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Isz Amerikos Sukilimas Arabijoje

KAREIVIU
PAREIGOS

NELAISVĖJE

WASHINGTON, D. C. —
Jau du metai kai užsibaigė Ko
rėjos karas. Nuo to laiko vie
nas klausimas vis didėjo ir rei
kalavo iszriszimo: Ka daryti su 
tais kareiviais, kurie nelaisvo
je, per kankinimus prieszui pa
sidavė ir kartais slaptu žinių 
apie musu armijas prieszui su
teikė; ka daryti su tais karei
viais belaisviais, kurie per kan
kinimus savo draugus iszdave 
prieszui?

Tokiu ne per daugiausia bu
vo. Isz 4,428 tokiu belaisviu ku-
rie isz nelaisvės sugryžo, tik 
192 yra vienaip ar kitaip pra
sikaltę.

Ir sunku tokius tinkamai nu
bausti, nes vaiskas nieko taip 
aiszkaus neturėjo nustatęs apie 
pasielgimą nelaisvėje.

Už tai Apsaugos Sekretorius 
Charles Wilson deszimts žmo
nių komisija szita klausima 
isjztirti ir kokia nors belaisviu 
pasielgimo tvarka nustatyti. 
Szitos komisijos nariu tarpe 
randasi keli augszti karininkai.

Szita komisija turėjo sude
rinti armijos griesztus parei
kalavimus su Lakūnu Sztabo 
daug szvelnesniu patarimu. Ar
mija, Marinai ir Laivynas sa
ke' kad belaisviui kareiviui yra 
valia prieszui duoti tik savo 
varda, savo numeri ir savo am
žių.

Lakunu Sztabas sake ir aisz- 
kino, kad per kankinimus rei
kėtų kareiviui belaisviui pavė
linti viską pasakyti, iszpasako- 
ti, nes, Lakunu Sztabas paste
bi, kad eilinis kareivis vistiek 
labai mažai žino, ir kad visa 
karo tvarka taip greitai maino
si, kad tas kareivis, kad ir ži
nojo daug ka, kai jis buvo pa
imtas in nelaisve, bet viskas 
gali būti taip greitai permainy
ta, kad visos jos žinios mažai 
prieszui vertos.

Ir mums iszrodo kad Laku
nu Sztabas daug teisybes pasa
kė.

Bet matyti kad Armija, Lai
vynas ir Marinai ežia laimėjo 
tuos ginezus, nes ta komisija 
nustatė labai grieszta tvarka.

Prezidentas Eisenhoweris 
paskelbė szitos komisijos nu
statymus, kad kareiviui be
laisviui nevalia jokiu žinių isz- 
duoti kad ir per baisiausius 
kankinimus; kad jam nevalia 
nei žodžiu, nei rasztu ka priesz 
savo kraszta ar priesz savo 
draugus raszyti ar sakyti.

Szitas nusistatymas yra da-

Szitas žemlapis parodo 
kur valdžios armijos, su pa- 
gelba naujausiu kariszku 
ginklu, pabūklu, insikraute 
in Pietini Sudan kraszta, pa
stoti kelia sukilėliams.

Sukilimo szirdis, ir vidu
rys yra Juba (1) ant White 
Nile upes. Keli szimtai suki

lėliu ežia pasidavė, kai Egip
tas pasiulino ir patarė kad 
Anglijos ir Egiptos armijos 
tenai insikraustytu ir pada
rytu savotiszka tvarka. Ara
bai isz sziaures ir isz Pietų 
jau ilga laika kaip tarpu sa
ves kovoja.

o □ □

BOMBNESZIAI RAUDONASIS
SUSIMUSZE KRYŽIUS IN

BAISIAI BRANGUS 
PASIMOKINIMAS

Milijono Doleriu
Szposai

4 Lakūnai Žuvo
PAGELBA

-------- i WASHINGTON. D. C. —
GREENVILLE, ALABAMA Visi mes butume pagelbos ran- 

— Keturi lakūnai užsimusze, ka isztiese tiems, kurie buvo 
kai ju bombnesziai susikūlė pa- pagauti tose viesulose ir tame 
dangese, virsz Greenville mies- potvanyje, jeigu tik butume 
to.

Policijantai sako kad tie me apie ju nelaime.
B-26 bombnesziai užsidegė kai 
jie susimusze padangėse.

Tiedu eroplanai su kitais pa- 
nasziais eroplanais skrido isz 
Scott Air Base, Illinois, in

Viesulos, Tai Ne Bai
kos Kad Ir Kalnuose

galeje prieiti, kai tik iszgirdo-

Keli ir tokia pagelbos ranka 
isztiese ir patys žuvo, begelbe- 
dami kitus.

Pagelta dabar verktinai rei
kalinga, bet dabar jau nėra pa

HARRISBURG, PA. — 
Vis didėjantis mirusiu skai- 
czius Pennsylvanijoje ir kitose 
valstijose turėtu visiems mums 
būti pamokinimas ir persergė
jimas kad viešnios nėra baikos 
ne tik mariu pakrantėse, bet ir 
kalnuose, toli nuo tu juriu, ma
riu.

Dvejopos viesulos isztiko
Tyndall Air Force Base, Flo- vojaus tiems kurie ta pagelbos Pocono kalnu miestus, mieste-
rida, kai ta nelaime atsitiko.

Trijų lakunu lavonai buvo 
surasti. Policijantai sako kad 
jie tiki kad treczias lavonas 
dar vis tu sudegusiu eroplanu gelbos. 
liekanose, bet del baisaus 
karszczio nuo to gaisro polici
jantai dar negali prie tos vie
tos prieiti.

Nelaime taip greitai ir taip 
staiga atsitiko kad nei vienas 
isz tu lakunu nesuspėjo 
szokti su parasziutu.

isz-

PAKVAISZES
KAREIVIS

ranka iszties. i pįus įr kitas apylinkes vietas ir
Raudonojo Kryžiaus Pietry-| paliko baisu savo ženklą.

tu kuopai dabar reikia daug | Viena tokia baisi auka buvo 
pinigu kaip tik del tokios pa-jin Camp Davis, kur apie ketu- 
_ " . Ižde randasi apie ke- rios deszimts moterų ir jaunu 
turi milijonai doleriu. Puse tu va;ku vasaruojo. Baisiai patvi- 
pinigu jau dabar paskirta tu nusi upe, kuri tik kelios valan- 
viesulu nukentiejusiems. Szi- 
tas iždas sudarytas kaip tik 
dėl szitokiu atsitikimu, szito- 
kiu nelaimiu. Bet dabar rei-

dos priesz tai buvo tik gražus 
upelis, užseme visa ta vieta ir 
visus tenai paskandino!

Butu buvę galima szitos ne-

ši nelaisvoje.
Tai drąsus žodžiai, ir jie la

bai gražiai skamba. Bet kaip 
tie žodžiai skamba toms szei- 
mynoms kuriu vaikai, broliai 
ar tėvai jau keli metai kaip 
vargsta ir kenezia tokioje ne
laisvėje?

Argi nebutu geriau jeigu 
musu kareiviams butu pavėlin
ta viską pasakyti, iszsiplepeti 
ir kuo daugiausia visokiu me- 
lagyscziu savo prieszams pasa
kyti, kad jie nežinotu kiek ir j 
kada jiems intiketi? Koks ežia i 
musu armijai ar musu krasztui 
pavojus jeigu mes tokiems 
prieszams po prisieka pasaky
tume kad “Davy Crockett” 
valdo Amerika; kad musu Ge
nerolo vardas Trumprumkevi- 
czius; kad Amerikos pinigai 
niekam neverti; kad Vaszing- 
tonas randasi Brooklyne; kad 
visi Amerikiecziai neapkenezia 
Eisenhowerio ir myli Moloto
va? Mes jiems tiek daug tokiu 
žinių pasakytume kad jiems 
protas susimaiszytu; o už toki 
patarnavima jie mums gal di
desne ir minksztesne duonos 
pluta numestu.

MAINIERIAMS
DIDESNES ALGOS

giau. Mainieriai dabar gauna 
$18.25 ant dienos. Jie po szitu 
nauju kontraktu gaus $20.25 
ant dienos.

Mainieriai teipgi gaus pus
antro sykio tiek jeigu turės 
dirbti Subatoj, ir du sykiu tiek 
Nedelioj.

Mainieriai teipgi gaus dvie
ju sanvaieziu atostogas ir szim- 
ta keturios deszimts doleriu.

Minksztos anglies kompani
jų Prezidentas Harry Moses,I 
sako kad dabar reikes anglis 
dar labiau pabranginti.

7 SUŽEISTI

Nuszovc 3; Sužeidė 6

MANSTON, ANGLIJA. — 
Pakvaiszes Amerikietis karei
vis, lakūnas, nuszove tris žmo
nes ir sužeidė szeszis ar dau
giau, Anglijoje.

Paskui pats žuvo, ar tai 
savo paties revolverio, ar 
nuo vieno isz kitu lakunu, 
rie ji stengiesi sustabdinti.

