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Dar Kitas Atominis Submarinas Karo Pavojus
Kiniecziai Komunistai Grasina

Viena Isz 52 Gražuoliu

I n Portsmouth, New 
Hampshire, dar kitas atomi
nis submarines yra pa- 
kriksztintas ‘ ‘Growler. ’ ’

Rear Admirolas K. S. Mas
terson sako kad szitas nau
jas submarinas tuojaus stos

in eiles su kitais tokiais ato- 
minais. Szitas submarines 
yra intaisintas taip kad jis 
gali isz po vandenio armotas 
ir raketas szauti tūkstanti 
myliu.
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Isz Amerikos
PREZIDENTAS

EISENHOWERIS
,PERSPĖJA

■■■

“Mes Stosime Už 
Quemoy Salas”

NEWPORT, R. I. — Prezi
dentas Eisenhoweris, pasitaręs 
su Amerikos Sekretorių John 
Foster Dulles, isz savo atosto
gų vietos in New Port, stacziai 
pasakė kad Amerika serges 
Quemoy salas ir kad musu Lai
vynas ir vaiskas yra pasiren
gęs kad ir in kara stoti priesz 
Komunistiszka* Kinija del szi- 
tu salų, kurios randasi arti 
Formosa salų.

Amerikos Sekretorius Dul
les yra tiems Kiniecziams da
vės žinoti kad musu Vaiskas ir 
Laivynas yra pasirengęs kad 
ir paczia Kinija bombarduoti, 
jei tik Eisenhoweris žodi duos.

Užklaustas ar jis mislina 
kad Sovietu Rusija stotu tiems 
Kiniecziams in pagelba priesz 
mus, jeigu mes bombarduotu
me Kinija, Amerikos Sekreto
rius atsake kad jis nemislina. 
kad Sovietai tiek paiso apie 
Kinieczius, bet kad mes nepai
some ar jie stotu in ta kara ar 
nfe! Dūlles sako kad mes pir
miau remtume Kinijos Prezi
dentą Chiang-kai Sheka su 
ginklais ir kariszkais eropla- 
nais, bet jeįgu matytume kad 
jis negali atsilaikyti, tai tada 
mes jau savo Marinus ir Lai
vyną pasiunstume stacziai 
priesz Kinieczius ir bombar
duotume ju miestus.

Tai pirma sykis kad Ameri
kos Sekretorius ar Eisenhowe
ris taip aiszkiai prasitarė ir 
paaiszkino ka mus Septintas 
Laivynas daro prie tu salų.

Kongresas taip yra ingalio-

jes musu Prezidentą, 1955 me
tuose, kai jis nutarė kad musu 
vaiskas turi sergėti Formosa 
ir Pescadores salas nuo bet ku
rio prieszo.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PEIPING, KINIJA. —
Kiniecziai Komunistai dabar 
jau yra ant tiek insidrasine, 
kad jie dabar vieszai ir stacziai 
grasina Amerikos valdžiai, ir 
yra nustatė dvylikos myliu 
nuo Kinijos kranto savo rube- 
žiu, sakydami kad jie valdo vi
sas mares ligi dvylikos myliu 
nuo Kinijos. Tai reiszkia kad 
visos tos salos, kurias iki sziol 
Amerika prižiūrėjo, papuola 
po tu Komunistu priežiūra.

Jau kelios dienos kai tie Ko
munistai bombarduoja Que
moy salas ir sako kad jie tas 
salas paims ir stacziai Ameri
kai pasako nesikiszti! Ameri
ka nėra nieko prižadėjus apie 
Quemoy salas, bet yra prižadė
jus sergėti Formosa salas, ku
rios randasi arti.

Amerikos Sekretorius John 
Foster Dulles greitai nusisku
bino in Newport, Rhode Island 
pas Eisenhoweri, kuris tenai 
atostogauja, ir su juo pasitarė. 
Sugryžes jis mažai ka turėjo 
laikrasztininkams pasakyti ir 
dar mažiau pareiszke tiems 
Kiniecziams Komunistams, 
aipart to kad musu Septintas 
Laivynas eis sargyba prie For
mosa salų ir kad prie tu salų 
nedaleis Komunistu.

Tie Komunistai, isz. savo pu
ses garsina “Pasaulini Kara” 
pradėti jeigu Amerika ežia in- 
sikisz I

Amerikos Sekretorius John 
Foster Dulles dar nesuspėjo 
sugryszti isz Newport, R. I., 
kai jau keli szimtai kariszku 
eroplanu iszskrido in Kinija,

paremti musu Septinta Laivy
ną. Visi jie iszskrido pilnai 
ginkluoti ir apszarvuoti ir in 
kara pasirenge.

Iszrodod kad dabar tenai 
bus grasinimai isz abieju pu
siu. Komunistai szheka apie 
kara, bet neiszdrysta ta kara 
pradėti; Amerikos valdžia nie
ko nesako, niekam negrasina, 
bet visiems duoda žinoti kad 
musu kariszki laivai tenai tupi 
ir musu kariszki eroplanai tik 
žodžio laukia pakilti in padan
ges su sprogstaneziomis bom
bomis.

Ar ežia bus kito karo pra
džia, sunku pasakyti, bet isz- 
rodo kad Amerika turės visa 
ta Kinijos klausima isz naujo 
apsvarstyti.

a o ta

Graži Sandra Lee Jenn
ings isz Riverside, Califor
nia, buvo viena isz pirmųjų 
Gražuoliu atvykti in Atlan
tic City, N. J., kur renkama 
viso kraszto Gražuole. Ji 
buvo iszrinkta kaipo Califor 
nijos gražiausia mergina.

JORDANAS ISZVIJO 
ARKIVYSKUPĄ

Armėnu Arkivyskupas 
Yra Amerikietis

AMMAN, JORDAN. — Ar
kivyskupas Diran Nersoyan, 
Armėnu Ortodoksu bažnyczios 
virszininkas ir Amerikos pilie
tis buvo iszmestas isz Jordano.

Penkios deszimts dvieju me
tu tos Bažnyczios virszininkas 
buvo Jordano kariszko sztabo 
isztremtas isz to kraszto už tai 
kad jis buvo suredes procesija 
už Jordano miesto sienos. Jis

DINGO TURTELIS

Dingo Ir Žmona
PHILADELPHIA, PA. — 

Keturios deszimts dvieju metu 
amžiaus Stanley Collins, kurio 
žmona dingo su asztuoniolika 
tukstancziu doleriu, sako kad 
jis nori kad ji sugrysztu pas ji 
ir kad jis nepaiso apie tuos pi-' 
nigus. Jis sako kad jis gerai 
žino kad ji greitai iszsiilgs sa
vo dukrelių, ypatingai jaunes
niosios kuri jos laukia.

Jo žmona, 40 metu amžiaus 
Stella dingo kai iszejo isz stu- 
bos su $14,790 czekiu, su ku
riuos ji sake pirksis naujus 
namus.

Ponas Collins sako kad ji 
jam vis aiszkino ir sake, kad ji 
visus jo pinigus deda, taupina1 
in dvi bankas, ir kad jiedu jau 
turi susitaupine apie asztuo
niolika tukstancziu doleriu. Ji 
jam taip melavo per asztuo
niolika metu. Jis jai kas san- 
vaite visa savo pede parnesz- 
davo ir atiduodavo.

Jis dar vis nenori tikėti kad 
jo žmona jam per visa ta laika 
taip melavo. Bet detektyvai 
sako kad jie tuose bankuose 
rado isz viso tik $49.44 ir kad 
ji niekados tuose bankuose nė
ra turėjus daug pinigu.

Ji ketino pirktis tuos namus 
per Liberty Federal Saving ir 
Loan banka, kurios Vice-Pir- 
mininke yra Ponia Czeledinie- 
ne. Jiedu buvo davė tūkstanti 
doleriu ant rankos Rugpiuczio 
penkta diena, ir buvo prižadė
ję atneszti $14,790 ir pilnai už
simokėti. Bet už keliu dienu 
Pone Collins atėjo in banka ir 
pasiaiszkino kad visi jųdviejų 
pinigai dingo ar buvo pavogti.

