi 
Yra prigimimas. 
Mažas pauksztuželis 
Pats savo maitina, 
Lizdą susivyjas 
Prieszus nuo jo gina.

DVAROKE

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

dar vis didėja.

Penkių szimtu doleriu ver
ges kailiniai, kurie buvo pa
vogti isz saliuno, in Newport,

v
i

Sekanti gavo divorsus už tai 
kad:

Jos vyras ja instume in eže
rą, kai jai neipasiseke didele 
žuvi sumeszkerioti.

Jis sutiko rūkyti tik lauke, 
bet jo žmona ji vistiek divorsa- 
vo už tai kad jis cziunguma 
kramtė namie.

Jos vyras trenk e ju kate in 
ja kai jis supyko.

Jo žmona nupjovė visus gu- 
zikus nuo jo drabužiu, kad jis 
negalėtu niekur iszeiti.

Jos vyras užsispyrės vis no
rėjo raitas injoti in ju namus.

Jos vyras ja vis sekiojo po 
namus kai ji dirbo ir jai taip 
insipyko kad ji pareikalavo ir 
gavo divorsa.

Jos vyras vis norėjo eiti iri 
mokykla, ir ji turėjo eiti dirb
ti kad jiedu galėtu iszlaikinti.

Jos vyras ant jos baisiai su
pyko kai ji nesutiko su juo kas
ti slenku, kad jis galėtu eiti 
'žvejoti.

Beveik visi laikraszcziai, 
ant pirmu savo puslapiu skel
bia kiek žUvu Prez. Eisenho- 
wersi pagavo Maryland pa
krantėje. Mes pažinstame daugį- 
kitu žvejotoju kurie tenai žve
joja ir didesnes žuvis pagauna, 
ir daug- tankiau, bet juvardu 
mes niekados nematome tuose 
laikraszcziuose.

Prancuzijoje randasi dau
giau kaip penki milijonai au
tomobiliu.

Massachusetts valstija kas 
metai iszmoka daugiau kaip 
szeszis milijonus doleriu -buvu
siems valstijos darbininkams 
kurie dabar serga szirdies ar 
augszto kraujo ligomis. Sulyg 
szitos valstijos instatymui, 
žmogus, kuris tomis ligomis 
serga apsirgo nuo darbo, ir už 
tai valstija visiems sato darbi
ninkams kurie yra susirgę tu
ri mokėti pensijas.

In Granby, Conn., kai Henry 
J. Lemanski buvo suaresztuo- 
tas už per greita važiavima su 
savo automobiliu, jam nepasi
seko iszsiteisinti, kad jis 
dvideszimts viena meta 
vairavęs automobilius be 
kios nelaimes ir 'be jokio
aresztavimo, nes policijantas. 
dažinojo kad jis per tuos dvi
deszimts metu vairavo auto
mobiliu be jokiu Laisniu.

per

jo-
su-

Du automobiliai susikūlė 
ant John Lodge Expressway, 
Detroit mieste. Kai draiveriai 
iszlipo isz savo automobiliu, 
jie nustebo: Ponas Michael 
Omell, dažinojo kad antro au- 

buvotomo'biliaus draidverys 
jo žmona, Elena.

Kovo menesyje, New Jersey 
valstijoje, vienas isz deszimts 
darbininku 'buvo be darbo. 
Virszininkai sako kad tas Be
darbiu skaiezius dar vis auga,

Kai kurie musu Dipliomatai 
ir Ministerial gera geszefta. 
daro ir puikiai pasipiniguoja. 
Jie nusiperka daug brangiu 
daigtu isz Užsienio, be jokiu 
taksu, ir paskui juos kitiems 
iparduoda už puse tiek, kiek 
tie daigtai ežia kasztuoja su 
taksomis.

Jie taip perkasi brangius 
automobilius, moteriszkus kai
linius ir 'brangu sznapsa. Vim. 
no Dipliomato pagel'bininkas 
in viena menesi nusipirko dau
giau negu už penkis tukstan- 
czius doleriu vertes brangaus 
sznapso, kuri jis paskui parda
vė keliems saliuninkams ir 
puikiai pasipinigavo.

Kiti taip perkasi automobi
lius, juos ežia už dyka parsi
veža, be jokiu taksu ir paskui 
parduoda.

Amerikos Sekretorius John 
Foster Dulles visus juos per
spėja kad jie liautųsi toki 'biz
ni dare, sakydamas kad jeigu 
jie dar toliau taip savo augsz- 
tas vietas isznauduos, tai rei
kės ju pirkimus suvaržinti ir 
prižiūrėti.

Stimus? Silpna 
a, isžcziucžiuo-

Szia. vasara pusantro milijo
no Amerikiecziu atostogaus 
Europoje.

Jeigu Permainote 
Savo Adresus 

Gyvenimo

Tieji kurie persikrausto 
kitas vietas arba iszvažiuoja 
in kitus miestus del apsigyve
nimo ir geidžia “kad .jiems 
“Saule” eitu be pertraukos, 
kada maino savo adresus tai 
tegul neužmirszta paduoti ir 
savo sena adresa kur kitados 
gyveno, nes kitaip negalėsime 
surasti kur tokis žmogus gy
veno. Todėl, jeigu permainote 
savo gyvenimo vieta, raszant 
in Redyste, kad permainyti 
jusu adresa “paduokite ir se
na adresa, o tuom palengvin
site mums darba, erkelio ir 
kaszto!” Szirdingai Acziu!

—“Saules Redakcija.”