Su kariszku karabinu ir

DULU UUVu gcLlllllcL oZiLLUo ilc- 
kės ta izda atstatyti, vėl suda- ]ajmes iSZVengti jeigu tie žmo

nes, ypatingai tie, kuriu parei
ga buvo tuos vaikus prižiūrėti, 
butu invertine ta jiems gre
sianti pavoju, ir butu pasitrau
kė, iszsikrauste in augsztesncs 
saugesnes vietas. Policija ir 

į vaiskas per radija visiems bu- 
Į vo diena priesz tai pranesze ir 
visus buvo perspėjo kad tenai 
visiems gresia pavojus. Bet 
žmones, nieko panaszaus nieka-

ryti, nes niekados negalima ži
noti kada vėl tokia pagelba 
tus reikalinga.

Buvo manyta eiti per namus 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

60 PRIGĖRĖ
INDIJOJE

VIJAYAVADA, INDIJA.
Szeszios deszimts žmonių pri- dos nebuvo mate ir netikėjo, 
gere in Krishna upe, Indijoje, kad ežia jau tokis baisus pavo- 
kai mažas valdžios laivas pairo Jus gresia.

1 ir nuskendo. Vienuose namuose keturios
ku Nelaime taip staiga ir taip moterys sau draugiszkai kazy- 

greitai atsitiko kad nebuvo lai- riavo. Kai joms buvo praneszta 
ko nei vienam iszsigelbeti. I kad visai tai apylinkei gresia

Del reklamos, pagarsini
mo, kad visiems parodžius 
kiek szitos merginos grožis 
yra vertas, buvo sumislinta 
ja su “vylsbariu” vesztį per 
ulyezias in Santa Monica, 
California. Jai buvo parų-: 
pinta policijos sargyba ne? 
ji tiek daug brangiu žem- 
cziugu nesziojo.

Czia sargas, policijantas,' 
nepripratęs prie tokio darbo 
ta “Vykberi” netyczia ap
vertė, iszmcsdamas ta “žem- 
cziugu karaliene” ir jos szu- 
ni ant žemes.

re-

Ant Lancaster Pike

$2 Ant Dienos Daugiau 
$140 Del Atostogų
WASHINGTON, D. C. — 

Mainieriu bosas, John L. Lewi-
bar visur paskelbtas.

Mums tikrai iszrodo kad jis 
per griesztas. Tik vienas szvie- 
sesnis bruožas pasirodė tame 
paskelbime. Eisenhoweris pri
dėjo kad musu valdžia, musu
krasztas niekados neužmirsz,
niekados neapleis musu karei
viu kurie dabar dar vis randa-

sas paskelbė kad unija sudarė 
nauja kontraktą su Minksztu 
Anglių Kompanijomis.

Tai gal bus didžiausias algų 
padidinimas visoje darbininku 
istorijoje.

Sulyg szito naujo kontrakto,
mainieriai tuoj aus gaus pen
kiolika centu ant valandos dau-

. READING, FA. — Keturi 
vienos szeimynos ir trys kiti 
žmones buvo sužeisti apie 
szeszta valanda po pietų, kai 
du automobiliai susikūlė ant 
Lancaster Pike vieszkelio, ne
toli nuo Adamstown. Visi buvo 
nuveszti in Reading miesto li
gonine.

Penkios deszimts metu am
žiaus J. Edward Wertz, isz 
Readingo, buvo koja nulaužta; 
jo žmonai, trisdeszimts penkių 
metu amžiaus Clara buvo pe- 
cziai sužeisti. Ju vienuolikos 
metu sunui William ir penkių 
metu Kathy, buvo galvos labai 
sužeistos.

Trys antrame automobilyje 
buvo dvideszimts dvieju metu 
amžiaus Franklin D. Kirby, isz 
Conowingo, Maryland. Jis bu
vo to automobiliaus draiverys. 
Dvideszimts keturiu metu am
žiaus Joe Crawford, isz Havre 
de Grace, Maryland, ir septy
niolikos metu amžiaus Allan 
McCann, isz Perry Point, Md.

volveriu jis privertė viena 
draiveri ji nuveszti in pamares | 
kur jis pradėjo szaudinti in 
žmones kurie tenai maudiesi 
ar insaulyje szildiesi.

Amerikos ir Anglijos lakū
nai ji apsupo tenai pamarese. 
Per szaudinima tenai vienas 
Amerikietis buvo sužeistas.

Anglijos policijantai sako 
kad paskui jis pats gala gavo, 
nusižudė; bet Amerikos laku-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

6 ŽUVO, 2 SUŽEISTI

Nelaime Ant Turnpike

CARLISLE, PA. — Valsti- 
jos policijantai pranesza, kad 
du automobiliai susikūlė ant 

j Pennsylvania Turnpike, ir kad 
toje nelaimėje žuvo szeszi žmo
nes ir kiti du buvo sužeisti.

Lauke, Bet Nesurasta

Platinkit “Saule”

Vienas policijantas in Bed
ford sako kad penki žuvo ant 
vietos, o szesztas pasimirė kai i 
jis buvo vežiamas in ligonine.

Policijantai nesuspėjo daži- 
noti ju vardus ar pavardes ar 
kur jie gyveno, bet viena miru
si gal bus Mary Young isz Phi- 
ladelphijos.

Sužeista buvo Lorraine 
Walsh, teipgi isz Philadelphi- 
jos. Daktarai sako kad ji nela
bai buvo sužeista.

Bill Nevins, isz Nanuet, 
New York, stengiasi sura
minti savo žmona, Katherine 
kai jiedu su szimtais kitu 
lauke žinių in Stroudsburg, 
New York, kur helicopter 
eroplanai diena ir nakti skri
do, iszvezdami lavonus isz 

'Camp Davis. Ponios Nevin’s 
motina, Ponia Katherine 
Donlon iki tol dar nebuvo su
rasta.

Czia buvo didžiausia ne

laime per visas tas viesulas 
ir tuos potvanius, per ku
riuos žuvo daugiau kaip du 
szimtai žmonių.

Armija., Laivynas ir Lakū
nai tuojaus stojo in talka ir 
in pagelba, iszveszdami mi
rusius ir sužeistuosius.

Iszkados padaryta in bili
jonus doleriu. Pats Prez. Ei
senhoweris atskrido tas vie

ptas apžiūrėti ir prižadėjo pil
na pagelba isz valdžios.

pavojus, jos per daug neiszsi- 
gando, ir nutarė dar užbaigti 
savo kazyriavima. Jos to ka- 
zyru loszimo niekados neužbai
gė, nes už pusvalandžio jas ir 
j u namus baisi vandenio srove 
nunesze in upe. Visos prigėrė.

Visi girdėjo ir žinojo kad 
“Diane” viesulos potvanis 
baisiai daug vandenio buvo isz- 
liejes, ir kad visos upes buvo 
patvinusios. Bet kaip czia kas 
gaktų atsitikti, augsztai Poco
no kalnuose? Retas kuris tik
rai tikėjo kad czia kas atsitiks. 
Bet atsitiko! Ir dabar policija 
ir^vaiskas skaito lavonus.

Daugiau kaip trisdeszimts 
keturi tukstaneziai žmonių li
kosi be namu. Pocono kalnuose 
žmones dabar gaminasi sau 
valgyti, lauke ant atviru, atda
ru krosnių, nes pecziai niekam 
neverti. Armija su eroplanais 
maisto pristato, drabužiu pa
rūpina.

Connecticut valstijoje pana- 
sziai. Ir czia baisiai daug žmo
nių žuvo. Czia daug fabriku bu
vo visiszkai sunaikinta, in ma
res nuplauta.

į O pinigais skaitant, iszkados 
! padaryta tiek kad ims kelis 
menesius iszrokoti. Ir tai bus 
in bilijonus doleriu.

Valstijų Gubernatoriai tuo
jaus pareikalavo pagelbos ir 
paszelpos isz Vaszingtono. Ka- 
riszkas vaiskas buvo tuojaus 
iszszauktas palaikyti tvarka ir 
pagelbeti nukentejusiems.

Prez. Eisenhoweris pats as- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Nes televizijos programos eina 
kasdien, nuo szesziu isz ryto iki 
dvieju ar trjiu isz kito ryto.

Amerikiecziams dabar neuž
tenka vieno automobiliaus; 
daugiau kaip puse Amerikos 
darbininkui dabar turi du 
tris automobilius.

ar

Visi ponai ir bagoeziai, 
liuninkai ir klebonai dabar

sa- 
per- 

kasi “Cadillac“ automobilius, 
jausdamiesi kad jie jau turi ge
riausi ir brangiausi automobi
liu Amerikoje. Bet dabar pasi
rodo kad 'Chrysler ir Fordo 
kompanija gamina ir stato au
tomobilius kur kas geresnius, 
didesnius, ir brangesnius negu 
“Cadillac“. Vienas automobi
liu pardavėjas pastebėjo kad 
dabar juodukai ir klebonai per
kasi “Buick“ ir “Cadillac“ 
automobilius, vien tik todėl 
kad tie automobiliai yra dideli 
ir tiek daug vietos užima ant 
ulyczios. Tas pats ir su Fordo 
“Lincoln“ automobiliu.

