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Virszininkai Protestuoja Žingsnis In Kara Ar In Taika

Generolas Mat. B. Ridg
way, (po kaire), Armijos 
Sztabo virszininkas, ir Ar
mijos Sekretorius, Robert 
T. Stevens, Vaszingtone, 
aiszkina Kongreso Karisz- 
kai Komisijai, koks pavojus 
musu krasztui gresia, jeigu 
mes dabar sumažinsime sa
vo vaiska, kaip Prezidentas 
Eisenhoweris yra nutaręs 
padaryti.

Isz Amerikos
MES REMIAME

KOMUNISTUS
__ i

MILWAUKEE, WIS. —
Senatorius Joseph McCarthy, 
per prakalbas per vakariene, 
kalbėjo in pusketvirto szimto 
biznierių ir sake kad mes nega
lime ilgai gyventi sykiu su ta 
raupsotoju liga, Komunizmu. 
Jis stacziai sake kad musu val
džia Vaszingtone, galėtu, jei
gu tik ji norėtu ar iszdrystu, 
isziandien pareikalauti kad tie 
Komunistai Kiniecziai paleistu

Senatorius Joseph McCarthy

įkuo greicziausia visus tuos Ko
munistus nuszluoti nuo szio 
įsvieto.

Jis sake kad tokis pareikala
vimas nebutu karo paskelbi
mas, nes Kiniecziai jokiu budu 
neiszdrystu pasistoti priesz 
mus. Jis sake kad mes be vieno 
szuvio galėtume kad ir szian- 
dien paklupdinti Komunistisz- 
ka Kinija. Viskas ka mes turė
tume padaryti, tai pasakyti vi

Kongresmonas Carl Vin
son, Demokratas isz Georgia 
iszklauses szitu Armijos va
du, piktai puoliesi ant visos 
Vaszingtono Administraci
jos, kad ji, Kongreso nesi
klausus nutarė taip musu 
vaiska sumažinti. Jis sako 
kad nei Prezidentas Eisen
howeris, nes visa Adminis
tracija nėra ingaliota taip 
daryti, be Kongreso žinios.

siems musu alijantams, neva 
draugams, kad jie nei cento ne
duotu Azijos krasztams, ypa
tingai Kinijai. Kinijos pramo
ne, pirm negu saulute nusileis
tu ta diena, pakriktu, be musu 
paglebos.

Sen. McCarthy toliau aiszki-
no, kaip musu krasztas visai už 
dyka padovanojo szeszios de- 
szimts milijonu doleriu, Yugo- 
slavijos bosui, Tito, kuri tik 
diena pirmiau vaiszino Rusi
jos Malenkova. O tas Tito tuos 
pinigus pasiuntė in Burma, 
kuri kariauja priesz Thailand. 
O mes tuo paežiu sykiu pasiun
tėme baisiai daug ginklu in 
Thailand, kad ji galėtu atsilai
kyti priesz Burma. Tai tikrai 
kvailas dalykas. Musu pinigai 
kariauja priesz musu ginklus!

Sen. McCarthy toliau intare 
viena Demokrata Senatorių, 
sakydamas kad tas Senatorius 
gavo apie tris szimtus doleriu 
nuo Komunistu partijos vir- 
szininko.

PRASZO PAGELBOS 
MAINIERIAMS

Mainos Apsemtos
Vandeniu

WASHINGTON. D. C. — 
Vidaus Reikalu Sekretoriaus 
pagelbininkas, Felix A. Worm- 
ser ragina Senato Vidaus Rei
kalu komisija greitai suteikti 
labai reikalinga pagelba kietos 
anglies mainieriams, kur daug 
mainu dabar beveik visiszkai 
užsemtos vandeniu.

Yra investa byla kad Vasz
ingtono valdžia tuojau^ pa
skirtu asztuonis milijonus ir 
penkis szimtus tukstaneziu do
leriu, ir kad paskui Pennsyl- 
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Amerikiecziams Nėra 
Kelio Atgal Tolimuose 

Rytuose
WASHINGTON, D. C. — 

Keturios deszimts dvi minutes 
po asztuoniu, isz ryto Sausio 
(Jan.) dvideszimts devinta 
diena, Prezidentas Eisenhowe
ris neatszaukiamai nustatė 
Amerikos kelia Tolimuose Ry
tuose. Ar tas kelias ves in tai
ka ar in kara, tik ateitis 
pasakys.

“Patvirtinta, Dwight D. Ei
senhoweris, Vaszingtonas, D. 
C., 29 Sausio 1955m., 8:42 vai., 
ryte.” Tai buvo toks trumpas 
praneszimas, kuris pasiuntė 
visa musu Septinta Lavi-yna 
priesz Komunistus, iszveszti 
apie penkios deszimts tukstan
eziu žmonių isz tu salų kurios 
yra dabar Komunistu apsup
tos.

Septintos Laivynas ne vie
nas szita darba pradėjo. Tuks- 
taneziai Amerikos kariszku 
eroplanu sukinėjosi padangėse 
ir sergėjo musu laivus. Keli 
kiti kariszki Amerikos eropla- 
nai su szimtais kariszku ero
planu skubinosi in ta vieta 
Septintajam Laivynui in tal
ka.

Ir taip prasidėjo iszvežimas 
gyventoju ir armijų nuo Tądi
en Salos.

Komunistu Kiniecziu kara- 
bini, armotai ir kariszki ero- 
planai prie kranto tupėjo ir 
lauke, bet neiszdryso Ameri
kiecziams pasiprieszinti. Da
bar Quemoy ir Matsu Salos 
yra po Amerikos Septinto Lai-

“ISM” laivas isz Tachen 
Salos atveže in Keelung, 
Formosa daug žmonių kurie 
bėga nuo Komunistu. Tuks- 
taneziai žmonių dabar 
kraustuosi isz keliu salų, ku
rias Komunistai yra apsupę. 
Amerikos Septintas Laivy
nas yra iszvežes daugiau 
kaip trisdeszimts tukstan
eziu žmonių, kuriu tarpe bu
vo daugiau kaip puse tiek 
kareiviu.

| vyno sargyba, ir tai buvo paša-1 
kyti Kinijos Komunistu Pre-

į zidentui Chou. Nors jam tai 
baisiai neptinka, bet jis neisz- 
drysta vieszai pasiprieszinti.

Nors Kinijos laikraszcziai 
ir radijas visaip grasina ir 
grūmoja, bet Komunistiszka 
valdžia Kinijoje dabar tyli.

j Komunistai Kiniecziai da-' 
bar jau susiprato kad jie pra- 
kiszo labai gera proga inlysti 
iri Tautu Sanjunga, kai jie tai 
Sanjungai vieszai pasiprieszi- 
no.

Dabar eina gandai kad tie 
Komunistai Kiniecziai steng
sis, per Indijos Nehru vėl insi- 
gerinti Tautu Sanjungai ir vėl 
stengtis tenai inlysti. Už tai 
dabar eina gandai kad tie Ko
munistai paleis visus Ameri
kos lakūnus isz nelaisvės, kad Į 
tik jie galėtu vėl draugiszkus ’ 
santykius užvesti su Tautu 
Sanjungos vieszpatystemis.

Nors Komunistai Kiniecziai į 
baisiai drąsiai szoko ir grumo- Į 
jo,šaky darni kad jie nepaiso ir 
nesibijo Amerikos vaisko, bet 
kai musu Septintas Laivynas 
pasirodė visai prie pat Kinijos 
kranto, nei vienas szuvis nepa
sigirdo isz tu drąsuoliu Komu
nistu.

Amerikos kariszki eroplanai 
diena ir nakti po padanges, net 
virsz paezios Kinijos jieszkojo 
kad kas su jais susikirstu, bet 
nei vienas Komunistiszkos Ki
nijos eroplanas neiszdryso pa
sirodyti.