DINGUSI ŽMONA 
SURASTA
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Turi Tik $2.67 Isz 

$18,000
LOS ANGELES, CALIF. — 

Ponia Stella Collins, 41 meto 
amžiaus, kuri ana sanvaite 
dingo isz Philadelphijos su sa
vo vyro asztuoniolika tukstan-

Eisenhoweris 
Atostogauja

de-

cziu doleriu, buvo surasta in 
Los Angeles. Kai policijantai 
ja surado ji žu savimi turėjo 
tik du doleriu r szeszi 
szimts oeptyAr-sestus

Ji sako kad ji nieko neatsi
mena*, kad ji nežino kaip ji 
taip toli nukeliavo ir ka ji da
re in Los Angeles. Policijantai 
jos paklausė ar ji tuos pinigus 
pralosze ar pamėtė, bet ji sako 
kad ji nieko nežino apie tiek 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

vieszai ir su parinktais savo- 
tiszkais žodžiais ji pasako.

---------- abi*-----------------------------------------—

SZERMENYS
UZ DYKA

sas tas bumaszkas nuo žerkolo 
už baro. Jis sako kad tie va
giai, per ta strioka neapžiurejo 
stalcziaus, kuriame buvo du 
tukstaneziai ir vienas szimtas 
doleriu.

KELI EROPLANAI 
KARALIENEI

BAGOCZKA
NEAPKENCZIA

POLICIJANTU

Prezidentas Eisenmower- 
is iszvažiavo in Newport, 
Rhode Island del atostogų 
per “Labor Day.” Jis ezia 
golfą kasdien losze, bet savo 
draugams pasakė, kad jam 
vis rupi kraszto reikalai. Jis 
sake kad jam net ant szir- 
dies geriau kad Sovietai su
tiko del susirinkimo in Ge
neva, kur bus svarstoma at- 
ominiubombu tyrinėjimo su
stabdymas. Nors jis nesiti
ki kad Sovietai ant ko nors 
sutiks, bet, anot jo, visgi ge
rai kad jie nors derinasi.

LOS ANGELES, CALIF. — 
Ponia Horace E. Dodge, auto
mobiliu fabrikantu, Detroit 
mieste bagoczka, patapo in la- 
kupa, kai ji apspjaudė du poli- 
jantu ir susimusze dviem poli- 
cijantemis.

Jos draugas, Chicago Sun- 
Times laikraszczio korespon
dentas, Irv Kupcinet buvo su- 
aresztuotas už vairuojant au- 
tomobiliaus kai jis buvo pasi
gėrės. Jiedu vėliau buvo 
paleisti isz kalėjimo kai kauci
ja parūpino.

Ponia Dodge, 35 metu am
žiaus buvusi loszike, Gregg 
Sherwood, szlykszcziais žo
džiais iszkeike policijantus ir 
juos apspjaudė. Policijantai 
Lawrence Brown ir Kenneth 
Bernard ja suaresztavo ir ap
skundė.

Jiedu sako kad jiedu pir
miausia patemyjo ja ant La 
Cienega Boulevardo, kur ji, 
galva iszkiszus isz automobi- 
liaus suspiegei “Eikit sau na
mo, jus visi įgirti!”

Szita bagoczka jau keletą 
sykiu susikirto su polici j au
tais, kuriu ji neapkenezia ir 
prie kiekvienos progos jiems

DAYTON, OHIO. — Ar no
rėtumėte gauti sau puikias 
szermenis visai už dyka? Taip 
garsino Radijo stotis isz Day
ton, Ohio.

Radijo stotis WING skelbe, 
kad klausytojai turi tik savo 
vardus, pavardes ir adresus 
pasiunsti in ta radijo stoti 
pirm negu iszvažiuos atosto
goms. Ir jeigu jie kurioje ne
laimėje žus per tas atostogas, 
tai radijo stotis užmokės visus 
j u szermenu kasztus, jeigu jie 
gyvena szeszios deszimts my
liu ar areziau prie tos stoties.

Policija szitam vajui prita
ria ir sako kad gal szitokis pa
garsinimas sulaikys nors kelis 
durnius nuo per greito važiavi
mo per atostogas.

PAVOGĖ SZESZIS
SZIMTUS DOLERIU

Nuo Saliuno Sienos
HATBORO, PA. — Vagiai 

insilauže in Old Mill Inn sa- 
liuna ant Horsham ir York 
ulyeziu, in Hatboro, ir nusine- 
sze szeszis szimtus doleriu, ku
rie buvo iszkabinti už baro del 
parodos.

Saliuno savininkas, 40 metu 
amžiaus Frank Brown sako 
kad beveik visi tie pinigai bu
vo senovės bumaszkos, penki
nes ir vieno dolerio vertes. Jis 
sako kad jo kostumeriai buvo 
jam tuos pinigus paaukoję, del 
giliuko jo biznyje.

Savininkas Frank Brown sa
ko kad tie vagiai nuplesze vi-

LONDON, ANGLIJA. — 
Du nauji eroplanai yra intai- 
syti Anglijos Karalienei, Elz
bietai. Jie kasztuoja p o 
$168,000. Tie eroplanai taip in- 
taisyti, kad du lakūnai gali 
vienu sykiu juos vairuoti.

Ji jau ir dabar turi tris ke- 
turiu inžinu Heron eroplanus. 
Jos vyras yra gavės laisnius 
vairuoti mažesnius eroplanus, 
bet del atsargos tie eroplanai 
yra taip intaisyti, kad nors jos 
vyras gales juos vairuoti, bet 
kitas lakūnas sėdės szalia ir ta 
eroplana gales tuo paežiu’sy
kiu vairuoti ir valdyti.

buvo patupdintas in eroplana 
ir iszvesztas in Beirut ir jam 
buvo insakyta. nebegryszti.

Keli jo sekėjai pasiprieszino 
ir devyniolika isz j u buvo su- 
aresztuota.

Szitas Arkivyskupas yra isz- 
siemes Amerikos pilietybes po- 
pieras ir yra skaitomas kaipo 
Amerikietis, kurio valdyba pa
reina isz New York miesto.

Jo tikėjimo valdyba apima 
apie penkis tukstanezius Ar
mėnu tame Jordano kraszte. 
Bet pirmasis patriarchas,. Ar
kivyskupas Yegeshe Derde- 
rian sako kad jis buvo neteise- 
tinai paszalintas, ir kad jis da- 
bar-visai nepripažinsta to nau
jo Arkivyskupo, nežiūrint ka, 
Szventas Sostas ir Popiežius 
sako.

Naujasis Arkivyskupas, sa
vo žarų, sako kad Deridian, 
Jordano pilietis yra netinka
mas savo vietoje, nes jis yra 
susidėjęs su Komunistais.

ATLANTIC CITY, N. J. — 
Panele Mary Ann Mobley, 21 
metu amžiaus isz Brandon, 
Mississippi valstijos, likos isz- 

į rinkta kaipo “Miss America 
■ 1959, ” viena isz 52 Gražiausiu 
' Merginu Amerikoje!
i___________
! PLATINKIT “SAULE”

Per Amerikos Legijonie- 
riu Seimą szitiedu legijonie- 
riai draugiszkai susiginezi- 
no apie klausima kuris krasz 
tas didesnis. Texas valstija 
ar nauja valstija Alaska. 
Czia, szesziu pėdu Albert- 
Brown isz San Antonio, Tex

as draugiszkai ginezinasi 
su H. Everett Hoy, po kaire, 
isz Seward, Alaska, kuris 
yra pagarsejas kaipo “Ka
lėdų Diedukas” Alaskoje.

Legijonieriai savo seimą 
sziais metais laike Chicagos 
mieste.
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Kas Girdėt
»

Khruszczevas: “Ir Truma- 
nas buvo tik Vice-Preziden- 
tas.”

kelis naujus patronus, globė
jus? Arkangelas Gabrielius 
yra: radijo patronas, globėjas;
Szventoji Clare yra televizijos

Tas, kuris garbina Dieva, ne 
už ilgo gerbs ir susieda, kuris 
yra to Dievo tvarinys.

T

Pypkes Durnai
In Topeka, darbininke tikrai 

inžeide savo bosą. Ji dirbo in 
baldu furnisziu sztora,, isz ku
rio ji pasivogė apie tūkstanti 
doleriu. Kai ji buvo suimta, ji 
policijantams pasiaiszkino, 
kad ji dali tu pinigu praleido 
užsimokėdama senas skolas, o 
užtikta ji praleido ant nauju ’j
baldu, furnisziu del savo 'na
mu, kuriuos ji nusipirko isz ki
to baldu sztoro. *

In Fresno, California vaiku 
skautu virszininkas, Robert J. 
Brazeau buvo patupdintas in 
kalėjimą už ipalszyvus czekius. 
Jis sako kad jis tuos palszyvus 
czekius iszkeszino kad galėtu 
savo skautus iszveszti in in- 
vairius iszva’žiavimus.