Dabar nereikia važiuoti in 
Atlantic City, in Bikini pa
krauti ar in Broadway loszi
mas pamatyti nuogas bobas. 
Tik užeikite, in bažnyczia per 
szliuba ir pamatysite daugiau 
pusnuogiu bobų negu kur ki
tur.

Amerikoje dabar taip trūks
ta ir trumlpa inžinierių, kad fa
brikantai ir kompanijos dabar 
ima parsitraukti tu inžinierių 
isz svetimu krasztu. Tas pats 
su slaugėmis, nursemis ir mo
kytojais. Ir visa tai kalta mu
su valdžia kuri taip įprastai ap
moka- tokiems mokslo žmo
nėms.

Mainierys uždirba daugiau 
negu mokinta slauge; džiana- 
torius, pecziaus kūrėjas mo
kykloje uždirba daugiau negu 
profesorius. >

traktai. Plieno kompanija su
tiko keliais centais pakelti vi
siems darbininkams algas, ir 
tuojaus savo plieną pabrangi
no szesziais doleriais ant tono. 
Fordo kompanija panasziai pa
dare.

Beisboles sportas Amerikoje 
eina trepais žemyn. Tas loszi
mas per ilgas, nuobodus, tie- 
sumkas ir visai nežingeidus. 
Sportininkai permaine futboles 
regulas, basketboles instaty- 
mus. Jau laikas kad kas nors 
ka padarytu ir su musu beisbo
les loszimu. Beisbole, kaip ji 
sziandien yra losziama, yra gy
vo tinginio sportas, ir visai ne
vertas nei skatiko eiti pasižiū
rėti.

Mes drystame pranaszauti, 
kad, jeigu ne ateinaneziais me
tais tai bent už keliu metu beis
boles sportas, loszimas bus per
mainytas taip kad jis su loszia- 
mas daug greieziau, kaip fut
bole dabar yra losziama.

Amerika didžiuojas kad ji 
turi didžiausias mokyklas, 
puoszniausius' universitetus. Ir 
po teisybei reikia prisipažinti 
kad tai szventa. teisybe. Bet tuo 
paežiu kartu reikia prisipažin
ti, kad niekur ant svieto moky
tojai tokias mizernais algas ne
gauna kaip Amerikoje.

kurie 
sziandien paszelpa isz Ameri
kos gauna, užlaiko mokyklas, 
bažnyczias, muzika, operas, 
laikraszczius; o Amerikos val
džia nei pirszto nepakelia to- 
kiomos instaigoms padėti.

Europos krasztai,

Dabar beisboles loszimas, 
kaip ir tu beis'bolininku rubai, 
drabužiai yra jau seniai .isz 
mados iszeje. Per pustreczios 
valandos ar tankiai per tris va
landas reikia isztupeti, szalta, 
cemento sėdynė trinti ir žiūrėti 
kai kokie du beisbolininkai lai
ka eikvoja. Czia tik boboms 
sportas.

Jeigu ir jusu “Saule“ butu 
Rusijoje spauzdinama, tai val
džia visus kasztuis pridengtu. 
Bet Amerikos valdžiai labiau 
rupi kalnus pinigu siunsti ki
tiems krasztams, o saviesiems 
tik szpyga parodinti.

Bankoms dabar yra insakyta 
mažiau paskolų duoti ir ant 
trumpesnio laiko.

Laikrasztininkai jau seniai 
pasmerkė beisboles sportą, ir 
tik ant paku tos jie eina; to pa
sižiūrėti kai redaktorius jiems 
insakimiai insako.

Darbininkai jau ir taip gana 
dideles algas gauna, bet jie da
bar rengiasi dar daugiau reika
lauti.

Buvo dienos, kai beisbole 
buvo Amerikos tautinis spor
tas; 'bet ne sziandien; tas spor
tas dabar pasenės, nuskuręs, ir 
isz mados iszejes.

O juo daugiau darbininkai 
gauna ir reikalauja, juo viskas 
labiau pabrangsta!

Geras pavyzdys yra plieno ir 
Fordo darbininku nauji kon-

Televizija yra geras iszradi- 
mas, bet tuo paežiu sykiu yra 
nuodinga trucyzna musu vai
kams. Musu vaikai dabar ne- 
bar nemoka ir nepaiso iszmokti 
kaip skaityti ar raszyti, bile 
tik jie gali in televizija kas va
karas žiopsoti.

Pypkes Durnai
In Lelijų Darža

Televizijos programos dabar 
rodo pusnuoges, ar dar dau
giau trys czvertimis nuogas 
mergas, Židikus, raz'baininkus, 
žmogžudžius-, niekszus, paleis
tuves ir sūnūs palaidūnus. Mu
su vadai labai susirupine apie 
nedorus muving-pikezierius. 
Bet jie snaudžia ir net knarkia 
kai iszkyla televizijos klausi
mas.

Televizijos biznis dabar yra 
tokis didelis kad kompanijos 
dabar, negaudamas gana geru 
ir gabiu rasžytoju, samdo pi- 
sorius ir paiszelio kramtytojus.

Kai asz ėjau in lelijų darža, 
Penki, szeszi ant manes 

žiurėjo./
Kad iszejau isz lelijų darža, 
Penki, szeszi kepures kylėjo. 
Kad asz szokau su szviežiu 

bernycziu,
Mano balta szurszteli 

sudraskė.
Nieks paklausė :> kieno ta 

mergele?
Mane greitai in szali 

nublaszke.
Kad asz szokau, su savo 

bernycziu,
Mane jauna ant rankelių nesze.

Platinkit “Saule”

Brooklyn, N. Y. —
Kiekvienu metu rudeni New 
Yorko Lietuviai ateina in pa
gelba savo tautiecziams, liku
siems Europoje grumtis su be
namio žmogaus daliai. Isz gau
namu žinių apie tremtinius ga
lime spręsti, kad ju padėtis nei 
kiek nepagerejo, kai kuriais at
vejais ji pasidarė dar sunkesne 
nes numatyta emigracija vyks
ta labai lėtai, ir iki sziol naujo
ji! Imigracijos Instatymu pasi- 
nauojo tik maža Lietuviu da
lis. Todėl, BALFui tenka ir tep
liau rūpintis pagelbos teikimu, 
kad ju varga nors dalimi suma
žintu. įdaromos pastangos, kad 
kiekviena Lietuviu kolonija 
pravestu pinigines rinkliavas 
ir isz ju gautomis aukomis ga
lėtu paszęlpos dauba tęsti.

New Yorko Lietuviai jau 
pradėjo veikti. Nesenai BALFo 
Centro patalpose tuo reikalu 
invyko organizacijų atstovu ir 
atskiru asmenų gausus susirin
kimas, kuriame buvo nutarta 
organizuoti pinigine vaju. Tam 
reikalui sudarytas 25 asmenų 
Vajaus Komitetas ir iszrinkta 
Vajaus Valdyba: Valdybos 
Pirmininkas, Kun. Antanas 
Raiczkauskas; vice-pirmininkas 
Antanas Revemtas; iždininkas, 
inž. Pranas Kunigėlis; sekreto
re, Janina Janulevicziene; pa
rengimu vadovas, Dr. Antanas 
Skėrys'; propagandos vadovas, 
Antanas Sodaitis ir narys Jo
nas Avižienis isz Jersey City.

Vajus bus vykdomas viena 
menesi, nuo Spalio 15 d., iki 
Lapkriczio (Nov.) 15 dienai. 
Rinkliava bus pravedama 
meniszkais vokais ir auku 
pa i s. Aukotoju pat ogumui 
skirnsp nupūto dalyse veiks ausini tise lllleStu uaiiyse veins au- 
ku rinkimo punktai.

Tikimasi, kad New Yorko 
kolonijos Lietuviai bus dosnus 
sziais metais, kaip ir anksz- 
cziau, ir suaukos varge esan
tiems savo tautiecziams nema
žiau deszimties tukstaneziu do
leriu. Vajaus Komiteto adre
sas: Rev. Antanas Raczkauskas 
105 Grand Street, Brooklyn 11, 
New York.

as- 
la- 
at-

INGRABANAS

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

pamate prieszais save savo ne- ' ir
prietelu šukele dideli riksmą, 
kuris po visa giria skambėjo ir 
pradėjo Ingrabana vytis, kuris 
atsuko savo žirgą in kele ge
riau žinodamas, savo nepriete
lius toli už save paliko. Tik 
vienas Ratieas, kuris ant In
grabano juodžio sėdėjo, sepja 
jam paskui sektie. Teip ėjo me
džiokle per kalnus ir klonius, 
kol giria pasibaigė, o sodžius 
prasidėjo. Ten Ingrabanas su
stojo ir szauke.garsingu balsu 
kad tautiecziai prisigatavytu 
in kova.

Jo szauksma pertrauke vys
kupo kalba. Iszstatyti ant sar
gybes kareiviai , atkartojo 
szauksma. Susirinkę kareiviai 
skubinosi prie savo žirgu, o 
moterys apsupo da angszcziau 
vyskupą, kuris ties altorium 
stovėdamas szventa kryžių ran- 
koše laike.

