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Geležin. Straikos Berlyne
Isz Amerikos

♦

Laivyno Bosas

J. LEWISO PLANAI

WASHINGTON, D. C. — 
Mainieriu bosas, John L. Lewis 
ir daug anglies kompanijų 
sziaurineje kraszto dalyje su
tinka kad visos kompanijos pa
skirtu viena žmogų, viena bo
są, kuris visu kompanijų vardu 
derintųsi su Lewisu.

Visi szitie pasikalbėjimai ir 
pasitarimai buvo labai slaptai 
laikomi, ir tik dabar iszeina ži
nios kas ten darosi.

Kompanijos sziaurese, kurios 
kas metai iszleidžia apie du 
szimtu milijonu tonu anglių su
tinka su Lewisu, bet kompani
jos kurios randasi Pietuose ir 
kurios iszleidžia apie szimta 
milijonu tonu anglių per metus 
nesutinka ir labai prieszinasi. 
Bet iszrodo kad szitos kompa
nijos gal bus priverstos nusi
leisti ir sutikti.

Tie kurie nesutinka su Lewi
su sako kad szitokia tvarka pa
vestu visa valdžia kelioms di
dėlėms kompanijoms, kurios 
slaptai susitartu su Lewisu ir 
mažesnes kompanijos visai nei 
balso neturėtu derybose. Plieno 
fabrikantai ežia vieszpatautu.

Czia ne pro szali pastebėti 
kad tas visu tu kompanijų at
stovas ar bosas yra jau paskir
tas, Harry M. Moses, Preziden
tas H. C. Frick Coke kompani
jos, kuri yra Amerikos Plieno 
kompanijos szaka. Szitas ponas 
Prezidentas Moses yra Lewiso 
artimas draugas.

/
Ponas Moses pasitrauktu isz 

tos Prezidento vietos ir nauja 
darba gautu kaipo atstovas ar 
bosas visu kompanijų. Jam jau 
ir alga paskirta: Jis gaus $75,- 
000 ar $100,000 ant metu.

Jeigu visos kompanijos su
tiks su Lewisu, tai jis per daug 
nereikalaus isz naujo kontrak
to; gal penktuką ar deszimtuka 
daugiau nuo tono anglių. Mai- 

- nieriai del savo fondo dabar jau 
ima dvideszimts centu nuo tono 
anglių.

Lewisas jau yra paskelbęs

Francis Patrick Matthews 
yra Prezidento Trumano pa
skirtas kaipo Laivyno Sek
retorius. Jis yra szeszios de- 
szimts dvieju metu amžiaus 
advokatas bankierius in 
Omaha, kur jis iki sziol gy
veno ir darbavuosi.

su Moses. O jiedu yra labai ge
ri draugai. Bet kas isz tikro at
sitiktu tai yra kad tada jau 
unijos ir kompanijos valdytu 
anglies kasima, pardavima ir 
preke arba kasztus, nustatytu 
kiek kur anglies bus kasama ir 
kiek už ja žmones turi mokėti. 
Tai visiems mums neiszeitu ant 
gero, nes tada jau visuomene, 
visi kuriems anglis reikalinga 
nukentetu.

SALDŽIU ŽODŽIU

NEGANA

Prižada Taksas Suma
žinti, Bet Nieko 

Nedaro
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tuos daigtus kuriuos jis per- valdžio. Bet kai Komunija pa
kasi, nes beveik viskas yra tak- naikino Žydiszkas draugystes 
sojama.

Už tai, mums labai svarbu ženklas visiems kitiems Rusi- 
prižiureti ir gerai apsaugoti tu jos padupezninkams panasziai 
pinigu szaltini, taksavima. Mes padaryti.
negalime per daug žmones tak- į Žydu Nauja Tauta auga ir 
suoti, nes tas taksu szaltinis stiprėja ir Kremlinui nepatin- 
gali labai greitai iszdžiuti. ka, nes Žydai yra daug artesni

Už tai, musu tie ponai Wash- Vakaru Europai negu Rytams, 
angtone turėtu mums duoti Žydu mokslas, kultūra, biznis 
daugiau negu tik saldžius žo- ir bendrai gyvenimas yra su
džius ir prižadėjimus. Musu 
taksos turi būti tokios kad jos 
naudos atnesztu darbdaviui, 
darbininkui, ūkininkui ir szei- 
mininkei. Jeigu tos taksos tik 
koki viena luomą ar viena ama- 
ta ar grupe szelpia, o ne visus, 
tai visi kiti yra skriaudžiami. 
O nuskriaustas žmogus, neilgai 
tylės ir kentes jeigu jis moka 
ir gali atsikirsti. O geriausias 
atsikirtimas yra per taksas.

savo kraszte, tai rodos, buvo Lewisas Nori Kad
Kompanijos Pa

skirtu Viena Bosą
*' t- *

TIKĖJIMO
PERSEKIOJIMAS

risztas su Vakarais. Ir kas dar 
pikeziau Sovietams tai kad 
dauguma tu Žydu kurie dabar 
bėga in ta nauja savo kraszta ir 
tenais apsigyvena, yra kaip tik 
tokie, kuriuos Komunistai ir 
Sovietai yra pasiryžę isznaikin- 
ti, iszžudyti, nes jie yra buržu
jai.

Daug Žydu, Žydeliu Ameri
koje remia Komunistus. Jie da
bar turėtu nors kiek proto gau
ti, ir pamatyti kad Komunistas 
niekados nebuvo ir niekados 
nebus Žydui draugas!

Vengrijos Komunistu Valdžia 
Persekioja Katalikus Ir Prote- 
Stonius; Amerikos Valdžia Pra
leidžia Apie Keturios Deszimts 
Bilijonu Doleriu Kas Metai; Ru

sijos Žmones Nori Taikos

HOUSTON, TEXAS. — Sal- 
dus žodžiai ir gražios prakal
bos ir dar gražesni prižadai 
mums nieko nepagelbejo kai 
visa pramone pakriko, 1929 me
tuose ir kai bankos subankruta
vo ir darbininkai darbo neturė
jo. Ir dabar tokie saldus žodžia 
mums nieko nepagelbes.