In Buffalo, Wyoming, 98 
metu amžiaus L. Bugbee pra- 
nesza kad jam nauji plaukai 
pradėjo dygti ant jo plikes ir 
kad jis jau susilaukė dvieju 
nauju dantų.

Viduramžiu yra kai atmintis globėja, patrone.
trumpesne, patyrimas ilgesnis; 
jėgos žemesnes ir kakta augsz- 
tesne.

Jaunuolis nori visa svietą 
pertvarkinti; trisdeszimts rhe- 
tu žmogui rupi jo krasztas;' 
keturios deszimts metu žmogui 
rupi josvalstija; ir szeszios de- 
sziriits mėtų žmogui jau tik ru
pi jo paties sveikata ir likusie
ji meteliai.

■ • (.. .
In Vaszingtona, per kelias 

trumpas dienas atsilankė Nor
vegijos Karalaite Astrid; 
Szvedijos Karalaitis Bertil; Is
panijos 'Karalaitis, Juan Car
los; Holandijos Karalaite Ile- 
ana. Vįeszbucziams ir restau- 
rantams buvo baisiai geras 
biznis.

Dabar eilinis paprastas nau
jas automobilius kasztuoja 
$2,833. Deszimts metu atgal te
kis automobilius kasztavo 
$1,888. Reiszkia, iii deszimts 
metu tokis automobilius pa-■ •>. 
brango $945.

Sovietai su savo “szpufnin- 
ku” padarė tai, kai niušu kole
gijų ir universitetu preziden
tai, mokslo instaigu virszinin- 
kai, ir valdininkai iki sziol ne- 
begalejo padaryti, jie mums 
parode kad musu pinu utinis 
karo ar sargybos f rimtas yra 
mokslas. Be mokintu žmonių, 
mokslincziu, visi musu ginklai 
niekam neverti.

Ant szio svieto randasi du * tukstancziai septyni szimtai 
devynios deszimts szeszios at
skiros kalbos. Metams bėgant, 
trys tuksthncziai dgyyni szim
tai szeszios deszimts keturios 
atskiros kalbos, dingo, pasimi
rė. Dabar, Europoje, randasi 
szimtas dvideszimts atskiros 
kalbos. Viena isz seniausiu yra 
Lietuviu kalba.

Tai Rots Drąsus

In Lewes miestą, Anglijoje, 
raszytojas, kuris buvo para- 
szes knyga kaip sustabdinti 
kalinius, kurie nori isz kalėji
mo iszbegti, buvo patupdintas 
in kalėjimai už vagyste.
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In Tulsa, Oklahoma, Will-

Komunistas, žiūrėdamas in 
bagota žmogų, sako: “Nei vie
nas žmogus neturėtu tiek daug 
tiireti.”

Kaipitalistas in toki bagota 
žmogų. bežiūrėdamas sako: 
“Visi turėtu tiek turėti.”

Senis Butkus sako: Visados 
atidek ant rytojaus visa tai, 
kas visai nereikalinga tau da
ryti.

Ar jus žinote kad mes turime

Amerikiecziai vėl ima inver- 
tinti mokslą. Dabar sportinin
kas, atletas jau nėra High 
School mokyklos kokis didvy
ris ar dievaitis; dabar jau dau
giau reiszkia augsztesnis laips
nis moksle. Ir jau beveik lai
kas. Dabar kad ir tėvai susiru- 
pintu savo vaiku mokslu, ir 
kad valdininkai susirupintu 
mokyklų algomis, tai mes gal 
kada nors pasivysime Sovietus 
kaslink mokslo ir mokslinin
ku.

Sudžia — Ar tu matei 
kaip du kartus szovei in Bal- 
taiti?

Kaltininkas — Macziau!
S. — Kaip toli buvai, kaip 

pirma karta szovei?
K. — Szuvis arti, gal pen

kis žingsnius.
S. — 0 kaip antru kartu?
K. — Gal tūkstanti žings

niu!

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa.

iam S. Clark, iszsigandes pa- 
szauke policijantus ir pasakė 
kad jo žmona jau pasirengus 
pagimdinti. Polici jautai grei
tai pribuvo ir jo automobiliu 
palydėjo in ligonine per visa 
miestą ir pro visas rauduonas 
szviesas. Kai visi pribuvo prie 

1 ligonines, Ponas Clark prisipa
žino kad jis pamirszo savo 
žmona paimti ir nuveszti in ta 
ligonine.

Buvęs Prezidentas Harry S. 
Trumanas, Paryžiuje padare 
szita pastaba: “Kartais asz 
mislinu kad Prancūzija suby
rės in mažus szmotelius.”

Ima ilga laika prisirengti 
prie senatvės. Geriausia pradė
ti ta prisirengimą kūdikystėje.

• •

Musu prekybiniu eroplanu 
lakūnai sako kad jie apie ketu
ris sykius kasdien vos, ne vos, 
viens kita pralenkia padange- 

' se ir tik per nago juoduma isz- 
vengia nelaimes. Jie sako kac

■ jie viens kita pralenkia tik per 
» .apie szimta pėdu, kai jie lekia 

•kelis szimtus myliu ant valan
dos. ,
- Dabar valdžia nori insteigti 

•viena sztaba, kuris tvarkytu 
> prekybiniu ir kariszku eropla- 

mu skridimus po visa musu 
kraszta.

; Vakaru Vokietijos Preziden
tas, Conrad Adenauer szitaip 

‘pasikalbėjo su Sovietu Rusijos 
'■ i ‘į’remieriu, Nikita Khruszcze- 

vu:
Adenaueris: “Isz tikrųjų jus 

Sovietai jau negalite taip bai- 
- > šiai bijotis Amerikiecziu ir ant 
■jeyju taip nepasitikėti. Juk jus 

i i esate susipaižihe su Prezidentu 
Eisenhoweriu, ir ji gerai pą- 
žinstate.”

, . Khruszczevas: “O, mes nesi
rūpiname apie Eisenhoweri; 
.bet tas Nixonas, tai. jau kitas 
dalykas; mes ant jo nepasitiki- 

■ me,’’... . . - . , ... i •
Adenaueris: “Bet. Nixonas 

yra tik Vice-Prezidentas. ’ ’

otcer
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your invitations and 
announcements must
be flawlessly
correct I

iNaTURALLY, they7re Important to you! Thafs why we want you 
To see these invitations for yourself. And please don7! let that 
costly look mislead you ... the magic is in the making of these 
Invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people who 

really knowl Come in! We will be happy 
____ —< to show you the "Flower Wedding Line.*

Kaip Deimantas
b

Bjutiful motere tai kaip 
deimantas,

Tik su taja permaina, 
Jog kada tau deimantas 

nubosta neszioti,
Tai ji gali parduot
Arba užstatyt panszapeje, 
0 su boba tai negalėsi 

padaryt.

LELIJOS KALNAS
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

ke” ir tarė balsu:
— Jei sutiksi tris dienas ir 

naktis praleisti ežia dvare, tai 
paleisiu juos.

Ji iszbalo, vėl pradėjo verk
ti, bet jau nedryso praszyti pa
sigailėjimo.

—- Kai! Akis insmeiges pa
klausė ponas.

— Sutinku, tyliai atsake 
baudižauninke.

Ponas paliepė tarnams pa
leisti nuteistuosius. Jie netru
kus sugryžo paliepima iszpil- 
de.

Baudžiauninke verkti nelio- 
ve. Ant grindų klūpojo ir 
szluoste aszaras. Kada ponas 
pakvietė eiti in kita kambarį 
ji atsisakė. Tada puolė kaip 
žvėris inirszes, trenkė in žeme, 
ir spyrė koja.

— Kaip negeda būti tokiai 
neteisingai. Szaltis ir alkis pa
mokys. Dar sukeikė ir inejo in 
kita kambari, o tarnai nuvede 
ja rusin ir uždare geležies du- 
o’imis, kad nei saules, nei žmo
nių nematytu.

Ore staugė vejas, nesze sū
kuriais sniegą, uzįpuste dvara.

Ryta kažin kas sniegą pa
vertė smėliu. Dvaro vietoj bliz
gėjo smėlio kalnas. Apylinkėj 
sniegas virtęs smėliu užpylė 
balas ir ežerus ir padare pilka 
lyguma.