Kiniecziai Komunistai gerai 
žino, kad jeigu jie ir pirma mu- 
szi, pirma susikirtima su Ame- 
rikiecziais ir laimėtu, jie nega

Laivas isz Tądien Salos

Isz pradžių, Kiniecziai 
Komunistai grasino szauti 
in musu Septinto Laivyno 
laivus, jeigu jie tik pasiro
dys prie Kinijos kranto, bet 
kai tie musu laivai pasirodė 
ir kai musu kariszki eropla
nai tuos musu laivus lydėjo, 
tai nei vienas karabinas, ar- 
mota nuo Kinijos kranto, 
nors jie Lutu gale j e labai 
lengvai musu laivus pa
siekti. Musu laivams buvo 

lėtu ilgiau kaip viena menesi 
toki kara vesti priesz m^us. Nes 
jiems trūksta fabriku, pramo
nes, pinigu, trūksta ir gerai 
iszlavintu karininku ir lakunu. 
O kas dar svarbiau, Kiniecziai 
Komunistai gerai žino kad 
jiems trūksta maisto. O Ame
rikos Septintas Laivynas galė
tu in viena diena nukirsti visus 
Kinijos susisekimus su kitais 
krapštais del pramones ir pre
kybos. Jeigu mes negalėtume 
tuos Komunistus ant karo lau
ko ar padangėse ar ant mariu 
sumuszti, mes juo badu izsma-' 
rintume, nukirsdami visus ju 
susisiekimus.

GRAŽI KOLEGISTE
NUŽUDYTA

NEW YORK, N. Y. —
Jaunos kolegistes pusnuogis 
lavonas buvo surastas prasta
me kambaryje ant Lower East 
Side, New York. Jauna dvide
szimts keturiu metu amžiaus 
kolegiste, Anne Yarrow, buvo- 
net keturios deszimts sykiu su
badyta su dideliu peiliu ir pas
kui pasmaugta.

Policijantai sako kad ji ežia 
buvo per deszimts dienu apsi
gyvenus, pasislėpti nuo savo 
draugo, “Boy-Frento” su ku
riuo ji buvo susipeszus.

Jos drauge, Herta Payson, 
dvideszimts keturiu metu am
žiaus sekretorka, su kuria ji 
buvo ežia apsigyvenus, užtiko 
jos sužalota ir sukapuota lavo
ną, kai ji sugryžo isz trumpos 
keliones in South Carolina.

Policijantai sako kad jie bu- 

insakyta atsakyti su visais 
savo karabinais anuotais jei 
gu tik kuris Komunistas pa
rodys.

Szitas vienas invykis pa
rodo kad kai tik Amerikos 
vaiskas pasirodo su savo 
ginklais, Komunistas Kinie
cziai nutildsta. Jie baisiai 
drąsus kai kiti tyli, bet grei
tai nosis pakaria kai kas ki
tas jiems tik kumszti paro
do.

Nori Pakelti Algas

Admirolas Arthur Rad
ford, (po kairei) Pirminin
kas Karo Sztabo ir Apsau
gos Sekretorius Charles E. 
Wilson pasikalba ir pasita
ria, pirm negu jiedu nuėjo 
in Kongreso Kariszku Rei
kalu Komisija, Vaszingtone, 
kur jie inteike savo pareika
lavimus, kad Administracija 

vo girdeje moteriszkes spiegi
mą apie treczia valanda isz ry
to. Szviesos dar vis dege tame 
kambaryje, kai ta nužudyta 
mergina buvo užtikta.

Buvo dažinota kad ji buvo 
stengusi paszaukti savo tęva in 
Californija, ta vakara, bet ne
galėjo jo priszaukti ir papra- 
sze telefono darbininkes vė
liau stengtis pasiekti jos tęva.

Daktaras ir policijos Kapi
tonas William Schanble sako 
kad jie dar nėra mate tokios 
baisios žmogžudystes New 
York mieste. Daktaras spėja 
kad ta mergina buvo pirmiau 
szio užpuoliko iszniekinta, ir 
paskui pasmaugta ir subadyta.

GAISRAS CHICAGOS
VIESZBUTYJE

25 Žuvo; 15 Sužeista

CHICAGO, ILL. — Gal dau- 
giau kaip dvideszimts penki 
žuvo baisiame gaisre, kai val
katų vieszbutis, kotelis, užsi
degė. Ta nakti luvo baisiai 
szalta, kad net vanduo ugnia- 
gesiu paipose užszalo.

Daug vyru iszszoko pro lan
gus Lz treczio augszto. Ta 
nakti tenai nakvojo apie, trys karo to traukinio dar ir dabar 
szimtai vyru, kur yra kamba nesurado toje upeje. Geležin-
riu tik del apie dviem szimtam. kelio kompanija nėra dar pa-

Tokiu vieszbucziu didžiuose skelbus ar kas tame traukinio
miestuose daug randasi, kur 
valkatos, girtuokliai ir biedni 
dykaduoniai gauna nakvyna 
už puse dolerio ar pigiau.

Tcny Dykes, kuris ta lauži 
pri'iuri, sako kad jis pamate 
kaip szeszios deszimts septy
nių metu amžiaus Joe Armata- 
zo, ant pirmo augszto kamba
ryje, staiga užsidegė kaip ko
kia žvake.’ Jis spiegdamas pra
dėjo bėginėti ir szauktis pagel
tos. Keli kiti stengėsi ji užge- 
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pakeltu, padidintu algas ne 
tik karininku, bet ir karei
viu. . Sekretorius sako kad 
visiems kitiems algos buvo 
keletą sykiu pakeltos, sulyg 
pragyvenimo brangumo, bet 
kad karininkai ir kareiviai 
dabar per mažai gauna ir vi
siems jiems algos turėtu Luti 
pakeltos.

.GRŪS SNIEGAS

Daug Nelaimiu Ant
Vieszkeliu

K

MAHANOY CITY, PA. — 
l abai netikėtai visa szia apy
linke užklojo keliu coliu snie
gas ir pūgos. Daug draiveriu 
nebuvo prisirengė ir neturėjo 
lenciūgu ir taip nemažai nelai
miu atsitiko ant invairiu viesz
keliu.

Valstijos policijantai per ra
diją visus perspėjo nevažiuoti, 
jeigu nėra tikro reikalo ir jei
gu jie neturi lenciūgu del save 
automobiliu.

Daug vieszkeliu, apart snie
go, Luvo ledu nukloti ir snie
gas ta leda dar labiau nuslidi
no. Autobusai, taksės ir trau
kiniai beveik visur važiavo, 
bet visi jie buvo gerai prisiren
gė tam sniegui.

Apie tuzinas žmonių buvo 
sužeisti dvejose traukiniu ne
laimėse. 9

Iri Augusta, Maine greitas 
Maine Central traukinys nu
krito in Kennebec upe. Vieno

kare žuvo toje nelaimėje ar ne.
Tas traukinys, iszvažiaves 

, isz Portland, Maine, buvo jau 
keturios deszimts penkias mi- 
nutas pasivelines, ir gal grei 
tai važiavo kai ta nelaime atsi
tiko.

In Sauk Centre, Minnesota, 
kitas greitas traukinys, Wes
tern Star, važiuodamas isz Se- 

‘ attle in Chicago, nubėgo nuo 
begiu, Geležinkelio kompani- 

' ja sako kad szaltis viena riele 
i iszmete isz eiles.
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Kas Girdėt
Nors mes skaitome ir girdi

me kaip beveik visur darbinin
kai yra atleidžiame isz darbu ir 
ka daug" žmonių dabar neturi 
darbo, bet mums 'žinios1 ateina 
isz Repiiblikonu Vaszingtono, 
kad viskas tvarkoj, kad fabri
kantai sziais metais geriausia 
bizni varo, kad visi visko ir 
viską perka ir kad sztorninkai 
viską parduoda.

Kieno ežia teisybe ? Mes per 
trumpo proto 'suprasti.

Mažesniu automobiliu kom
panijų fabrikantai atpigino sa
vo automobilius, kai kurie at
pigino tuos automobilius apie 
pustreezio szimto doleriu.

Fordo automobiliu straikos 
Kanadoje, užsibaigė po szimto 
deszimts dienu. Cz.ia apie asz- 
tuoni tnkstaneziai darbininku 
sugryžo in darbus kai kompa
nija sutiko jiems algas pakelti 
apie keturis centus ant valan
dos.