Dabar biznis gerai eina ir
darbininkai dar vis darbo ran- Tauta, Israeli, norėjo subunta 
da už tai kad valdžia iszduoda vuoti Anglija su Amerika, Žy-

STUDENTAS TRAU
KINIO UŽMUSZTAS

• ■

Jo Draugas Labai 
Sužeistas

BERLYNAS, VOKIETIJA. — Geležin
keliu darbininkai Vakarinėje Vokietijos da
lyje nutarė dar toliau, dar ilgiau straikuo- 
ti priesz Sovietu valdomąja geležinkeliu kom
panija. Jie nubalsavo szeszi priesz viena, 
kai buvo iszkelta klausimas apie gryžima

Philadelphia, pa. - įn darba.
Du Pennsylvanijos Universite- i 
to studentai, gryždami nuo te
niso žaidimo, buvo Pennsylva
nijos Geležinkelio Kompanijos

VIENNA, VENGRIJA. — 
Vengrijos Komunistiszka val
džia, norėdama parodyti kad 
Komunistai nedaro jokios isz- 
imties ar jokio skirtumo tarp 
invairiu tikėjimu, uždraudė ir 
panaikino Žydu draugystes ir 
deszimts Žydu vadu suareszta- 
vo ir isztreme.

Szitas Žydu suaresztavimas 
yra aiszkus priparodinimas 
kad Komunistai yra nusistatė
priesz tikėjimą, koks jis nebu- traukinio suvažinėti, 
tu. Kai Komunistai suareszta- 
vo Katalikus, tai kai kurie Pro- į 
testonai net džiaugiesi, saky
dami kad gerai tiems Katali
kams nes jie vis kiszasi in val
džios reikalus. Ne už ilgo ir 
Protesto nu vadai gavo para
gauti to Komunistu persekioji
mo. O dabar ir Žydai.

Pernai laikrasztininkai 
mums aiszkino kad vien tik 
Rusija pripažinsta nauja Žydu 
tauta, Israeli. Iszrode kad vien 
tik Komunistai, Sovietai užta
ria Žydus. Bet tie laikraszti
ninkai nesuprato kad Rusija, 
pripažindama ta nauja Žydu

kad jis nori baigti kontrakta praleidžia apie keturios de- ^us su Arabais, ir Arabus su 
del Minksztos Anglies Mainie
riu. Tai reiszkia, kad už dvieju tai. Szitie valdžios pinigai duo- nepasiseke czia sukelti buntus 
menesiu jis gali czia teisetinai 
iszszaukti visus mainierius ant 
straiku! Jis tokio paskelbimo 
nėra padaręs del Kietos Ang
lies Mainieriu.

Tai czia iszrodo kad Lewisas 
gal pavėlins kietos anglies mai- 
nieriams dirbti kai j u kontrak
tas užsibaigs, bet tuo paežiu sy
kiu jis gali paskelbti straikas 
Minksztos Anglies Mainie- 
riams.

Czia rodos butu gera tvarka 
kad vienas kompanijų atstovas 
derintųsi su vienu unijos atsto
ju, Reiszkia Lewisas derintųsi

szimts bilijonu doleriu kas me- Amerikiecziais. Kai Sovietams

da darbininkams darbo ir pini- ir kai jie pamate kad baisiai 
gu už kuriuos darbininkai per- daug Žydu važiuoja in ta nauja 
kasi visokiu daigtu ir taip duo- tauta ir kad Palestinas taps ga- 
da biznieriams biznio. lingas krasztus Vidur-Rytuose,

Bet szitokis biznis yra tik tai jiems jau nepatinka.
laikinas, ne visados taip bus! Romunija panaikino visas

Visi mes žinome kad valdžia Žydiszkas draugystes savo 
daug pinigu kas metai pralei- kraszte pereita Lapkriczio me
džią, bet ka daugelis žmonių nesi. Nors Rusija nepavelina 
pamirszta, o ypatingai musu Žydams nei iszvažiuoti isz ar 
politikieriai ir valdininkai, tai invažiuoti in Rusija, ir nors vi- 
yra isz kur tie pinigai 
džios iždą plaukia.

Kiekvienas pilietis 
taksas, ar tai staeziai 
taksas ar kaipo mokesezius už

in val-

moka 
kaipo

darbininkus iszszaukti ant 
straiku, jeigu valdžia su poliu 
cija nesiliaus.

Beveik po visa Italijos sziau- 
rina dali dabar randasi straiku. 
Ukes darbininkai reikalauju 
daugiau mokėti ir trumpesnes 
valandas dirbti. Bet kai kurie 
laikrasztininkai sako, kad czia, 
yra grynai Komunistu darbas, 
kad Italijos valdžia mažiau vai
siu gautu nuo ukes szia vasara, 

. ... v . . j . ir kad Amerika turėtu daug
Anglu, kurie pataria jiems gryžti m darba. daugiau maisto pristatyti.

Vokiecziai nepaiso nie Amerikiecziu nei

Dabar keliai in Berlyną taip pat užda-
Asztuoniolikos metu amžiaus rv|j Rajp |)UV0 pji mįau fcgj SoVietll Rusi- 

studentas, Robert Murray isz |, v , , .
Grand Forks, North Dakota bu- ja juos uždare su karabinais ir kareiviais, 
vo ant sykio užmusztas. jo er traukiniai ne eina. -
draugas, devyniolikos metu - 
amžiaus studentas Ward Rey- Darbininku atstovas Hein Bracht sako
nesotta buvo labai sužeistas, kad visi darbininkai straikuos ir 

studentai gryžo in savo kam- in darba, nes jie dabar jau visai
barius kai jie buvo užbaigė te- tjĮ,j $ovjefu prižadėjimams, 
niso žaidimą. Jiedu buvo inpra 
te eiti skersai traukinio rieles 
kad butu trumpiau ir greieziau 
jiemdviem pareiti.