Vėliau ant smėlio kasmet 
krisdami medžiu lapai patiesė 
dirvožemi, kuriame dabar sėja 
nauji žmones javus. Dvaro vie
toj stūkso kalnelis.

Karta metuose žmones girdi 
kalnelyje verkianozia naszlaite 
baudžiauninke, atskirta nuo 
tėvu ir broliu.

Ant kalno virszunes iszauga 
kasmet skaisti, balta lelija, del 
to ir ta kaina pavadino Lelijos 
Kalnu.

— GALAS —

KATALOGAS
KNYGŲ

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

szito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
?zio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su. paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinami 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- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

No.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, 20c.

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 Paveikslas 
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, 20o.

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20o.

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, 35o.

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.

M Pirkie U. S. Bonus!

lapių. 20e. y

No.l58-~A p i e Kapitonai 
Stormfield Danguje; Pabėgo* 
le; Kasgi Isztyre; Prigautai 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

, -----------------------\
Kitokios Knygos

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

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

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

No.194—Trumpas ,Katall« 
kiszkas Katekizmas, pagal iss- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Pade ji 
mais. 35c. ų ; ‘

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristus© 
!5c.

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti KnygMS

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

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: ,4-
SAULE PUBLISHING 00., 
Mahanoy City, Pa., - U. S> *

t f
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Ant Paskutinio Laipsnio

RIESTAS. Ulycziomis eina, 
važiuoja žmones. Eina seni, 

jauni, vyrai ir moteryse, vieni 
in viena gala, kiti in kita. Vie
ni kalba, juokuoja, kiti nuliū
dę, nusiminė, lyg žemes parda
vė, dūlina. Vieni bėgai, skubi- 
naši, kiti ramiai, išlėto žings- 

, nuo ja. Visur gyvumasi, judė
jimas, krutėjimas, niaiszosi 
žmones, verda, lyg juriu ban
gos. Eina, bėga, kas tik gali, 
kas tik gyvas visi savo reika
lais rūpinasi, j .■'L, ’ H

Eina ir Antanas Budrius, 
dviem diktom lazdom, pasi- 
rąmscziuddamas. Eina, jis koja 
už kojos, svyruodamas, vos in- 
stengdamas keliauti. Jo suply- 
szęs' sustirę, vos ant pecziu be
silaikąs “iponiszko” stiliaus 
skarmalas szvarkas, amžinai 
nudėvėta Žydiszka “fason” 
kepure ir sukiure, suneszioti, 
ne vienos formos batai kiek
vienam rodo jo padėjimą, o isz- 

•blyszkes, susirukszelejes, isz- 
sekes jo- veidas, lyg krauju 
pasisiuvusios, paraudusios ir 
apsiblaususios akys, dreban- 
czios rankos, tankus dūsavi
mai dejavimai, kosulys, plika, 
-kaippbuolyis, žilais aplink, lyg 
karūna, plaukais, galva ir vi
sa jo iszvaizda rodo jo nesvei
kumą. Eina jis silpnu silpnu- 
cziu žingsniu. Vienok visai pa
vargo. Peržengęs trotuarą, at- 
siszliejo tvoros. Truputėli pa
silsėjęs, paslinko tolėliau ir su
sirietė žaly tako, muro ker- 
ęrioje. Padėjo szaly saves laz- 
das’ ir, prisidejes cjesziniaja 
:ranka prie atszalusios kaktos, 
atsirėmė ant jos, pastatydamas 
alkūne ant keliu. Ilgai kosėjo-, 
kriokė, vaitojo, dejavo Bud
rius. Pagaliaus sziek-tiek ap
rimo; pradėjo liuosiau kvėpuo
ti, recziąu besigirdejo skaus
mai, r». j >5»

O žmones eina, bėga, maiszo-

1441 VaX-

Price $3.00 **-
COLORSi Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

Saule Publishing Co., Maha- 
.... noy City, Pa.

si. Bendras miesto trinksimas 
neduoda nei susikalbėti, nei 
suprasti, ka viens kitam, sako. 
Budrio galvoje taipogi lyg su
skambėjo, sugaudė. Pabudo jo 
mintis-svajones, kuriomis' jis 
persikėle in praeities sriti-in

A * * * * * * ž 
i
* i 
I 

ž * I
TARADAIKA

Ar žinote, turiu jums 
pasakyti, 

Tiktai turite gerai 
klausyti, 

Ba tai ne bile kas, 
Tiktai svarbus dalykas.

Ne del senu, 
Tiktai Vyru jaunu. 

Idant vesdami moteres 
neapsirinktu, 

Kvailais nepasiliktu.
Ne vienas žiuri ant 

gražaus veidelio, 
Ant galvos suraityto 

plaukuczio, 
O jeig-u aukines dantys 

turi, 
Tai seile riję kaip> ant 

tokios žiuri, 
* * *

Žinau viena sena vyreli, 
Da nevedusi kaip jau 

yra žinoma, 
Yra tai senas girtuoklis, 
Pasileidęs kaip arklys. 
Badai bobeles ji labai 

gafbavoja,
Už tai kau guzutes 

trytuoja, 
Ne u'žilgio kaip duosiu 

Per szonus gerai 
užduosiu, 

Nilo manės nepasikavos,
i Visi apie ji dažinos.

* * .. *
Vyrucziai, jeigu motere

' .■■••• ■ - szvari,
Tai ir josios apsiejimai 

geri, 
Apie viena moterėle žinau, 

Ana diena josios stuba 
macziau, 

Pilni kampai szaszlavu, 
, Po lova visokiu 1 

skarmalu,
O ir pati ne kas, 

Iszrodo kaip apuokas, 
Tai vis ne kas,

Ba tai da jaunavede, ( 
Ali kaip iszverua koki 

virala, 
Tai jau vyrucziai gana, 

O gal in laika 
iszmoks, 

Kaip isz tokios isznoks.
* * *

Tikėjimas daugiau yra 
populariszku, 

Ne kaip žinysta ir 
mokslas, 

Nes jeigu žmogus nori 
tikėti, 

Tai- ant to mokslo 
nereikia, 

Bet būtie mokytu, 
Reikia mokytis ir 

tobulinti save, 
Per visa savo gyvenimą. 

tolima jaunystes szali ir jos 
apylinkes.

Jau jis mato tyra, žydru, 
saulėta dangų, mato skaistu, 
malonu saulutes veidą, jauczia 
tartum; jos szaltus spindulius, 
girdi visuotina' nuolatini pauk- 
szcziu chorą: cziulbesi, invai- 
riu, nuostabu musu, vabalu-va- 
baleliu, vabzdžiu zvimbimą, 
dudzgima, girdi lėta, paslap
tinga giružes szlamesi, girdi 
tęva daigiu plakimą, smagu 
sziengriebiu mergeliu dainavi- 
ma. Ir jis tartum traukia: ‘Asz 
dalgele papustysiu, pradalgei 
iszvarysiu. Valioj, dalgele, va
lioj.’ Toks puikus oras, taip 
szilta, taip gera, taip smagiu! 
Jau jis, tartum, su “savo” Ma
ryte eina namo, dalgi ant pe- 
cziu neszinas. Kiek meiliu žo
deliu, kiek visokiu žadėjimu, 
pranaszavimu, viltes, kiek 
auksiniu svajonių, jausmu! Oi, 
oi, oi! Jau ir vėl Szv. Jono va
karas. Jau. jis su draugais, 
draskydamas mergeliu darže
lius, vartydamas tvoras, de
gindamas stebules ir kitokius 
“szposus” varydamas tyczio- 
jasi isz “savo” Marytes, isz 
jos atvirumo, lenigva-tikystes, 
isz jos szirdies jausmu ir, isz 
jos asza.ru. Brrr! Nemalonu tai 
atsiminti dabar, bet kas daryti 
kad sanžines knygoje visai tai 
užraszyta, pažymėta. Mintis ji 
vedžioja: jis eina, bėgai, plau
kia kaip tie žmones, kaip tie 
kareiviai, kurie kovos lauke 
dar neparkrito,
Jau jam nusibodo tėvo pastoge 
ir kėlės deszimtiniu geros že
meles. Nusibodo “prasti” na
mu darbo rubai dėvėti. Jau jis 
metai savo tėvus, sodžių, eina 
jieszkoti lengvesnio darbo ir 
baltesnes duonos; eina mies
tan. Jau jis mieste, dirba rba- 
lune, gauna mėnesini mokesti, 
bet pinigu, geru drabužiu, ska
naus valgio neturi. Jau jis vi
sur kur iszsitranke, visa-ko 
mate ir szilto ir szalto: buvo li
goninėje, buvo kalėjime, vede 
moteri, augino vaikus. Jo seni 
tėvai senai jau ilsisi szaltojoj 
žemele j, visai nežinomoje jam 
vietoje. Žeme, triobesiai senai 
parduoti ir pinigai suvartoti. 
Jau ir jis nebeturi nei paczios, 
nei vaiku. Pati mirė, vaika, 
Dievai žino, kur iszsisirste. 
Jau jis senai vaiku apleistas, 
kaip stuobrys, vienui , vienas, 
kaip pirsztais, pasilikęs. Jau jis 
vaikszto ipo rinka su piukle ir 
piauna vežimėliais žydams 
malkas, o kiek uždirba per die
na, vakare “praulioja”. Jau 
jis senai u'žfmirszes svaitoti 
apie gardžia; balta miesto dub- 
nele, apie lengvuti ir pelninga 
darba, apie gražius, szvelnius, 
plonus miestiszkus rubus. Jau 
jis priprato neszioti skurlius, 
valgyti visokius “likerius”, 
Jau jo metai, kaip Žydo ratai, 
slenka, slenka taip vienodi, 
tamsus, nuobodus. Ir, jau, jau, 
jis sėdį prie gatves, muro ker- 
czioje susirie'tes, kur žmones 
eina, gyvuoja vieni smagus, ki
ti nuliude.