V

in

— Gal prie tavęs kokia li
ga prikibo. Ar žinai ka? tarė 
sena Baltruviene, tai ji sau ko
kiu žolelių iszvirs ir tave pa
taisys.

— Kad man, brolau, blogo 
nėra. Laikais ant 'žmogaus už
eina tokia nerimastis jog pats 
nežinai kas darosi.

— Iszgerk puskvatieske a- 
rielkos, arės tai žmogų in nie
kus pavertineja, vietoje sudru- 
tint. Sztai gulsiu sau ant suo
lo, o po valandėlei .gal bus ge
riau ir lengviau.

Raulas nieko daugiau nekal
bėjo tiktai palingavo su galva 
ir nuėjo in savo grinezia, jis-gi 
atsigulė in lova, ne ant suolo.

Ant tuszczios vienok vartėsi 
ant szono, ant tuszczio akis už- 
merkinejo ir dūsavo ir stenėjo 
bet užmigt negalėjo. Ant galo 
matydamas jog jojo stengimai 
ant niek ir jog neatsilses, atsi
kėlė ir nuspjovė, tardamas:

— Tfu, po velniu! Ar ežia 
užsiunsta ant manės!

Pradėjo vaikszcziot skersai 
ir iszilgai asla kalbėdamas:

— Da to man reikėjo kad 
taip apsikvailint ant tuszczio 
merginoje, bene ji uores prasto 
mužiko tokia dvaroke, diktai 
įpukuose vartosi ir iszlepinta 
gardžiais valgiais ir turi po- 
niszkus 
Taidrdš
ta ir iszliuliuo ta kaip kokia lė
liukė, o asz ti <as prie dalgio, 
spragilo ir žagres, nepatikezia 
del josios niek 
szczia jos!

Iszejo lauki 
aplinkui, tarė!

—j Gražus' yra svietelis: 
saulele szviezia, ževai žaliuoja, 
paukszteliai čziulba, tiktai 
man smutna ir liūdna!

Isz tuju jojo žodžiu gali at
mintie del ko Lukoszius 
niaus smagus ir linksmas, sto
josi tokis nesmagus jog jam 
nevalgis in gerkle nelindo.

Ant nelaimes vaikinelis in- 
simylejo! Nes kožham žinoma 
jog jeigu meile prie 'žmogaus 
prikimba, tai ar jisai nori ar 
nenori, turi mylėt. Ponas ar ne 
ponas, mužikas ar ne mužikas, 
vienas mieris, kožnas vienokio 
budo.

— Jeigu norite žinot, njano 
brangus skaitytojai, kaip ežia 
atsitiko, tai privalau apsakyti 
kas toje dienoje bažnyczioje 
stojosi.

Žinote gana gerai kokis pas 
mus senoje tevyneje tvarka 
bažnyczioje; vyrai po vienai 
szalei, moteres po kitai, prie ai 
toriaus stovi lonkos del ponu, 
o netoli vela kitos prastesnes, 
del dvaroku, ir dvarokiu. Lu
koszius, kaipo geras parapijo- 
nas, turėjo savo paprasta vieta 
bažnyczioje, ant kurios vis sto
vėdavo, szituom laik kitaip 
jam iszpuole.

Laike pamokslo zokristijon
as priejas prie jo tarė:

——Eikie szen in zokristija.
— L’-giko?
— L'-gi po pamokslui 

skambinsi su signorium ir 
Evangelijos.

ame. Ka ežia, tu-

:an ir apsidairęs 
in save:

yra

se-

— ar asz?
— Na taip, tu. Szpitolnin- I 

kas serga, reike ji užvaduot.
Musu Lukosziui labai tas pa- ' 

tiko, nes tai vaikine garbe ne- ; 
mažas ir ne koki iszrenka. Per- 
sisipaudeS per žmones, atsisto
jo netoli pamokslinęs, laukda
mas kada reikes skambint. Po 
pamokslui, tuojaus kunigas 
iszejo su Miszia, o jisai pradė
jo skambint.

Varpelis suskambėjo, vargo
nai užgrajino, visi puolė ant 
keliu, o musu Lukoszius atstui 
vienas buvo po .moterių szalei 
prie virveles skambuezio.

Isz pradžių jam nudavė jog 
visi ant jo žiuri, nudryso akiu 
pakelt augsztyn, paskui vie
nok biski apsipratęs apsidairė 
in viena ir antra szali.

Ponstva kaipo pundatoriai 
baižnyczios sėdėjo szale didžio
jo altoriaus paskendę maldose 
ir juju dukteres meldėsi isz 
puikiu knygų, prastesnėse lon- 
kose sėdėjo pakajavine pons- 
tvos.

Vos ant josios dirstelėjo, ro
dos jam kas knistelėjo, nes tei
sybe pasakius, gal kitos tokios 
ant svieto nebuvo. Persistaty- 
kite sau, mano dobilėliai skais
ti kaip radasta, riebi kaip ban
dele, su, baltoms rankelėms, už
riesta nosele, linksmu akeliu,

I 1. .
szilkine szlebe, isztikro kaip 
stebuklingas paveikslas.

Jisai stovi ir kada zokristi- 
jonas pamerkė, zvaioja, o tam 
zvanijimui nėra galo, nes kaip 
pradėjo, tai tampė ir tampė 
virvele kol zokristijonas prie- 
jas liepe nustot.