Traukinys važiavo isz 
York in Washingtona ir 1 
buvo iszvažiaves isz 13-tos Uly- 
czios stoties. Traukinio inžinie
rius sustabdė traukini ir per 
telefoną pranesze kitiems dar
bininkams kad du vyrukai guli 
ant rieliu. Kai traukinys atva
žiavo in Washingtona, polici- giau negu dvideszimts buvo sužeista kai 
m^<^Sus"d^tOr^įdąrbininkai an.t l,kes susikirto su tais dar- 
kraujo ant inžino ratu, inžinie- biniiikais, kurie įiepaisiiidami straiku nore- 
riui J. E. Graffney buvo pave- . v.» . . .
linta dar vis dirbti, važiuoti, ill S3VO (IsihllS.
bet Philadelphijos policija ji 
intars už žmogžudyste, ne tai 
kad jis bus kaltinamas ar tei
siamas, bet kad jau tokia tvar
ka yra vedama kai kas pana- 
szaus atsitinka.

Kai buvo pavesta darbininkams

ŽAKRISTIJONAS 
NUŽUDYTAS

balsuo
ti ar jie nori gryžti in darba ar ne, 12,626 

j New balsavo negryžti, o tik 2,085 pareiszke norą 
kattk gryžti in darba. "

WILKES-BARRE, PA. — 
Stephen Marcinko, 61 metu 
amžiaus zakristijonas, buvo su- 

11PQTV^7 rastas Prie Pat vartu Sąvoku
® kapinu nužudytas. Jis czia pir- 

nCpasi- miau pats dirbo. Policijamtai 
sako kad jie dar negali pasaky
ti kadel jis buvo nužudytas. 
Czia negalėjo būti vagyste, nes 
pinigu visai neturėjo. Policija 
rado tik 81 centus jo kiszeniuo- 
se.

RYMAS, ITALIJA. — Policija prane- 
sza, kad du žmones buvo užmuszti ir dau-

sos Žydu draugystes yra pa
naikintos Rusijoje, iki sziol So-; 
vietai pavėlino Žydams palai- . , 
kyti savo draugystes tuose Pirkie U. S. Bonus 
krasztuose kurie yra po Rusijos --------★--------

i - --

Daugiau negu 
trisdeszimts žmonių buvo suaresztuota.

In Bologna miestą, Komunistu darbo vadai 
paskelbė trijų valandų straikas pareikszti 
savo pasipiktinimą priesz policija, kad po- 
licijantai nori sukilėlius numalszinti.

Komunistai sako, kad jie rengiasi visus jo lavono.

Zakristijono St. Marcinko 
galva buvo baisiai sudaužyta. 
Iszrodo kad kas jam su atbulu 
karabino galu davė per galva.

Marcinko dirbo kaipo zakris
tijonas in Szv. Marijos Katali- 
kiszka Bažnyczia, Nanticoke. 
Jis iszejo isz savo namu apie 
penkta valanda po pietų ir ėjo 
in darba. Jis ta diena nevažia
vo ant autobuso kaip jis pa
prastai daro. f

Ponios Anna Jarmusek ir, 
Mary Kowaleski iszgirdo vie
na szuvi isz karabino ir tada 
iszgirdo dejoj ima ant kapiniu. 
Jodvi paszauke policijanta 
John Smerski. Kai policijantas 
nuėjo ant kapiniu jis rado za
kristijoną jau negyva. Tik vie
na dalis karabino buvo szalia



’’SAULI” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Prezidentas Trumanas nori 

bosauti ir visiems insakyti ka 
daryti, ‘bet niekas jo dabar ne
klauso.

metu jieszkojo žmogžudžio Ja
mes Edward Allen, ir niekur 
nesurado. Ana diena vienas po- 
licijantas užtiko ta žmogžudį 
prie pat policijos ofiso duriu, 
beskaitaint plakata, pagarsini- 
ma kad policija jieszko jo už 
žmogžudyste.

Žydai Džiaugiasi sukti sraigtais, o sraigtai isz 
lauko puses užplakti, kad nebu-

szauktasis iszeiti isz vagono, 
tuoj ji sutikdavo su szautuvu

Per daug Amerikos pinigu 
eina ūkininkams kad jie galėtu 
palaikyti savo vaisiu 'brangu
ma. Pernai mums kasztavo 
ęzverti bilijono doleriu už bul
ves; kad ūkininkai galėtu vis 
brangiai imti už tas bulves. 
Mes už tas 'bulves du ar tris sy
kius užsimokėjome.

Amerikos Sekretorius Dean 
Acheson negali ir vargiai gales 
sutikti ir susitaikinti su Rusi
jos Ministeriu Andrei Vishin- 
sky ant to klausimo apie Berly
ną. Abudu beveik to paežio no
ri ir reikalauja,bet vienas su 
kitu nesutinka.

In Trenton miestą, New Jer
sey valstijoje Ponia Lillian 
Brown pareikalavo “divorso” 
persiskyrimo nuo savo vyro už 
tai kad jis, anot jos jiai paliko ir 
apleido. Vyras pasiaiszkino 
kad jis buvo priverstas kur ki
tur eiti ir vietos jieszkotis, kai 
jo žmona uždėjo nauja spyna 
ant duriu ir jo visai neinsileis- 
davo. Teisėjas tai žmonai “di
vorso ’ ’ nedave, paaiszkinda- 
mas kad ji negali pasiskunsti 
kad jos vyras jia apleido kai ji 
jo visai neinsileido.

Amerika, Rusija, Anglija ir 
Prancūzija nori valdyti ir bo
sauti ta viena miestą, kuris yna 
sugriautas, suardytas ir beveik 
sulaikytas.

Mainieriu bosas iszszauke 
mainierius isz darbo del vienos 
sanviait.es atostogų, vakaciju. 
Tokios atostogos butu malonios 
ypatingai dabar kai oras toks 
gražus ir saulute gražiai szyp- 
sosi, bet kad atostogoms reikia 
pinigu!.