Skaudžiai sudrebėjo Budrio 
szirdis, gilus slaptingas, dras
kus “ai” isztruko-iszsiverže 
isz jo krutinės, nukrito’ keletas 
stambiu aszaru;
mintis svajones,

nurimo jo 
attikusios .• f •» i ,-'K i <' i

SAULft”
-------a.sunkia tolima kelione.

Pakele Budrius žerpyn pa
lenkta galva, pažiurėjo augsz- 
tyn ir, nuvožęs kepure, pradė
jo: Teve musu, kursai esi dan
guose.” O žmones eina, eina 
pro szali ir jau meta jam in ke
pure kas kapenka, kas dvi, kas 
tris.

Taip Budrius, kaskart pul
damas žemyn ir žemyn, atsira
do pagaliaus ant paskutinio, 
ant žemiausiojo laipsnio, nuo 
kurio nuslydus, jau nebereiks 
nieko. Pirmu kartu jis czionai 
atsisėdo, toje muro kerezioje, 
prie gatves ir pirmu kartu at
siminė, suprato, kad ir tasai 
Tėvas, kurio varda paminėjo 
motinos iszmokytuose ir senai 
bekalbėtuose poteriuose, gali 
ji iszgelbeti nuo to baisaus ba
do.

----- .GALAS------

KAS ISZRADO ::
:: EROPLANA?

NEI Bleriot, n e i Broliai 
Wright eroplanaus iszradi- 

mas pridera laikyti jau užbaig
tu, kada jau buvo padirbtas 
jam modelis, turintis savyj tai
sykles maszinos lakstymui. 
Nei Bleriot, nei Earman .arba 
Wright neiszrado tos taisykles 
jie tik padirbo eroplanus. Skir
tumas tarp iszradimo, o susta
tymo (pabudavojimo) remiasi 
tai-gi ant to, kad iszradimui 
reikalaujama talento-, pasaky
sime net genijaus, budavojį- 
mas, pinigai ir kiek nors tech- 
niszko mokslo, kaip tai inži
nerijos. j

Teisybe pasakius, 
ei upląno

pirmas
modelis pasirodė

nesusnudo.__Yiedniu|ie 1BZ7 metuose, Jo
iszradeju buvo Austrijos inži- 
n'^'us Wilhelm Kress. Tašui 
senyvas iszradejas gyveno 
Viedniuje. Jisai savo akimis 
mate Blerioto su eroplanu 
lakstymus žiurėjo in tai su 
aszaromis. Juk jo iszmįslu da
bar kiti naudojaisi, o jis? Ant 
jo' taigi' iszsipilde per daug 
brutaliszka sakme isz Evange
lijos, kad niekas nėra pranaszu 
sUvo tėvynė je.

Kress’o iszradimo istorija 
yra liūdna. Priesz trisdeszimts 
du metus Kress padirbo laks
tomai maszinai modeli. Per 
paskaitas'ir isszguldymus sa
vo maszina visiems rodė. Ma- 
szina isz tikro lakstė ant gaivu 
nusistebėjusiu klausytoju. Jis 
savo aparata pavadino “ aero
vei oce.” ,

Dykai biednas inžinierius 
pas visus praszė parėmimo, pi- 
nijgiszkos paszelpos, kad subu- 
davoti atsakanczia maszina.

Juoktaši isz jo, o patylomis 
jis vadinta beprocziu. Dykai 
Kress ta savo nauja iszradima 
garsino per laikraszczius ir ki
tokiais budais. Niekas tada 
net nedaleido, kad žmogus ga
lėtu oru, lakstyti kaip koksai 
pauksztis. Kress taigi su savo 
tuo iszradimu prapuolė.

Vėliau vienok jam pasisekė 
padirbti du aparatus. Bet abu
du ji apgavo. Kress su vienu 
inkrito upėn. Aparatas isz pir
mo nuskendo. Iszradejas buvo1 
iszgelbetas, bet nuo to laiko 
nedrįso paszelpos tam savo isz- 
radimui. Bleriot nupuolė 10 sy
kiu, bet buvo ant tiek turtin
gas kad galėjo statyti vis nau
jas maszinas. Kress-gi buvo 
biednas, o “žinovai” nuspren
dė, kad jo idėja yra nuskendus, 
o tos teperejas — fantastas.

ANDRULIO
Lietuviszko Sūrio Iszdirbystes Vieta

Sztai kur jusu Tikrai Lie- 
tuviszkas ir Skanus Suris 
gaminamas! Czia Jonas ir 
Angelina Andruliai su savo 
szeimyna visiems parūpina 
kuo Skaniausius Surius in 
Fountain, Michigan., U.S.A.

Ju Suris yra gaminamas 
sulyg receptu, nustatymu, 
kuris yra stacziai isz Lietu
vos! ....  '

Andruliai szita savo Sūri 
pristato arti ir toli, po visa 
Amerika ir Kanada.

Kai kurie, paragavę' szito 
Sūrio pataria kad Andruliai 
ta Sūri užvardintu ‘ ‘ Teveliu 
Suris” nes jis toks ‘Skanus’

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

FOUNTAIN — MICHIGAN --------~

Causa finita.
Nuo 1890 metu aplink ero- 

planus darbavosi Otto- Lilient- 
lal. Budąvojo jis paploksz- 
czius su kuriais tankei nuo na
mu stogu leisdavosi žemiyin pa- 
nasziai taip kaip su parasoliu. 
Bet eroplano idėjai, kuris tai 
galėtu lėkti ir judinties lygiai 
auksztyn, kaip ir 'priėszakyn 
su motoro pageliba, buvo prie- 
szingas. Pagaliaus 1896 metuo
se, su savo tąja maszina. c nuo 
stogo nelaimįngai nupuolė ir 
nusisuko sprandą.

Po Lilienthalo intekme pra
dėjo broliai Wilbur ir Orville 
Wright darbuotis ant pana- 
szaus pastatymo, bet kad ji isz 
aukszto įpultu ne tiesog žemyn, 
bet paužulniai. Po tam 1904 
metuose pradėjo vartoti prie' 
savo maszinu motoro aparata. 
Sziemet taigi užgimė ant svie
to tikras naujos gadynes ero- 
planas. Ji padirbo ir sustatė 
broliai Wright, het pirmutinis 
iszmislas priguli Kress’ui.

Brooliai Wright apskelbė 
pretensijas prie 'locnumo ero
planu iszradime, kokis jie ne
būtu tipo; Jie tvirtina kad kaip 
Voisino, taip ir Blerioto apa
ratai yra nuo ju panaszuoti. Be 
abejones toji ju pretensija yrą 
moksliszka, jįet anaiptol ne ju- 
ridiszka. Eroplanas Blerioto 
yra juk kitoks nei Wright’u. 
panasziai kaip zeppelino ©or
laivis nėra panasziūs su Le- 
baudy orlaiviu. Bet pirma ero- 
roplano tipo subudavojo bro
liai Wright, o visi kiti ju pasė
kėjai. Panasziai ir orlaiviu tai- 
sykliszkas panasziumas prigu
li prie Broliu Mongolfier, ku
riu pirmas orlaivis pasirodė 
dar 1783 metuose Paryžiuje.