Kada paliovė skambint klau
pė ir iszsiemes knyga isz an- 
czio pradėjo kalbėt poterius, 
mesiseke jam: poteriavo, pats 
nežinojo a poteriakja kada pa
baigia ir kaip pabaigia, nes 
mintis buvo kažin kur.

Evangelijos lauke kaip isz- 
' ganymo, nes tada vela atsistos 

ir zvanys, tai pamatys ja. Kur
gi tau! Pradėjo zvanyt, bet ka 
tai puikiai pakajavai gali a- 
peiti tokis mužikas prastas? 
Po teisybei, mete ir jiji akeles 
in visas szzalis, 'bet ant jojo ne
paisė.

— Et, ka ten! Jeigu ji ma
ne nemato tai ir geriau, nes da 
galėtu būti griekas.

Dabar jau žinote del ko Lu
koszius buvo suniuręs po noba- 
ženstvai. Butu da puse bėdos 
jeigu tas viskas butu jam isz 
galvos iszgarave, bet czion kas 
kitas invyko. Vietoje isz tojo 
karszczio atvest kas dien buvo 
nesmagesnis net ant galo pate
ntine žmones ta ja atmainai pra
dėjo stebėtis. TOLIAUS BUS.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
šiito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

N O.103—V aidelo ta, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177

apraszy-

apysaka 
szimtme-

No.lll—Sziupinis (3 dalis) I 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo- < 
ba ka negalėjo savo liežuvio | 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

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, 
76 puslapiu. 25c.

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

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

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

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bemadina. 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-

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

lapių. 20c. t
No.158—A p i e Kapitoną* 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigauta? 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

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

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusią 
pin, 20o.

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

Nb.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba* Kazyrom. 
25c.

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

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

No.194—Trumpas Katah-
kiszkas Katekizmas, pagal isz-

Paveikslas guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingai  s Pade ji 
mais. 35c.

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

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti. Knygas:

I

už-
ant______ . . .

■ dideliu puslapiu, 35c.
w Pirkie U. S. Bonus!

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

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. B. B

.i t



“SAULE” MAHANOY CITY. PA.

DVAROKE
Kaimine Apysaka

FAME Radoszeviczuose gy
veno kaiminstoje du ūki

ninkai: Lukoszius Turgala ir 
Kaulas Valczakas. Tėvai abie
ju numirė priesz laik ir abudu, 
aipeme ukes jaunuose metuose 
ant locnu ukiu, tiktai vienas 
isz ju dvieju aplaike pusėtina 
szmota dirvos, o antrais turėjo 
vos kelis margus. Vienok tas 
nebuvo pertrauka, nes mylėjo
si kaip tikri broliai. Buvo jie
du dorais vyrais ir paveizdin- 
gais dėl tuju, ka rubežius Die
vo iperženge, gyvendami bar
niuose terp saves. Lukoszius 
kaipo* turtingesnis paszelpine- 
jo savo kaimyną reikale, ypa
tingai pavasario laike su sėk
la., paszaru ir kitokais daig
iais, ne karta ir pinigu pasko
lino.

Kaulas isz prigimimo drūtas 
vyras visada užstodavo savo 
kurna, jeigu kas jam in kele pa
reidavo: Žodžiu sakant, buvo 
tai neatskyrimi draugai.

Jiedu 'buvo darbsztus vyrai, 
bet yra žinomu d'aigtu, jog 
darbas ne vienokiai žmogui ap
simoka, turtingesniam gau
siau, o* biednesniam kitaip, nes 
vos gala su galu sudure. Kada 
da Lukoszius negalėjo* savo je- 
vu in kluoną sutalpint, tai 
Kaulovas sulyg pelitiniu kėlės 
kaipo būdavo* ir tiktai pagelba 
gero įprietelio gelbėjo nuo bė
dos.

Jeigu nenorėjo priimti pas
kolinimo, tada anas iszradine- 
jo kokia priežastį kalbėdamas:

—* Kasgi maczina, kad ir 
tu kažin kaip verstumeisi, tai 
niekados isz penkių margu ne
užsilaikysi ir vis sekelos tau 
istokuos. Kaip neteksi sauma- 
linio skrynioje, o rusije bulviu 

itai eisi pas Mauszku, ar gal 
ne ? Žydas tave isz skuros nu- 
plesz, paskui už skoles inlius 
in grinczia, užgriebs laukeli, 
ir bus po tavim!

— Kad man brolau net ne
smagu nuolatos pas tave lan 
džiok Žydas yra ant to, idant 
davinėtu, nes nuo saViszkio 
nuolatos iminet, tai teip neei
na.

— Tai ve, didelio daigto! 
Atiduosi kaip turėsi ir galėsi, 
t> jeigu negalėsi atiduot, tai 
man Dievas trigubai atiduos 
už gerai padarymu kaimynui, 
juk ir kunigas per pamokslą 
kalba jog kas szelpia artyma 
neisztekliuje, tas nupelno ka
ralyste dangaus.

Ir Kaulas paakvatintas geru 
žodžiu iminejo nuo kaimyno 
ant bargo ka jam tik reikėjo, 
bet norint turėjo didžiause no
rą atiduot skole, tai negalėjo.

Taip tai gyveno du kaimy
nai terep saves sutaikoje ir ne
reikalavo vienas rugot ant sa

vo butes. Jeigu Kaulas Vargo, 
tai ne dyvai, nes Lukoszius 
del kurio viskas gerai klojosi 
ar-gi reikalavo ant to skunstis 
paklaus ne vienas "l

Szitai asz jums pasakysiu, 
jog szito balto svieto žmones

Vienam mieste Illinojaus 
valstijoje,

Atsitaike jaunikis del 
senos bobos, 

Abudu vestis susitarė
Na ir tuojaus vali.