In Los Angeles teismo ofisus 
Elmer G. Noe buvo pasziauktas 
už tai.kad jis pavojingai savo 
automobiliu vairavo. Jis teisė
jui stengiesi paisiaiszkinti: 
“Nors asz buvau su viena ran
ka apžaibines mano “girl-fren
ta” ir vairavau automobiliu tik 
su viena, ‘bet viskas buvo tvar
koj, ir nebuvo jokio pavojaus. 
Teisėjas Roser A. Pfaff, net 
prunksztelejo s ;a k y d a m a s: 
“Jaunikaiti, ir asz syki buvau 
jaunas ir gerai žinau kad to
kiose aplinkybėse nėra nei 
tvarkos, nei saugumo!”

Nauja Žydu Israelio tauta 
buvo iszkilmingai pripažinta 
ir priimta in Tautu Sanjun- 
ga, in Flushing Meadows. 
Balsavimas buvo trisde- 
szimts septyni už ta nauja

tauta ir jos priėmimą, o dvy
lika prieszingai. Devyni at
stovai visai nebalsavo.

Czia Amerikos delegatas 
Warren Austin sveikina Iz
raelio Užsienio Minister!,

Moshe Sharett.
Israelio tauta vos vienu 

metu amžiaus susilaukė ir 
buvo pripažinta didžiųjų 
tautu tarpe.

□ □ o

tu galima atsukti veržekliu. 
Vagonu duryse (auksztis nuo 
grindų 70—80 cm.) iszpjautos 
skyles ir indeti keturkampiai 
einantieji žemyn vamzdžiai il
gio 50 cm (metro dalis) ir sto
rumo apie 15 kv. cm.

Sulaukė tokio traukinio ir 
pastate, kur buvo insakyta, vi
si stoties tarnautojai ir darbi
ninkai labai stebėjosi ir vienais 
kito pradėjo klausinėti, kokia 
tu vagonu paskirtis. Niekas ne
žinodamas ju paskirties pradė
jo spėti ir vienas kita, giaždinti 
kad vagonai paruoszti Naujos 
Vilnios stoties ir miesto gyven
tojams iszvežti in “Rojų.”

Ta nakti, isz Birželio 14 in 
15 d., mažai teko miegoti, nes 
dažnai buvau kviecziiamas prie 
telefono del tu vagonu, ir iki 
15-tai dienai ju paskirties ne
sužinojau nors kelis kartus 
klausiau geležinkeliu valdybos.

Penkiolikta diena, 6-tia va
landa ryta, buvau pažadintas 
pirmame poste 'budinezio sema-

ginkluotas N.K.V.D. ir vesdavo 
jau in kita v ago na.

Daugumas iszszauktuju verk
davo ir praszydavo leisti atsi
sveikinti su szeimyna ir ka 
nors pasiimti, bet neleido ir, 
panaudojus jiega, atsidurdavo 
in kitam vagone.

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS 
K_N.YGU_

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No. 102 Prakeikta, meilingas

Naujas Lietuviu Transportas
Eduardas ir Algirdas, 1505 N.

Mainieriai dabar nedirba, už 
tai, kad per daug augliu randa
si. O anglių per daug randasi, 
už tai kad anglys per brangios 
ir daug kompanijų, fabriku ir 
taip sau žmonių, ima aliejų, ga- 
za ar elektra vartuoti vietoje 
anglių!

In Knoxville, Tennessee, 
Alice Emert Wells, buvo de- 
szimts sykiu apsiženijus, su
gražino savo vienuoliktus že- 
nybos laisnius, sakydama kad 
ji nedrysta ženytis.

Lewisas dabar straikuoja, 
kad sumažintu augliu kalnus, 
kad paskui galėtu straikuoti ir 
priversti kompanijos atstovus 
su juo derintis ir duotu dides
nes algas. “Taip ir bus, ir ang
lys dar labiau pabrangs. ”

In Nashville miestą, Tenn., 
darbininkas, kliarkas, kuris 
iszraszo ženystvos laisnius sa
ko, kad vienas žmogus atnesze 
atgal savo tuos ženystvos lais
nius, atsiėmė savo pinigus ir 
paskui kitus laisnius iszisieme 
su kita moteriszke apsiženyti.

Henry Wallace, kuris taip at
kakliai ginai ir užstoja Komu
nistus, sako kad ta Atlanto Ka- 
riszka sutartis paskandins mus 
in kita kara, John Foster 
Dulles sako kad ta sutartis pa
skandins mus in taika; bet 
mums iszrodo kad ta sutartis 
gali visus mus paskandinti in 
skolas.

Czekoslovakijos Komunis- 
tiszka valdžia dabar jau ren
giasi isz valdžios atstatyti, pra
varyti apie keturios deszimta 
nuoszimti Komunistu ir in ju 
vietas indeti žmones kurie nėra 
Komunistai. Szitaip darydami 
Czekai tikisi pasigerinti Ame- 
rikiecziams ir taip vėl pramo- v nes santykius užvesti su Ameri
ka ir daug visokio tavoro isz 
musu gauti.

Eina gandai kad laibai daug 
ūkininku nemoka savo taksas 
kad jie vienaip ar kitaip iszsi- 
suka, iszsimeluoja ir nepaskel
bia kiek jie uždirba. Spėjama 
kad vien tik Kansas valstijoje 
daugiau negu dvideszimts pen
ki tukstaneziai ūkininku kas 
metai iszsisuka isz kokio szim- 
to milijonu doleriu taksu. Jie 
parduoda savo kvieczius ar ki
ta tavora in kitas valstijas už 
grynus pinigus ir taip niekas 
nežino kiek jie pardavė ir kiek 
jie gavo. Kiti važiuoja in toli
mesnius miestus iszmainyti sa
vo czekius ar su tais gautais 
pinigais greitai perka daugiau 
žemes ir neskaito tuos pinigus 
kaipo ineigas. Nieko tikro dar 
negalima pasakyti, nes val
džios žmones nieko nesako, bet 
eina gandai kad tie valdžios 
žmones jau ima siunsti daugiau 
savo atstovu in tuos krasztus.

• In Ann Harbor, Michigan, 
Fred Viegel, devyniolikos me
tu amžiaus studentais laimėjo 
garbes ženklą už tai kad jis gra
žiausia ir geriausia teze, raszta 
parasze kaip apsisaugoti nuo 
ugnies ir gaisro. Jam ta garbe 
teko 1947 metais. O ana sanvai- 
te jis buvo suaresztuotas už tai 
kad jis padege savo mokykla, 
kurioje jis pirmiau buvo moki
nys.