Broliai Wright nėra pirmu
tiniais iszradejais, bet. jie pir
mutiniai subudavojo eropiana. 
Bleriot ir Prancūzai, ju pase-

kaip ir teveliu Lietuvoje pa
gamintas. r/ ; ’

Czia visas ju dvaras, gy
venamieji namai, triobos ir 
visas to Sūrio Fabrikas. Vi
sa. vietove yra taip szvariai 
ir gražiai užlaikoma, kaip ir 
ju Suris yra gaminamas.

Jeigu kada pasitaikintu 
pro szia vieta, Fountain, 
Michigan važiuoti, tai An- 
druliai tikrai Lietuviszkai 
Užkvieczia jus sustoti, apsi
lankyti ir ju Gardaus Sūrio 
užkasti ir savo giminėms ir 
pažystamiems parvęszti 
lauktuvių. (Paveikslas nu
trauktas nuo eroplano).

LELIJOS KALNAS 
^ENTAU Lietuvoje b p v o 

daug miszku ir giriu. Bet 
maža kas atmena tuos laikus. 
Tik padavimai nusako, kas toj 
ar kitoj vietoj buvę, koki lai
kai 'pergyventi.

Sziaures Lietuvoj, tose pil
kose lygumose, kur sziandien 
dirvos ir krūmai tęsiasi, czia 
gilioj senovėj irgi buvo- begali
niai miszkai. Ąžuolai, egles, 
uosiai giliai inrause velenon 
savo szaknis, iszkele auksztai 
virszunes, lingavo vėjo puczia- 
mi.

Tuose miszkuose stovėjo 
kur ne kur, iszmėtytos valstie- 
cziu trobeles. Jos kaip isz oro, 
taip ir vidaus dare liūdna vaiz
dą. Vienok beveik isz kiekvie- 
uos vietos galima buvo matyti 
iszsikiszusius isz medžiu ir isz 
krumu bajoro namai. Jie žibe- 
jo isz tolo. Bet jais nesidžiau
gė ąpyilinkes žmones: ten jų 
baudžiauninku sukrutąs var
gas ir ' kanczios, 'ten ‘ ‘ vargdie
niu aszaros spindi,” pasako 
paklaustas baudžiauninkas.

Labiausiai pasunkėjo bau
džiauninku padėtis paskutini 
penketą metu. Kol d vara -valde 
senis bajoras, baudžiauninkai 
jautėsi kaip tėvo valdžioje, bet 
paskutinius metus paėmė dva
rą in savo rankas jo sūnūs; to
dėl ir vargai prasidėjo. Įuvede 
baisias bausmes už mažiausiusA. J. ' ': t ■ > • ’•
prasikaltimus. Dažnai atsitik
davo, kad prie dvaro vartų ko
ki seneli szųnimis, o paskui 
riats kardu nudurdavo vien už 
tai, kad pavėluodavo in dvara. 
Baudžiauninkus maine in szu- 
nis su kitais bajorais. Apylin
kes surukusiose triobelese tesi
girdėjo -dejavimai ir maldos in 
IHeVa-ir karalių., e ?-::r

Kaija nelaime atlankė ir se-

nelio dainininko namus. Jis 
kas diena dainavo pono laukus 
dirbdamas, nebijo nei barniu 
nei keiksmu, pagaliau nei to 
begalinio vargo.

Ponas grieže danti girdėda
mas dainas, nes tai jo suprati
mu uvo aiszkus prieszinimasis 
ponui. Todėl ir lauke progosx 
savo pykėziui parodyti.

Greitai proga atsitiko. Sene
lis dainininkas eidamas viena 
ryta in dvara buvo kažko gi
liai susimislijes ir, sutikės po
ną, užniirszo nusilenkti. Už tai 
davė toki darba, kuino butu 
dviese vyrai per diena nepa- 
dirbe, nepadirbo jo ne senelis. 
Todėl vakare insake senelio 
sunams, kad savo tęva prie 
vartų ryksztemis pamylėtu. 
Sūnūs, trys stiprus vyi-ai, nu
ėjo prie kambaro. duru ir nusi
lenkė ponui: ' i

— Ko norite Paklausė 
pravėręs langa ponas.

— Dovanok tėvui bausme, 
szviesusis pone! Maldavo. '

—• Ką užsipelne neatmai
nysiu. Traukitės isz czia grei- 
cziau: kas pasakyta, turės bū
ti padaryta.

Vyriausysis sujudėjo, surau
kė antakius ir tvirtu balsu ta
re:

— Niekada to nedarysiu!
— Ne, mes to nedarysim,' 

pakartojo ir jaunesnieji.
—■ Tai ir jums ta pąiczia 

bausme. ■ ■ • ,
Ir paszauke tarnu burn Visi 

supuolė surisžo brolius, nuve
dė pas tęva ir visus pririsze 
prie vartų, kad per visa naktį 
saugotu dvara ir szaltų ore, o 
ryte, kai visi baudžiauninkai 
eis in dvara, atskaitys ryksz- 
tes. Stovėjo nuleidę gialvas, nu
siminė, o vejas daužė medžiusį 
kaukdamas nesze sniegą.

Baisiai szalo! "■ i-.A
Netoli dvaro pagal. rniszka 

staugė vilkai, dvare lojo szu- 
nes, o dvaro jaujos palepyj 
klykė apuokas.

Ponas dar negulo. fš>zyiesa 
i-sz kąmbąru per langą; spindė
jo. Jau artinos vidurnaktis.

Per laukus bęgo jauną mer
gaite dvaro link. Ji senelio 
duktė, jauna baudžiauninke. Ji 
jau visa buvo girdėjusi isz sų- 
gryžusiu baudžiauninku, kas 
atsitiko. ■

In dvara atbėgusi, norėjo! 
prieiti pasikalbėti su teveliu ir 
broliais, bet sargai neprisilei
do, ir ji nubėgo in kambarius. 
Draskoma szunu inbego in 
kambari ir puolė priesz pana.

’ Pasigailėk pone! Pra
virko mergaite. 1 ' ’ .

— Kas esi, ko nori? .
—- Pone, esu nubauštuju 

duktė ir sesuo. ’
— A, negaliu maisztininku 

pasigailėti, szalinkis, nes ir tu 
ten busi. • ■

—• Pone, pasigailėk; prasze 
klūpėdama, sunėrusi pankas ir 
aszaru pilnomis akimis.

Ponas pažvelgė in ja. (Spin
dėjo priesz ji skaisczios akys 
jadnos baudžiauninkes, kurips 
kaip kibirksztys degino jo 
szelstanczia szirdi. • ;

Jis atsistojo ir susimanste. 
Prisiminė mieste būnant per
gyventa meile, savo, mylimąją, 
kuria pavasari jau manę su .vi
sais sakramentais vesti sąu už 
žmone. Baudžiauninkai Jaukė 
tos dienos, visi tikėjo, kad su- 
rninksztesiąnti jo szirdis, bet 
ar tai i-sztikruju butu?

Ponas stovėjo ir jam. staiga 
atėjo mintis;' “Ji bąiiidžiąnnih-

(Tasa Ant 2 puslapio j.
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“SAULB” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
— Daniel Paskill, Italas, 

nuo 234 E. Centre uly., kuris 
laike kriaueziu szapa, staigai 
turėjo szirdies ataka Rugp. 30, 
Subatos naktyje savo namuo- 
sė ir likos nuvesztas in Potts
ville ligonbute, o Seredos ryta 
apie 1:45 valanda pasimirė. 
Velionis gimė Italijoje, atvyko 
in Amerika 1905 m. Prigulėjo 
prie keliu draugijų. Paliko pa- 
czia, duktere ir sunu, taipgi 
broli ir sesere. Laidojo Suba
tos ryta, su apiegomis in Said. 
J. Szirdies bažnyczioje 9:30 
valanda, ir palaidotas in para
pijos kapinėse. Grabore Jane 
Clifford Ritz laidojo.

— Seredoj pripuola Szv. 
Nikalojo Tol., o Tautiszka 
Vardine: Karile. Ir ta diena:
1939 metuose Kanada paskelbė 
kara priesz Vokietija; 1943 m.,. 
Naciai užėmė Rymos miestą 
Italijoje; 1951 m., Tautu San- 
junga prisipažino kad vienas 
Amerikietis lakūnas per klai
da, bombardavo Kaesong 
miestą, Korėjoje, kuris buvo 
paskirtas kaipo nei musu nei 
prieszo neliecziamas.