Tasai jau turėjo badai 
tris paczes,

Tai dabar už ketvirtos
ėmėsi

Jau po szliubui visi 
szoka,

Kaip tik katras moka, 
Staigai atpiszkejo policija

Su viena isz paežiu, 
Kuri gyveno su juom 

apie du metu,
Ima jaunavedi in 

policijos auto'bila.
Ir da apie szeszis in 

lakupa sodina.
Visi stojo priesz vaitai,

Kožnas po fainos, 
U'ž jaunavedžio pastate 
Keletą szimtus dolerius. 
Ir paleido kol teismas

, atsibus.
Mat, nesze vilkas avinus, 

Dabar tam vilkui
• • negerai bus,

Kaip visos jojo pacziukes
susitars,

Tai kaili gerai iszpers.t
* * *

Nesitikėjau kad kur
Ten Schuylkille taip 

butu.
Moterele su vyru už 

plauku susikabytu, 
Kaip pasiutus kate po 

kiemą lakstė, 
Da tokiu sorkiu czionais 

niekas neinate,
! Po tam in namieje 

armiderius padare,
Andai net savo vyra 

skiepe uždare. 
Po visas kūmutes 

szauke:
Neklausykite savo 

vyru visos.
Badai ir kareivis su

Balta karūna pasisuko, 
Moterėles, paliaukit taip 

darė, suszuko,
Bet kur tau bobos

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.

^Pirkie U. S. Bonus!

sukilo, 
Kareivis turėjo bėgti

, isz užpakalio.
Vai moterėles, negerai 

darote.
Jeigu tokiu triksus 

iszdarote,
Geriau apsimalszykit, 
Vyru savo klausykit,
Sutikime gyvenkite, 

Vaikelius gerai 
prižiūrėkite.

yra žmonėmis, o kožnas žmo
gus, norint turtingiauses, nuo
latos ko norint gęidže; kokis 
buvo ju dvieju gyvenimas, tai 
suprasite ant ju dvieju pasi
kalbėjimo.

Viena karta Nedelioje, po 
Misziu Szventu, abudii kūmai 
sėdėjo sau ant zavolines prie 
Lukosziaus grinezios. In kar- 
cziama niekas ju dvieju, ne
traukė, valgis, ant kurio pa- 
prasze turtingas kaimynas sa
vo kaimyną biednesni da ne
buvo iszvires, tai sau sėdėjo ir 
sznekucziavo apie szi ir ta.

— - Gražu pamokslą szian- 
dien musu kunigas pasakė, ar 
gal nei Prakalbėjo* Kaulas*.

— Tai-gi. Jau vaikine kaip 
musu kanauninkas 'pasako pa
mokslą, tai žmogus per visa 
diena klausytum.

— Kada pradėjo sakyt 
apie niekystas szio svieto, tai 
net susigraudinau.

— Ir mano lupos net timp- 
sejo, nes kaip pamisimi ka gi
linėję tasai vargingas gyveni
mas, tai dievaži net graudu ant 
szirdies pasidaro. Nuolatos 
vargas, nuolatos ergelis ir 
skurdas ant lauko, daugiau 
nieko!

— Tau gerai apie ta kal
bėt! Turi visko lyg vales ir gal 
tiktai paukszczio pieno tau 
stokuoje, paszauke susipikti- 
nes taje sznekta vargszas, juk 
tai prieszginiavimas priesz 
Dievą! Jeigu kaip ir asz sede- 
tumai ant szmotelio dirvos, 
grinezioje per kurios plyszius 
vejei staugia, per stogą varva, 
jeigu, kaip asz žinotumei, jog 
be pagelbos doraus kūmo pa
reitu ubagaut po svietai, tai ne- 
padyvintau tavo kalbai.

— Teisybe pasakius, ūke 
mano ne yra paskutine-. Dirva 
gera, szieno* per pilna, gyvuliu 
tvarte invales, arkliu keletas, 
padaru turiu in vales ir da> 
sziek tiek pinigu maszneleje, 
bet kas isz to visko, jeigu tąsi 
žmogui neatnesza jokios lai
mes.

Kaulas negalėdamas paimt 
idant žmogus turėdamas visko 
in vales, da daugiau ko galėtu 
geist dirstelėjo ant jojo su sta- 
cziom akimi, o kada norėjo* pa
klaust, kas ji teip grauže, grin
ezioje kas tokis sutarszkejo ir 
tuojaus dejavimas Magdės da
vėsi girdėt.

Gaspadorius tai iszgirdesf 
pasikėlė nuo zavolines ir pa
szauke:

*—, Kas ten velei darosi?
— Nieko puodas isz ranku 

iszpuole, atsake slūgine.
— Tai ir valgis nuėjo ant 

niek? i
—• Visas viralas iszsiliejo ir 

po viskam.
— 'O tu gyvate! Paszauke, 

tau viskas isz ranku iszpuola. 
Tai sziandien turėsim psanin- 
kaut.

Netrukus vienok apsimalszi- 
no ir tarė:

— Tiek to, eikie in kama
ra ir padaryk varszkes.
/ — Kad nėra.

