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SUMUSZE
SAVO ŽMONA

Dainininkas Nubaustas

buvo sumu- 
dainininke

C. Kepple

LOS ANGELES, CALIF. — 
Arthur Thomas Chamales bu
vo nubaustas ant penkių szim
tu doleriu baudos ir paskirtas 
ant dvieju metu gero pasielgi
mo, už tai kad jis 
szes savo žmona, 
Helen O’Connell.

Teisėjas Gerald
perspėjo Charmales, kad jeigu 
taip kita kaita atsitiks jis gaus 
per kuri laika isztupeti kalėji
me. Tai antras sykis, kad jo 
žmona buvo ji patraukus in 
teismą už toki prasikaltima.

Keturios deszimts penkių 
metu amžiaus raszytojas 
dainininkas prisipažino,

NEŽINOMAS

MAMARONECK, N. Y.—
Keturi golfloszikaiczia parodo 
kaip jie ta golf boliuke musza. 
Jie visi stojo in golfo rungty
nes in Mamaroneck, New York 
Visi tikėjosi laimėti pirma vie
ta, bet nei vienam nepasiseke.

Jie yra, isz kaires in deszine: 
Tommy Jacobs isz Whittier, 
California; Jack Nicklaus isz 
Columbus, Ohio; Earl Wilde, 
isz Moline, Illinois ir Dick 
Knight isz Mission Valley, 
California.

Ant Atostogų

'KIETUA.

Bet, Krikszczionys Demo-

Krikszczioniu
Demokratu Partija, 

Vokietijoje
BONN, V

Krikszczionjs Demokratai Vo
kietijoje, užbaigė savo ilga ir 
skausminga posėdi ir paskyrė 
mažai kam jinoma Agronomi
jos Minister’ kaipo savo kan- 
didata in Prezidento vieta. Jis 
yra szeszios) deszimts keturiu 
metu amžiajt Heinrich Lueb
ke.

Luebke, iįzimant Vokietijos 
ūkininku yra mažai kam žino
mas.

iri I
kad Bet, Krikszczionys Demo- 

jo žmona jau antra syki yra ji Į kratai jį vienbaisiai paskyre. 
panasziai intarius ir in teismą jyjaį Kriksgczioniu Demokra- 
patraukus. Jis yra prisipažinęs tu partijQS Hnijos suskilo ir 
kad jis du sykiu yra savo žmo- pairo> kai Kancelerijus Kon- 
na apdaužęs, bet prižada kad rad AdenaiIer staiga visus nu- j 

stebino, paskubdamas, kad jis 
nestos in Prezidento rinkimus, Buvusi czioziku ant ledo Kara- 
bet pasiliks J^ncelerjaus vie- Bene Sonia Honie, gaži loszike 
je nes, anot j<j jis visoje Vo- iszskrido isz International Air

vėl taip neatsitiks. NEW YORK.—

V. L. Bocikownki, k d no r and Mgr. 70 METAS

*

IR VIS DAR SZALTA,
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/ kieti joje nerado gana tinkamo port, New York in Europa ant 
NcBclDi aStOS VieSUltaS °a1' 'uĖm°gaus j° vie- vakacijos, atostogų. Ji sako 

n ___Uto JLŠtaiL L . kad Per ^stogas ji tik,,ilsėsis
ISZllKO ir gera laika turės, bet antledo

ir laikrasztininku

TRAUKINIU
DARBININKAI

Su Policijantas; Jiesz 
komi In Miszkus

Dabar K1 ’hzczioniu Demo- necziuosz 
kratų partija yra suskilus ir vengs.

Reikalauja Didesniu 
Algų

CLEVELAND, OHIO. —
Devynios deszimtis tukstan- 
cziu geležinkeliu unijos nariu 
dabar reikalauja, kad jiems al
gos butu pakeltos keturioliktu 
nuoszimcziu.

H. E. Gilbert, tarptautinis 
tu darbininku Unijos Prezi
dentas sako, kad beveik visu 
geležinkeliu darbininkai yra 
pasirenge straikuoti, jeigu jie 
negaus ant tiek algas pakelti.

Dabar inžinieriai gauna dvi- 
deszimts doleriu ir keturios de
szimts devynis centus ant die
nos, firemonai, kuriu visai da
bar nereikia, gauna asztuonio- 

• lika doleriu ir penkios de
szimts keturis centus ant die
nos. a

Traukiniu kompanijos jau ir 
taip isz biznio eina, nes vis 
mažiau ir mažiau žmonių va
žiuoja traukiniais, nes daug* 
pigiau važiuoti eroplanu szian- 
dien negu traukiniu.

Mums teko važiuoti trauki
niu in Cleveland miestą,' ir 
gryszti eroplanu. Mums dvigu
bai kasztavo ant traukinio ne
gu ant eroplano.

WASHINGTON, D. C. —
Nepaprastas szaltas oras iszti- susiskaldžius. Yra tokiu inta- 

I ko rytines valstijas ir miestus, kingu toje paitijoje vadu, ku- 
I Ne tik szaltas oras bet ir žvar-1 rie dabar reikalauja kad Ponas 
bus vejas kankino rytiniu vai- Konrad Adenauer visiszkai ; 
stiju gyventojus. \ pasitrauktu isz vadovybes. Jie

Kiek galima isz musu oro ži- sako, kad jis jau per senas ne 
novu dažinoti, tai tas nepa- tik Kancelerijo bet ir Prezi- 
prastai viesus oras mus isztiko dento yieta užimti.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

VOKIETIJA PIRKS
GINKLU ISZ 

-ANGLIJOS .

37 ŽUVO*;
43 SUŽEISTI

CIRKU GAISRAS

33 Japonai Sužeisti
Kinijos Viešniose

HONG KONG, KINIJA. — 
Baisios viešnios isztiko Hong 
Kong miestą, Kinijoje, kur 
trisdeszimts septyni žmones 
žuvo, penkiolika yra dinge ir 
apie keturios deszimts trys ki
ti yra sužeisti kuriu tarpe ran
dasi keli taip pavojingai su
žeisti, kad nesitikima kad jie 
iszliks gyvi.

Viesulos, szturmas ir nepa
prastai szaltas oras yra paskli
dęs, rodos, po ^isa svietą. Vie
ni kaltina atomines bombas, 
kiti pati Dieva kaltina. Mums 
iszrodo kad ežia tik gamtos in- 
vykis, nes oro žinovai mums 
aiszkiai pranesza ir priparoda, 
kada pastaraisiais metais buvo 
panasziai atsitikę.

Bet tas nepaprastai szaltas 
oras yra sulaikęs ar atidėjęs
farmeriu pjuti jii javams 
kelias sanvaites.

SAPPORO, JAPONIJA. — 
Cirku patalpes staiga užsidegė 
ir apie tūkstantis Japonu sku
binosi pabėgti.

Trisdeszimts trys isz ju buvo 
sužeisti, keturi isz ju labai pa
vojingai.

Savo klėtyse toje cirkoje, 
per ta gaisra sudege penki liū
tai, du tigrai, asztuonios bež
džiones ir du szunys.

Dauguma tu žmonių buvo 
sužeisti ne tiek nuo to gaisro, 
kiek nuo tos spūsties, kai visi 
sykiu grūmėsi pro duris įsi
bėgti.

JAUTIS IR
AUTOMOBILIUS

Policijantas Ji Nuszove

per

NUOGI
DARBININKAI
SUSTRAIKAVO

Per Szalta Nuogiems
Dirbti

— Mirti yra lengva; kož- 
nas gali mirti!

Bet gyventi yra daug sun
kiau tai yra, gyventi dorai, 
mielaszirdingai ir iszpildineti 
visus prisakymus Dievo.

MIDDLEBORO, MASS. — 
Coyle broliai, kurie yra poli- 
cijantu jieszkomi už nužudini- 
ma policijanto James F. Kane 
isz Philadelphia, Pa., Birželio
penekta diena, yra, taip spėja- x____-

ma, apsupti netoli Middleboro, 
miszke, in Massachusetts.

Per visa valanda tiedu Coyle 
broliai, ligi dantų apsiginkla- 
v'ė, atsilaikė priesz trisde
szimts valstijos ir vietines po-1 
licijantu.

Tada, Staiga viskas nutilo, ir i 
iszrodo, kad tiedu broliai žu- 
likai ir žmogžudžiai pasitrau- Į 
ke giliau in ta miszka.