— Musu senas skaitytojas, 
ponas Antanas Jonaitis isz Mi- 
nėrsvilles, ana: diena lankėsi 
mieste pas savo paižinstamus, 
ir prie tos progos atsilankė in 
“Saules” Redakcija del at
naujinimo savo prenumerata 
už laikraszti. Ponas Jonaitis 
yra musu senas skaityt jos nuo 
daugelis metu ir patarė vi
siems skaityt “Saule.” — Mes 
tariame ponui Jonaicziui szir- 
dinga acziu .už atsilankyma, 
taipgi daug sveikatos ir ilgio 
pagyvenimo.

— Ketverge pripuola SS. 
Petro ir Jacinto, o Tautiszka 
Vardine: Mąrgagiris. Ir ta die
na: 1944 m., Amerikiecziai in- 
silauže in Vokietija; 1777 m., 
Anglijos kareiviai pasitraukė 
isz New Jersey in New Yorka 
ir isz ežia jie rengiasi prie Eik 
upes ir taip paimti miestą Phi
ladelphia, Pa., bet jiems nepa- 
siseke.

— Buvęs senas saliuninkas 
Aleksandras Gurskis, Lenkas 
nuo 939 E. Mahanoy uly., ku
ris nesveikavo per visa meta, o 
pareita Utarninka likos priim
tas in Ashland ligonbute del 
gydymo, numirė Petnyczios 
ryta 4:30 valanda. Velionis gi
mė Lenkijoje, per koki tai lai
ka dirbo angliakasyklose, po 
tam užsidėjo saliuno bizni po 
minėta adresa. Paliko savo pa- 
ezia Mare (Rišli); du sunu: 
Edviną, Phillipsburg, N. J., ir 
Joną, kuris tarnauja prie Ame
rikos Lakunu in Langlev Air 
Force Base, Virginijoje, taipgi 
duktere Irena, pati Carlo De- 
Angelo, namie; sesere Mare 
Kolesiniene isz Ambridge, ir 
du anukus. Laidojo Panedelio 
ryta su apiegomis in Szv. Kazi
miero bažnyczioje 9-ta valanda 
ir palaidotas iii parapijos ka
pinėse. Graborius L. Traskaus- 
kas laidojo.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
: Motinos Marijos Vardo, ir Szv. 
Valerijono, o Tautiszka Vardi
nė: Mantmine. Ir ta diena:
1940 m., dinamito fabrikas su
sprogo Kenvil mieste, New 
Jersey valstijoje, 49 žmones 
žuvo,- 200 sužeista; 1403 m., 
Lietuviai gynė szventa raiszka. 
nuo Rusu Vilniuje.

—.. Panele Ona. Milkui ule

Shenandoah, Pa. —
Senas miesto gyventojas Jonas 
Kreneeviczius nuo 426 W. Coal 
uly., kuris sirgo nuo kokio tai 
laiko ir gydėsi' in Pottsville li
gonbute, nuo Rugpiuczio 25-ta 
diena, pasimirė pareita Sere- 
dos vakara 9:40 valanda. Gimė 
Lietuvoje. Jo pati Viktorija 
mirė 1948 metuose. Paliko tris 
sūnūs: Advokatą Vincą, mies

te, Antana, vaistinis policijan- 
tas isz Harrisburg ir Adolpa, 
Washington, D. C., taipgi duk
tere Gabriele, pati Jono Navit- 
sko mieste. Penkis anukus ir 
du pro-anukus. Laidojo Suba
tos ryta su apiegomis in Szv. 
Jurgio bažnyczioje 9-ta valan
da ir palaidotas in parapijos 
kapinėse.

'■t1 ■. .

O O O"

Tautu Sanjungos Sekretorius

Pirm iszvažiuojant isz 
Amman in Geneva, Szveica- 
rija del atomines jiegos klau 
simo konferencijos Tautu 
Sanjungos Sekretorius Dag 
Hammarskijold, po kaire,

pietus pavalgo su Jordano 
Karaliumi Hussein, po de- 
szine.

Laikrasztininkai sako kad 
jiedu ant daug ko sutiko per 
ju trijų dienu posėdžius.

isz Shenadoro, ana diena lan
kėsi mieste pas gimines ir pa- 
žinstamus, ir prie tos progos 
atlankė ‘ ‘ Saules’ ’ Redakcija, 
del atnaujinima prenumerata 
del savo draugei, ponia Mika
lina Beruataviczieiiei, musu 
sena skaitytoja nuo daugelis 
metu. ' Ponia Berrratavicziene 
nesėniei turėjo ’pavojinga ope
racija, mes vėliname jei daug 
sveikatos ir ilgio pagyvenimo. 
Tariame szirdinga acziu Pane
lei Makniutėi už atsilankyma.

Girardville, Pa.—
Gerai 'žinomas saliuninkas, 
Antanas A. -Sidara (Sedar) 
nuo 259 W. Main uly., kuris 
sirgo trumpa laika, numirė Se- 
redos vakara apie septintai va
landa namie. Gimė Lietuvoje. 
Paliko dvi dukterys: Margare- 
ta, pati Joseph Young mieste 
ir Natalija, pati Vinco Palets- 
kio, Jersey City, N. J., ir sunu 
Juozą isz Ashland. Taipgi sep
tynis.•.anūkus; sesere Mare 
Gannon, isz South America. 
Laidojo Subatos., ryta su apie- 
gomis in Szv. Vincento bažny- 
czioję devinta valanda' ir pa
laidotas in parapijos kapinėse, 
Frackvilleje.

Veronika (Navitskiute); trys 
dukterys: Ona Rettinger isz 
Waterbury, Conn., Anele Ro- 
senbeck, Oakville ir ■ Liliana 
Kuszliene, Watertown, visos 
Connecticut valstijoje; broli 
Antana isz Connerton; sesere 
Anele, Lietuvoje, taipgi asz- 
tuonis anukus; Laidotuves in- 
vyko Utarninko ryta su apie
gomis in Szv. Vincento bažny
czioje Girardvilleje 9-ta val., 
ir palaidotas hi Szv. Jurgio 
parapijos kapinėse Shenadory* 
je.

Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi 

Asmenys

sūnūs, gyveno Mechanicville, 
New York.

Miliauskas, Juozas, Stasio 
sūnūs.

Navickas, Alfonsas, Vinco ir 
Kristinos sūnūs.

Paplauskiene, Monika, An
tano duktė.

Polikaitis, Petras ir žmona 
Marija.

Szalna, Juozas, Mykolo sū
nūs, isz Grybenū kaimo.

Sandaraite - Caipaitiene, Pe
tronėle.

Sangaviczius, Mykolas.
Szetkauskas, Czeslovas, isz 

Miklausiu kaimo, Sangrūdos v.
Sinkeyiczius, Antanas ir jo 

szeimyną, gyvene Bostone.
Sziujp^žinskas, Jonas, Jono 

sūnūs, isz Žiupos vienk., Stak- 
liszkiu vai., Alytaus ap.

Skarupskasj Anupras, Kle
mensas ■ ir Stasys, Stasio ir 
Barboros sūnūs, isz Masiszkio 
vienk., Sžetos vai.

Skazenaite, Kaze-Regina.
Smailys, Petras ir Simas.
Snitka, Jurgis.
Stonys, Jonas, Jurgio sūnūs, 

gyvenas Toronto, Ont.
Surdokas, Czeslovas, isz Mi

klausiu km., Sangrūdos vai.
Taraseviczius, Petras.
Truskiene - Paszkevicziute, 

Elena.
Vijimas, Vladas, Simono sū

nūs, gyveno Detroit, Mich.
Vilczinskiene - Mediszaus- 

kaite, Julija.
Vindasziene, Ona ir sunus 

Vindaszius, Vytautas.

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in t
Consulate General of America,

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

PREZIDENTAS
EISENHOWERIS

PERSPĖJA

Užklaustas, kas butu jeigu 
Komunistai kuri musu laiva 
paszautu tuose vandenyse, 
Amerikos Sekretorius trumpai 
atsake kad musu Laivynas yra 
ingaliotas panasziai atsikirsti.

Prez. Eisenhoweris greitai 
sugryžo in Vaszingtona su ero
planu, kur jam surengti keli 
mitingai.