— Kaip tai? '
— Kaip siekiau ant lenty

nos paimt bliuda, puodas su 
varszke nupuolė in statine- su- 
miltais ir varszke turėjau isz- 
mest!

r— Tai tau! O tu mano var

ge ir su tokiu gyvenimu!
— O kad tave perkūnai!
Asz ežia tave tuojaus pamo

kintu paredko.
Ir spjovė in delnus ir ranko

ves pasiraitojo.
— Duokie pakaju, Luko- 

sziu, tarė Kaulas sulaikyda- 
ras ji, juk tai kvaila sutvėri
mas, jauna, atgrubnage, su lai
ku pramoks. * ‘ *

— Teip, kol man visko grin
ezioje nesudaužys! Pasaka, ta
vo!;

— Tai jaja pavarykie, kita 
priimkie.

— Kita da bus niekesne.
■ Žinau asz jaises, kožna tik 

viską suėstu, o paskui miegot 
ir nieko neveikt, visos velniu 
vertos. ; JEI ■

Liepe atnesze ^riesto, pasi- 
prasze savo kurna nureike duo
nos ir abudu valgė.

— Ir tai broleli kožna die
na tas pats. Atsikeliu anksti, 
karves nemelžtos, kiaules ne- 
szertO'S tvarte žviege, sugryž- 
tu isz lauko, grinczia neszluta, 
valgisniekam netikės, kamaro
je kates triūse, tai tau žmogeli 
ir gyvenimas ant tiek lauko!

Kaului pas kuri kamaroje 
buvo tuszczia, o kuris apart 
dvieju szluiku, kumeliu ir vie
nos sudžiuvusios karves netu
rėjo* daugiau nieko, negalėjo 
ružijimo savo prieteliąus tur- 
czio suprast.

PAMINKLAI
POMININKU IR KRYŽIŲ

Parduodame visokius Pomininkus, didelius 
ir mažius, už pigiausia kaina, preke. Kreip
kitės pas mus ypatiszkai arba prisiusime 
musu žmogų in jusu namus.

E. T. Everett And Sons
1893m.)

MAHANOY CITY 
Phone 2 

138 E. South St.

(Uždėta 
OFISAI: 

SHENANDOAH 
Phone 2-0334 

Shenandoah Hghts.

FRACKVILLE 
Phone 25 

Oak & Centre Sts.

— Isztikro, net man galvo
je maiszosi, tare paliovęs val
gyt. Kam tau teip labai beda- 
vot?
—Juk pats matai.
— Ka matau?
— Nėra grinezioje jokio 

davado. Juk po* teisybei jevai 
uždera, pilni aruodai, bet jokio 
davado nėra!

— Tai padarykie ta ,dava- 
da.

— Ar tai taip greit gali pa- 
darytie!

—* Tai ko tau stokuoja?
—- Tai žinai ko! Bobos man 

seike!
• — Teisybe turi. Kas auga 
in plunksnas kaip tu, gali grei
tai s;a,u mergina surast. Man 
brolau, kas kitas, jokia mergi
na nenorėtu už manės teket nes; 
ka už vargszo veika, ar bada 
kenst? y

Lukoszius pecziais truktelė
jo.

— Asz žinau jog kožna vi
som keturiom kabintusi, bet 
kas isz to kad man nei viena 
isz musu kaimo nepatinka!

— Pajieszkokie kitur.
— Visur ta pati kvara'ba. 

Visur rodos mergų nestokuoja 
bet kada geriau apžiurai tai 
net mane papurto. Visos nie
kam netike, o jeigu katra už
kalbini, tai tik dantis rodo ir 
nežino kaip* atsakyt.

—■ E, ka ežia daug labai 
paisyt, bile mergina sveika, 
ir darbszti tai jau gera pati.

-— Tai vaikine, visi pirszliai 
kurie man pirszo, taip pat kal
bėjo, jie vienok savo, o asz sa
vo. Matai kūmai asz esmių su
vis kitokios nuomones. Asz no- 
recziau turėt motere ne tiktai 
gera gaspadine del saves; ne-

norecziau*. maitint grinezioje 
bile boba intukusia kaip ■peni
me kuri kaip eina lumpuoja ir 
net žeme dreba, bet norecziau 
turėt smagia ir greita kaip vi
jurką ir, patogia.

— Tai ve, kokis iszmislus' 
isz tavęs! Bet kur tu tokia kai
me rasi?

— TSi ir taip sau manai: 
veluk turėt kvaila slūgine ne
gu gaut toki apuoka už paezia. 
Jau ežiu gana gerai jog be gas- 
padines visur ant svieto nege
rai, bet negaliu savo budo per
dirbt. Tokiu gimiau, tokiu ir 
pasiliksiu.

Tai pasakęs, Lukoszius sun
kiai atsiduso. Raulas-gi galva 
nusileido *ir mansto apie lai
minga gyvenimą kaimyno. Mis 
lino: Mano Dieve, jam norisi- 
smagios mergužėles, o asz im- 
cziau bile* katra kad tiktai ma
nes norėtu!

Teisybe pasakius, nepavydė
jo jisai Lukosziui nieko, o jei 
gu ir ka tokio pamisimo, tai 
tiktai dyvijosi isz jojo iszgal- 
vojimo.

Isz tojo pasikalbėjimo gali 
aiszkiai dasiprasti kokios bu- 
mislys Lukosziaus kas kiszasi 
apsivedimo, nes Kaulas mažai 
ka galėjo apie tai manstyt kad 
gaut mergina pagal savo* norą.