Policijantai apsupo apie de
szimts myliu to miszko, sker-I 
sai ir iszilgai, ir pasinaudojo 
szunims, kurie yra iszmokinti 
žmogaus pėdsakas sekti.

Keturios deszimts devynių 
metu amžiaus William Sedge- 
wich kuris staiga dingo Birže
lio szeszta diena, buvo surastas 
prie to miszko, surisztas ir su- 
paneziotas. Jis buvo tu dvieju 
broliu priverstas eiti su jais, 
kai jiedu bego isz Philadelphi- 
jos.

Sedgwich, neapsiskutes ir 
nusilpnejes, buvo skubotai nu
gabentas in ligonine. Jis ligo
nines virszininkams paaiszki- 
no kad tiedu broliai, bėgdami 
isz Philadelphijos ji su savimi 
pasiėmė ir per visa sanvaite 
buvo laike ji belaisviu, ir jam 
visai mažai maisto jie buvo da
vė per ta laika.

Kai Ponas Sedgwich buvo
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Sergsti Maudintojus

Tokis maisztas ir nesutiki
mas tarpu Krikszczioniu De
mokratu partijos vadu dabar 
siauezia kad Ponas Luebke, 
pirm negu priimant ta savo 
partijos kandidatus in Prezi
dento vieta, pareikalavo daži- 
noti ar visi partijos vadai ir 
nariai ji rems.

Krikszczionys Demokratai 
neturi pilna<ar visiszka pirme
nybe Vokietijos politikoje, bet

BONN, VOKIETIJA. — Zi- 
nios skamba isz Vokietijos, 
kad Vakaru Vokietija pirks 
ginklu už du szimtu, keturios 
deszimts milijonu markiu, o 
sekaneziais metais dar už 
szimta asztuonis deszimts mili
jonu markiu.

MINISTERS
V. GYLYS MIRĖ

RIO DE JANEIRO. — Dar- 
bininkai ant salos ‘Sun in Rio’ 
dabar grasina visiszkai pasi
traukti isz savo darbu. Jie da
bar yra sustraikave už tai kad 
jie yra privereziami plikai 
nuogi ant tos salos dirbti, nes 
tenai visi gyventojai visiszkai 
nei siūlelio drabužiu neneszio- 
ja.

In Rio De Janeiro dabar yra 
žiema, ir tie darbininkai nusi
skundžia, kad žiemos laiku, 
per szalta nuogam dirbti ar ei
ti savo invairias pareigas.

ORLANDO, FLA. — Didelis 
jautis buvo laisvas apgyvento
je apylinkėje, in Orlando, Flo
rida. Jis straksėjo ir savo ra
gais visiems grumojos per visa 
valanda, kol vienas policijan- 
tas ji nuszove.

Kai tas jautis, galva palen- 
Izos, cu cavo roLgfain jiuoloci" antf® 
vienos moteriszkes, policijan- 
tas 'savo automobiliir greitai 
pasuko tarp to jauczio ragu ir 
jos. v

Jautis kelis sykius davė in 
ta policijanto automobiliu su 
savo ragais. Policijantas palei
do kelis szuVius in ji, bet nepa
taikė. Kai policijantas isz savo 
automobiliaus iszszoko ir pra- 
dego bėgti, tas jautis ji pradė
jo sekti. Tada, tas policijantas 
sustojo, atsigryžo ir paleido 
dar viena szuvi ir tas jautis 
krito ant vietos.

' — Vyrai ant moterių vi
saip iszranda, bet motere da 
geresnius budus suranda; isz- 
mintingiausia apkvailina ir 
gana.

i . _ , _ I TORONTO, KANADA. — 
jie daug nusveria. Luebke teip- -o- - v ....... ..J . X L .. . , Birželio 14-ta’ diena pasimirė,
- . -s. ... Lietuvos Generalas Konsulas,

........ ' Vytautas Gylys, 73 metu am
žiaus. Velionis kilęs isz . Grisz- 
kabudžio, mokslus baigė Pet
rapily. Dirbo Rusijos Vidaus 
Reikalu Ministerijoje, paskui 
Suomijos General-Gubernatu- 
roje. Po karo jis buvo paskir
tas Liet. Atstovu Suomijoje, 
paskiau Estijoje, Latvijoje, 
Konsulu Karaliaucziuje, Ko-

gi ir Kancelerijaus Adenauer 
j paklausė ir isz jo pareikalavo 
prižadejima kad jis, su savo 
vadais ir palydovais ji rems 
per tuos ateinanezius rinki
mus.

PALISADES PARK, N. J.- 
Paprastai vyriszkis yra paskir 
tas sergėti tuos kurie prūduo
se maudosi, bet ežia, in Palisa
des Park, New Jersey, graži 
devyniolikos metu amžiaus 
Panele Doris Crismale isz Uni
on City, New Jersey tas parei
gas eina.

Mums isz szalies iszrodo kad 
PonaSs Kancelerijus Konrad 
Adenauer per augsztai inverti- 
na savo paties gabumus ir in
taka. Musu nuomone, nėra to
kio žmogaus ant szio svieto be penhagoje, Londone. 1932 m., 
kurio mes negalėtume apsieiti, buvo Klaipėdos Gubernato- 
Jau laikas, kad kas nors tam rius. Nuo 1934 m., Charge d’

affaires Briusely, nuo 1937 m., 
in,galiotas Ministeris Stock- 
holme. Kai Szvedija pripažino 
Lietuvos aneksija, Gylys ten 
liko tik privatus asmuo. 1949 
m., iszvyko in Kanada ir ten 
buvo priimtas kaipo Generalas 
Konsulas.

seneliui pasakytu, kad jis per 
senas tokio kraszto, kaip Vo
kietijos, reikalus vesti. Jam 
jau laikas karszeti, o ne valdy
ti! s

SKAITYKIT

PLATINKIT! Pirkite U. S. Bonus

Naujas Karo Pabūklas

NEW MEXICO.—
Laivyno Sztabas Amerikoje 
isztiria ir iszmegina nauja 
ginklą, vadinama TM-76 Mar
tin Mace. Jis yra szaunamas 
nuo žemes in dausas priesz ero- 
planus. Szitie mėginimai, isz-

tyrimai yra laikomi in New 
Mexico. Szitokie pabūklai yra 
dabar siuneziami in Vakaru 
Vokietija, paremti Sziaurines 
Atlantikos sutarti priesz Ry
tus, Komunistus.

cj a r~) - J

I
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Kas Girdėt
Kraštai, kuriuos Amerika 

su savo pinigais atstatė ir ku
riu prekyba atgaivino, dabar 
stoja in konkurencija priesz 
Amerikos prekyba. Amerikos 
pinigai atstatė Europos fabri
kus ir dabar tie fabrikai par
duoda, savo tavora už pigesne 
kaina, negu Amerikos fabrikai 
gali parduoti.

dengiau darbininku turi dar
bus negu pernai. Republiko- 
nams tas labai rupi, nes rinki
mai artėja, ir jie turi parodin- 
ti visiems kad po ju tvarka, 
valdžia visi darbus turi.’

Jis buk jiems pasakęs per daug1 
nesikiszti in Vakaru krasztu 
Delegatus neužpuldinėt. Ta 
darba tegu jie palieka Sovie
tams.

Žmogus yra reikalingas ben
druomenes kaip aprėdo. Ki
taip jisai atrodo kažkaip nuo
gas, vargszas,' kažkaip nevie
toje ir tarsi nuvilktas:

Nauju automobiliu fabri
kantai tikisi kad jie milijonus 
tu nauju mažu automobiliu 
parduos ateinancziais metais. 
Jie tikisi kad jiems pasiseks 
nukirsti visu Europos fabri
kantu bizni su tais mažais au
tomobiliais. Jau dabar Chrys
ler kompanija, nors negamina 
bet parduoda viena Europos 
maža automobiliu. Fordas pri
žada savo maža automobiliu 
iszleisti szi rudeni.

MEILE VISKĄ 
:: PERGALĖJO ::
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Maži ir pigius automobiliai 
isz Europos yra Amerikiecziu 
taip labai perkami kad musu 
trys didžiosios automobiliu 
kompanijos, General Motors, 
Ford ir Chrysler jau ateinan- 
cziais metais teiipgi iszleis ma
žesnius ir pigesnius automobi
lius.

Ar musu politikieriai mėgs
ta Ba'žnyczia ar nemėgsta — 
viena aiszku, kad Szvento Pet
ro Bažnyczia yra galingiausias 
sanjungininkas ginant Vakaru 
civilizacija priesz griesianti 
Bolszevizmo iszsipletima.