Ateina žinios isz Bostono 
kad. biznis sziais metais net de
vintu procentu geresnis negu 
bet kada yra buvęs. Bet keli 
musu pažystamieji parvažiavo 
in mainas isz Bostono, už tai 
kad jie buvo pravaryti ar at
leisti isz savo darbo.

New York miesto biznieriai 
įpranesza kad biznis negalėtu 
būti geresnis. Bet mes ana san- 
vaite patemyjome keliuose 
kliubuose ir saliunuose, New 
York mieste, kad dauguma 
kostumeriu geria tik alų, ir ta 
aluti nemaukia, bet tik. siurbia 
kad. ilgiau galėtu pratęsti ta 
deszimtuka.

'Chrysler automobiliu kom
panija skelbia kad ji yra pra
leidus daugiau kaip szimta mi
lijonu doleriu ant savo nauju 
ir naujos mados Chrysler au
tomobiliu, kaip Chrysler Im
perial, Chrysler New Yorker, 
De Soto, Dodge ir Plymouth.

Dauguma kolegijų ir univer
sitetu dabar ima pabranginti 
savo studentu insiraszymo ir 
mokiuimosi kasztus.

Daug Seminarijų, kur jauni 
vyrukai mokinasi ant Kunigu 
dabar yra atpiginę savo kasz
tus, kad prisitraukus daugiau 
paszaukimu. Dabar visur trum
pa ir trūksta kunigu, misijo- 
nieriu ir vienuoliu.

Del pabudavojimo nauju na
mu New York mieste, valdžia 
praeitais metais praleido ketu
ris szimtus ir szeszios deszimts 
devynis milijonus doleriu-, kad 
tik davus darbus kitiems. Bet 
vis randasi tnkstaneziai darbi
ninku be darbo.

Ant uostu valdžia, New York 
mieste yra praleidus viena mi
lijoną ir viena szimta tukstan- 
cziu doleriu per mažiau kaip 
vienerius metus. Bet vis daug 
darbininku neranda darbo.

Daug musu jaunųjų vaikezu 
ir raergaicziu, kurie dar tik 
mokyklose, dar tik pienburniai 
dabar yra susitvėrė in drau
gystes kuriu tikslas yra tik nu
sidėti, prasikalsti ir paleistu
vauti.

Dabar ant televizijos ir ant 
niuving pikczieriu, merginos ir 
'bobos nerodo mums savo anda- 
rokus ar sukneles, bet savo 
gražias ir trumpas ir siauras 
kelnaites. '

In Seattle miestą, Vaszing
tono valstijoje sztorninkai gi
riasi kad per Kalėdas jie pada
re biznio už daugiau kaip tris 
milijonus doleriu. Bet tai gali
ma būti už tai kad keturiu me
nesiu >straikos užsibaigė kaip 
tik priesz Kalėdas, ir žmones 
pradėjo pirktis daug* daigtu 
kuriu jie neiszgalejo pirktis 
per straikas.

" • » - " ■
Automobiliu fabrikantai sa

ko kad jie tikisi sziais metais 
parduoti daugiau nauju auto
mobiliu negu jie kada pirmiau 
yra pardavė. Bet jie nenori pa- 
aiszkinti kad dauguma tu au
tomobiliu yra perkama ant 
dvieju metu ar ilgiau, ant isz- 
mokesczio.

Pypkes Durnai

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

-------------------- /

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydami aiszkina kad jie 
jokiu budu negali galas su galu 
suvesti.

“Saules” redakcija nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

Bet, už tai “Saules” redak
cija labai gražiai praszo visu 
“Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
luoja ant laiko užsimokėti.

Pirmiau “Saules” redakci
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome ‘ ‘ Saule ’ ’ kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, ‘‘bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!”

Už tai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai praszo- 
me priesz laika, ar nors ant lai
ko už “Saule” užsimokėti, kad 
mes galėtume jums “Saule” 
vis siuntinėti.

Daug laikraszcziu yra instei- 
go taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszčzio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.”

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas,” mes galėtume “Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti!

reiszkia 65% daugiau negu bu
vo 1950 m. Maisto reikalavimai 
bus didesni, turėsime ins'teigti 
daugiau pradiniu ir auksztes- 
nio mokslo mokyklų; jie reika
laus daugiau visokiausiu spor
to inrengimu ir parenkamų.

Ir su padidintu gyventoju 
skaieziu 1965 m., turėsime 78 
milijonus darbininku, 10 mili
jonu daugiau negu dabar. Nors 
ir darbininku skaiczius per pe
reitus penkis metus padidėjo 
net per 700,000 kas met, meti
nis ipadidėjimas nuo 1960 m., li
gi 1965 in., bus apie 1.2 mil.

Tik kaimu gyventoju skai
czius vis puola, ypacz nuo an
tro pasaulinio karo. 1954 m., 
mažiau negu 22 milijonu Ame
rikiecziu gyveno ant akiu, 
reiszkia per milijonu mažiau 
negu pereitais 15 metu. Karas 
ir depresija gali žymiai pakeis
ti pranaszavimus del tautos vis 
auganezio gyventoju skaiczius, 
bet iszskiriant tokias baisas at
sitikimas galimas daigias kad 
per sekamus deszimt metu 
Amerikoje bus 30 milijonu 
daugiau žmonių. — C.

GYVENTOJU SKAI- 
CZIUS SPARCZIAI 

AUGA

Iszrodo kad in Los Angeles 
miestą California, darbininkui 
geriausia. Czia, rodos, yra ga
na darbo, gana vietos visiems 
darbininkams. Bet ateiviui ne 
ragaiszius. Atvažiavęs in Los 
Angeles miestą, darbininkas 
turi iszgyventi mažiausia tris 
•menesius, pirm negu jis gali 
darbo praszytis. O kad ir ga
vės dauba szitame, Los Ange
les mieste, darbininkas tuoja.us 
pajunta kad pragyvenimas, 
randa ir maistas pasžieliszkai 
brangus. Daug uždirbi, bet dar 
daugiau praleidi. '

Amerikieeziai, New York 
mieste, per szeszias dienas pri
sipirko General Motors auto
mobiliu už daugiau kaip viena 
milijoną doleriu ir beveik visi

Tavęs Pasiilgom
Tavęs pasiilgom mes meilioja,
Tavęs isztroszko musu 

szirdys!
Vien ateitis mumis viliuoja,
Kurios laisvi jau žengsniai 

girdis,
Ateis, kai saule ji auksine
Nuszvies tuoj debesius 

juodojus,
Ir tavo nebekas krutinę,
Negresz, jau tau gaisus 

pavojus,
Nuvargę prie tavęs mes 

gryszim,
Tu mum tvirtu jiegu priduosi,
Prie tau mes szirdys meile 

ryszim,
Ir tu jau musu skriaust 

neduosi.

Philadelphia, Pa. —
Garsioji musu viengente-te- 

vynaine isz New Yorko, ponia 
Prane Lapiene, vienai ežia Lie
tuviu szeimynai pastarojo lai
ku, isz saulėtos Kalifornijos 
Palm Springs1’o ant labai gra
žios, tiesog žavejanczios atvi- 
virutes taip parasze: “Prisi
menu jus leisdama, žiema 
Žvaigždžiu Rezorte ir siuncziu 
juras geriausius mano linkėji
mus.” Prane Lapiene. K.V.

' SKAITYKIT
“SAULE” -ta

Dabartiniu metu Suvienyto
se Valstijose yra apie 163 mili
jonu vyru, moterų ir vaiku. 
Trylika milijonu daugiau negu 
buyo priesz penkis metus. Tik 
pereitais metais gyventoju 
skaiczius padidėjo net 2.8 mili
jonu. Ir jeigu gyventoju skai
czius taip augs, galime tikėti 
kad 1965 m., bus apie 190 mili
jonu Amerikiecziu.

Svarbiausia to priežastis yra 
staigus pokarinis ‘baby boom’. 
Kas met nuo 1950 m., gimimu 
norma kiekvienais metais didė
jo — 1954 m.,- net 4.1 milijonu 
kūdikiu gimė. Auksžtas gimi
mu .skaiczius yra paaiszkina- 
mas tuo, kad vis mažiau žmo
nių pasilieka viengungiais ir 
yra mažiau bevaikiu moterų ir 
taipgi reikszminga kad veda 
jaunesni ir szeimynos dabar 
turi daugiau vaiku.