Ir taip abudu lauke Dievisz- 
ko susimylejimo. Sztai viena 
Nedele vienas isz ju dvieju su- 
gryžo isz bažnyczios namo su
sirūpinės. Paprasže jisai kaip 
ir visada, savo kaimyną ant 
szaukszto visalo bet norints 
tuorn kart Magde viralo nepa- 
liejo ir gardžiai valgi pagami
no, vienok nelabai Lukosziui 
valgis per gerkle lindo. Para
gavo jukos, padėjo szaukszta 
ant stalo ir rymojo dunksodar 
mas.

—I Kam nevalgai? Paklau
sė Kaulas szluostydama*sis lu
pas su skvernu sennegos po 
pasrebimui gardžios jukos.

—— Nesinori, atsake.
[Tasa Ant 2 Puslapio]

Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra- 
szykite ant adreso ^Michigan Farm 
Cheese Dairy, Ine., John Andruliu 
Pres., Fountain, Michigan.

Trys Istorijos
Apie Irianda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velniaa; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius Jko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines
— . Nedęlioj szviesos sutau- 

pinimo laikas prasidėjo, (Day
light Saving Time).

— Staigai susimo savo na-, 
muose, senas miesto gyvento
jas, Juozas Romanaiuskas, nuo 
335 W. South uly., ir likos nu- 
vesztas in Locust Mt. ligon'bu- 
te Petnyčzios ryta del gydymo.

— Seredoj pripuola pasku
tine Balandžio diena, taipgi 
Szv. Kotrinos isz Siena, o Tau
tiszka Vardine: Venta. , Ir ta 
diena: 1945 m., Amereikos ve-• / ■
liava. iszkelta virsz Naciu Ta
rybos ofisu Berlyne; 1789 m., 
Jurgis Vaszingtonas likos in- 
vezdintas kaipo pirmutinis 
Suvien. Valstijų Amerikos 
Prezidentas New York mieste, 
o antras invezdinimas buvo 
Philadelphia, Pa. *

LIETUVISZKAS SURIS

. Iwesuiis
WICHISAH FARM 

CHE£SE

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

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

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

I 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 dar 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:

C/7
2

CZ7

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc.,
JOHN ANDRULIS, Pres.

: xhFOUNTAIN — MICHIGAN

— Ana diena, ponas Vin
cas A. Donella, nuo 1112 E. 
Mahanoy uly., sugryžo namo 
isz Locust Ml. ligonbutes. Apie 
sanvaite atgal jis likos skau
džiai sužeistas in szonkaulius 
kai iszpuole isz medžio kuri jis 
apkirpinejo.

— Magdalena Smalenskie- 
ne (Smolin) nuo 211 West 
Spruce illy-, kuri gydėsi in 
Good Samaritan ligonbute 
Pottsville, likos perkelta in 
Episcopal ligonbute Philadel
phia, Pa., del gydymo.

— Ketverge pripuola pir
ma diena Gegužio (May), 
penktas menesis szio meto. 
Szis menesis paszvenstas aut 
garbes Szveneziausios Pane
les Marijos, taipgi Szv. Pilypo, 
o Tautiszka Vardine: Girulis. 
Ūkininku Priežodžiai: Gegužis 
menesis, vėsus Birželis drėg
nas, pildo skunes ir arodus. 
Gegužes lietus sėjimams ženk
lina auksu ūkininkams. Gegu-

žio menesis turi būti vėsus, bet 
ne szaltas. Jeigu pirma Gegu
žio įpuola szanna, tada bus ap
sti daga. Petronėlės lietus 'žeg
noja miažius. Menulio Atmai
nos: Pilnatis 3 diena; Delezia 
10 d., Jaunutis 18 d., Priesz- 
pilnis 25 diena. Ir ta diena: 
Darbo žmonių ir tautu solida
rumo sžverite; Vaiku Sveika
tos ’diena; 1945 m., Vokiecziu 
Laivyno Admirolas Kari Doe- 
nitz užėmė viso kraszto vado
vybe kai buvo paskelbta kad 
Hitleris žuvo; 1941 m., Ameri
kos Laivynas nutarė duoti 
Anglijai 50 aliejaus Prekybi
niu laivu; 1941 nl., Amerikos 
Karo Bonai buvo iszleisti del 
pardavimo; 1942 m., Maskva 
pranesze kad penkios desrimts 
asztuoni tukstaneziai Vokie
cziu Naciu iszžudyta prie Le
ningrado per Balandžio mene
si; 1898 m., Amerikos Admiro
las Dewey sutriuszkino ir su
naikino Ispanijos Laivyną prie 
Manila uosto; 1932 m., ant viso 
svieto didžiausios elektros fab
rikas buvo sunaikintas in 
Dnieprostroy, Rusijoje; 1533 
m., numirė Ostraga, gabiausias 
Lietuviu karvedys.

— Pamaldos ant garbes 
“Motinos Dievo“ per menesi 
Gegužio (May) bus laikomos 
Katalikiszkos bažnycziuose.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Atanazijo, o Tautiszka Vardi
ne: Dangerutis. Ir ta diena: 
1945 m., Berlynas užkariautas; 
1943 m., mainieriu bosas John 
L. Lewisas nusileido ir patarė 
mainieriams gryszti in savo 
darbus, jis taip paskelbė tik 
trisdeszimts minueziu priesz 
Prezidento Franklin D. Roose- 
velto kalba per radi j a, kai 
Prezidentas pasmerkė Lewisa 
ir visus straikuojanezius dar
bininkus, mainierius, sakyda
mas kad jis paims visas mai
nas po kariszka tvarka, jeigu 
mainieriai tuojaus nesugrysz 
in savo darbus.