Kaip kvietkai saules spindu
lys, moteriszkei meile, taip 
dvasiai blaivumas būtinas.

Dabar dar vis daug nauju 
namų yra statoma, ylpatingiai 
užmiescziuose. Daug baltųjų, 
žmonių dabar bėga, traukiasi 
isz miestu, kur juodukai vieš
patauja. Jie statosi sau namus 
priemiescziuose.

Dabar keletą nauju ,taksu 
buvo uždėta ant žmonių. Bet 
ežia ne galas. Galima tikėtis, 
kad kai tik po Prezidento rin
kimu ateinancziais metais, ne 
tik valdžia bet ir atskiros vals
tijos dar daugiau taksu ant 
musu pecziu uždraus!

Žmones yra inprate patirtus 
blogumus inraszyti marmure, 
o patirtus gerus darbus, smė
lyje.

Dabar beveik visi geresni 
prūdai maudintis vadinasi sa
ve kliubais ir parduoda nariu 
korteles, kurios leidžia tik 
tiems kurie yra pripažinti kai- 
j^^nariai f^air tis. Tos

Eina gandai kad Sovietu 
Rusijos Užsisenio Ministeris 
Andrei Gromyko yra laibai isz- 
bares Rytu Vokietijos Delega
cija, Genevos konferencijoje.

korteles beveik nieko nereisz- 
.kia, nes pirkėjas gauna savo 
doleri atgal už keliu dienu, bet 
per tu korteliu pardavimu tie 
įprudai ar klitlbai neinsileidžia 
juoduku, jiems .sakydami kad 
kliu'bo skaiezius jau pilnas ir 
daugiau negalima priimti.

Pypkes Durnai

Jeigu Butu Greitos

, Kirminas, nors ji padėtum 
ant švelniausio .kilimo, 
vien jieszkos purvo.

vis-

Amerika dabar sžesztu nuo- 
szimcziu mažiau tavoro sinn- 
czia in kitus krasztus, bet ke
turioliktu nuoszimcziu dau
giau parsitraukia isz kitu 
krasztu. O tokis biznis nėra in 
sveikata kraszto pramonei.

Jeigu moterys butu taip 
Greitos kaip ju liežuviai, 
Tai galėtu pagriebt 
Žaiba jo begyje, 
Ir užkurt su juom 

pecziu.

1 — Pauliau, kur vakar va
kare buvai,'kad asz tavęs kam
baryj neradau, paklausė .Jo
nas.

— Buvau knygyne. Jonas 
j toliau kalbėjo, beit Paulius ka
žin kodėl lyg susirupines ar nž- 
simanstes, kartais net nepaste
bėjo apie ka Jonas kalbėjo, kas 
Jonui buvo naujenybe, insta- 
bu. Paulius užsidegs papirosu, 
ir pasirėmęs ant abieju ranku 
palinko areziau Jono, ir tarė:

— Jonai, ka veiksi szian
dien? Jeigu turi liuoso laiko, 
tai užeik pas mane in kambari 
valandėlei, asz'turiu ]

; knygų, kurias manau tau 
likt.

— Ka, man knygas?
— Taip, noriu tau jas 

duot, perkirto Paulius, Asz ry
toj iszvažiuoju, Jonai. Szian
dien gal bus mudviejų pasku
tinis pasimatymas.

— Ka tu sakai, Pauliau, tu 
iszvažiuoji ? Kur, namo ? Kame 
dalykas, gal kas isz namiszkiu, 
serga, ar mirė?

— No, Jonai, namiszkiai 
visi sveiki, kiek man žinoma, 
bet....

— Ka bet, juk ne vakacijai 
rengiesi, perkirto Jobas.

— Mielas Jonai, iszvažiuo
ju visai.

1 mr.a’r .Jonas "akyvai pažvel
gė in savo dranga; jis mate 
Pauliaus veide ka tai nepa
prasto, desperatiško, susirū
pinimą. Pauliaus veidas buvo- 
išblyškęs, jo akys- liūdesio- 
ženklą turėjo-. Dabar Jonas 
mane, jog kas nors blogo atsi
tiko su Paulium, gal serga?

—- Bet Pauliau, kame-gi 
dalykas, tavo namiszkiai svei
ki, ar tu sergi ? Kamegi prie
žastis?

— Mielas drauge, Jonai! 
Dalykai taip- susidėjo kad esu 
priverstas apleist mokykla, ir.

pora
pa

— Apleisi mokykla? Juk 
tai misterija; asz tavęs nesu
prantu.

Dabar Paulius isztraukes 
laiszka. isz kiszeniaus, paduo
damas Jonui, tarė:

— Skaityk, o sužinosi!
Jonas su nusistebėjimu pa

ėmęs laiszka pirmose eilute.se 
skaitė:

“Brangus mylimas Pauliau! 
Szis 'bus paskutinis mano tau 
laiszkas. Ak, brangusis Pau
liau, asz ilgiaus tavęs negaliu 
laukt. Esu tėvu vercziama, ir 
ant toliausi jiems prieszintis 
neįgaliu. Pauliau brangus, 
žinai kokioj padėtyj mano, ir 
ju gyvenimas. Mylimiausis 
mano, tu tik vienas gali mane 
iszgjėl'be’t! Pauliau brangus, 
lauksiu tavo galutinio atsaky
mo, Tave mylinti Perle.

Dabar Jonas jau suprato ka
me dalykas, r gražindamas! 
laiszka tarė: «

—- Pauliau gaila man tū
tavo užbrėžtas 
t vienas metas 
.sity k sau! Už-

ati-

Pirkie U. S. Bonus! M Pirkie U. S. Bonus!

Kas bloga šiandien negali 
pasidaryti, gera rytoj.

Pragyvenimas Amerikoje 
dar vis brangsta!

Amerikos valdžia ketina pa
kelti nuošimti ant valdžios 
bonu, kad prisiviliojus dau
giau žmonių tuos bonus pirk- 
tiš>' ■ ■■■■ "

- Pikt žole yra augalas, kurio 
vertingumas nėra, dar surastas.

Nauju automobiliu kompa
nijos sako kad biznis geras, ne
žiūrint tos konkurencijos isz. 
Europos su tais mažais ir pi
gesniais automobiliais.

Fzm1 guns

THAT

"father of 
GREEK DRAMA',' WAS KILLED 
WHEN! AN EAGLE, MISTAKING 
HIS BALD HEAD FOR A 
ROCK, DROPPED A TORTOISE 
ON HIM IN AN EFFORT TO 
CRACK THE SHELL TO MAKE 

THE rENDER MEAT 
ACCESSIBLE.!

"QUAKER GUNS" ARE J 
DUMMY CANNONS USED TO 
DECEIVE. THE ENEMY. THEY ARE 
SO CALLED,AFTER THE QUAKERS 
WHO PRACTICE THE THEORY OF 

NONRESISTANCE.

FHET

ves ir jos. B' 
tikslas? Juk 
tik liko, par 
baigsi, ir tadi

— Jonai, asz negaliu gai- 
szuot ne viena sanvai'te laiko. 
Kas man, kad asz busiu inži
nierius! Kuomi asz nebucaia, 
tas mane laimingu, nepadarys. 
Ji yra mano gyvenimo didžiau- 
sis laime!
Jonas nejuczioms vos tik ne- 
suszuko — kvaily! Bet sziai'p 
taip susilaikė ir su nesmagu
mu klausė Pauliaus iszpažin- 
ties, toliau. „

— Jonai, tu nežinai kokioj 
padėtyj ji rflidasi. Jos tėvai 
neturtingi, ąlart to, jos tėvelis 
jau ;du metai kaip liegsta ; \ji 
vienatine ji duktė, sjtvo pa\- 
stangomis mjtomai induli įpj- 
ti save ir save tėvelius užlai- 
kyt. O ten y-a. kareziamninko 
sūnūs, kuris ja nori vest, auk
so kalnus jai ir jos tėvams ža
da, todėl tėvai ja verezia už to 
vaikezo tek1'!

Jonas dabar matydamas 
Pauliu insii»yhjusi, nenorėjo 
drumst ju meile, bet jis norėjo 
kaip nors patart kad Paulius 
susilaikytu nuo apleidimo mo
kyklos.

— Pauliau, jeigu tu taip 
myli Perle, ir manai ja vest, ar 
nebūtu geriau kad jai pagelbe- 
tum pinigiukai kol tu užbaig
si mokslą'? Juk tavo tėvas tur
tingas, tau pagelbės tame.