1965 m., turėsime apie 17 mi
lijonu žmonių 65 m. amžiaus ir 
seniau, beveik du syk tiek kiek 
buvo 1940 metais. Senesnio am
žiaus žmones pradės daugiau 
keliauti, jieszkos invairiu pasi
linksminimu ir jiems reikės 
mediciniszkos pagelbos ir pen
sijos turės būti jiems mokomos 
ekonomiszkesnei senatvei.

Del auganezios giminiu nor
mos 1940-tais ir 1950-tais me
tais galime tikėti turėti 36 mi
lijonu berniuku ir raergaicziu 
nuo 10 ligi 19 metu 1965 m., tai

GERBŪVIS
AMERIKOJE

GUDRAS PIEMENE-
LIS ARBA NARSUS

JONAS

Maskvoj, darbininkas užsi
dirbti pinigu naujam kostiu
mui turi dirbti szesziolika kar
tu ilgiau negu darbininkas 
New Yorke nesenei pranesze 
US Darbo Departamentas. Isz 
vilnos kostiumas Sovietu sos
tinėj kainuoja net 1,100 rubliu 
ir Rusas turi dirbti 47 dienas 
tiek pinigu užsidirbti. Ameri
kietis, darbininkas New Yorke 
gali in tris dienas užsidirbti 
pinigu nusipirkti kostiumą. 
Nepirkti kostiumą savo žmo
nai Rusa,s darbininkas privalo 
dirbti asztuonias kart ilgiau 
negu Amerikietis. New Yorkie- 
tis per 21 vai., užsidirba pini
gu savo žmonos kostiumui, bet 
Rusas 22 asztuoniu valandų 
dienas.

Toki dalykai nuvaizduoja 
skirtumą, tarpe standartu Ru
sijoj ir Amerikoj. Netik kad 
Amerikietis darbininkas dau
giau uždirba, bet kas svarinau, 
jis gali dirbti kur nori ir kada 
nori, szitokios teises nėr už ge
ležines uždangos1.

Bet negana mums raszyti 
apie tokius skirtumus savo 
draugams ir giminėms in Už
sieny, daug svarbiau pradėti 
raszyti kad mes pasidaliname 
visokius gerumus su kitais. Pa
minėkime Marshalo Plana, 
Point Four ir kitas ekonomines 
pagelbos programas kuriu in- 
tekme jau jaueziame visame 
pasaulyje. —C.

Washington, D. C. —
Liet u vos Nepriki ausomy'bes 
paskelbimo 37-niu metu sukak
ties proga, Amerikos Lietuviu 
Tarybos pastangomis, du Ame
rikos Lietuviai dvasiszkiai, 
Pralotas Jonas Balkonas ir 
Pralotas Pranas Juras atkalbos 
invokacijas Atstovu kamba- 
ruose Senate. Pralotas Juras 
invokaci’ja atkalbės Vasario 
(Feb.) 16-ta. diena Atstovu 
kam’baruose rytinėje susirinki- 
kinie, o Pralotas Jonas Balko
nas invokacija atkalbėjo Sena
te, Vasario 15-ta diena, nes Va
sario 16-ta diena Senatas nepo- 
sedžiaus. Kongresmonas Ray 
Madden isz Indianos valstybes 
praszo Atstovu kambaruose 
skirti viena valanda laiko Lie
tuvai pagerbti.

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

su garbe, nunesze in karaliszka 
karieta, o daktaras ka grei- 
cziause Užsiėmė gaivinimu jo. 
Kai]> ilgai buvo apalpime ir 
kas įsu juo dėjosi tame laike, 
nežinojo, o kada atsikvotejo, 
pasiregėjo karietoje, glebi je 
karalaites ir Jare tykiu balsu:

— O kaip gerai miegojau!
— Ej, nemiegojai, narsus 

kareivi, ne, atsake karalaite, 
buvo tai mirtinas miegas, 
nes tiktai stebuklu Dieviszku 
ir gydintojaus pabudai.

Czion visa atsitikima apsakė 
jam ba jisai nieko nežinojo. 
Dabartės atsiminė ka priesz 
valanda, daro. Pasakė jiems, 
jog didelis laikas atsitolini 
jam, ba turi daug svarbiu rei- 
lu, kurie jam nevelina užtrukt. 
Kada tai pasakė, karalius, ka
raliene ir karalaite labai nulin
do, o karalius jam staeziai pa
sako, jog ji neleis, priverstiniai 
paims su savim, priek tam pri
žadėjo jam savo duktere už pa
ežiu, o su ja ja ir visa karalysta.

— Tai negali but, atsake 
Jonas, asz turiu keliaut, o kad 
manos neleistumet ir su savim 
paimtumėt, tada butau nelai
mingu.

Matydamas karalius, jog tai 
negali but, atliuosavo ir karsz- 
tai melde, idant pribūtu pas ji. 
Karalaite nusimovė nuo pirsz- 
to brangu žiedą ir davė jam, 
idant apie ja. neužmirsztu ir su 
dideliu verksmu atsisveikino 
su juom. Jisai netrukus sėdo 
ant arklio, kuris nuo jo ne ant 
žingsnio nesitraukė, nujojo.

Karalius su savo szeimyna, 
su asza.roms džiaugsmo sugry- 
7.0 in paloci, ba norint džiaugė
si isz iszgelhejimo dukreles, 
vienok ir buvo nulindo, jog at
sitolino narsus kareivis, o kas 
labiause, jog nežinojo kaip va
dinasi ir isz kur paeina, to la
bai liūdėjo.

— BUS DAUGIAU —
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“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

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

No. 111—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 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., 
20 c.

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

No.127—Trys istorijos a^pie 
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.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios NaktL 
62 puslapiu, 20c.

No.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu. 35c.

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga^ Gražios 
Akys, Tamas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.153—- Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

Kitokios Knygos

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

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

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

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

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

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 groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

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

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

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15<j

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas įsa 
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:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - Ų. S. Ą,
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Gudras Piemenelis
.. .Arba...

NARSUS JONAS 

(Tasa)

Ant rytojaus teip, kaip se
nis liepe, avininkutis labai 
anksti jau lbuv.o su savo ave
lėms ant lankos girioje; senis 
kaip visados, pasveikino ji. 
Paskui paėmė ji už rankos ir 
in vedė in savo urvą, kurioje 
per tris metus drauge pergyve
no, atidarė taisės slaptines du
ris, ir tarė ini ji:

— Jonuk, mylimas Jonuk! 
Sziandien didelius daigius turi 
padaryt, satai tu turi būtie isz- 
gelbeto jum ka rai ai tęs.

— Kaip tai? Klause vaiki
nas, ar asz turiu ibutie per sma
ką suėstu! Juk pats kalbėjai, 
jog jau teip daug narsiu karei
viu pražuvo, o ka asz biednas 
piemenelis galėsiu padaryt?