Ingrabanas tuom tarpu su
stojo netoli vyskulpo gyveninio 
ir kaip Ratieas artyn prilėkė, 
mete jis savo ragotine priesz ji, 
bet Svėbo skydas atlaike smer- 
tiszka smūgi, ir sekaneziam 
akies.mirksni inleke nepriete- 
laus ragotine in Ingrabano žir
go paslėpsni, žirgas susmuko, 
o Ingrabanas per galina nulėkė 
ant žemes ir teip susidaužė, 
kad ne •pasijudin.tie negalėjo.

Walburga matydama savo 
mylima ji tokio priegado esant, 
pradėjo isz iszgasties klyktie. 
Golfredas pažino jos baisa, ku
ris jau du sykiu kaip su ragoti
ne jo szirdi pervere. Da Išarta 
jis meilingai in Walburga pa
žiurėjo, perszoko per tvora ir 
nubėgo pas ant žemes gulinti 
Ingrabana. Ratieas, kuris tuo 
tarpu priesz ginkluotus Tirm- 
gieczius kovojęs buvo, atlėkė 
ir buože pakeles puolėsi ant In
grabano, Golfredas tai matyda
mas puolė ant Ingrabano ,ir ji 
užgulė; buože atlėkė ir tropijo 
zokoninkui in galva, kuris nei

I

balso iszduodamas susmuko
am akys

iszgirdo ir jis varpu skambėji
mą, ir jis nusidyvijas žirgą su
stabdė. Jis jau keletą kartu 
Pranku ženieje buvo girdėjęs 
baisa krikszczioniszko Dievo. 
Sziandien jis didei pradžiugo, 
kad vyskupas tokiu spasabu jo- 
tautieczius iszbudino ir juos 
nuo neprieteliu persergejo. Ap
link save mate jis vien medžius, 
bet nei viena Sveba nepatemi- 
jo, norint ir gana gerai žinojo 
kad jie negali būtie per toli. 
Tai vienu sykiu kada jis prie 
vieno stataus kalno prijojo, isz
girdo jis ginklu tarszkejima ir 
juokavimus. Jam pasidabojau t 
pamate jis kokia 80 raitu Sve
bu, terp kuriu jis ir savo ar- 
cziause neprieteliu Ratica pate 
mijo, kuris ant juodo žirgo jo
jo. Kada Ingraįbai-ias savo ne
prieteliu pamate, jis isz piktu
mo sujudo ir nieko nepatemi- 
damas aiszkiai sukeikė. Svebai 
kada jie iszgirdo szauksma ir

szale ingrabano.
mirksni suskambėjo vėl var
pas. Svebas persigando ir dai- 

1 resi aplinkui, tada sukeikė ir 
nulėkė pas savo vyrus.

Isz visu szaliu sukilo kares 
szauksmas. Isz girios' iszsilau- 
že Svebu kareiviai. Aplink vys
kupo gyvenimą susirinko 

■ Tirmgiecziai ir jojo jiems prie
szais. Sukilo didis, kruvinas su 
siremimas. Kada Ingrabanas 
pasikėlė, pamate jis szale sa
ves Golfreda su sutriuszkyta 
galva gulinti, o kaip jis apsi
dairė pamate jis paties gyveni
mą degant. Viena akies mirks
ni nusilenkė jis ant gulinezio. 
Tada pagriebė jis Svebo buože 
uižszoko ant žirgo kuris netoli 
prie medžio pririsztas buvo ir 
mėtėsi in inuszi jieszkodamas 

> savo nevidono. Jis savo užside- 
jime visai nepatemijo kad Mi
ras savo kareivius darbavosi 

: ties Svebu papareziu surinktie 
ir kad Volframas su Abaldo 
vyrais prieszais juos . atlėkė. 
Galausai jis patemijo Ratica, 
kuris nuo jo visaip slapstėsi, ir 
jis tiesiog ant jo szuolavo. Sve
bas pamate sayo inpykusi ne- 
prietelu, kuris buože pakeles 
ant jo atlėkė, o virsz jo skam
bėjo balsas krikszczioniszko 
Dievo. Jis 'baisiai sukeikė ir lė
kė link girios, Ingrabanas pas
kui ji seke ir vokei juodu likosi 
vienu. Medžiokle ėjo per gires, 
laukus, kalnus, parvirtusius 
medžius, uolas ir graibės. Ne- 

’viena syki bandė Ratieas savo 
priesza. su kardu užpult, bet jo 
žirgas nenorėjo tiktai stovėt, o 
isz oro da vis skambėjo balsas

Krikszczioniszko Dievo. Kad ir 
Ingrabanas ir kažin kaiip ant į 
Ratico inpykesbuvo, tai jis tik i 
pradžiugo, kada mate savo nu- 
myletina žirgą teip grąžei be- i 
gaut ir jis nusidyvydamas pa- < 
sijoto kad patsbesedis ant vie
no savo geriausio žirgo, kuris , 
nuo savo buvusio draugo neno
rėjo leistie, norint ir ji pavytie 
negalėjo. Tirmgietis suszvilpe 
ir Ratico žirgas pažindamas 
szvilpima savo senojo pono su 
pentinias bandydamas Svebas 
privarė ji ant bėgimo. Bet 
Tirmgietis tuo tarpu areziau 
prilėkė. Da karta Ingrabanas 
suszvilpe ir da karta sustojo 
juodis ir da karta pasisekė ple- 
szikui putojanti žirgą tolyn 
varytie. Bet kada juodis tre- 
cziu kartu piestu stojo norėda
mas savo raiteli numestie, nu- 
szoko Ratieas ir žaibo greitume 
perdure žirgą, ingrabanas isz 
gaileszczio ne savo balsu suri
ko, o Svebas vien tik nusijuokė 
ir szoko in krūmus. Sekanczem 
akies mirksni buože pataikė 
Raticui in galva, o kuris tuo
jaus ant vietos susmuko.

Ingrabanas nuszoko nuo žir
go ir buože pagriebęs sudavė 
da viena syki gulineziam Rati
cui in galva. Tada mėtėsi ant 
žemes ir apkabino kakla dves- 
tanezio juodžio, kuris supda
mas viornomis akimis in ji žiu
rėjo.

Kaip Ingrabanas pasikėlė 
apžvelgė jis da viena karta rūs
tingai in savo užmuszta neprie- 
telu, kuris norint ii? užmusztas, 
gulėjo ant žemes kaip tikras 
kareivis. Tada susigavo jis sa
vo žirgą ir pamaži namon link 
jojo. Jo piktumas, kuris jam 
ramuma atemes buvo, prapuolė

■ ir jis atsiminė jo keliones pas 
Svebus kaip sėnos pasakos. 
Jam parėjo ir in galva apie 
Golfreda, kuris jam sake:

— Asz esmių kareivis tu 
tai tik nematai, ir kuris nuo jo 

' teip gailai atsisveikinejo saky-
> damas:

— Tu biednas žmogeli.
■ Szitani teip tvirtam karžygiui 

pradėjo aszaros isz akiu tekėt 
o in jo ausis da vis skambėjo

; balsas krikszczioniszko Dievo.
Dabar galausei suprato ir jis

■ slaptybes krikszczioniszko 
' mokslo. Kaip tikras karžygis

krikszczioniszko Dievo buvo 
szitas jaunikaitis savo gyvasti

> atidavęs už viena, kuris ne jo 
■prieteliuis buvo, o ir kriks'zczio-

- niu Dievas nužengė isz dangaus 
ant žemes ir mirė už žmones, 
idant in amžina iszganima pa-

■ r ei tu.
Jis dabar suprato kad Dievas 

ir ji pas save vadino. Jis priva
rė savo žirgą ir veikei jis isz-

■ girdo riksmą savo tautiecziu, 
kurie Svebus pamusze juos gi- 
ron link vijos, bet jis jiems isz 
kelo pasitraukė ir jojo tiesiog 
pas vyskupą.

—' TOLIAUS BUS —

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 apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

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

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses 
ežio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 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 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., 
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

No.132—Trys istorijos: Apie\ No.180—Kvitu Knygute 
Anglorius isz Valenczio^s, 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 LikosTur- 
tingu Ponu. 35c.

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokopinka Bernadina. 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 Naktį 
62 puslapiu, 20c.

No.148—A pie 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 Mdteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

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

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

apraszy-

apysaka 
szimtme-

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 Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kairaiecziu 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. 
25o.

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

-180^2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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

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

No.200—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 Seraphiszk^s Officium. 15o

Kaip Uisisakyti Knygas:

jPSr* Užsisakant knygas 
szio Katalogo,’ veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moui-Or- 
deri, Express ar Bankine Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszką su pinigais.

USF3 Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - ĮJ. S. A

tik ant



“SAULE” MAHANOY CITY. PA.

INGRABANAS
(Tasa)

Tolyn besiskubindami jiedu 
pabaladojo prie kožno gyveni
mo. Kada jau prie .sodžiaus pri
ėjo 'buvo jau vidurnaktis ir me
nulis jau nusileidęs. Ingraba- 
nas sustojo. Tenai yra gyveni
mas mano tėvu, o tenai gyveno 
vyskupas su tavo brolais. Gal 
but kad jie tave vėl priims, 
skirkis Walburga.

— Asz tavęs paklausysiu, 
atsake Walburga, tu pasigai
lėk mano broliu.