—————— , , “
Londone policijantai per du

CHICAGO. — Gerai žinomas 
beisbolininkas isz Philadelfijos 
‘ ‘ Phil lies ” Kliu'b o, Edvardas 
Vaitkus, 29 metu, likos netikie- 
tai paszautas per nežinoma 
mergina Ruth A. Steinhagen, 
19 metu, Atsitikimas atsibuvo 
Edgewater Beach Kotelyje. 
Vaitkus randasi Illinois ligon- 
buteje, o mergina likos suaresz- 
tuota. •

Pirkie U. S. Bonus

NEW YORK. — Birželio 13 
d., 1949 m., “General Eltinge” 
in New Yorka atvyko szie Lie
tuviai Tremtiniai;

Augaityte, Juže 117 Fremont 
Ave., Philadelphia, Pa.

Baranauskas, Stasys, Elena, 
ir Rita,pas 1273 W. 16th Avė., 
Gary, Indiana.

Bardauskas, Juozas, 6920 S. 
Talman Ave., Chicago, Ill.

Bublys, yiadas, Stase, Romu- 
laildas ir Algis, Franciscan Mo
nastery, Kennebunk, Pa.

Bursevieziene, Juže, 110 
Ridgewood Road, Hartford, 
Conn.

Brinką Raimondas, Alfonsas 
ir Leokad, 2639 W. Montgome
ry St., Chicago, Ill.

Dovtartas, Kazys ir Stase, 
St. James, Missouri.

Degesys, Danielius, Romas 
ir Dainius, 11712 Castlewood 
Ave., Cleveland, Ohio.

Dovydaitis Vincas, Stase, 
Vincas ir Juozas, 591 Halsey St. 
Brooklyn, N. Y.

Eidukaite, Klementina ir 
Alina, 3422 So. Morgan St., 
Chicago, Ill.

Eringis Elzbieta, Petras, Sta
sys, Petras, Ona ir Antanas, 
4031 Wilkens Ave., Baltimore, 
Maryland.

Estka, Richardas, Stase, Da
lia ir Edm., Knox, Ind.

Girnius, Antanas, Marija ir 
Algis, 57-41 64th St., Maspeth, 
New York.

Griauzde, Aleksas, Leonora 
ir Gerini., 11 Walnut St., Nas
hua, N. H.

Guntorius, Jonas, Ona, Ane
le ir Vytas, Furnace P.O. 38, 
Mass.

Guobys, Juozas, Danute, Al
vyda, 142 Babcock St., Hart
ford, Conn.

Gustas, Pranas, Ona, Danute 
ir Giedra, 82 Garfield Ave., 
Easthampton, Mass.

Jakubauskas, Stase, Bis
marck, No. Dakota.

Jankauskaite, Kazimiera, 
8108 Champlain Ave., Chicago, 
Ill.

Jankauskiene, Kazimiera, 
5421 S. Hamlin Ave., Chicago, 
Illinois.

Jarulaitis, Julijonas, 1774 
Columbia Rd., South Boston, 
Mass.

Jurašas, Eduardas, Elena,

Mason Ave., Chicago, Ill.
Kezenaitis, Stase, 2711 E. 

Ontario St., Philadelphia, Pia.
Kiršinąs, Petras ir Stase, 

1233 Portland Ave., Chicago 
Hts., Ill.

Kleinas, Eugenijus, 208 Lin
coln St., Worcester, Mass.

Kriscziunas, Bronius, Anice
ta ir Rimas, 62 Forbes St., Ams
terdam, N. Y.

Jurgilias, Juozas, Irena, 3417 
S. Lituanica St., Chicago, Ill.

Mieželis, Vladas, Juzefą, Rei- 
mundas ir qArmanatas, 7126 S. 
Atesian Ave., Chicago, Ill.

Mitusas, Birute ir Brone, 
Route Nr. 1, Elburn, Ill.

Montvilas, Fromas, 110 
Ridggewood Rd., E. Hartford, 
Conn.

Orentas, Augustas ir Ane, 67 
Thomas Park, So. Boston, 
Mass.

Paszkeviczius, Juozas, ir Er
na, 144 Dorothy St., Pittsburgh, 
Pa.

Paulauskas, Kostas, 1839 E. 
90th St., Cleveland, Ohio.

Pavilczius, Vytas, Ona, Vita 
ir Ina, 7149 S. Sacramento Ave. 
Chicago, Hl.

Petraitis, Jonas, 1460 N. Pau
lina St., Chicago, Ill.

Pogirskis, Tekia ir Junona, 
1640 Columbia Rd., So. Boston, 
Mass.

Povilaitis, Juozas, Marijo
na, Viktoras, Jonas ir Leonas, 
in Indiana.

Proninskas, Juozas ir Zofija, 
6729 So. Campbell Ave., Chica
go, Ill.

Ragauskas, Pranas, Valerija, 
7149 S. Sacramento Ave., Chi
cago, Ill.

Raczkauskaite, Anielija, 
12116 S. Wallace St., Chiciaigo, 
Illinois.

Rudaitiene, Malvina, 851 E.
72 St., Cleveland, Ohio.

Steponaviczius, Kazys, 2545 
W. Marquette Rd., Chicago, 
Ill.

Tautvydas, Jonas, Ona, Kes
tutis ir Vida, 668 W. 18 St., 
Chicago, Ill.

Tupcziauskas, Magdalena, 
1607 N. Richmond St., Chicago, 
Ill.

Urbanaviezius, Stasys, ir Ja
nina: in Louisiana.

Verszelyte, Gražina,' 131

Thames St., Brooklyn, N. Y.
Vieraitis, Janina, 1234 Bly- 

don Ave., Baltimore, Md.
Vizgirda, Valerijonas, Ona, 

Eelna, Viktorija ir Regina, 
7501 Appoline, _ Dearborne, 
Michigan.

Vytauskas, Vladas, Brone ir 
Irena, 3131 So. Emerald Ave., 
Chicago, Ill.