—■ Ne Jonai, asz tame pa
ge llbos neturiu* Tėvai mano 
nenori kad aszja veseziau. Su
prask, mano- tiras turtingas, 
jis nori, kad a» vesezia turtin
gu tėvu duktė®, Mano namisz- 
kiai jau turi nu
asz nusprendžiAi visko atsisa
kyt, tėvu savo; i mokslo, ir eit 
ten, kur mano s ?la, szirdis ma
ne traukia..

Asz negaliu
yra man brajų ausia už viską 
pasaulyj, asz 
'bet.....

Jonas, ma Mamas
dranga meiles angose pasken
dusi, pasiryžus pasileisi in gy
venimą ii- kove 
mais kaip su
nepriesztaravo nepaisant, kad 
jis nesutiko si 
sistatymu. Jis i atrodė, kad 
Paulius gailesi
kuri neapmansi s daro.

Laikrodis is; rnsze dvylikta 
valanda, Pauli;

— Einam pa 
bari.

Abudu iszojo

n parinkę. Bet

i apleist,, žinai

turiu iszgel-

savo

su jo žiauru- 
iriu bangomis,

Pauliaus na

šavo žygio,

Gerumas neturi ribų, blogu- 
mas-gi apribotas savyje, taip, 
kad jis pagaliau pats save su
naikina. •

mth bonds that future 1

■-I I

\ FOR VOUR FUTURE WILL SHOW REGULAR
INVESTMENTS IN U.S. SAVINGS BONDS. "iOU CAN SAVE BONDS BV REGULAR 
PURCHASE, OR THROUGH THE PAYROLL SAVINGS PLAN WHERE YOU WORK.

pakilo:
mane in kam-

nik. Jonas pa-
Žmonių, -darbininku ineigosj 

pakilo ssziais metais, ir daugi Sauk Publishing Co., - Mahanoy City,
žvelgė in saule ruri jau arti
nosi prie vak anio kraszto.

Mieste visur judėjimas žmones 
viens pro kita eina, vieni lėtai, 
kiti rodosi, vėtros nešami, ka
žin kur skubinasi. Jonas su 
draugiu lėtai ėjo. Paulius maus
tė apie savo mylimąją, Jono 
galvoj szvaistesi visokios min
tys; jis negalėjo insivaizdint 
sau Pauliaus dalyka. Ateje 
prie vie-szbuczio, kuriame Pau
lius gyveno, elevatorium paki
lo iki tre-eziu lubu, ir p-agaliaus 
kambaryje-. Paulius gyveno 
kaip ponas. Jis turėjo vieszbu- 
tyj -du kambarius, miegamaji 
ir svecziams priimt atskira 
kambari, kuriame- Pauliaus 
studija buvo, knyginelis.

— Pauliau, kaipgi in pažin
ti suėjus su savo numylėtinė?

— Asz ja, pažinstu nuo- kū
dikystes dienu, tai yra, nuo to 
laiko, kada mudu drauge lan
kėme augsztaja mokykla. Ji 
yra viena, isz rimeziausiu mer
ginu, isz szimito ju ja viena 
lengva iszskirt. Suprask, jeigu 
ji butu pana,szi kitoms sziu -die
nu merginoms, asz jos nepaise- 
cziau, nežiūrint, nors buezia. in 
ja insimyle-jes, del jos asz ne- 
pamesezia savo tikslą, mokyk
la, negi p-rieszincziausi savo tė
vu valia, bet del jos dabar vis
ką, atidedu in szali.

Jonas galutinai -persitikrino 
kad jo draugas isztikruju ne
perkalbamas tai priėjės pada
vė jam ranka ir tarė szypsoda- 
masis:

— Buk linksmas, Pauliau! 
Asz linkiu tau daug laimes jų
dviejų busineziame gyvenime, 
tik gaila, kad asz negalėsiu da- 
lyvaut jųdviejų sutuoktuvini 
pokylyje.

Paulius suspaudė Jono ran
ka ir nenoromis nusiszypsojes 
tarė:

Mielaa mano drauge, -Jo

nai, aeziu tau laibai. Taip man 
labai gaila atsiskirt nuo tavęs, 
taipgi labai Ib-ucziau linksmas- 
jeigu tu galėtum dalyvaut, ma
no su Perle sutuktuviu dieno
je.

— Aeziu Pauliau. Asz ne
turiu laimes, juk žinai, Minne
sota isz czionai labai toli, -dide
le kelione.

Pauliaus tėvas buvo vienas 
isz turtingųjų pagarsėjęs ban- 
k i er ius,' pol it i ka s M inn ea poli o 
mieste, taipgi Paulius Holdren 
priklausė turtingu žmonių 
draugijai, bet jis būdamas mo-_ 
kykloje, draugavo su mokslei
viais isz biednesnio luomo. Jis 
laibai mėgo Joną, jiedu tankiai 
praleisdavo liuoslaikio valan
das drauge.

Buvo jau puse vienuoliktos 
vakare. Jonas rengiesi eit in sa
vo buveine.; Paulius padavė Jo
nui pora pažadėtu knygų, kai- 
poatmineziai jųdviejų draugi
jos, atstisveikino jiedu ir per
siskyrė- ant visados. Dabar Jo
nas liko vienas. Geriausias jo 
draugas ji apleido. Jonas turė
jo daugi draugu mokykloje, bet 
ne vienas isz ju nebuvo toks 
kaip Paulius Holdren.

GALAS

KATALOGAS 
KNYGŲ

Vis! 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 ttprtteftj'iutto, d i del t

knyga, 404 puslapiu, 50o.
No.102— Prakeikta, meilin

gas kriminaliszkas apraszy- 
tnas, 202 pus, 50o.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
lideliu puslapių, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
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 paskkaitymai 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 aprašymas. 119 
puslapiu, 20c. '

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant 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

Nq.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 iri Szvonta Zeme- 
Beda; Tamsnnus prigauna. 5J* 
puslapiu, 20o.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka 
13 puslapiu, 2Oc.

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

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

No.144— Apie Ranka Ap 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Pąszaukt Te 
va Zokoninka Bernadintf. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—Apie Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Įjo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste 
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

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, Nuogalia. 62 pus
lapiu, 20c.

N o.] 55—Szakinis Nedoras 
žydas, Du Draugai. 136 pusią 
piu, 35c.

No.150—Apie Pukte 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-

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

lapių, 20c.
No.158—A p i e Kapitonas 

Stormfield Danguje; Pabege= 
le; Kasgi Isztyre; Prigautai 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

No. 166—Apie Bunns Mal- 
kiaus; Iszklausy ta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Ąima- 
navymai; Eiles; Kokis Budail 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietakai ir Burtai ; ’ Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokio! Knygos

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

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

180%—Kvitu K n y g u t e 
Draugystėms, del Kasieriaue 
nuo Sudėtu Pinigu ant Sdsirin- 
kimu. 25c. «

. NoJ94—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal is» 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padeji 
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jeznso Kristuso 
L5o.

No.197—Grandus 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 groma 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

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

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po sviete 
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 Knygas:

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

Nopamirszldte dadeti 
deszimtuka ekstra del priri im
tinio 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. A.

eilute.se
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(Tasa)

Iszsi gandu si ir dyvydamasi 
mergaite 'žiurėjo iii nepažinsta- 
ma, kuris dabar jai visai ki
toks pasirodė, nei pirmaus. Bet 
szis veik apsimalszino ir ' vėl 
atsisėdės melde mergaites to
linus sznėketi.'

Czia sznekejo apie vargus ir 
bedas, ir kodėl ji nukirpo savo 
plaukus, kad tik .tėvui paga
minti nauja, mundieriu.

Nepalžinstamas pasikėlė, pa
kele ir mergaite, sžtai nuėmė 
nuo jos galvos skara. Ir ežia 
jis pamate skaisczia mergaite 
su trumpais apkirptais plau
kais.

Susigraudino!
;— Be abejones aiszkios 

plauku kasos tamsta labai puo- 
szia ir tamsta teip dide auka 
padarei savo tėvui. Czia tams
tai bus pinigai už tamstos 
plaukus, tikra vertybe! asz tam
stai negaliu užmokėt. Eik da
bar ramiai namon, tamstos tė
vo reikalavimas bus iszpildy- 
fas, apie tai gialvuoju!