— Tai-gi tu turi ta svietui 
parodyt, nes turi teip padaryt, 
kaip tau liepiu. Sztai klausyk: 
Sziczion imk ta ja lazdele, ku
ria asz tau duodu, su taja laz
dele, eisi in taja tamsia kama
raite apie kurie seiliaus klau
sais, lenais ipaejas rasi szviesa 
ir takeli turėsi priesz save, tuo
ju eisi, kol nereasi dvara; tas 
yra užkeiktas. Ties bromu stos 
priesz tave didelis meszkinas ir 
turėtum nuo jo pražūt, kad ne 
ta lazdele, kurie tau daviau; su 
jaja kaip tiktai dalipstesi ji, 
tai stosis negyvu. Prieisi pas
kui prie geležiniu duriu, o kaip 
in jaises. su toje lazdele suduo
si, tai paczios atsidarys. Paskui 
turi pereit per kelis karitorius 
ir pakajus, kuriuose pilna 
brangiu daigiu, nes atsimink, 
idant nieko isz ju neimtum. 
Ant galo rasi didele sale. Ten 
bus arklys juodas jau pabal- 
nuotas, priesz ji ant sienos ka
bo szoble ir kareiviszkas ap
daras, o viskas isz blizganczio 
plieno. Tame skulbei apsiredyk, 
prisijuosk szoble, seskie ant 
arklio ir per czion iszjosi, per 
kur inejeii, o paskui . atsiduok 
ant valios arklio, b'a jis jau ži
nios, kur su tavim eitie. Netru
kus atjosi priesz urvą smako. 
Pasilik su juom drąsiai, o jeigu 
tau sunkiai eitųsi, tada, atsi
mink ant manes. Na, tai dabar 
eikie, ba jau karalaite veža isz 
Įpalociaus. Skubinkie liktai, o 
nieko nebijok.
- Po tu žodžiu vaikinas, norint 
su nuleista nose, leidosi in tam- 
se kamaraite ir pranyko tam- t f

sybeje, o tuom laik tasai senis 
sėdo prie stalo, paėmė stora 
knyga ir skaitė.

Kelios puikios karietos, tar
pe kuriu viena puikiause, net 
blizga nuo aukso ir sidabro, va
žiuose žinoma giria link smako 
urvai. Ypatus sedinczios ka- 
rietoja buvo puikiai pasirėdė, 
nes ko’žna turėjo juodus rukus, 
ant ženklo gailės, o ir arkliai 
buvo uždangstyti juodais do
kais. To ja puikiausio ja karie- 
toja sėdi tiktai keturios yipatos 
tai yra: karalius, karaliene, ju 
dūkto ii* daktaras, kuris viso
kias pleczkutes turi prie saves,

“Talmudo Paslaptys”

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

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

o isz ju kas valanda alpstantai 
karalaitei, tai smilkinius trina, 
tai isz kilos gert duotla. Kara
laite buvo juoduosią rubuosia 
parėdyta.

Ne toli nuo urvo sustojo vL 
sos karietos, visi, apart kara
liaus, jo paczios, dukters ir 
daktaro iszlipo isz karietų, ir 
kelios moteres; pribėgo pas ka-

Jus vyrukai, 
Dienas savo jaunystes 

gaiszinate, 
Jokio gero nesimokinate, 

Žiniau kelis vyrukus 
tokius, 

Labai in toli žiuri, 
O apie save neaipsižiuri. 
Apie gera amata nenori 

klausytie, 
Kad nors iszmoktu 

czeverykus taisytie, 
Mat, daug tokiu yra 

Kurie ųemoka skaityti, 
Nei pravardes lemptai 

paraszyti. 
Ne dyvai kaip iszmoks, 
Tai gal visko iszmoks, 
Sunku gyvenimą vilks, 

Ir nuo senatvės kojų 
nepavilks, 

Kaip jaunystėje baliavoja 
Tai ant senatvės dejuoja!

* * *
Tula. Lietuviszka szeimyna 

Pennsylvanijoj,
Tszaugino savo vaikus 

labai gražiai, 
Dave jiems augsztesni 

mokslą,
Ir kas tik buvo jiems 

reikalinga,'
Bet praėjus keliolika metu, 

Pradėjo kilti nesutikimai,
Ir visoki nesupratimai 

tarp vaiku ir tėvu, 
Ir ant galo visi nusidure 

lu suda jieszkoti 
teisingyst.es.

Tėvas likos apkaltinas, 
Nors turėjo savo lociia 

nameli,
Iszauklejo puikiai savo 

didele szeimyna, 
Ir ant galo turėjo apleisti 

• savo pastogia!
Tėvas jausdamas kad 

niekom neprasikalto, 
Liedamas liūdnas aszaras 

kalbėjo:
“Tegul per tas mano 

karezias aszaras,
Buna prapultis mano 

vaikams! ’ ’
Ir tėvo prakeikimas dabar 

iszsipilde,
Nes du vaikai jau mirė, 
O kiti nyksta ir neturi 

jokio pasisekimo.

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

— 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.

ralaite; buvo tai nevalninkes, 
atėjo vest karalaite link smako 
urvo, kurios ir ketino but drau
ge suėstos. Czia užstojo gailus 
atsisveikinimas tėvu su dukte- 
re; visi graudžiai verke, ba jau 
neketino daugiau® arft szio 
svieto matytis. O kada paskuti
ni karta pasibueziavinejo ir 
jau atidavė nevalninkems vest 
sztai iszgirdo dundėjimą raite
lio, ir paregėjo kareivi plieni
niuose rūbuose, ant juodo ark
lio, skubai prisiartinanti. Nusi- 
d.yvijo ne mažai, kaip tas ka
reivis stojo priesz juos ir pa
sakė, jog nori su smaku gailėtis 
ir ju duktere iszgelbet. Liepe 
jiems stovėt ant vietos ir žiū
rėt kas czion dėsis.

Keliuose ąžuoluose jau ka
reivis stojo priesz urvą ir pa
szauke:

— Iszeik szetonė, o pažiū
rėsime katras yra drūtesnių!

— Da ne laikas! Atsiliepe 
balsas urve.

Ir teip tasai kareivis turėjo 
sugryžt, norint nesniagavo, jog 7' ,
ne galėjo smako užmuszt ir 
tuom suramint karaliszka szei
myna.

Kada prijojo prie karalisz- 
kos karietos, karalius divijosi, 
jog kareivis nesigalejas su 
smaku, ir pasakė kareivis, ko
ki gavo atsakymu nuo smako. 
Visi nulindo, ba žinojo, jog ry
toj velei turės vežt karalaite, o 
neturėjo vilties, jog liks iszgel- 
beta. Prasize tada, karalius tojo 
kareivio idant butu malonus 
keliaut su jais in palocin ir iki 
rytojaus užtrukt. Nes jisai isz- 
sikalbejo ant ju praszymo, ir 
pasakė, jog turi gryžt in savo 
karaiysta kur jojo lauke su- 
gryžtanezio,{ba turi svarbu rei
kalą, o tas negali but atidėtu 
ant, tolinus. Klause tada kaip 
vadinasi jojo karalyste ir apie 
jo varda, nes to nėpasake. Ant 
atsisveikinimo, padavė ranka 
visiems, kuria visi suspaudė, o 
kada. da. karta nuėjo jo praszyt, 
idant teiktųsi ir rytoj in ta pa- 
czia vieta atjot, jau jisai girio- 
ja isznyko.

Teip tada su didele gaileste 
sugryžo in painei, o rytojaus 
sulaukus, velei gabent mylima 
dukrele. O norint ant tikro ne
žinojo, ar rytoj kokis iszgelbe- 
tojas pribus, vienok nežude 
Dievuje vilties, jog velei pri
siims pagelba, kaip bus reika
las. Teip praleido visa nakti 
ant. maldos, praszydami karsz- 
tai Dievo suraminimo.

Gryžkime dabar pas musu
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kareivi, kur jisai yra. Sztai 
tuom paežiu keliu, kuriuom in 
giria atjojo, velei sugryžo in 
užkeikta dvara. Pastate arkli 
isz kur paėmė, nuvilko mm sa
ves kareiviszkus rubus pasirė
dė velei piemeniszkai ir tuom- 
paežiu keliu ir per tamsia ka
marėlė atėjo pas savo apglaub- 
toju. ,Tam visa atsitikima ap
sakė, norint tasai ne buvę® ten 
apie viską žinojo.

— Dalbar varykie namon 
tavo aveles, tarė jam senis, o 
rytoj anksti in czion pribukie, 
ba tas pats tave laukia ka 
sziandien, o gal rytoj pasiseks 
smalka užmuszt. Nes žiūrėk, 
idant apie tai namieje niekam 
ne Kieiszipteletum.

Nugyne savo avis namon, 
kur daug girdėjo nuo tarnu, 
kaip tūlas patolgas kareivis at
jojo užmuszt smaka nes tas da 
negalėjo stotis ba ne atėjo lai
kas.