. (Tasa Nuo 1 Puslapio)

DINGUSI ŽMONA 
SURASTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pinigu.
Ji buvo dingus kai ji iszejo 

isz savo vyro namu su $14,790 
czekiu su kuriuo ji turėjo nusi
pirkti namus sau ir savo vyrui.

Kai policijanati isz Los An
geles pranesze jos vyrui Stan
ley, Philadelphijoje, jis sake 
kad jis tuojaus važiuoja su 
eroplanu pas savo žmona.

Jo žmona buvo policijantu 
surasta apie puse po vienos isz 
ryto, kai vienas žmogus pate- 
myjo kad ji rodos be sąmones 
klaidžioja ant ulyczios.

Policijos daktarai sako kad 
galimas daigtas kad ji nieko 
neatsimena, bet policijantai 
stengiasi dažinoti kas atsitiko 
su visais tais pinigais, ir kaip 
ir su kuo ji atvažiavo in Los 
Angeles.

PLATINKIT “SAULE"

arba pradžia 
SKAITYMO 

.. .ir...
RASZYMO

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

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

MOTERISZKE
NUŽUDINTA

Jos Meilužis Suimtas

Connerton, Pa. —
Pranas Aleknaviczius isz szi- 
to miestelio, kuris sirgo per ke
letą sanvaites, o pareita Utar
ninka likos priimtas in Ash
land ligonbute del gydymo, pa
simirė Ketverge 5:30 valanda 
po piet nuo azmos. Gimė Lie
tuvoje, atvyko in Amerika, hr 
Shenadora, o apie dvideszjmts 
metu atgal apsigyveno Cbn- 
nertone. Velionis buvo anglia- 
kasis ir paskutini karta dirbo 
Packer Nr. 9 kasyklose, o asz- 
tuomi metai atgal prasiszalino 
nuo darbo isz priežasties blogo 
sveikatos. Paliko savo paezia

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

Amfoi'owicz, Nikodem, isz 
Jonydžiu kaimo, Skiemonių 
vai., Utenos ap.

Andriukaitis, Vaclovas.
Andžiulevięiziute Mare, Pra

no duktė, isz Žaliosios kl, Liu
bavo v., Marijampolės ap.

Apanaviczius, Giprijonas.
Bauža, Jonas, Antano sūnūs.
Bernataviczius, Vaclovas, 

Klemenso sūnūs.
Bilbokas, suims ir duktė 

Juozo Bilboko, kilusio isz Ža
liosios k., Liubavo vai., Mari
jampolės ap. >

Buczys, Jonas, Stanislovo 
suims, gimė 1917 mete, Kle- 
miszkes k., Klaipėdos kraszte.

Butkus, Stasys, gyvenas Czi- 
kagoje.

Caipaitiene - Sandaraite, Pe
tronėje.

Derenczius, Albinas.
Didžiakiene - Antanaityte, 

Marijona ir sesuo Dudiene 
Marcele, Bernardo duktė isz 
Joniszkelio vai., Biržų a'p.

. Dijokas, Aleksandras.
Giba viezius, Antanas isz Ko- 

ciolku k., Andriejavo vai., Su
valkų ap.

Girnius, Jonas ir Mykolas, 
Jurgio suims kilę isz Szven- 
czioniu apskr., Vilniaus krasz- 
to, iszvykę iii Brazilija.

Medzviega, Antanas, Juozo

dale.
Jis, palikes jos kambariui, 

pasiszauke taxi, ir bevažiuoda
mas tam taxi draiveriui pasu
ke kad jis ka tik buvo užmu- 
szes savo meiluže. Ji draivė- 
riui pasakė ji nuveszti in kita 
vieszbuti, Rqgina Hotel, kur 
jis kambari pasisamdė.

Taxi draivėrys pasiszauke 
policijanta Daniel Crowley ir 
jam papasakojo ka jis bulvo 
girdėjęs. Jiedu nuvažiavo in ta 
Irving vieszbuti ir rado ta nu- 
žudinta moteriszke. “■

Policijantai sako kad ta md- 
teriszke baisiai gerdadvo ir 
kelis sykius buvo suaresžtuota 
už girtuoklyste.

TEISĖJAS STRAKSI

Sako ‘FBI’ Agentus In
- .. . r

Kalėjimą Inmes

NEW YORK, N. Y. — 
Policijantai rado keturios de- 
szimts penkių metu amžiaus 
Ponios Violette Phillips lavo
ną mažame kambaryje, in Irv
ing vieszbuti, kur ji buvo su 
svetimu vyru apsigyvenus per 
deszimts dienu. .

Detektyvu virszininkas Ed
ward W. Byrneš sako kad ji 
buvo sumuszta ir šudaužinta 
su kumsztimis ir su sznapso 
bonka. - '■

Suimtas ir intartas už jos 
nužudinimą yra 41 meto am
žiaus Robert Wood, isz Harts-

Pirkite U. S. Bonus Pirkite U. S. Bonus Pirkie U. S. Bonus

STRENGTHEN 
ERIC AS PE ACE POWER

Photograph by Harold Halma

Our youngsters are learning the A B C’s of peace for the future: How to get along 
with each other. How to give and take. How to respect each other’s rights as indi- j 
.viduals. j
K- But right now it’s our job to keep the peace in a troubled world. And peace 
costs money. Money for strength to keep the peace. Money for science and educa-, 
tion to help make peace lasting. Money saved by individuals. 1
r Your Savings Bonds, as a direct investment in your country make you a 
Partner in strengthening America’s Peace Power. j

► The Bonds you buy will earn money for you. But the most important thing 
ithey earn is peace.

(.Think it over. Are you buying as many Bonds as you might?.

Peace Costs Money—

BUY U.S. SAVINGS BONDS
SAULE PUBLISHING 00., MAHANOY CITY, PA,

COLUMBUS, GEORGIA. — 
Teisėjas in Georgia valstija sa
ko kąd jis nepaiso nei Ameri
kos valdžios, nei “FBI” poli
cijos, ir kad jis savo teismą įįa- 
votiszkai tvarkys, ir nepavė- 
velins Juodukams nei balsuoti 
nei užsiregistruoti, nežiūrint 
ka Amerikos Valdžia ąr Koq- 
stitucija sako! " ’ ; u

Szitas teisėjas Walter!. 
Geer isz Cblcįuitt sako, jeigu 
valdžia pasiuns “FBI” agen
tus tenai, tai jis visus tuos 
agentus užrakins in miesto ka
lėjimai ‘ . ■ ■■,

Terrell apygardos virszinin- 
kai vis iszmeta visus Juodukus 
praszymus del balsavimo,. sa
kydami kad Juodukai yra be
moksliai ir beraSzcziai. Bet 
pernai penki Juodukai mokin
tojai, kurie yra augszcziaušius 
universitetus baigė,' teipgi bu
vo atmesti kaipo bemoksliai.. 
(Pats teisėjas Geer negali per 
garsiai girtis savo mažu moks
lu, kaip ir dauguma Baltu žmo 
niu toje apylinkėje!)

Du metai atgal, isz suvirsz 
penkių tukstaneziu Juoduku, 
tik keturios deszimts asztuorii 
galėjo balsuoti, o isz 3,233 Bal
tųjų 2,679 balsavo, nors dau
giau negu puse ju yra berasz- 
čziai.

Pernai Juodukai buvo pa
traukė in teismą tris Baltus 
policijantus, kurie buvo be
veik žvieriszkai sumusze kelis 
Juodukus ‘visai už dyka,’ bet 
‘tas teisėjas, ta byla, skunda 
iszmete! ’

Teip-gi Nežinojo

Karcziamoje Szenadori sė
dėjo keliolika vyru, o terp 
pasikalbėjimo vienas isz ju 
iszsitare:

— Užduosiu jum misli, 
bet kas josios neatmys tasai 

a turės man 25 centus inmesti 
in kamzoles kiszeniū, ar ge
rai?

— Gerai, paszauke visi!
— Kas tai yra? Kaip įga

lima padaryti, idant du 
kiauszihius virti trijuosia 
puodeluosio bet, tėip idant 
kožnam butu lygiai. a

Niekas neatmyne, ir ’ visi 
inmėte po 25 centus in kam- 
žolė.

— Na, dabar pasakyk 
mums kaip tas darosi? Už
klausė visi ant kart.

— Asz teip-gi nežinali, 
ir asz inmesiu 25 centus in 
kamzole. ' ,