Ingrabanui'i toks atsiliepimas 
patiko ir jis prisiartino prie 
vyskupo gyvenimo.

— Kur yra kunigo miegoji
mo kambarys? Klause jis Wal- 
burgos. Nuvedė ji prie lango to 
kambario, kur Golf rėdąs mie
gojo.

— Dabokis, sznabždejo ji 
jam in ausi, grafo raiteliai ran
dasi ant dvaro. Bet Ingrabanas 
ant to ne paisė, jis prisiartino 
prie lango ir lengvai pabarsz- 
kino.

Kambaryje kažin kas sujudo 
ir prakalbėjo:

— Ar tai tu esi Ingrabanas 
mano draugas?

— Vilkinis yra mano var
das, atsake Ingrabanas, tavo 
draugu asz nenoriu but. Svebai 
priesz mus atjoja., tu savo gy- 
vaste norėjai už mane atiduot, 
per tai asz tave persergszcziu.

Namu durys atsivėrė ir Win
fredas pasirodė ant slenksz- 
czio. Ingrabanas ji pamatęs 
grielbe prie kardo, bet jis at
kreipė veidą szalin, kada vys
kupas prakalbėjo:

— Kaip tu tai žinai? Ar-gi 
tu ar kas kitas gal pamate Sve- 
bus atkelaujaut ?

— Tik ju užmanimas tapo 
man iszduotas, atsiliepe Ingra
banas.

-r- O kada tu mislini kad 
Svebai in czion pribusi? Klau
se Winfredas antru kartu.

— Gal but ateinanti ryta, 
gal but da sekanezios dienose.

— Ryto yra szventa diena, 
atsake Winfredas. Ateinanti 
ryta susirenka Dievo kūdikiai 
in Jo namus, o Dievas juos už 
ju intikinti apserges nuo ne- 
prietelaus. Ir tau yra vieta pa
skirta. Jei tu nori tai žengkie 
in vidų.

— Asz pas tave ne atsilan
kysiu, tarė Ingrabanas1 ir sku
binosi szalin nuo kiemo. O 
Winfredas pamate du szeszeliu 
ant Ingraiba.no dvaro link bė
gant.

Ingrabanas prie vartų savo 
dvaro, priėjus atidarė mažas 
duris ir inženge in dvara.

— Negirtinas yra inžengi- 
mas marezios in gyvenimą jos 
jaunikio, suszuko jis pilnas 

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

piktumo, mano .paties, szunys 
ant manės užpuola. Bet sekan- 
cziam akyse mirksni apsupo ji

Persiskyrimai,
Tai yra labai kietas 

klausymas,
Ir labai painus,

Nes daugeli kartu 
Sutraukimas vedusio ryszio, 
Buna labai juokingas ir del 

mažos priežasties.
Ant pavyzdies paduodu 

czionais nusprendimą, 
Tūlo teisejaus viename 

mieste, 
Kuris ląbai prajuokino 

svietą. 
Sztai penkis deszimts dvieju 

metu turtingas sportas,, 
Užmetineja, savo jauna 

paeziuliai,
Kad ji apgaudinėja ji, 

Ir pildo kitokius griekus, 
O paeziule vela užmetineja 

savo senam sportui,
Kad jis su ja. pasielgia 

biauriai ir nepadoriai. 
Dabar visokes priežastis,

Del ko senis geidžia 
persiskyrimo, 

Nuo savo jaunos pacziules.
Koki nusprendimą davė 

teisėjas?
Teisėjas atsake 

persiskyrimo,
Nes geidžia nubauisti 

motere,
Kad turėjo visokius 

Gyvenimo smagumus ir 
Apgaudinėjo savo vyra, 

O vyra už tai kad 
Apsipacziavo su dviem 

kartais, 
Jaunesne motere už save, 
Ir negalėjo susivaldyt ant 

saves, 
Nes kankino ja visokiais 

budais, 
Ir da pasamdė polici jauta

Kad paskui ja sektu.
Jiedu buvo kalti,

Ir nėra vilties kad 
susitaikytu,

Ir dabar turi gyventi 
Su savim kaip kate 

-su szunim!

— Luomas, moterystes del 
to vadinasi “szventas,” kad 
turi tiek kankytoju.

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.
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szunes linksmai lojindami. Jis 
apdraudė szunis ir prižengęs 
prie lango, kur viduryje Vol
framas miegojo, ir paarszkino.

— Asz suprantu kad tai 
mano ponas yra, atsiliepe links
mu balsu isz vidaus, ir Wolf ra
inas iszejo laukan. Po liepa sto
vėjo tie tris, ir greitai tardavo- 
josi.

— Tai dėlto juokėsi žil- 
barzdis, kada asz jam gelumbe 
indaviau, kalbėjo nusidy vines. 
Jai teip yra 'ponia kaip tu sa
kai tai Svebai atsilankis pas 
mus sziaiidien ar gal sekanezio- 
se dienose. Dar jau norą ir mes 
galim pasirūpint ie apie musu 
dvaro apginima.

— Isztremptojo dvaras yra 
apleistas, atsiliepe Ingrabanas. 
Musu tautiecziai' ji neserges, 
jai jie ir galėtu. Kas ir dvarui 
atsitiktu, tai asz ir mano žirgus 
tiems vagiams nepaduosiu. Asz 
pasibalnosiu viena žirgą, kitus 
tu su savim paimsi ir nujojės 
in giria paslėpk juos musu 
slapty n e.

Volframas rodydamas ant 
Walbuirgos tare:

— Pana moki visai gerai su 
arklais apsieitie. Asz jai kele 
parodysiu, nes asz nenoriu sai
tuose valanduose nuo tavęs at- 
stotie.

— Palaikyk mane pas ta
ve, prasze Walburga.

— Na kad taip tai asz tu
riu jot, užbaigė Volframas, bet 
asz pažinsiu viena kuris nebijo 
in kova su Svebais stotie. Pa1- 
kelui asz užjosiu pas A'bolda ir 
užkviesiu ji ant Svelbu me
džiokles.

Tuojau® tapo žirgai atvesti 
ir vienas prie kito pririsztas, o 
Wolframas leke su jais ant gi
rios link. Pirm jis atsiskyrė 
kalbėjo jis in Walburga:

— Del tavęs asz palieku 
musu gelti, jis tau priguli, ka
dangi jis paeina nuo tavo tėvo 
arkliu.

Ingrabanas. pasibalnojo ark- 
li ir prie Walburgos prie jas nu
tvėrė jos ranka.

— Eiksz, tarė jis in ja, su 
manim ties vartais asz stoviu 
dabar vienas ant sargybes ties 
dvaru mano tėvu; asz esu visai 
apleistas ir jai kova czionais 
sukils tai asz nežinau air mane 
užmusz mano tautiecziai ar 
Svebai. Asz mistinu kad ne dy- 
vai nei koks žmogus apie mane 
rūpinasi. Be džiaugsmo ir be 
draugu stoviu asz paskutinėje 
kovoje. Jei tu vienas aplink 
mane klausines sakyk, kad asz 
drąsiai paskutine kova kovo
jau. Bet del tavęs man didei 
szirdis gėla, ir mano didžiause 
rūpestis yra, kad tui ne da kar
ta in Švelni rankas papultai. 
Tai dabar pasilik pas mane per 
nakti ir kad pradės szvistie tai 
nujok pas mano dranga Bruną, 
jis yra teisingas vyras ir pasi
rūpins apie tave. Jis spaude 
jos ranka, o Walburga jaute 
kad jo visas kūnas drebėjo.

— Tu esi visai nusiminęs 
Ingrabanai ir nori mirtie, bet 
asz noriu kad tu gyvas iszliktai 
nes asz misiinau su tavim lai
mingai gyventie. Ir todėl asz 
vien pas tave atėjau. Asz nusi
tikiu kad tu ka kita darytai ne
gu dvaro sargyba laikytai, kad 
tave ir tavo tautiecziai isztre- 
me, tai tik randasi daug szei- 
mynui, apie kuriuos tu rūpintis 
turi. Jai tavo tautiecziai patirs 
kad tu juos persergejai, tai jie

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius -iko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
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tave vėl pas save priims. Ne
vienas nepaiinsta giria teip 
gerai kaip tu, ir todėl asz tavęs 
praszau kad tu jotai in giria ir 
suijieszkotai Svebus, o juos su
radęs pranesztai žinia grafui, 
idant jis galėtu lengviau ap- 
gintie musu sodžių nuo neprie
teliui.

— Tu siunti mane szalin 
nuo tavęs, atsiliepe Ingrabanas 
o tu nori sugryžtie pas vysku
pą, jis yra tei/ppat 'be sargybos 
kaip ir tu.

— Tu teip kalbi, tare Wal
burga, ir tavo žodžiai man 
skaudu. Ne del manes asz rūpi
nuosi, 'bet vien del tavęs atsi
menu szventa mokslą, idant tu 
gero darytai savo .prie szeimi- 
ninkams.

— Tu ir teip kalbi, atsake 
Ingrabanas, ir ta kuri del ma
nes in giria ėjo, nepraszis nie
ko ant tuszczio nuo manes. Eik 
sveika Walburga, asz joju.