Amt rytojaus anksti musu 
Jonas jau arti girios skubinosi 
su savo avelėms, Paprastinai 
likos pasveikintas kaip ir visa
da, nes da meiliau ir su dides
ne jaus]a sveikino. Ir velei jam 
liepe nusiduot in užkeikta dva
rą, žinomu taku. Pasakė jam, 
jog už to pakajaus, isz kurio 
vakar paėmė arkli randasi kie
mas, o ant to kiemo didelis le
vas; tas; tuojaus mesis ant jo, 
nes ka greieziause turi su taja 
lazdele dalipstet, o tuojaus me
sis ant jo neis ka greieziause tu
ri su taja lazdele dalipstet, o 
tuojaus stosis negyvu. Paskui 
ateis prie sidabriniu duriu,, in 
kurias kaip tik dalipstes su 
lazdele, teip paežiai, kaip va
kar atsidaris. Yra tai ineiga in 
kita perski ra dvaro, kur da 
daugiau skarbo randasi. Nes 
isz ten nieko neimsi, tiktai ei
kie tiesiog kol ne eisi in pakaju 
kuriame rasi bėra arkli, jau pa
balnota, o rubai del tavęs ir 
ginklai žemes nuo sidabro. In 
tuosius rubus parsiredysi grei
tai, įseskie ant arklio ir jokie 
greitai priesz smako urvą. Elg- 
kis gudrai, o jeigu tau eitųsi ne 
kaip, tai pamislyk apie mane. 
Jeigu tau pasisektu isziandien 
ingalet smaka, tai nepriiiniiniek 
jokio už.mokes'czio. Saugokis 
teipos-gi idant tavęs nepažintu 
jog esi tuom paežiu ka vakar.

Po tu žodžiu greitai musu 
Jonas nuėjo žinomu akeliu ir 
netrukus stojo priesz užkeikta 
dvara, kur perėjas per geležini 
bromą ir žinomus jam pakajus, 
iszejo ant kiemo. Czion vaikine 
su dideliu riksmu, dantis ir na
gus atkiszes mėtėsi levas, ir 
butu tikrai pražuvęs, kad ne 
raganiszka lazdele, kuria, kaip 
tik dalipstejo, žvėris puolė ne
gyvas. Prisiartino paskui prie 
bromo, dalipstejo lazdele ir 
tuojaus atsidarė. Perejo kelis 
puikius pakajus, kuriuose ra
dosi daugybe skarbo ir brangiu 
akmenų; tu vienok nedalipste- 
jo, nes ėjo tolyn, net iki pasa
kytos vietos, karvelei jau rado 
pabalnota bėra arkli ir drabuži 
kaeiviszka su ginklais. Skubai 
apsirėdė, sėdo ant arklio ir 
greit iszjojo, atsiduodamas ant 
arklio vales.

Ant kart stojo vietoje, ba 
jau ir karalaite rado toje vieto
je kur vakar. Stojo prie ju, ir 
kaip rodos apie nieką nežino
damas, klausė apie priežaste 
del kurios teip yra nuliūdę. Ka
rai ius apie viską apsakė, dū
duodamas, jog- jau vakar buvo 
czion tame reikale, nes Dievas 
prisiuntė jiems iszgelbetoja, 
kuris norėjo smaka užmuszt, 
nes tas nenorėjo isz savo urvo
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•iszeit, ir kareivis nieką nenau
do jas, nujojo sau, o ir nežino 
kas jis tokis. iSziandien-gi vė
lei pribuvo in ta paezia vieta, 
kad savo vienatine duktere ati
duot in nasrus smakui.

— Likitės jus czion, o asz 
josiu pas urvą, gal man. Dievas 
pribus ant pagelbos ingalet ta 
biaurybe, tarė kareivis, ir tai 
baigdamas sakyt leidosi prie 
urvos ir paszauke:

— 1 szei k szet on e!
— Da ne laikas sziandien, 

laukie rytojaus, subaubė sma
kas isz urvos.

— Su liūdna szirdžia grylž- 
ta musu kareivis adgalios, ba 
norint turėjo vilti rytoj smaka 
ingalet, tai vienok jam buvo ne 
ant szirdies, jog karalius su sa
vo szeimynele turės rupeste, 
kuria norėtu ka greieziause nu- 
sikraityt, o volei norėtu susipa
žint su patoge karalaite, kuri 
jam labai in aki in puolė.

'Sugryžes pas karieta, pasa
kė karaliui, jog ka girdėjo nuo 
smako, jog* ne sziandien, tiktai 
rytoj turi avožt duktere; pats1- 
gi iszsikalbejo, jog turi gryžt 
ka greieziause, ha turi svarbu 
reikalą namieje. Suramino juo
sius, vienok, jog ir rytoj Die
vas prisiims pagelba del isz- 
ge 1b ėjimo k arai a i tęs.

Teip pat kaip ir pirmutinia 
diena, pastate arkli vietoje už
keiktam dvare, padėjo karei- 
viszka rūbą, savo piemeniszka 
apsivilko ir skubai sugry žo pas 
savo apg’laubtoja.

Tas velei jam padekavojo. už 
jo apsukrumą ir puiku pasiel
gimą priesz karalių, liepe jam 
gint aveles in dvara, o rytoj da 
ankisz'cziau at gint; ba kalbėjo 
jisai, jog rytoj ant tikro turės 
smaka ingalet, per ka ne tiktai' 
karalaite iszgdbes, nes ir save 
padaris laimingu.

Kada sugryžo su savo pulke
liu namon iszgirdo visa apysa
ka apie kareivi sidabriniuose 
rūbuose, nes atsimindamas ant 
prasargu, tylėjo Jonas kaip 
žeme pardavės.

Ant rytojaus, da saule nebu
vo užtekėjus, jau Jonas įsu avi
mis buvo girioje. Pasitiko ji se
nelis ir isz džiaugsmo net ji'pa- 
bueziavo. Akvatino Joną ir pa
mokino, jog kaip ini užkeikta
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dvara nusiduos, tai eis tiesiog 
per visas taisės vietas, kurio- 
sia jau buvo, o už tuju vietų 
ras kita kiemą, ant kurio dau
gybe baisiu dreskaneziu žvėrių 
apart tu daug visokiu gyvaeziu 
kurios jam kelia užstos; ta vis
ką jisai su raganiszka lazdele 
ingales. Paskui ateis pas aukso 
bromą, kurie su dalipstejnnu 
lazdeles atsidaris. Tada ineikie 
kalba toliaiis jam, in puikius 
pakajus, kuriuose net varva 
auksas ir vienoje isz tu salų ra
si balta arkli, o szale jo karei- 
viszka rūbą ir ginklą ir czysto 
aukso. In ta apsiredyk, seskie 
ant arklio ir ka gyvai jokie pas 
žinoma vieta. Užklupk ant 
smako su didele narsa, ha tai. 
ne mažas daigtas su tuom. sma
ku. Bukie vienok geros mis- 
lies, ba smaka ingalesi. Kada 
apsielges su smaku, apsieikie 
teip, kaip ir kitas dienas, 'ba 
jeigu kitaip, tai papu]turn in 
didele nelaime. Eikie su Dievu.

Po tu žodžiu, norint bijojo 
pasitikt su smaku, užviro ja
me kraujas ant susirėmimo su 
smaku, ir su plakanczįa szir- 
džia leidosi in užkeikta dvara, 
kur viską kaip senis pasakė, 
rado. Ne mažai ant kiemo tu
rėjo galetis, kol žvėris ir gyva
tes ingalejo, ka ant jo su dide
liu 'smarkumu užpuolė. O tas 
jam buvo reikalinga kad pa
prast galetis, ba da daug bai
sesnis galėjimas lanke ji su 
smaku.

Po apsiredimui in aukso rū
bą, sėdo ant arklio, ir kaip 
pauksztis leidosi in vieta, kur 
jau nuo valandos karalius su 
savo szeimynele dairėsi, ar ne 
paregės atsiunstojaus nuo Die
vo del iszgelbojim.0 mylimos 
dukreles.