— E. T. Everett & Sons, 
parduodame visokius Pomi- 
ninkus, didelius ir mažus už 
pigiausia preke, kaina. Kreip
kitės pas mus ypatiszkai arba 
prisiusime musu žmogų in ju
sli namus. 138 E. South uly. 
Telefonas Nr. 2 Mahanoy City.

—• Stovylai ir stovylaites 
atdažomi arba isz naujo pa
dailinti, skambinkite telefoną: 
Mahanoy City 1985-J arba ant 
adreso:

RITA’ SEBASTIAN, 
502 West South Street, 
Mahanoy City, Pa.

AMERIKOS
KAREIVIAI

Du Eroplanai Susimusze; 47 Žuvo

Automobiliu Pardavė
ju Isznauduojami

INTARTA UŽ 
VAIKŽUDYSTE

NAHA, OKINAWA. —
Amerikos teisėjas yra pareika
lavęs kad dvideszimts szesziu 
metu amžiaus Ponia Madeline 
E. Hitt, isz Plymouth, Michi
gan butu sugražinta in Va- 
szingtona, kur ji bus patrauk
ta in teismą už nužudinima sa
vo szesziu sanvaieziu sūnelio.

Ponia Hitt buvo iszteisinta 
Lakunu Sztabo Teismo, ir tuo
jaus buvo vėl suaresztuota, kai 
Amerikos Komisijonierius 
Brady Dean iszeme varanta 
priesz ja ir pareikalavo kad ji 
butu sulaikyta kol viskas per 
teismą pereis ir ji bus sugra
žinta in Amerika atsakyti už 
savo prasikaltima.

heidelbbkg, vok. —
Amerikos Armijos Sztabas, 
Vokietijoje ima nagan daug 
biznierių, nauju automobiliu 
pardavėju, kurie mulkina mu
su kareivius isz milijonu dole
riu, prižadėdami jiems naujus 
automobilius labai pigiai, kai 
jie sugrysz in Amerika.

Daug kareiviu dabar skun
džiasi kad jie prakiszo tuks- 
tanezius doleriu ant tokio biz
nio.

Tie pardavėjai siulina musu 
kareiviams nauja automobiliu 
labai pigiai, ir praszo keliu 
szimtu ant rankos; reszta jie 
gales damoketi, kai jis par- 
grysz in Amerika ir gaus savo 
automobiliu. Paprastai tokie 
pardavėjai praszo szimta, du 
ar tris szimtus ant rankos.

Kadangi tas biznis būva 
pradėtas Vokietijoje ir baigia
mas New York mieste, labai 
sunku susekti kiek tokiu, auto
mobiliu tie pardavėjai tenai 
yra taip pardavė ir parduoda.

Vakaru Vokietijoje, vienoje 
dalyje randasi daugiau kaip 
szimtas tokiu kupeziu. Vaisko 
sztabo virszininkai spėja kad 
tokis ju biznis kas metai jiems 
atnesza deszimts ar dvide
szimts milijonu doleriu.

Kai armija nustojo pardavi- 
nejus automobilius per savo 
Post Exchange, tai szitie kup- 
cziai mate proga užvesti gera 
geszefta.

Jie szitaip savo bizni varo, 
szitaip saituos automobilius 
siulina: c
.. 1—Kai kareivis sugrysz in 
Amerika, ji jau lauks jo auto
mobilius.

2— Jam nereikės laiko gai- 
szinti, jieszkotis kur pirktis.

3— Jis daug pigiau Vokieti
joje Amerikos automobiliu nu
sipirks.

4— Jis daug pinigu susiezie- 
dins vairuodamas savo auto
mobiliu namie, negu praleistu 
ant traukiniu, eroplanu ir tak
siu.

Paprasta;, kai tokis kareivis 
parvažiuoja, jis randa kad tas 
jo automobilius jo nelaukia, 
kaip jam buvo prižadėta. Jis 
dabar gali pasirinkti; pirktis 
daug brangesni, ar iszsižadeti 
savo rankiniu pinigu. Žinoma, 
jis gali eiti in teismą, bet jam 
dar daugiau kasztuotu.

Armija viena toki kupeziu 
suseke ir dažinojo kad jis su 
szesziu tukstaneziu doleriu ka
pitalu, per metus užsidirbo ke
turios deszimts penkis, tuks- 
tanezius doleriu, tik nuo rank
pinigių, kuriu kareiviai iszsi- 
žadejo, kai jie pamate kad jie 
turi pirktis daug brangesni au
tomobiliu, negu buvo suside
rėta.

Armija sako kad ji tokiu 
kupeziu, sukeziu bizni negali 
sustabdinti apart jiems už- 
draudžiant ta savo bizni vesti 
armijos lageriuose. Bet tie 
kupeziai pasigauna ir prisivi
lioja tuos kareivius saliunuo- 
se, užeigose ir ulycziose.

Armija jau dvieju automo
biliu kompanijų tokius kup- 
czius yra iszmetus isz savo la
geriu ir grasina kitus iszmesti. 
Armija teipgi reikalauja kad 
kiekvienas nauju automobiliu 
agentas užsidėtu deszimts

I žeme.Keturios deszimts septyni 
žmones žuvo kai Jet Armi
jos eroplanas susimusze su 
DC-7 Prekybiniu eroplanu, 
skrido isz Los Angeles in 
New York miestą. Nelaime 
atsitiko apie deszimts myliu 
nuo Las Vegas, Nevada, kur 
tukstaneziai žmonių mate 
kai tiedu eroplanai padan
gėse susimusze ir nukrito. 
Jiedu nukrito apie asztuo- 
nias mylias vienas nuo kito.