— Da ne, atsake Walburga 
ir nutvėrė jo ranka. Jei tu josi 
tai man brangu, kad asz pati 
tave in priegada siuneziu. Jei 
tu nori jotie in giria su Svebais 
kovotie tai asz tave nepaleisiu. 
Tu tik turi jotie neprietelius 
sujieszkotie ir juos suradęs su
gryžtie ir savo tautieczius per- 
seregetie. Jei tu nori su neprie- 
telais visai vienas in atvyra ko
va stotie, tai asz tave neaplei
siu. Ji apkabino jo kaikla, o in 
Ingrabanas pabueziavo jai in 
kakta ir tarė:

— Nebijok mieloji, tarė sal
džiai jai asz nenoriu, tai var- 
gei mane Svebai sugriebs. Asz 
sugrysziu ir persergsiu; mano 
tautieczius. Paleisk mane mie
loji, veikei pradės breksztie ir 
mudu turime skirtis.

— Dar karta prispaudė In
grabanas savo numylėta prie 
szirdies, tada užsisėdo ant savo 
žirgo ir jojo in giria.

Walburga likosi viena, ji 
mylėjo priegado esant, žinoti. 
Bet sziandien ji verke ir gnau- 
že rankas delei tu, kuriuos ji 
mylėjo. Szale jos Ingrabanas 
radosi, kuris jai iszrode kaipo 
gyvenimas negyvėliu. Kloni 
mate ji vyskupo gyvenimą, isz 
kurio ji isz vainos atstojusi. Ži
buriai buvo tenai uždegti ir 
žmones suikyle. Vartai tapo at
verti ji gana gerai mate kad 
grafo raiteliai nuo dvaro nujo
jo ir kuriuos vyskupas in visa 
Tirmgiu žeme iszsiunte. Ir jos 
mislis vis atgal leke pas ta ka
reivi, kuri ji mylėjo, ir kuri ji 
buvo neprietelems prieszais 
iszsiuntus. Ji prižengė prie žir
go ir nutvėrė už kamanų idant 
neparpultu ant žemes.

Tada iszgirdo ji ryto tyku
me aiszku skambejima, kurio ji 
ligi sziol nebuvo girdėjus. Tai 
buvo varpas; iszpalengvo bet 
grausmingai, o podraug ir mei
lingai skambėjo balsas kriksz- 
czioniszko Dievo. Balsas skam
bėjo po orą ir po giria. Moterys 
kurios skubinosi savo daigtus 
ir galvijus in giria gabeno, 
teippat ir kareiviai, kurie in 
muszi pasirenge, suistojo ir 
žvelge in dangų be medžiu vir- 
szunes ir mislijo kad ant krik- 
szczioniszko Dievo balso atsi
lieps ir pagoniszki dievaieziai 
bet dangus likosi szviesus ir 

nesukilo vėtra, o ir perkūnas 
nepradėjo griautie. Saule užte
kėjo ir pasveikino diena. Pauk- 
sztycziai sustojo eziulbetie ir 
baimingai lakstė po krūmus. 
Varnos nuo eglu pakilo, pradė
jo kvarkset ir leke link girios.

— Žiūrėkit, suszuko keli 
gyventojai sodžiaus, pauksz- 
cziai pagoniszku dięvaicziu le
ke szalin. Toji girioje jojo nar
sus kareiviai kurie norėjo 
Tirmgiecziu gyvenimus sodin- 
tie, o gyventojus nuganubintie, 
ir szitie sustojo kaip ji ta dyv- 
na skambejima iszgirdo. J u va
dovais užjojo ant kalno ir dairė
si aplinl<ui, 'bet nieko ne galėjo 
patemytie, tik vien t a,s dyvnas 
balsas be palovos in ausis 
skambėjo., Nei vienas negalėjo 
suprast ie isz kur tas balsas pa
rėjo. Ar tas skambėjimas isz 
žemes ar isz oro paėjo, kas ta 
galėjo iszaiszkinti ? Patylomis 
kalbėjo Svebai teip saves, o ir

^Pirkie U. S. Bonus! ^Pirkie U. S. Bonus!

Eveiy dog should 
own a child

OUR dog here has just acquired a small boy 
—owns him lock, stock and barrel right now, 

as you can easily see.
Soon, the dog can begin the boy’s training.
If this boy is a bright boy, the dog will teach 
him several very good things. He will teach him 
about loyalty and patience and how to trust. 
And—most important—he will teach him about 
the obligation he owes to those who love him 
and depend on him.
As a grownup, you already know about that 
obligation and are doing your level best to live 
up to it. And we have a suggestion that may 
help. The easiest, surest, safest way to guard 
your family’s future and provide security against 
emergencies is to join the Payroll Savings Plan.

Security—and all the dreams you have—can 
come true through the Payroll Savings Plan 
When you sign up for Payroll Savings, you ąsk 
your pay office to save out part of your check 
each payday. This money’s automatically in
vested for you in interest-bearing U. S. Series 
E Savings Bonds. If you sign for just $3.75 a 
week, in 9 years, 8 months, you’ll have $2,137.30! 
No wonder 8 million Americans are using Pay
roll Savings! Why not join them—today?
You can do it—8 million others are doing it!
Steady saving through the Payroll Savings Plan 
is making dreams come true for eight million 
working folks. What about you? Why not get 
started right now and give yourself and your 
family a break? Sign up for steady, systematic 
savings with the Payroll Savings Plan. If you 
are s4f-employed, join the Bond-A-Month Plan 
where you bank. But pick your plan and join 
today—you’ll be glad all the rest of your life 
that you did!

Saving is simpler than you think— 
» with U. S. Savings Bonds 
on the Payroll Savings Plan!

The V. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Department 
thanks, for their patriotic donation, the Advertising Council and
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“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS ::

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

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

drasiausem szirdis nulindo.
Sodžiuje susirinko gyvento

jai ir prisigatavojo ant kovos. 
Nei vien krikszczionis susirin
ko, bet ir pagonai, kuriems In
grabanas ir grafo raiteliai apie 
Svebus žino davė.

Tuo tarpu, stovėjo Walburga 
lies Ingrabaiio dvaro vartais o 
ir ji iszgirdo ta stebuklinga 

[skambejima jos tikėjimo, ji 
mislino ir apie Ingrabana, ku
ris po giria klaidžiojo, ar ir ne 
tas iszgirdo baisa krikszczio- 
niszko Dievo.

Kada ji apsidairė, pamate ji 

pulkus atjojaneziu kareiviu, ji 
gana aiszkiai pažino keletos 
virszininkui ipaiparczius ir kad 
tie kareiviai prie vyskupo gy
venimo atjoję, tenai sustojo.

Ji teip bestovint ir apie savo 
mylimiause bemislijant, isz
girdo jie kunigu giedojimą, 
kuris ji traukte, trauike i'n ta 
vieta, isz kur tas giedojimas at
skambėjo. Ji da syki pažvelgė 
in isztusztyta dvara, tada pa
ėmė ji žirgo kamanas ir vedesi 
ji žemyn nuo kalno tiesiog ant 
vyskupo gyvenimo link. Ton 
in vieta atėjus pririszo žirgą 
prie tvoros ir prisiartino prie 
moterių, kurios apie vyskupą 
susirinkusios 'buvo, kuris po 
liepa ties altorium stovėjo ir 
misziais atlaike. Meilingai 
skambėjo jo žodžiai anksti ryte 
varpams beskambant, kurie da 
vis kviete krikszczionis aut 
dievmaldystes.

Tuo tarpu jodinėjo Ingraba
nas pasidabodamas giroje. Ga
na gerai jis žinojo ta kelia, ku- 
riuom svetimi raiteliai nakties 
laike galėjo in sodžių injotie. 
Kada jau dienas 'pradėjo rastis

(Tasa Ant 2 Puslapio)

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

Istorija Apie ... j 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai. '
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arba pradžia 
SKAITYMO 

...ir...
RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col. 
Dabar Po 25c. 
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SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. plocrio 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros vlrszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A.

Ingraiba.no
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Žinios Vietines Tiltas Nunesztas

— Su'batos ryta, devinta 
valanda, Szv. Juozapo baižny- 
czioje, Kunigas P. C. Czesna, 
suriszo mazgui moterystes, pa
nele Irena Mare, duktė pons. 
Albertu Bubniu nuo 325 W. 
South ui y., ir Joną R. Yanus- 
kieviczius, sūnūs ponios Vikto
rijos ' Yanuskieviczienes isz 
Reading, Pa. Vestuves in vyko 
in Eagles svetainėje, 7 E. Cen
tre uly. Jaunavedžiai gal ap
sigyvens Floridoje.

— Ponia Urszule Vylonie- 
ne, sūnūs Pranas ir anūke Lo- 
rentina isz William Penn mo- 
toravo in miestą su reikalais, 
ir prie tos progos atlankė 
“Saules” Redakcija atnaujinti 
savo prenumerata už laikraiszti 
nes Ponia Vyloniene yra musu 
sena skaitytoja, ir myli skaity
ti “Saule.” Acziui visiems už 
atsilankyma.