Zagzeckas, Stasys, Ona ir 
Vladas, Rd. No. 1, Mt. Plea
sant, Pa.

Zandaivaite, Berta ir Marijo
na, 10625 S. Ridgel Ave., Chi
cago, Ill.

Žemaitis, Juozas ir Jadvyga, 
3417 S. Lituanica, Chicago, Ill.

Žemaitis, Jonas, Ona, Algis, 
Jonas ir Antanas, 828 S. Pres
cott St., Waukegan, Ill.

Žukas, Vaclovas, Tekle, Kes
tutis ir Kristina, 107-33 117th 
St., Richmond Hill, N. Y.

— BALE Imigracijos Komi-

forininko J., kuris pabaladojes 
in langą, pranesze man kad 
maždaug nuo 3-czia valanda 
ryto yra vežami žmones isz Vil
niaus ir sodinami in tuos vago
nus po stipria N. K. V. D. sar
gybos priežiūra.

Tik spėjus t(a nugirsti tuo; 
pro pat langus pravažiavo 
sunkvežimis pilnas prigrūstas 
vienuoliu moterių. Sunkveži
mis atidengtas ir jame galėjo 
būti apie 20 vienuoliu ir keletas 
N.K.V.D. sargybiniu.

Nieko nelaukdamas apsiren
giau ir nepusrycziaves nusku
bėjau in stoti. Ten radau iszsi- 
gandusitis ir susirupinusius 
tarnautojus ir pakrovimo ram
pų darbininkus. Praslinkus ku
riam laikui, laitsirado stoties bu
dėtojas Urbonas, kuris szypso- 
josi ir patenkintas pasakojo, 
kad iszvežami buržujai ir liau
dies prieczai, kurie gali nuvers
ti liaudies vyriausybe. Apie Ur
boną, frontui praūžus, teko da- 
žinoti, kad jis dirbo N.K.V.D.

BAISIOSIOS
BIRŽELIO DIENOS

NAUJOJ VILNIOJ

Pirmutinis traukinys, 60 va
gonu isz Kauno atėjo Birželio 
15-ta diena, apie deszimta va
landai.

kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. 104 Trys istorijos apie: 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

No. 106 Penkios istorijos, 
apie: Gregorius, Isz numirusiu 
prisikėlė, Dorybe veda in lai
me, Szaltiszaiti, Debesėlis. 77 
puslapiu. 20c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
tklpinasi sekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv. 
Kristupą, Juokingi szposelei, 
Kaip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

Parasze J. Suvalkietis

Musu tautos didžiosios invy- 
kis laiku 1941 metais, Birželio 
menesio 14—22 d., dirbau N. 
Vilnios geležinkelio stoty, 10 
km nuo Vilniaus.

1941 metais, Birželio 12-ta 
dienia, apie 1-ma valanda isz ge
ležinkeliu valdybos virszininko 
Lachmatovo buvo gautas parė
dymas, kad iki vakaro 8-ta va
landa, esamieji stoties keliuose 
vagonai butu iszsiusti arba pa
statyti in tokius atsarginius ke
lius, kad visi stoties svarbieji ir 
atsarginiai keliai butu paruosz
ti dideliam traukiniu priėmi
mui ir iszleidimui.

Bet, kartu inspejo, kad sto
ties virszininkas 'be valdžios 
virszininko sutikimo niekur ne- 
pasiszalintu isz geležinkelio 
stoties ribų, o pirmąjį ateinan
ti traukini tuszcziu vagonu pa
statytu prie kariszkois rampos.

Daves szi insakyma, paklau
sė, ar gerai suprato ir nelaukęs 
atsakymo, pakabino telefono 
rageli. Tos pat dienos apie 
10-ta valanda atėjo traukinys 
60 tuszcziu vagonu isz Vilniaus. 
Vagonai uždaryti ir užplom
buoti, duru klinges užsuktos 
sraigtais, o vagonu langeliams 
uždėta po dvi sztangas ir už-

Ant vagonu duru isz abieju 
pusiu buvo užraszai pavyzdžiui 
kad tame vagone yra 15 vyru, 
12 moterių ir 10 vaiku. Vago
nuose buvo žmones sugrusti, 
nes visuose maždaug buvo po 
30 ar 40 žmonių.

Ta nakti nuo deszimtos va
landos iki Birželio 16-ta diena, 
6-ta valanda ryto Naujos Vil
niun atėjo 386 vagoniai su isz- 
vežamaisiais. Nors stotis yna 
didele ir talpi, bet 386 vagonu 
su žmonėmis ir tiek pat tusz
cziu, sunku buvo sutalpinti ir 
visi stoties keliai beveik buvo 
užimti.

Nežiūrint, kad visi iszveža- 
miej rūšiuojami buvo sugaudy- 
mo stotyse, bet Naujos Vilnios 
stoty vėl buvo perrusiuojami. 
Rusžiavimas iszvežamųjų vyko 
prie kariszkos rampos ir ten 
buvo insteigta laikina stovyk
la, kurios komendantas buvo 
N.K.V.D. kapitonas su stipria 
sargyba. Skirstymas buvo at
liekamas atskiriant vyrus; mo
teris ir didesnius vaikus.

Su žmonėmis, vagonus ma
nevrinis garvežys paduodavo 
prie kariszkos rampos. Kiek
vienas vagonas isz sugaudymo 
stoties turėjo saurasza jame 
esamu žmonių ir duris prada
rius N.K.V.D. szaukdavo pa
vardėmis. Tik spiedavo isz-

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu- 
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:

No. 176 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku vaiku. 25c.
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(Tasa) man mano visus turtus marios 
praryjo ir sziandien pas mane 
ateini tu dalies turtu maldau- 
darnias, užduodamas man nau
jas žaizdas! Ar tas yra žmonisz- 
kai? Ak! Seni koks tu paikas! 
Gal vynvuogiu ant krūmo ersz- 
kecziu jieszkai? Ka, ka, ka. Gal 
prie ledo nori susiszilti? Ka, 
ka, kari

Ir ji apėmė abejone.
— Seniau būdamas viesz- 

paeziu, pasirodydavau kaipo 
vieszpats; bet sziandien tarp 
žmonių būdamas nelaimingiau
siu, niekam ir nieku negaliu pa
gelbėti. Ir kodėl manyj tokia 
vilti padedi? Paikas esi, seni! 
Tavo turtai buvo burbulais ant 
vandens, ant mariu sutruko vi- 
slas turtas in dugną nugramz
dėjo! Ka, ka, ka! Eik su mani
mi, paikas seni, ir nusiramink; 
ir sztai pasiėmė sau už ranku 
eiva ant Knetvorto ulycziu, ir 
asz vietoj szaukti: pirkit cuk
rui Pirkit kruopas! Sziaiuksiu: 
Žiūrėkit! Sztai du kvailu priesz 
save matote! Ka, ka, ka!