Jis jai padavė puliarika su 
auksu, ka, beveik ji bijojo imti. 
NeiSzgalėdama žodžiais pade- 
kavoti, ji tik spaude svetimam 
ranka prie savo lupu ir veik 
iszejo.

Jis dar ilgai nesznekedamas 
SttoV'ejo ir 'žiurėjo in ant savo 
rankos užpuolusiu asza.ru.

Tada sza lines durys atsidarė 
ir. inejo pats gaspadorius krau
tuves. Žemai pasikloniojes, jis 
kreipės prie nepažinsi!amo:

— Dovanokite ’Szviesiausis 
kad teip ilgai turėjote laukti; 
bet visoje savo krautuvėje ga
lėjau rast tik szia kasa, kuri 
jusu pamestai butu lygi.

Antra diena kapitonas Ber- 
gens veikiai žygiavo in d vara. 
Melsti pasimatyti su Cieso
riumi bet jau jam nereikejo, nes 
jau vakar vakare jis buvo ga-

Price $3.00 s,au
COLORS, Red, Black, Green, 
i”' K Blue, Gray, Copper.

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

ves nuo ciesoriaus paties ran
ka raszyta laiszka, kad szian- 
dien pribūtu.

Tai buvo gera, žyme ir Au
guste, kuri vis dar skundėsi 
galvos, skaudėjimu ir galva 
laike drucziai aprisszta, mis- 
lyse dekavojo nepažinstamam”, 
nesą ji intikejo, kad tiktai per 
szi insisznekejima. tėvas gavo 
pasimatymu.

Bet ji to nežinojo, kad ir

Apie Luzernes pavietą ana 
diena nulėkiau, 

Prie vienu duriu 
. sustojau.

S tūbo je szlapuoses sėdė jo, 
Ba isz kitu stabu

Nedęlioje suėjo.
O-gi szirdeles kaip 

biauriai ployojo, 
Kaip tik katra galėjo,
Ant galo per dantis * 

kitus traukinėjo, 
Ir doras merginas 

apkalbinėjo,

i niekti,
Ir per galvas su 

koczelu apteikti,
Bet susilaikau,

Ii’ autobiliu isz ten 
iszpleszkejau.

* * *
Tula mergina ketino 

vyniotis, 
Sžtai nemokėjo žegnotis,

O tu nelaiminga , 
kvailiuke,

Nieko nežinai kaip 
ežiuke.

Nusiduok pas Jaukinus, 
O turės d'žiauigsma 

tevelei,
Ne turės prieglaudes 

seneliai.
Jeigu tokia kvailiuke 

užaugino,
Nei poterėliu neiszmokino. 

Davadnas vyras su 
tokia nesipacziuos, 

Jeigu poterius nemoka,
Bet dažinos!

Ba giaro isz tokios 
' neturėtu,

Greitai su vyru 
apsidžiaugtu, 

Ir in svietą kitur 
iszrunytu.

* * *
Bažnytkiemuosia 

Dievas gyvena,
Bet. jau peozesia
Tai jau gana, 

Kas diena girtuokliauja, 
Niekados nepasiliauja; 
Bobos, mergos ir vyrai, 

O jau ka. iszdaro tos 
bobos,

Tos neapsimaisszŲia 
niekados,

Juk baudžiu ir baudžiu 
visada,

Bet jau apie tai bus
, gana.

Leopoldo tėvai buvo gave cie
soriaus raszyta laiszka.

Pirma syki ji buvo sumela
vusi tėvui, tardama kad ji es
anti gavusi pirm laiko užmo
kesti už muzikos valandas irgi 
Už užsakytus siuvinius. Ji ne- 
iszdryso tėvui sakyti teisybe, 
idant tuomi ji labai Berūpinti.

Ir teip tai kapitonas Ber- 
gens greitais žingsniais ėjo 
dvaran. Neveiziant jo senumo, 
jis dar gana gerai iszžiurejo, o 
ant veido dabar ’žibėjo geresne 
viltis.

Jau jis buvo dvare..Tas pats 
kambario sargas, ka ir vakar, 
ji priėmė ir nuoszirdžiai per- 
ppraszinejo už vakarykszczia 
diena.

Kapitonas ineidamas in Cie
soriaus kambari, jau pamate 
Ciesorių bestovinti. Ciesorius 
su. linksmu veidu davė jam 
ranka, kuria kapitonas nuo
szirdžiai spaude prie savo lu
pu.

— Su tamsta yra neteisin
gai apsieje, taip Ciesorius pra
dėjo, ir tamsta turėjai daug 
nukenteti. Asz turiu ta pikta 
pataisyt, ka tamstai padare 
mano žemesnieje urdninkai. 
Pensija pamažinta yra tik 
tiems aficieeriams, kurie gerai 
gyvena ir yra tarnavę tiktai 
del dailaus mundieriaus, bet 
ne tiems; kurie yra tarnavę po 
teisybei, už tėvynės laba, . o 
kuriems pensija yra reikalin
ga. Pinigais, lobiu asz. galiu 
tamstai atlyginti, bet negaliu 
ant gero nukreipti visus var
gius, kuriuos tamsta esi TszkeiU 
teješ; ir todėl Ciesorius tams
tos meldžia, kad ant jo nepyk
tumei.

— Szviesiausis! Kapitonas 
giliai perimtas suszuko.

Bet Ceisorius laikydamas 
savo ranka jam ant pecziu, 
sznekejo: ,

Tamsta buvai visada geras 
aficierius ir drąsiai koveisi už 
tėvynė, bet nieks tamstai už tai 
neatlygino. Todėl asz, tamsta 
pakeliu in majora ir sziame 
urede su pilna alga galite likti 
paleistu. Bet už tamstos drą
sią. szirdi szia szi'ta!

Tai sakydamas Ciesorius pa
ėmė nuo skuomes ryszeli, isz 
kurio iszeme žvaigžde ir prise
gė prie mundieriaus kapitono’, 
kuris suszuko:

— Teip daug susimylejimo, 
szviesiausis, tiek daug susimy
lejimo! Tame džiaugsme jis

PRANESZIMAS
SKAITYTOJAMS!

Yra tai laibai nesmagu, jeigu 
turime priminėti apie prisiun- 
tima užmokesties už laikraszti. 
Mes negalime inspeti kas ka 
mislina ir ar prisiuns užmokes
ti ar ne, o tuom laik turime su
laikyti.

Arba da ka: daugelis per
maino vieta savo gyvenimo ir 
nepaduoda jokios žinios redak- 
cjjei, o kad ir duoda, tai nepa
deda seno adreso. Kožna s, kat
ras maino adresa, privalo pa 
dėti sena ir nauja adresa, ba be 
to negalime permainyti.

Kožnas skaitytojas turi to 
prisilaikyti, o per tai del mus 
didelei palengvins ir ne turės 
reikalo ruguti.

SAPN0R1US

I
 Su 283 Paveikslai* Į> 

•M^l
160 Puslapiu

8 ool. ilgio, 5% ool. plocilo J 
Luai&Kkina sapna ir ka* , 
ateitoje stosi*. Su priedu / 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksstoe po- 
pieroe virsselinose. :: :: [

Pinigai reikia siusti su ] į 
užsakymu: I,
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liėsoriui po kojų,

bet visu bran-

nesuprasdamas

norejo pulti
bet stzis ji nuo to sulaikė.

Po ko Ciesbrius paėmė nuo 
skuomes pakeli ir graudingai 
balsu tarė:

—į Už tamstos tarnyste no
riu atlyginti, 
giausias, ka ramstai galiu duo
ti, yra. tikras dukters meilesi 
ženklas!

Kapitonas
Ciesoriaus 'žodžiu, paklausian- 
cziai pažiurėjo.

Tada Ciesorius iszpasakojo 
vakarykszti j atsitikima pas 
plauku vertel'ga ir kaip jis te
nai, Ipasisakes esąs krautuves 
užveizdetoju, nuo merginos 
viską dasižinojo.

Jis atidavė tėvui dukters 

Trys Istorijos
-s

Apie Irlanda arba Nekaltyb* 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius Ako Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa.

plaukus. Kapitonas giliai už
gautas, plaukus spaude prie 
lupu ir kalbėjo:

— Mano mieliausias vaike, 
tu del manes aukavei net savo 
plaukus, savo, mergystes gro
žybe. Atleiskite szviesiausis^ 
bet szi’lis yra per pilna 
džiaugsmo!

Ciesorius, paemes jo ranka, 
sake: “Tamsta, majore, esi 
turtingais žmogus: tamstos 
dukters szirdis yra brangus 
perlai.