'Neiszpasakytinai visi nusi
džiaugė, kada atjojo kareivis 
aukso ruknose apsivilkės ir pa
sakė, jog sziandien jis smaka 
užmusz ir karalaite iszgelbes. 
Visi ji su ašzaromis džiaugs
mo sveikino. Liepe visiems 
melstis už ji, o pats leidosi pas 
urvą ir paszauke:

— Iszeik szetone! iSzian- 
dien asz tavos neatleisiu ir no- *
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riu su tavmim galetis.
Kaip po dideliam griausmui 

sudrėbėjo žeme, o ir visas kal
nas kaip tas baisus smakas pa
sijudino. Ant to ženklo sudrė
bėjo szirdis narsaus kareivio ir 
gal butu svarstesis savo užsi
ėmime jeigu ne jo arklis, kuris 
paregejes smaka įsužvenge ir 
pradėjo tirpt, norėdamas pa
rodyt savo norą ant galėjimo 
su , smaka. Tai jam dadave 
drąsos. Vienu szuolu szoko ant 
smako ir pradėjo kirst su kar
du. Ne® sunki rodą, ba smakas 
buvo didelis nes da turėjo ir 
seiptynies galvas, kas ji da pere- 
mi baime, jog norint ir katra 
galva nukirto, tai velei ad'gal 
priaugo. Isz septynių gerklių 
muszesei ugnis, o laibai baisėjo
si. Su uodega, kuri turėjo ke
liolika pėdu ilgio, teip drueziai 
musze per szonus arkliui, jog 
paprastas arklis nuo vieno ypo 
butu užmuisztas. Nes jo arklis 
iszlaike ta viską ir ne viena 
karta nesudrėbejo, ypatingai 
su pakaustems smaka mindžio
jo, per ka kareiviui prigelbejo. 
Ilgai tęsęsi galėjimas, o musu 
kareivis kas kari pradėjo ilst, 
ba nuo sienines ugnies ir smar
ves, kuria per noses ir gerkles 
iszleidinejo, laibai ji apėmė, jog 
vos galėjo ant arklio laikytis. 
Karaliszka szeimyna didžiau
sioje baimėje žiurėjo in ta vis
ką ir karszta meldėsi praszyda- 
mi nuo Dievo padėjimo. O ka
da suėmė paskutines; pajiegas 
ir jau vilti pražudė, tada atsi
minei! apie savo apglaubtoja ir 
dvasėje atsidavė jo maldom. 
Tuojaus nauja pajiega in ji lui
sto jo; arklis su visom keturiom 
szoko ant smako, ,ka kareivis 
matydamas, kirto smarkiai su 
kardu jog net visas septynes 
galvas nukirto vienu ypu. Sma
kas padveso, nes ir Joną nuo 
nuilsimo puolė nuo arklio ant 
žemes. \

Su staiga, kaip tik žmogaus 
mitrumas iszgali, priszoko ka
ralius su savo szeimyna ant pa
gelbos, drauge ir daktaras, ku
ris vis su jais buvo. Pakele ji

[Tasa Ant 2 Puslapio]
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Žinios Vietines
— Pareita Petnyczia pri

snigo apie keturios coliu snie
go.

— Buvus miesto gyventoja 
ponia Konstaicija Gedminiene 
nuo 2231 W. Indiana uly., Phi- 
ladelphijoje, Pa., likos surasta 
negyva savo namuose pareita 
Panedeli ryta. Velione* gimė 
Lietuvoje, po tėvais vadinosi 
Si'berstravicziute, atvyko in 
Mahanojuje, po tam gyveno 
New Philadelphijoje, o apie 
dvylika metu atgal apsigyveno 
Philadeliphijoje. Jos vyras Sta
nislovas mirė 1923 m. Paliko 
dideliame nuliudime sekan- 
czius:Kazimiera, Pranta, Juozą, 
Joną augintini ir J. Aleksiene, 
visi isz Philadelphijos, J. Oli- 
veriene, Los Angeles, 'Calif., P. 
Rugieniene, Spring Crest, ir J. 
Rugieniene, Mt. Carmel, taipgi 
deszimts anuku ir pro-anūku. 
Laidojo Sukatos ryta su apie- 
gomis in Szv. Juozapo baižny- 
czioje ir palaidota in parapijos 
kapines. Graborius Aklaitis isz 
Mt. Carmel laidojo. /

— Ponia Mare Supranavi- 
cziene, nuo 901 E. Market uly., 
kuri gydėsi in Pottsvilles li- 
gonbute, ana diena sugryžo, 
jausdama daug sveikesne.

. — Seredoj pripuola Szv. 
Juliono, o Tautiszka Vardine: 
Armino. Ir ta diena: 1918 m., 
Lietuvos Nepriklausomybes 
diena, o 1922 m., Lietuvos Uni
versitetą inkurimas.

— Ketverge pripuola Szv. 
Donato, ir Szv. Flavijono; o 
Tautiszka. Vardine: Viltis. 
Taipgi ta diena: 1864 m., pir
mas Amerikos submarinas 
4‘Hunley” nuskandino karisz- 
ka laiva “UiSS Housatonic” 
kuris svėrė tūkstantis keturis 
szimtus tonu. Tas submarinas, 
per klaida turėjo savo duris 
atdaras kai jis paleido torpedo 
in ta laiva, ir nors tas laivas 
buvo nuskandintas, bet visi ju
rininkai iszsi'gelbejo; 1935 m., 
Maskvoje mirė Vincas Micke- 
viczius, Kapsukas, Lietuvos 
darbininku vadas ir žymus ra- 
szytojas; 1801 m., gimė Vysku
pas ir raszytojas Motiejus Va- 
lanczius; 1815 m., Taikos su
tartis buvo sudaryta New Or
leans mieste tarp Amerikos ir 
anglijo#. Gen. Jackson, sumu- 
sze Anglijos kariuomene ir 
Kongresas sudarė ta taikos su
tarti. 1936 m., Revoliucija Pa
raguay kraszte, Prez. Eusebio 
Ayala buvo paszalintas.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Simeono, o Tautiszka Vardine: 
Ruszkalio. Ir ta diena: 1926 
m., mainieriu straikos užsibai
gė ir mainieriai gryžo in savo 
darbus. Susitarimas buvo ,slap
tai sudarytas. Philadelphijoje; 
1915 m., Vokiecziai per pirmu
tini pasaulini kara su savo sub- 
marinais povandeniniais lai
vais1, užkirto Anglijos laivams 
kelia in Anglija.

— Ponia A. Vizbariene, 
nuo 519 W. Mahanoy uly., ana 
diena, sugryžo isz Pottsvilles 
ligonbutes kuri ten gydėsi per 
.koki t a,i laika.

— Policijautai perspėja tė
vus, kad tėvai perspėtu savo 
vaikus, kad labai atsargiai va>- 
žiuotn su savo rogutėmis, da
bar kai tiek sniego prisnigo. 
Vaikams rogutes baisiai patin
ka, bet ulyczios ne vieta jiems 
važinėti, kai ir automobiliams 
pavojus važiuoti skersai kryž- 
kelius. Vaikai pavojaus nepa- 
žinsta, o automobiliu draive- 
riai ant slidžiu ulycziu negali 
taip greitai sustoti ar savo au
tomobilius suvaldyti. Jeigu ga
lima, policijantai pataria., tė
vai 1 urėtu savo vaikus iszsi- 
veszti in laukus, kaip ant f ar
ui u, kur galėtu saugiai ir links
mai sau važinėti ir cziužineti. 
Ir ipacziziuozu, skatu žaidimas 
yra laibai geras ir sveikas ir 
linksmas vaikams, bet ir ežia, 
ant ledo tėvai turėtu savo vai
kams vis priminti kad jie vie
ni neeitu, kad jie ant plono le
do neeziužinetu, ir kad vis eitu 
su vyresniaisias.

Kingston, Pa. —
Gerai žinomas senas miesto gy
ventojas Adolpas P. Markelio- 
nis, nuo. 18 Peniu uly., pasimirė 
Utarninke, Vasario pirma die
na. Velionis gimė Lietuvoje. 
Atvyko in Amerika daugelis 
metu atgal in Kingstona. Lai
dotuves invyko Su'batos ryta, 
Vasario penkta diena, su alpie- 
gomis in Szv. Marijos bažny- 
czioje devinta valanda ir pa
laidotas in parapijos kapinėse.