— Matau, jog tasai žmoge
lis ir protą jau praradęs, tarė 
pats sau senelis, turtai jam szir- 
di sugadino; neturi jau nei spė
kų, kad priesz žemiszkus ulo
nus atsispirti arba kantriai vis
ką paneszti. Ai, vargsze Jusuf, 
atmink sau gerai, jog czionai, 
ant žemes, visokie daiktai vi
suomet visokias savo permai
nas turi!

— Paikas seni, tarė Jusuf, 
atmink ir tu sau, jog kvailas 
buvai ir kvailu pasiliksi; esam 
mes visi paikais ir tik paikystė
mis tankiausiai užsiimdinejam!

— Lik sveikas Jusuf, tarė 
senelis su paguoda ir isz jo na
mo iszejo.

— Buk sveikas, netikės se
ni! Reke Jusuf jam iszeinant.

11
— Tuszczia viltis, atsake 

Ulin, jau du nelaimingame pa
dėjime suradau. Jiedu apie 
žmonija jau pamirsze, patys 
sau neužsitiki, o priminus se
nus turtus, buvimą proto su- 
maiszyma ingauna. O, nelai
mingi ir susini y Įėjimo verti 
žmones! Žemiszkumas pas ju
mis ženklina daugiau už dory
be ir sielos ramybe! Su savo 
nuomonėmis klistate! Koki sa
vo szirdyj skausmą turiu! Ar
gi jau ir treczia panasziam pa
dėjime surasiu? Eisiu ir persi
tikrinsiu.

Ir musu senelis po keliu die
nu in reikalaujama jam vieta 
nuvyko. Eidamas Zamborszto 
siaura ulycziuke pamate, kaip 
keli vyrai prastam namelyj pui
kiai geleži kala.

— Kaip tai ? Užklausė sene 
lis patsai saves, man rodosi jis 
aiszkino, jog esąs sliesoriumi. 
Reiketu apie ji pas tuos žmones 
pasiklausti.

Tuom tarpu viens darbinin
kas iszejo isz namoir atsistojo, 
o Ulin prisiartinęs prie jo ir pa
sakęs gera vakaira, užklausė, ar 
kartais sliesoriaus Liudviko jis 
nepažystas.

— Sliesoriaus Liudviko ? 
Man rodosi, jog mano gaspado- 
rius turi toki varda, atsake dar
bininkas.

Ir apsidairęs pridūrė:
— Žiūrėkis, tarytum ji bu

tu kas szaukes, sztai eina mano 
gaspadorius.

Irrisztikro tai buvo Liudvi

Tuokart Ulin inejes in narna 
vienu akies dirstelėjimu persi
tikrino, jog Jusuf nei kiek ge
riau ir laimingiau už Zebita ne-: 
gyveno. Ir tokiam paežiam var
ge. aimanavo, kai kad jo isz Sa- 
baso draugas Zėbit.

— Tikėjausi, prabilo sene
lis, jog Jusufa atrasiu laimiu-J 
gesniam padėjime, o tuomtarpu 
matau, jog esi varguoliu; ma
niau, jog turi pas save visko 
pilnai ir turtuose plaukioji, jog 
tau visiszkai nieko nestokuoja, 
vienok viskas dabar prieszin- 
gai atsiranda. Privalau su tavi
mi pasikalbėti.

— Taip yra mano vieszpa
tie, atsake Jusuf, buvo laikai, 
kada buvau lygus didžiausiems 
pasaulės tureziams visoj szalyj; 
buvo, sakau, laikai, kada man 
visi kloniojosi, kada mane va
dino iszmincziumi, didžiu, geru 
labdaringu, mielaszirdingu, žo
džiu: buvo laikai, kada buvau 
laimingiausiu szioj pasaulej 
žmogumi. Sziandien viskas ki
taip ! Sztai ir patsai, sziandien 
nenuliūsta, kad neturiu nei kąs
nelio duonos in burnai indeti. 
Mano vargas kartais yra neap
sakomas! Bet pamirszau; pasa
kyk man, mano vieszpatie, su 
kokiu tikslu prie Jusufo atvy
kai, juk žinai, jog asz visais ap
leistas, paniekintas ir visit neži
nomas; neturiu sziandien nei 
vieno sau geradejaus, nežinau 
kas yra laime. Esu pasaulej ne
laimingiausiu !

— Ak, kad tu mane pažin
tum ir ant manės susimylėtum, 
tarė senelis. Badai manės ne- 
pažižysti? Amžis ir mano var
gas man veidi iszveizda per
mainė.

— Isztikr.uju! Suszuko Ju
suf, tarytum isz miego dabar 
•iszbudau; ak, ak! Juk karalių 
JJlin priesz save matau!

— Esu, buvau, atsake atsi- 
duksejes senelis.

Kolaik Ulin tuos žodžius spė
jo užbaigti, Jusuf jau mėtėsi 
prie senelio kojų ir atsiminęs 
savo prarastus turtus, pradėjo 
graudžiai verkti, antrindamas:

— Buvai ir jau neesi kara
liumi Ulin? Buvai ir-jalu neesi 
karaliumi ?