❖ ❖

Tame pacziame laike Augus
te sėdėjo namieje, vis dar su, 
apriszta galva. Vėl ir vėl ji žiu
rėjo in maža laiszkeli ir nega
lėjo baigti skaityti: Asz tik ka 
pargry'žau, ten buvo ‘raszyta, 
ir siuncziu tau tukstanczius 
pasveikinimu. Asz visados, už
laikau tavo paveikslą szirdyje; 
bet daibar, parkeliaujant, dar 
skaistesnis isžrodo. Mano> my
limoji, gera, nekalta ’mergaite, 
asz tik ka drystu pasakyti tave 
guodėjas! '

Ji nesuprato ka Leopoldas 
sziais žodžiais norėjo pasaky
ti; bet ta ji gana gerai žinojo, 
jog ji da bar į ji dar daugiaus 
myli; negu piymiaus. Teipgi ji 
drucziai tikėjo, kad jis del 
trumpu jos plauku jos nebemy- 
les daugjaus.

Taip užmerkus akis, besap- 
nuodama užjautė, jog kas. ima 
nuo jos galvos skara. Prie jos 
stovėjo tėvas:

—■ Auguste, mano bran
giausias vaike, tu nenorėjai 
kad 'žmones iszjuoktn tavo 
vargsza tęva ir paaukavai savo 
skaisczius plaukus. Isz prie
žasties tavo tokios meiles, asz 
esu laimingas!

Po tam iszįpasakojes, ka gir
dėjo pas Ciesorių, jis baigė:

— Bet argi tu žinai kam 
tu vakar krautuvėje iszpasa- 
kojai savo1 bedas? Tai buvo 
pats Ciesorius, Juozas, II kuri 
seniai norėjai matyti.

Mergina greitai atsistojo; 
bet tame pacziame laike prie 
duriu tapo suskambinta ir se
niai Rodeniai, Leopoldo tėvai,

inejo in trioba. Jie buvo gave 
žinoti nuo Ciesoriaus apie vis
ką ir 'todėl atėjo pas majora 
melsti jo dukters ranka savo, 
sunui. Ir pats Ciesorius, kaip 
daiszkoje raszes, noris tu su
tuoktuvini

-i- Brangus vaikeli, senis 
Rodens užszhekino mergina, 
tamsta, turi turtus augsztesnisi 
už visus brangumynus. Ka 
■tamsta del tėvo paszventei, 
mes viską, nuo Ciesoriaus žino
me. Asz ir mano pati busiva 
laimingi, jei tamsta norėtumei 
tapti musu marczia!

Toje valandoje veik darys 
atsidarė ir Leopoldas inejo 
triobon. Jis priėjo prie Augus
tės, apglėbė ja ir džiaugsmin
gai jai in akis žiūrėdamas, ta
re:

— Augtiste, kad nuo tavęs 
skyriausi, tai tu buvai graži' 
savo szviesio’se kasose; bet jas

paaukavus tėvo meilei, tu man 
esi dar-skaistesne. Ir jeigu-tas 
butu iszgalima, tai mano gsuo- 
done del tavęs virszina mano 
meile, mano szirdis meile bran
gi mergele!

Saules spinduliai, kurie ka 
tik praszvito, mažoji triobele- 
leje, apszviete jaunavedžius, 
kuriuos Ievai laimino.

— GALAIS —

MEILE VISKĄ 
:: PERGALĖJO ::

gUTO labai gražus, saulėtas 
rytas. Saule savospinduliu 

skaistumu pripildė orą kokiu 
tai nepaprastu malonumu. Tai 
buvo Nedėlios rytas. Jonas sė
dėjo prie -raszymo stalelio ir 
paiszeliu braiže popiera, jis 
mokinosi savo lekcija. Kamba
ryje buvo gana drėgnas oras/o 
saulei inkaitinus lange aipsza- 
lasius stiklus, garas nuo langol 
dar labiau pablogino orą Jono- 
kambaryje.

Varpai pradėjo ■ garsiai 
skambint bažnyeziu boksztuo- 
se invairiomis meliodijomis, ju 

-aidas davė gražaus tono mėlio-, 
diju harmonija. Buvo girdėt

JONO ANDRULIO
. . GAMYBOS. . .

'i

Lietuviszki Sūriai!
l

f.

I

I

Jeigu ne, tai užsisakykite, o 
karta paragavę, insitikinsite 
kad,

Tikrai Skanus!
Kreipkite pas savo sztornin- 

ka arba raszykite tiesiog pas:
Michigan Farm Cheese Dairy,

John Andrulis, Pres., 
Fountain, Mich.

“Audrulio Suris
Tinkamiausias!”

pavaiszinimas savo Draugu. 
v J

Del Iszvaziavimuose, Vestu
vėse, ar Kriksztynose, vaiszin- 
kite Sveczius skaniais,

“Andrulio Sūriais!” 
MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc.,

JOHN ANDRULIS, Pres.

FOUNTAIN -i MICHIGAN

Savo skoniu ir kokybe yra žinomi 
Amerikoje ir Kanadoje!

lauke žmones skubinosi in baS- 
nyczia. Jonas pažvelgė in laik
rodi kuris automatiszkai ’skait 
liavo laika; ’buvo jan pnse de- „ 
szimtos. Nejucziomiš Jonas pa
kilo ir užsidegė papirosą; jis 
pradėjo neva jaust koki nera
mumą- ir spareziai žingsniavo 
po kambari.

Varpai paliovė skambinę, 
bet ju aidas dar vis buvo gir
dėt kur tai toli, tarsi pakarto
tina, graudi dainos melibdija 
niūniavo. Jonas in bažnyczia 
nemane eit, jis jau buvo atpra
tęs 'pamokslus bažnyczioj klau
syt.. ....... . i ... -■ ■’ V‘ ■

Kadangi rytas buvo labai 
gražus, o kmhbaryje taip ’ny
ku, szalt.a, tai Jonas sumanė eit 
lauke pasivaikszcziot, tyru oru 
pakvėpuot. Iszejes jis pasilei
do Indianos skersgatviu; mane 
pereit in szali miesto, kur ma
žiau žmonių vaikszcziojo, 
idant jam nekliudytu.

Jonas buvd virsz 24 metu 
amžiaus, jis mėgo mokintis 
žmonių gyvenimą ir t.t. Kuo
met jis priėjo sodną szalyj 
miesto, jis mane atsisėst aut 
suolelio ir praleist valandėle 
laiko tyrame ore. Vejas asz- 
trus smarkiai pute per India
nos lygumas, ypatingai nlio 
Michigan ežero, puses, rodosi 
ji kas trauke linkui miesto. Jįe- 
nas apsisukęs pėrė jo ih Bosdo-u 
gatve ir leidosi linkui miesto j 
Dabar einant jam Bostbuo uly- 
czia prisiminė Bostonas, it Rit
ine gyvenanti Jono kėliato me
tu draugai ir gimines.JPrišiiSjį- 
ne jam pergyventas laifcašVy
tinėje dalyje Amerikos did
miestyje Bostone, gziš priSihii- 
nitnas.Jonui buvo’hr^i^uši’S- 
del, kad jis jaute neva savo te- 
viszke Bostone. Ten Liętiiyi^. 
judėjimas, kuriahb' jik 
daly vavo/ jam at rodė ’kaiS ak- 
t ra Lietuva.’

Thip užsimansteš Jodas jptta- 
eities gyvenimo inąpudžiais 
Bostone, ne nepasijuto kaip 
priėjo vidurmiesti; jis Hutu 
dar ilgiau s svajojęs .apie praei
ti, bet kažinkas paliete jo peti 
ir paklausei

— ‘Kur eini taip anksti?
— Ak, sveikas Paul! Kurgi 

patsai eini, gal in 'bažnyczia? »
— Ne, taip sau bastausi po 

ulyczia, atsake Paul. ' ' \
— Asz taipgi iszejau pasi- 

vaikszeziot tyrame orėj pridū
rė Jonas. “ ‘‘ 7

—- Taip isztikruju gražus 
oras. O ka ar jau pusryežiavai 
Jonai? Jeigu ne, tai ėiva už
kąst. Asz nuo dsžtudniu po. 
miestą vaikszczioju, veik isz- 
alkes jaueziuosi. ‘ . . e j."