— Seredoj pripuola Szv. 
Reimundo, o Tautiszka Vardi
ne: Rožele. Ir ta diena: 1946 
m., New York miesto 'biznis bu
vo suparalyžiuotas per straikas 
troku draiveriu.

— Pons. Alfredai Bagdo
nai ir szeimyna isz Levittown, 
Pa., svecziavosi mieste pas pa- 
žinstamus ir prie tos progos"at
lankė “Saules” Redakcija. — 
Acziu už atsilankyma.

-— Ketverge pripuola pir
ma diena Rugsejo-September, 
taipgi Szv. Egidijo, o Tautisz
ka Vardine: Gimda. Menesis 
Rugsėjis pąszvenstas Marijos, 
Kankiniu Karaliene. Devintas 
menesis szio meto. Menulio at
mainos: Pilnatis 2 diena; Del- 
czia 9 d., Jaunutis 16 d.J ir 
Prieszipilnisi 23 d. Ūkininku 
Priežodžiai: Kokia Egidijaus 
diena, toks ir ruduo. Rugsėjo 
perkūnija ženklina Kalėdoms 
daug sniego. Koksai eras 'per 
szi menesi bus, toksai pats ir 
ateinancziame bus. Koksi oras 
per szilines toks bus ir per ke- 
tures sanvaites. Jeigu per My
kolą nelyja tai galima tikėtis 
saulso pavasario. Ir ta diena: 
1525 metuose prasidėjo valstie- 
cziu sukilimas Prusu Lietuvo
je; 1939 m., Vokiecziai užsipuo
lė ant Lenkijos; 1813 m., Rusi
jos Caras pafeisiulino būti tar
pininkas tarp Anglijos ir Ame
rika per kara 1812 metu, bet 
Anglija nesutiko, 1878 m., pir
moji mergina gavo darba tele
fono kompanijoje, Panele Em
ma M. Mitt. Priesz tai vien tik 
vyrai dirbo prie telefonu; 1923 
m., baisus žemes drebėjimas 
Japonijoje, czvertis milijono 
žmonių žuvo; 1939 m., prasidė
jo Antras Pasaulinis Karas; 
1933 m., fiitleris insoko iszrau- 
ti su szaknimis isz Vokietijos 
visus Žydus; 1950 m., Prezi
dentas i Harry Trumana's pa
skelbė kad reikes in vaiska imti- 
tris milijonus vyru; 1914 m., 
Vokiecziai prisiartino prie 
Champagne miesto, keturios 
deszimts myliu nuo Paryžiaus.

Shenandoah, Pa. —
Robert L. Birtley, 60 metu am
žiaus, Prezidentas Kohinoor 
Coal Co., kuris gyveno savo 
vasarinam name arti Ring
town, pasimirė pareita Petny- 
czios ryta 10:30 valanda in Lo
cust Mt. ligonbute, nuo savižu- 
dinste. Jo tarnas Poindexter 
sako kad apie 9:30 valanda ta 
ryta Birtley nusiszove na
muose, o jo rankoje buvo re
volveris isz kurio 'buvo tik vie
nas szuvis paleistas. Tyrinė
jimas parodo kad gal Birtley 
labai rūpinosi apie nelaime kur 
užtiko pareita Panedelyje, 
kai augsztas Kohinoor brieke- 
rys sugruvo, o trys vyrai 
užmuszti, o vienuolika 
sužeisti. Velionis buvo 
testonas, vedas, jo pati
Vasario 22 diena 1952 metuose. 
Paliko dvi 
taipgi tris 
ves in vyko 
Scrantona.

— Juozas Ardickas-Hardy, 
minierys1, 46 metu amžiaus, isz 
Lost Creek, likos sužeistas in 
galva, Packer Nr. 2 kasyklose. 
Gydosi namie.

PAKVAISZES
KAREIVIS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

likos 
buvo 
Pro- 
mire

dukterys, sunu 
brolius. Laido tu- 
Clarks Green, arti

Maža kas tebeliko isz tilto 
skersai Farmington upe in 
Unionville, Connecticut.

Vien tik Connecticut vals
tijoje szeszios deszimts sze- 
szi žmones žuvo per tas vie
sulas ir iszkados ežia buvo 
padaryta už daugiau kaip bi
lijoną doleriu. Valstijos Ta
ryba buvo tuojaus suszauk- 
ta pasitarti kas dabar daryti

kad atstaezius miestus ir 
bent kiek tos iszkados pa
dengus isz valstijos iždo.

Keli fabrikai buvo ne tik 
sunaikinti, bet visiszkai nu- 
neszti, nuplauti in upe. Ke
lios kompanijos tokiu fabri
ku sako kad jos abejoja ar 
jos tenai atstatys savo tuos 
fabrikus.

o o d

Amerikos Darbo Diena, j pasakęs, kad, Japonai yra uižsi-
Labor Day szvente 
Panedelyje, Rugsėjo 
penkta diena, todėl 
kasyklos, bankai,
ežiai ir pacztas nedirbs ta die
na.

— Petnyczioj pripuola Szv.

pr i puola 
(Sept.) 

fabrikai, 
laikrasz-

tarnave gauti taikos sutartis. 
Jis taip pareiszke per keturiu 
metu po karo sukaktuves.

— Žydu N a u j a s Metas 
“Rosh Hashana” (5716) pri
puola Sukatoj, Rugsėjo 17 d.

— Ana diena garnys pali-
Stepono, o Tautiszka Vardine:'ko sveika* ir drūta sūneli del 
Brutenio. Ir ta diena: 1935 m., i pons. Leonams Boczkauskams, 
baisios viesulus in Florida pino 322 W. South, uly.
Keys. Keli szimtai žmonių žu
vo; 1945 m., Antras Pasaulinis 
Karas baigtas. Japonijos atsto
vai pasirasze ant visiszko pasi
davimo rasztu, ant Amerikos' Ontario, Kanada. — 
kariszko laivo ‘USIS Missouri’;' Apie 10,000 Skautai isz 
1949 rii., Amerikos valdžia in- krasztu turėjo savo Seimą 
taria Rusija, sakydama, 
Sovietai nenori
Austrijos taikos klausimo,

— Parapiniai Mokyklos 
prasidės Seredos ryta, Rugsėjo 
septinta diena.

64 
ir 

kad: milžiniszka, stovyklavimą On- 
nusileisti ant tario. Taipgi ten dalyvavo 

ir daug Lietuviu Skautu isz Ka-
kad jie reikalauja per daug isz nada ir Suvien. Valstijos Ame- 
Yugo’slavijos. 1949 m., Genero- rika.
las Douglas MacArthuris buvo ------------------------ -

Geležinkelio Rieles Iszplautos

nu sztabas sako kad jis buvo 
Amerikos lakunu policijos nu- 
szautas.

Tas pakvaiszes kareiviis bu
vo dvideszimts vieno meto am
žiaus juodukas, Napoleon Gre
en, isz Chicagos.

Pirm negu jis buvo nugala
bintas jis nuszove du Ameri
kiecziu ir viena Anglijos lakū
ną. Kiek žmonių jis sužeidė 
dar tikrai negalima pasakyti.

Port Carbon, Pa.—
Andrejus Pulokas, 48 metu am
žiaus, isz Schoentown, likos už- 
musztas pareita Petnyczia, kai 
jo automobilius trenke in tro- 
ka, kuri vairavo Melvin J. Pi
per 51 metu amžiaus, isz Cham
bersburg. Nelaime atsitiko 
ant vieszkelio Nr. 22 arti Clin
ton, N. J. Piper iszliko gyvas. 
Palokas . buvo angliakasis ir 
dirbo Packer Nr. 5 kasyklose 
Gilbertone. Velionis paliko pa- 
czia Izabele (Didžiuniute), ir 
penkis vaikus, trys seserys ir 
viena broli. Kitados gyveno 
Mount Carmel, bet apie devy- 
nuolika metu atgal apsigyveno 
Schoentown.

NEVAŽIUOKITE IN
P0C0N0S 1

rieliu ir du freitkario karai 
buvo nuversti nuo rieliu, kai 
jiedu susimusze ant tilto sker
sai Concord upe. Nelaime at
sitiko apie vidurnakti.

Szeszi ar septyni darbinin
kai buvo sužeisti, vienas isz ju 
buvo labai pavojingai supeis- 
tas. Nei vienas isz keleiviu ne
buvo sužeistas.

Geležinkelio virszininkas sa
ko kad vienas to freitkario ka
ras nuszoko nuo rieliu ir pasvi
ro ant kitu rieliu kur važiavo 
tas Boston Montreal traukin
ys. Traukinys ta freitkario 
nustume in upe, bet ir pats nu
szoko nuo rieliu.