Frackville, Pa. —
Pareita Sukatos ryta apie 5:15 
vai., pasimirė gerai žinomas 
saliuninkas, Vincas Paulaus
kas, nuo 47 N. Lehigh uly., ku
ris gydosi in Locust Mt. ligon- 
buteje. Velionis gimė Lietu
voje. Kitados gyveno Gilber
ton e. Paliko sun u Vinie a na
mie. Laidojo Utarninko ryta, 
su apiegomis in Apreiszkimo 
Paneles Marijos bažnyczioje 
9:30 valanda, ir palaidotas in 
parapijos kapinėse. Graborius- 
A. J. Žaliomis laidojo.

Wilkes-Barre, Pa. —
Pareita Nedelia, Vasario 13-ta. 
diena ia Szv. Nikalojo parapi
jos šventinėje, 240 So. Wash
ington uly., invyko iszkilmin- 
gas Lietuvos Nepriklausomy
bes paskelbimas 37-iiiu metu 
sukakties minėjimas. Rengėjo 
bendras komitetas isz visu 
Wyoming Klonio kolonijų Lie
tuviu veikėju. Programas pra
sidėjo 7:30 valanda vakare. 
Kalbėjo buvęs Pennsylvanijos 
valstybes Gubernatorius ir 
augsztojo teismo teisėjas John 
S. Fine. Lietuviszkai kalbėjo 
pamokslininkas ir kalbėtojas 
Pralotas Jonas Balkunas, isz 
Vieszpaties Atsimainymo pa
rapijos klebonas isz Maspeth, 
N. Y., taipgi dalyvavo humo- 
ristas-juokdarys Vitalius Žu
kauskas isz Brooklyn, N. Y.

Nepaprastas szaltis, kuris 
apsupo beveik visas rytu 
valstijas Amerikoje, paliko 
gražu paveiksią ir ant Nia
gra Falls krioklio. Czia da
lis to krioklio isz Kanados 
puses. Ledai sudarė gamtos

Dainavo solisto, ponia B. Kas- 
liene isz Pittstono. Iužauga bu
vo dykai, bot buvo daroma, 
rinkliavo, (paskirta BALFui 
nelaimingųjų tremtiniu paszel- 
pimui ir Amerikos Lietuviu 
Tarybai, paremti Lietuvos isz- 
laisvinimo kova.

SYRACUSE, N. Y. — Will
iam Brandt, autobuso draive- 
rys, gavo darba nuveszti isz 
kalėjimo in miestą devynis pa

tilta, apie czverti mylios il
gumo žemiau to krioklio in 
Niagra upie.

Nors tie ledai ir sniegas 
sudarė labai gražu ir aki ve
rianti paveiksią, bet yra pa
vojaus kad tie ledai baisiai 

leistus belaisvius. Jie ka tik 
buvo paleisti isz Onondaga 
Apygardos kalėjimo. Viskas 
buvo tvarkoj, kol visi kaliniai 
belaisviai iszlipo jsz jo autobu
so, tada draiverys Wm. Brandt 
pasigedo savo palto ir savo 
pirsztiniu. Jis sako jis nežino 
kuris isz tu paleistu kaliniu ji 
apvogė, bet jis liūdnai prisipa- 
žinsta kad ne visi kalėjime yra 

WPirkie U. S. Bonus!

daug iszkados padarys, kai 
jie ims tirpti, nes jie gali su
gadinti baisiai daug maszi- 
nu intaisintu daryti elektros 
jiegas isz to vandenio.

t
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teisingi žmones.

SESUO ISZGELBEJO 
DU

Pati Žuvo Gaisre 

MARSHFIELD, MASS. — 
Trylikos metu amžiaus Rober
ta Gonsalves, iszstume savo du 
broliuku isz deganeziu namu, 
bet pati nepaspėjo iszbegti, ne-

daejo prie duriu kai ji suklupo 
ir žuvo tame gaisre. Policijan
tai sako kad ta mergaite pabu
do apie antra valanda isz ryto 
ir pamate kad visi namai de
ga. Ji prikėlė savo brolius, sze- 
sziolikos metu amžiaus Antone 
ir keturiolikos metu Fred, ir 
jos iszstume pro langa. Tada ji 
stengėsi iszbegti pro duris, bet 
sukniubo ir tenai prie pat du
riu žuvo. Policijantai spėja 
kad durys gal buvo užrakintos 
ar kaip nors tenai tuo laiku už
kliuvo.

BOMBNESZIS
SUSPROGO

Keli Lakūnai Iszgelbeti
THE PAS, MANITOBA. — 

Amerikos “Stratojet” bomb- 
neszis susprogo ir sudužo in 
Saskatchewan snieguotus lau
kus. Vienas Saskatchewan Air
ways eroplanas rado du lakunu 
ir juos paėmė. Kiti eroplanai 
dabar jieszko kitu lakunu. Isz 
viso, ant to sudužusio eroplano 
buvo keturi lakūnai.

Ian McLeod, eroplanu kom
panijos virszininkas in Prince 
Albert sako kad kitas eropla
nas paėmė kita lakuna, kuris 
buvo iszskrides jieszkoti to su
dužusio eroplano, ir buvo prie 
tos vietos nusileidęs su para- 
sziutu ant Big Sandy ežero.

Tame eroplane važiavo Lei
tenantas Pulkininkas Kenneth 
G. McGrew komandorius, tris- 
deszimts trijų metu amžiaus; 
Major Robert Dowdy, trisde 
szimts vieno meto amžiaus; 
Kapitonas Lester E. Epton, 
trisdeszimts trijų metu am
žiaus lakūnas, to eroplano drai
verys; ir Kapitonas Thomas L. 
Pittman, teipgi lakūnas. Visi 
jie pareina isz Riverside, Cali 
fornia.

PRASZO PAGELBOS
MAINIERIAMS

............ fc
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vanijos valstija tiek pat pridė
tu prie to fundo.

Jau seniai buvo kalbama 
apie ka panaszaus, nes kai van
duo užsemia kasyklas, mainas, 
tai baisiai brangu būva ang
lis iszkasti, nes del kiekvieno 
tono anglių, reikia kelis szim
tus tonu vandenio iszsemti.

Jeigu szitokis darbas butu

Szaukiasi Pagelbos

Szitiedu maži laivai, ‘tug
boats’ buvo ledu taip apsup
ti ir taip apszale, kad jiedu 
szaukiesi pagelbos isz Coast 
Guard laivo ‘Chinook.’ Tie 
du laivai buvo pagauti vi

pradėtas, tai butu daugiau dar
bo del keliu tukstaneziu žmo
nių ir butu galima anglis pi
giau iszkasti ir pigiau parduo
ti.

Bet vargiai kas isz viso to 
iszeis, nes ne pirmutinis sykis 
kad apie toki darba buvo kal
bėta, bet vis likosi tik prižadė
jimai.

GAISRAS CHICAGOS 
VIESZBUTYJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sinti, bet tuojaus visas tas 
augsztis užsidegė.

Policijantai spėja kad tas 
Joe Armatazo trynes savo ku
na su spiritu, alcholiu, ir gal 
tuo paežiu sykiu rūke cigareta, 
ir taip pats užsidegė ir pradėjo 
ta baisu gaisra.

Policijos inspektorius, Wal
ter McCarron sako kad jis bai
siai nustebo, kai dažinojo koks 
tas laužas buvo pavojingas. 
Dabar valdžia ima peržiureti 
daug daugiau tokiu vieszbu- 
cziu, kurie nėra verti kad ir 
valkatui apsistoti.

Ant Gavėnios
No. 198 Gromata arba Muka 

musu Iszganytojans Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Išzgany- 
tojaus Jėruzolimė 10c. .

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

No. 202 Novena, Stėbuklin- 
; I •

go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei 15c. '

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kuri. Pi- 
liauskio, su nekurtais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

Užsisaliant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timo kasztu. Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

duryje Chesapeake ingulos, 
kai jiedu plauke in C & D 
Kanala. ‘Chinook’ laivas 
leda prakirto ir taip iszlais- 
vino tuos ‘tug-boats’ laivus.
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