Jonas sutiko, nes patsai "bu
vo jau iszalkes. Abudu pėM’Įėi- 
do skersai ulyczia, ir pagdliaiis 
valgykloj. Paulius buvo Ame
rikietis, 'bet Jonas su jiiom bu
vo artimi draugai. Patiliuš už
sakė pusryczius sau ir Jonui. 
Jiedu atsisėdo priesfcakyje prie 
mažo stalelio. Paulius buvo 
augsztas, geltonu plauku, 'tie
sus kaip paprastai daugelis' 
kolegijų atletu, studentu, taip
gi 'buvo malonaus' personalo. 
Jo tėvai pareijo isz Hblamlijos 
todėl Paulius malonini 'buvo 
paveldejes nuo tėvu Euroįiisz- 
kus paproezius, kas jathe' žy
miai apsireisžke, už ■tacMJbnas 
ji mylėjo. t ,, tag

Pradėjus pusryczius, Pau
lius mažai kalbėjo. Jijhas" tfe1- 
mijo savo dranga, mane jis, 
kad Paulius tiktai iszalkes, 
kad taip mažai kalba; kitados 
pas ji kalbos kaip vandens.

(Tw» Aut a pu*l»pift).

asza.ru
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ZiniosVietines
— Per keletą dienas buvo , 

vesingas’ir nepastovus oras. i
— Subatoj pripuola 'Szv. j 

Silvsetro, o Tautiszka Vardi
ne: Genulis. Ir ta diena.: Menu- , 
lio atmaina: Pilnatis. Ta diena 
1938 metuose Prancūzai pa
klausydami Anglijos valdžios, 
uždaro savo rubežiu Ispanams 
ir jokios pageltos; 1789 m., 
Prancūzijos kruvina revoliuci
ja. prasidėjo; 1949 m., Ke’turiu 
Didžiųjų Tautu Ministerial 
baigia savo Konferencija, pa
sitarimus Paryžiuje. Nieko ne
nutarta, nieko nenuveikta. Ru
sija ant kiekvieno punkto prie- 
szznosi.
■ — Buvęs miesto gyvento
jas ir gerai žinomas biznierius 
ponas Pranas Sklera isz Lu
zerne, Pa., pardavė ten savo 
maisto ir minksztu gėrimu 
krautuve ir dabar apsigyveno 
pas Vaitiekus Šklėrius, 328 E. 
Pine uly., mieste.

—■ Vasaras prasidės Nede- 
lioj, Birželio June 21-ma diena 
10:50 valanda vakare.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola penkta. Nedelia po 
Sekminių. Ir Szv. Aloyzo, o 
Tautiška Vardine: Vadulis. 
Ir ta diena: 1945 m., Japonai 
ant Okinawa Salos pasidavė 
per asztuonios deszimts dvieju 
dienu kariavimo; 1877 m., vie
nuolika. “Molly Maguires” bu
vo pakarti Peimsylvanijoje, 
tai yra, trys in Mauch Chunk, 
Pa., it Bloomsburg. Ju tvirto
ve buvo Branchdale, Pa.; 1943 
m., Angliakasiai maimeriaj 
pradėjo savo treczias straikas 
per kara; 1893 m., pirmutines 
automobiliu lenktynes; 1930 
m., Bolivijos valdžia buvo nu
versta; • 1861 m., pirmutinis 
lengvesnis už orą lėktuvas, ba- 
liunas aug-szcziau žemes Ame
rikoje; 1941 m., Italija paskel
bė kara priesz paliauba ir pasi
davimo sutarti su Vokietija.

—- Vasaris.
—■ Panedelyje pripuola Szv. 

Paulino, o Tautiszka Vardine: 
Laimute. Ir ta diena: 1941 m., 
Naciai isz pasalu insiverže in 
Lietuva; 1941 m., Hitleris pa
skelbė kara priesz Sovietu Ru
sija.; 1230 m., Didžiosios Lietu
vos Kunigaiksztis Rimgaudas 
šu savo kareiviais pergalėjo ir 
sumusze du szimtu tukstaneziu 
Vokiecziu; 1940 m., Prancūzija 
su Vokietija pasiraszo pasida
vimo sutarti Compiegne mies
te; 1933 m., Naciai panaikino 
Socialistu Partija Vokietijoje; 
1941 m., Turkai paskelbė kad 
jie nenori pesztis ir pasilieka 
nuoszaliai.

—t. Utarninke pripuola Szv. 
Eliodoro ir Szv. Ženono, o 
Tautiszka Vardine: Blinda. Ir 
ta diena: 1938 m., Naciai pri- 
verezia visus Vokieczius, vy
rus, vaikus, moteris ir mergi
nas dirbti prievartos darbus; 
1946 m., Gen. D. Eisenhoweris 
buvo paskelbęs . kad Naciai 
Gestapo vadas Heinrich Him
leris buvo pasiulines kara 
baigti ir visus Vokiecziu, Na- 

‘ciu armijas pasverti Alijan- 
tams, kad visi sudarytu ben
dra frunlta priesz Sovietus.

— Ponas Vincas A. Donel- /
la, savininkas Donella Electric 
Supply, 228 E. Centre uly., Ma
hanoy City, pranesza buk jisai 
užveda elektrikine szviesa in 
namus, sztorus ir kur tik yra 
reikalinga elektrikine szviesa.

Taipgi parduodu fikszczers pi
giau ne kaip gausite’ kitur. Už
veda varpelus prie duriu, taiso 
elektrikinius prosus ir kito>- 
kius elektrikinius intaisus. At
eikite pas mane jeigu manote 
užvesti, szv i esą. arba permain- 
nyti savo narna pagal naujau
sia sistema, o asz mielai suteik
siu jum kainas, prekes. Apsi
imu iszipildyti didelius kon
traktus. Duokite pirmybia sa
vo tautiecziui, pakol eisate kur 
kitur. Acziu. Su pagarda, 
Vincas A. Donella, telefonas: 
Mahanoy1 City, Nr. I486.

Chicago, Ill. —
Chicagos universitetai, kolegi
jos ’baigė mokslo metus. Tryli
ka Chicagos ir apylinkių aug- 
szltuju mokyklų szi menesi su
teiks szeszis tukstaneziu dip- 
liomu del baigiantiems studen
tams. Didžiausia skaieziu 
2,332 mokslo laipsniu suteiks 
Northwestern Universitetas, 
kurio iszkilmingos baigimo ce
remonijos invyko Panedelyje 
Birželio 1.5-ta diena.

New York, N. Y. —
Nuo sziu meilu pradžios, 
dvideszimts penki maži vaikai 
mirė užtrokszdami nuo Plasti
kiniu maisziu. Tai yra, drabu
žiai ateina isz valyklos, motina, 
nuima plastikini maisza ir pa
deda in szali, o kai vaikas pra-. 
deda žaisti su juo, uždeda ant 
galvos, nutraukia žemyn, po 
tam kvėpuoja prisispaudęs 
prie Plastikines maisza, ir vai
kas už keliu minutū užtroksz- 
ta. Bukite atsargios!

jau

RADO DINGUSI
- EROPLANA

Nelaime atsitiko apie pen
kiolika minucziu priesz penk
ta valanda, po pietų.

Policijantas A. Cristaldi sa
ko, kad kiek jis galėjo dažino- 
ti apie ta nelaime, tai kad drai- 
verys antro automobiliaus, 19 
metu amžiaus Samuel Pollock 
pravažiavo, be sustojimo vieta 
kur jam reikėjo sustoti.

Mokintojo Walsh automobi
lius, to trenksmo buvo nustum
tas nuo vieszkelio in kaina. Jis 
su savo žmona to trenksmo bu
vo iszmesti isz savo, automobi
liaus, bet ju szeszi vaikucziai 
pasiliko automobilyje.

Antro automobiliaus draive- 
rys, Pollock buvo nuveszta in 
ligonine, jo draugai 17 metu 
amžiaus Warren Dunyan, isz 
Oreland; 18 metu amžiaus 
William Foster isz Abington ir 
17 metu amžiaus John Conway 
isz North Hills teip gi buvo nu- 
veszti in ligonine.

Ponia Walsh buvo slauge in 
Misericordia ligonine. Ji buvo 
vaiske per Antra Pasaulini 
Kara, ir buvo pasiekus Leite
nanto liepsni.

Jos vyras yra baigės Villa- 
nova Universitetą. Ji palieka 
motina, keturias seseris ir pen
kis brolius. Dvi seserys 
vienuoles, ir vienas brolis 
advokatas.