Keturios deszimts du ke- 
liaiviai ir penki lakūnai žu
vo ant to Prekybinio eropla- 
no, o lakūnas ir pagelbinin- 
kas ant to Jet eroplano teip
gi žuvo. Jiedu iszszoko isz 

tukstaneziu doleriu kaucija 
ant saves.

Automobiliu kompanijos ir 
automobiliu pardavėju agen-; 
turos Amerikoje aiszkinasi iri 
teisinasi kad jos nieko apie to
kus kupezius negali padaryti, 
nes jie yra gana kytri niekados 
nepabrieszti kiek tas “pigus“ 
automobilius tikrai kasztuos.

ISTORIJA
ATSIKARTUOJA

PHILADELPHIA, PA. — 
1833 metuose, Philadelphijos ■ 
miesto taryba nutarė iszreiksz- 
ti viso miesto padėka Miela- 
szirdystes Seserims, kurios bu
vo apsiemusios dirbti ir pri
žiūrėti ligonius seratnamyje, 
kai choleros liga, maras buvo 
isztikes visa miestą.

Miesto taryba nutarė kiek
vienai Sesutei inteikti tikro 
aukso deže, akipo Philadelphi- 
jiecziu dekavones iszreiszka.

Bet tos Sesutes padekavoju- 
sios atsisakė priimti tas dova
nas, pasiaiszkindamos kad jos 
yra priemusios neturto apža
dus.

Tada miesto taryba paskyrė 
pinigu kiekvienam kliosztoriui 
kuri tos Seseles atstovavo.

Dabar, szimtas dvideszimts 
penki metai po tam, Philadel
phijos Arkidiecezija pirma sy
ki kreipiasi in visus paramos 
ir pagelbos kaip tik tokiems 
darbams, kuriuos tos pirmuti
nes Seseles buvo atlikusios.

Szitas mielaszirdystes pa
tarnavimas prasideda dar 
priesz lopszi ir tęsiasi iki ana
pus grabo lentos.

1832 metais tos Sesutes pri
žiūrėjo tris szimtus szeszios 
deszimts septynis ligonius, ku
riu tarpe buvo tik keturios de
szimts asztuoni Katalikai.

Arkivyskupas O’Hara visus 
szaukiasi in talka ir praszo vi
su prisidėti prie szito miela
szirdystes darbo, primindamas 
kad Vieszpats Dievas apdova
noja net ir ta kuris tik vandens 
stiklą kitam paduoda.

savo greito eroplano, bet ne- 
iszsigelbejo.

Nelaime atsitiko apie dvi
deszimts viena tūkstanti pė
du augsztumo. Eroplanu ir 
lakunu sztabas sako kad 
ežia niekas nebuvo kaltas, 
kad tokia nelaime vėl nebe- 
galetu atsitikti in viena mi
lijoną sykiu..

Bet iszrodo kad ežia armi
ja ir lakunu sztabas turėtu 
būti atsakomingas, nes tas 
Prekybinis eroplanas skrido 
ant savo nustatytos linijos, 
kai tas Jet greitas eroplanas 
staiga nusileido ir su juo su
simusze. . Lakūnas to Pre- 

t 
kybinio eroplano tik suspėjo j 
pasakyti per savo radija 
kad jis bedoje ir kad jis lei
džiasi, ir po tam buvo mir
tina tyla, kol tie du eropla
nai susprogo. Prekybinio 
eroplano lakūnas net nesu
spėjo savo inžinus užgesinti 
ar sustabdinti, bet jo eropla
nas visais bestaugdamas da
vė visu savo smarkumu in

Dainininke Ožius Varinėja

Dainininke Judy Garland 
nusiszlosto aszara nuo savo 
iszpudroto ir nudažinto vei
do Brooklyn, N. Y., Kliube, 
kai ji supykus nužengė nuo 
estrados ir visiems pasakė: 
“Asz turiu baisu szalti, ir 
kas svarbiau asz esu gavus 
“sakti.”

Ji buvo pasamdinta su 
dvideszimts penkių tukstan
eziu doleriu algos per san
vaite.

To Kliubo savininkas bu
vo jai ant rankos davės ke
turios deszimts tukstaneziu 
doleriu del dvieju sanvai
eziu, bet ji pareikalavo visu 
penkios deszimts tukstan
eziu doleriu ant sykio, ir kai 
negavo, pradėjo savo jau vi
siems gerai žinomus ožius
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varinėti.
Ji tiek yra visur insiskoli- 

nus, kad nei tie penkios de
szimts tukstaneziu doleriu 
nei nepradėtų atmokėti jos 
skolas.

Kai Kliubo savininkas 
grasino ja in teismą patrauk 
ti už neiszpildinima kon- 

♦trakto, ji atsikirto, kad ji isz 
savo puses ji in teismą pa
trauks ir ji auskus, kad buk 
Kliubo savininkas ja apmu- 
szes ir apdaužęs.

Daininke Judy gal ir ne- 
prasta balseli turi, gal ne- 
praseziausiai iszrodo kai ji 
pasipuoszia, bet jeigu ji vis 
tokius ožius varines, tai ji 
ne už ilgo pasiliks visai be 
jokio kontrakto ir be darbo.
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