Iszkados daug padaryta, nes 
visas tiltas sugriautas ir apie 
du szimtai pėdu rieliu yra isz- 
ardyta.

j L. TRASKAUSKAS j $ ___ *
i LIETUVISZKAS J 
į GRABORIUS *
* Laidoja Kunus Numirėliu. *
* Pasamdo Automobilius Del J
* Laidotuvių, Kriksztyniu *
* Vestuvių Ir Kitokiams *
t :• Reikalams :: *
* ** -------- *
4 835 WEST CENTRE STREET * 
* Telefonas Nr. 78
į MAHANOY CITY, PENNA. J 
K*««-K-f;-|t*****************

Philadelphia, Pa. —
Nedelioj, Rugpiuczio 21-ma 
diena, ipo piet, netikietai teko 
susitikti su Lietuvos Eks-Pre- 
zidentiene, ponia Kristina Gri
niene, naszle po Eks-Preziden- 
to Daktaro Kazio Griniaus. Nes 
ta diena isz ryto su savo sū
num vardu Lirrto ir marezia 
Nijole, kaip ir juiju kūdikiu 
vardu Audra, atvažiavo isz 
Chicago., Ill., in Philadelphia, 
Pa., pas naszle Stella Griniene, 
žmona a. a. Jono Griniaus, o 
toji juos atvede in Port Rich- 
monda pas savo broli Vytautą 
Karalių ir pas žmona, ponia 
Irena Lavickaite, Karaliene. 
Bekalbant su ponia K. Grinie
ne, galimu yra drąsiai spręsti, 
kad ponia Griniene yra labai 
protaujanti asmenybe, o ir jos 
sunui kaip ir mareziai taipgi 
ne stokoja taip intelegentijos 
kaip ir plataus protavimo.

— K. V.

RAUDONASIS
KRYŽIUS IN

PAGELBA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

rinkliava del Raudonojo

Szitas paveikslas nutrauk
tas isz padangių, kad geriau 
parodžius kiek ir kokia isz- 
kada tie potvaniai padare 
prie Delaware upes, netoli 
nuo Stroudsburg, Pa. Szito-

je apylinkėje beveik visi ke
liai ir vieszkeliai iszplauti, 
iszardyti, tiltai sugriauti r 
namai paskandinti. Tukstan- 
cziai žmonių likosi be pasto
ges.

su
Kryžiaus, bet virszininkai ne
sutiko, sakydami kad jie tikisi 
kad žmones supranta ta j u rei
kalą ir patys, be jokios rink
liavos prisidės ir pagelbos ran
ka iszties.

PLATINKI!
S3F“SAULE”=^

POCONOS, PA. — Policija 
gražumu visu praszo nevažiuo
ti in Pocono kalnus dar nors 
del vienos Sanvaites, kad dar
bininkai turėtu progos viską 
atstatyti ir sutvarkyti po tos 
viesulos ir po to potvanio.

Daug žmonių dabar nori te
nai važiuoti vien tik del žingei
dumo, pažuireti kiek iszkados 
tenai buvo padaryti. Tokie 
žmones užima daug vietos ant 
jau ir taip prisikimuszusiu 
vieszkeliu ir trukdo atstatymo 
darba.

Beveik visi vaikai, kurie te
nai atostogavo dabar jau yra 
iszveszti. Greyhound kompa
nija paskyrė daug savo dideliu 
autobusiu juos iszveszti isz tu 
kalnu. Nors tenai dabar nėra 
pavojaus, bet darbininkai ir 
policija jauezia kad bus vi- 
viems geriau jeigu visi tie vai
kai grysz namo, nes kai vaikai 
tenai atostogauja, tai tėvai ne- 
iszkenczia neatvažiavę. Ir 
teipgi reikia tiems vaikams 
pristatyti maisto, o beveik visi 
trokai dabar yra paimti in at
statymo darba.

Isz pradžių buvo manoma 
kad reikes valstijai padengti 
kasztus tu vaiku kelionėms at
gal, bet matyti kad visi gana 
pinigu turėjo ar isz tėvu vė
liau gavo ir savo kasztais par- 
gryžo namo.

Prezidentas Eisenhoweris sa
ko kad valdžia gales tarp asz- 
tuonios deszimts ligi szimto 
milijonu doleriu paskirti, o jei
gu tiek neužteks, tai jis pasi
rengęs suzsaukti Kongresą del 
trumpo posėdžio kad butu ga
lima gana pinigu paskirti.

Leitenantas Generolas S. D. 
Sturgis, Armijos inžinierių 
virszininkas pranesza kad Ar
mijos trokai jau dabar tose tos 
viesulos isztiktose vietose ran
dasi. Keturios deszimts asz- 
tuoni Armijos inžinieriai kari
ninkai greitai iszskrido isz 
Fort Belvoir, Virginia. Apart 
inžineriu, daug kitu armijos 
ir valdžios darbininku greitai 
pribuvo in tas vietas su savo 
pagelba.

Dar ir dabar negalima pasa
kyti tikrai kiek iszkados pada
ryta. Kai kurie sako kad Ame
rikoje dar nebuvo tokios viesu
los nei tokio potvanio, kad tiek 
iszkados butu padaryta.

AMERIKOS
MIESTAI

Palaiko Draugiszkus 
Ryszius Su Užsieniu
NEW YORK, N. Y. 

paskutinius asztuonis metus, 
szimtai Amerikos miestu suda
rė glaudžius ryszius su mies
tais užsienyje ‘Draugiszkumo’ 
programoje kuri pasiekia net 
35 szalis. Juos jungia ar miesto 
panaszus vardai, ar szokhnas 
kokio bendro sporto, ar moki
niai iszvieno kraszto in kita, ir 
panasziai.

Correggio, Italijoj, miesto 
vaikai žaidia beisbole su bo- 
lerns ir kitais reikalingais 
daigtais pasiunstais isz West
bury, Long Island. Prancūzaite 
isz miestelio Rombas tęsia 
mokslą auksztesnio mokslo 
mokykloje Weston, Massachu
setts valstijoj. Miestelis Ken
tucky valstijoj suteikė titulą 
Kentucky Colonel (Kentucky! 
pulkininko) Frankforto (Vo
kietijoj) Oberbuergermeiste- 
riui, ir 1.1.

Anglijoj net 600 miestu pa
laiko ryszius su panasziu vardu 
miestais Amerikoje ir miestai 
Prancūzijoj, Holandijoj, Vo
kietijoj, Pietų Amerikos krasz- 
tuose ir Australijoj pradeda 
sekti ju pavyzdi.

Per

Sziu rysziu palaikyma pra
dėjo “Operation Town Affilia
tion”, New Yorko mieste, kuri 
organizacija buvo insteigta po 
paskutiniu karu kaipo savano- 
riszka instaiga. Pradžioje, 
miestu virszininkai intraukti 
in kontrakta viens su kitu, po 
to, miestu komitetai pradeda 
veikti, sziuos komitetus suda
ro atstovai vietiniu klubu ir or
ganizacijų. Komitetai patys su
daro savo programas ir virsz- 
mineta instaiga tik savo pata
rimais tarnauja.

P irmuose ‘ ‘ draugiszkumo ’ ’ 
miestuose, rysziai sustiprinti 
invedimu kalbu pamoku, kas 
palengvina susiraszinejimus. 
Grupes ar asmenys isz miesto 
viename kraszte aplanko kita 
miestą kitame kraszte. Miestu 
komitetai finansavo kaikuriuos 
atsilankymus, kiti gavo para
mos isz Amerikos Valstybes 
Departamento ‘ ‘ Exchange Per
sons Program.”

New Rochelle, New Yorke, 
kur gyvena ponia James 
Sparkman, miestu draugiszku
mo programos direktore, bai
gia veikimą pagal kuri pasi
kvies du sveezius isz La Ro
chelle, Prancūzijos. Finansuoti 
keliones Nedeldienio mokyklos 
vaikai pardavinėja Huguenot 
kryželius pagamintus Prancū
zijoj. Svecziai bus du auksztes
nio mokslo mokiniai kurie me
tams tęs savo mokslą Ameri- 
koniszkoj mokykloj.

Szi miestu draugiszkumo 
programa yra puikus pavyzdis 
kiek daug Amerikiecziu nori 
geriau pažinti kitu szaliu žmo
nes ir sustiprinti supratimo ir 
geros valios ryszius. Musu 
laiszkai in Užsieny turėtu pa- 
reikszti toki pat tikslą: žo
džiais Prezidento Eisenhowe- 

|rio “insteigti pasaulyje nauja 
vilties ir pasitikėjimo pagrin
dą.” , — C. C.

BAISIAI BRANGUS 
PAS1MOKINIMAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

meniszkai atskrido apžiūrėti 
tas nelaimes vietas, kad geriau 
žinotu kiek paszelpos, pagelbos 
isz valdžios ežia reikalanga. ,

Cziamijonas Paslydo

DU TRAUKINIAI
SUSIMUSZE

Szeszi Darbininkai
Sužeisti

LOWELL, MASS. — De
szimts karu traukinio isz Bos
ton in Montreal nubėgo nuo

iiifi

Po lietaus žole buvo biski 
perslidi szitam sportininkui, 
teniso cziampijonui Fausto 
Gardini, kai jis stengiesi at- 
muszti teniso bole savo kon
kurentui, Lewis Hoad, kai 
jiedu losze in Davis Cup

rungtynes, Philadelphijoje. 
Szitas Italijonas Gardini, 
kuris buvo geriausius teniso 
sportininkus sumuszes, buvo 
labai lengvai szito Austra- 
lieczio Hoad sumusztas.