BUENOS AIRES, ARGEN
TINA. — Argentinos Laivyno 
eroplanas užtiko, surado din
gusi to kraszto sargybini ero- 
plana, kuris buvo iszskrides in 
Antartika su szesziais vyrais. 
Jis buvo dingės per keturios 
deszimts dienu.

Laivyno eroplano lakūnas 
sako kad jam iszrode, kad visi 
tie to dingusio eroplano vyrai 
yra sveiki ir gyvi.

Tas eroplanas buvo dingės 
Gegužio penkta diena, netoli 
nuo Robertson salos, apie pus
antro szimto myliu nuo Espe
ranza bazes, antartiko dyku- 
suose.

ŽMONA ŽUVO

Vyras, 6 Vaikucziai
Sužeisti

PHILADELPHIA, PA. — ■ 
Szv. Juozapo Kolegijos mo
kintojo žmona žuvo ir jos vy
ras ir szeszi vaikucziai buvo 
sužeisti dvieju automobiliu»su- 
simuszime, nelaimėje.

Žmona, 40 metu amžiaus Po
ne Marie Carroll Walsh pasi
mirė apie penkta valanda, isz 
ryto in Abington Memorial li
gonine.

Jos vyras, 41 meto amžiaus, 
William J. Walsh, mokintojas, 
profesorius Szv. Juozapo kole
gijoje ir jųdviejų vyriausias 
kūdikis randasi pavojingoje 
padėtyje. Vyriausias ju kūdi
kis yra deszimts metu dukrele, 
Marie.

Kitame automobilyje keturi 
jaunuoliai buvo sužeisti, vie
nas isz ju teipgi pavojingoje 
padėtyje.

yra 
yra

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS Generalinio Konsulato 

New York Pajieszkomi 
Asmenys

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

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

SAULE PUBLISHING CO.. 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A.

Lietuvos

Bojažinskas, Mykolas ir jo 
seserys Janina ir Marija.

Bruožai te Domicėlė isz Ticz- 
knnu kaimo, Panevėžio ap. i

Czirvinskas, Jonas ir Juozas 
isz Triduoniu kaimo, Gražisz- 
kiu vals., Vilkaviszkio ap. ■

Gudaitis, Stasys, Antano su
ims, isz Gaigalu kaimo, Vilki
jos v., Kauno ap.

Ignotas, Kazimieras, ii 
duktė Julijona.

Lementa,viezius, Juozas isz 
Ingavangio kaimo, Szilvoto v., 
gyveno Georgetown, Ill.

Medaisza, Charles, gyveno 
Į 8300 Logan St., Detroit, Mich.

Misiukeviczius, Prapas, gy
veno Elizabeth, N. J.

Naujokas, Pranas ir Naujo
kaite Konstancija, Jono vai
kai.

Norbufas, Juozas, Marcijo- 
no suims, su szeimyna.

iPerimskiene, Marija, .jos 
vaikai Jonas, Adele, Aldona, ir 
Elena, gyveno Homestead, Pa.

Petroliunas, Adolfas, gydyi- 
tojas.

Pūkas, Antanas ir Liudvi-

.io

arba pradžia 
SKAITYMORuszkiute, Konstancija ir 

Maryte, viena ju Venczkaus- 
kiene.
. Skiaute, Aleksas isz Klivecz- 
kines k., Panevėžio ap.

St a n ku s, Ant ana s ir Pra na s, 
Kazio suims, isz Kurmiu k., 
Szveksznos vai.

Stundžia, Vincas, Jurgio- sū
nūs isz Pavarlio kaimo, Tau
ragnu v., Utenos ap.

Vaitkeviezius, Jonas, žmona;. 
Vincenta, vaikai, Juozas, Vy
tas, Anastazija, Natalija ir 
Stase isz- Žadgailiu kaimo, 
Tauragės ap.

Zygmantas Jurgis, Jono ir 
Marijonos Brokaites sūnūs, isz 
Oszkabaliu kaimo, Bartininkų 
valsz., Vilkaviszkio ap. >

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in: Consulate Gene
ral of Lithuania 41 W. 82nd St. 
New York 24, N. Y.

.. .ir...
RASZYMO

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

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

Bet tie, kurie apie tokius daly
kus žino ir supranta, sako, kad 
reiketu susprogdinti kelis mi
lijonus atomirliu ar vandenilo 
“Hydrogen” nombu, tik per 
kelis laipsnius* pakeisti orą.

Ne tiek tas triesus oras, kiek 
tas vejas dauguma musu ka
muoja.

Tas vejas daug iszkados yra 
padaręs, bet dar daugiau szpo- 
su yra pridirbęs: beisbolinin- 
kams beda bo;le sekti; eropla- 
nams beda ant nustatytos vie
tos nusileisti; žmones nežino 
kaip rengtis, ka vilkėti per to
ki nepaprastai viešu ir audrin
ga orą.

Mikeviczaite, Marija ir Be
gina.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa

Jeigu Permainote
Savo Adresus 

Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja 
in kitus miestus del apsigyve
nimo ir geidžia “kad jiems 

eitu be pertraukos, 
adresus tai

Skaitykit “Saule

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

IR VIS DAR SZALTA

ATSIMINK! Mielas Skai 
tytojai, kad nuo tavęs priklau
so “Saules” ateitis: Ar ja skai
tysi, ja indomausies, ar laiku 
atsilyginsi, ar ja paremsi!

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

PLATINKIT!

ŽYDU TIKYBOS
Labai užimanti apysaka 

Per paczta, 25 Centai 
Saule Publishing Company,
Mahanoy City, Pa., U.8.A.

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.

M-M- *•**>(-**

Talmudo Paslaptys”

Pirkite U. S. Bonus

APIE MOTERE

COYLE BROLIAI 
SUSIKIRTO

nuvesztas in Szv. Luko ligoni
nėje jis pirmiausia patelefona
vo savo žmona, 45 metu am
žiaus Pone Thelma, pasakyti 
jai kad jis dar gyvas.

Coyle broliu viso kraszto po- 
licijantai dabar jieszko už nu- 
žudinima policijanto Kane, ku
ris buvo penkis sykius per- 
szautas.

Tiedu broliai dabar gal be 
pinigu, nes jiedu apvogė maža 
sznapso ir degtines sztora ant 
tarp keturios deszimts ir pen
kios deszimts doleriu. Jiedu 
pabėgo su automobiliu, kuris 
turėjo Pennsylvanijos laisnius.

Vienas isz tu Coyle broliu, 
Vincas, tik neseniai buvo pabė
gės isz vaisko, isz Buzzards 
Bay, apie dvideszimts myliu 
nuo South Middleboro.

Philadelphijos policijantai 
sako kad nei vienas nei kitas 
isz tu broliu buvo kada nors 
pirmiau suaresztuotas. Teipg-i 
ir FBI policija sako kad jos 
agentai nieko apie juos nebe
žino.

“Saule 
kada maino savo 
tegul neužmirszta paduoti ir 
savo sena adresa kur kitados 
gyveno, nes kitaip negalėsimo 
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 Acžiu!

MIDDLEBORO, MASS. — 
Policija pranesza, buk William 
Coyle, 22 metu amžiaus likos 
mirtinai nuszautas per polici
ja, o jo brolis John Coyle, 24 
metu amžiaus pasidavė polici
jai, suaresztuotas ir dabar ran
dasi kalėjime.

Motore yra žiedu gyve
nimo isz kuriu buna vaišius — 
vaikai.

— Jeigu mergaite duodasi 
bueziuotis tai yra pagrabinis 
marszas jos nekaltybes.

— Moteres norėtu būti do
ros bet nepergaletos.

— Ne tieji ilgai gy vena ku
rie tik ilgai gyvena, bet tieji 
kurie dorai gyvena.

— Viską, ka darome, leng
vai padarome.

—- Didžiausius skarbus bei 
paezedumo greitai iszleisime.

— Kas turi tykumą, gyve
nimą sau prailgina.

— Už visas ka žmones pri
valo mylėt tykumą ir kuriu vi- 
suomeniszki ir privatiszki ru- 
peseziai ir erigelei neineiti- 
neja.

— Jeigu motere galėtu su
laikyt savo liežuvi tai turėtu 
daugiausia, pajiegu už visus 
sutvėrimus.

del netikėtu veju ir viesulu isz 
Vakariniu krasztu.

Kai kurie žmones savotisz- 
kai spėja ir aiszkina, kad tos 
sprogstnaczios atomines bom
bos visa musu orą sumaisze.

SKAITYKIT