— Esu Ulin’u, atsake sene
lis, bet jau ne karaliumi! Mano 
pavaldiniai mane apleido ir nuo 
salos isztreme. Visus mano tur
tus pavaldiniai nuo manes at
ėmė ir, likes be jokio turto, pri 
vale jau marias perplaukti. Pas 
tave kokios nors prieglaudos 
pasiryžau jieszkoti. Turiu vil
ti, jog manes nepamirszai, kiek 
asz tau kitus kartus gero buvau 
padaręs. Daleisk, Jusuf pas sa
ve man senam savo gyvastį už
baigti. Bet matau, jog ir tau 
Vargas; vienok sakyk man, ma
žam mudviem dienos lengviau 
praslinktu, ar kartais abudu 
negalėtum drauge del pragyve
nimo darbuotis, paskui viens 
antra remti? Matlai mano žilus 
plaukus, matai senatve, besvei- 
kata, daleisk pas save man ko
kia nors prieglauda rasti!

— Vargas mudviem! Su
szuko Jusuf; juk jau tau žino
ma, kuom asz užsiimdineju; ir 
sztai uždirbu tiek kiek reika
las, ba tik badumi nenumirti. 
Ir tu dabar drysti pas elgetau
janti užeiti? Bene nežinai, jog

Czikagoje mieste, 
Ten visko pamatysite,

Ir apie viską 
persitikrinsite, 

Tenais visko darosi, 
Moterėlės ir merginos 

ant vyru varosi, 
Kad joms užfundytu, 

Gužu tęs stikluka. duotu.
Taigi, po tokiu 

sugertuviu, 
Vyruką prispiria prie 

ženybiu, 
Atsisakyti negali,

B a turi imti 
panevali.

Saugokite vyrukai, 
Jeigu norite turėti 

gerai, 
O jeigu katras su 

tokia vesis, 
Tai per visa gyvenimą 

turės trobeli.* * *
Apie Pottsvilles 

Matyt merginos naktimis 
bambiluoja, 

Po apylinkes trankosi, 
Prie visu kabinasi 
Jeigu koki kvaili 

užtinka,
Tai del kurio tokio, 

Valkata nevos patinka, 
Tai jau buk sveiks, 
Sėdėti tam nereiks, 
Turi bėgti in platu 

svietą,
Nes jam tenais

* ne vieta, 
Apskundimu tuo

kerszina, 
Neviena vyruką.* * *
Vienas vyrelis, 

Labai užsimanė vestis, 
Pradėjo mergelkos 

jieszkoti, 
Laimes neturėjo, 

Ba nerado savo tautos 
mergele,

Taigi, griebėsi prie 
kitos tautos mergyte,

Ir sztai apsivedė, 
Laimes negavo.

Pradėjo vyrelis kentėti, 
Bet ilgiau kęsti 

negalėjo, 
Ir in kitur iszdume.

Mano patarimas: 
Turite gerai apsižiūrėti, 

Jeigu norite vesti, 
Ba tai ne szposas, 
Ir per visa gyvastį 

varga kentėti.rjC
In viena miestą 

pribuvau, 
Musztynia puikia 

maeziau.
Matyt kad tai buvo

Lietuviai susivaidijo, 
Ir musztis pradėjo. 
Kad ne kaimynai, 

Tai butu vieni kitiems 
gala padaria.

Dabar sveikinu visus, 
Ant sziandien bus gana.

kais, kuris isz trobos su juoda 
kepuse iszejo.

Senis Ulin ji tuo jaus pažino 
ir prisiartinęs užklausė:

— Jieszkau Liudviko amat- 
ninko, ar mažam tu juom esi?

— Taip yra, esu Liudvikas

Linksmas Berniukas

Saitas berniukas, deszimts 
metu amžiaus Andy Tempos 
nebuvo savo motinos mates 
per daug metu. Jis kreipiasi 
in viena redaktorių Pitts- 
burghe kad jis padėtu jam 
surasti jo motina kuri ji ma
ža buvo palikusi pas jo mo- 
cziute.

sliesorius. Ko pas mane nore- Liudvikas pasikloniojes ta- 
tumet? re:

— Turiu pas tave reikalą, 
apie kuri norecziau akis in aki 
pasikalbėti, tarė senelis. Liud
vikas su gubdoue nusiėmė ke
puraite, paskui atveres duris 
senelio melde pirmiau in trioba 
ineiti. Trioboj Ulin pamate ke
lis Vaikus linksmai tarp saves 
žaidanezius; szalep vaiku sede-!

. Ijo jauna moteriszke laikydama i 
prie saves darba. Liudvikas: 
tuomtarpu prie senelio prisiar
tino ir užklausė, ko jis nuo jo 
norėtu, bet senelis diave jam su
prasti, jog su juom tik ant ke
turiu akiu geidžia pasikalbėti.

Tuojaus Liudvikas uždegė 
antra žvake ir nepažinstama se
nuką in antra kambari pavadi
ni.

Ir vėl Liudvikas užklausė se
nelio, kuom jis jam galėtu tar
nauti ir melde atsisėsti.

Senelis nuo keliones nuvar
gęs atsisėdo ir pas Liudvika už
klausė :

— Sakyk man pirmiausiai, I 
meldžiamasis, ar tai tavo tie 
vaikai? O toji moteriszke ana
me kambaryj, ar tai tavo pati?i

— Taip yra, atsake Liudvi- į 
kas.

— Rodosi, jog esi laimingu 
tėvu; matytis, jog tavo name 
yra ramybe ir vienybe ir, jog 
neblogai laikaisi.

Didžiausios naujienos ir 
maloniausios žinios musu ka
reiviams ir kitiems Ameri- 
kiecziams Berlyne buvo ne 
tiktai kad jau visi’keliai ir 
vieszkeliai in Berlyną atida
ryti, bet kad dabar jau beis- 
boles sportas prasideda Ber

Redaktorius paskelbė tą 
pajieszkojima savo laikrasz- 
tyje. Motina toli, visai kita
me mieste pasiskaitę ta laik- 
raszti ir net su eroplanu nusi
skubino pas savo vaika. An
dy dabar jau gyvens su savo 
motina.

— Užtai Dievui dekavoju! 
Ramybe ir sutikimas isz mano' 
namu nepasitraukia, bet sulyg 
visokiu gerybių, tai menkai ju 
teturiu. Vienok turiu vilti, jei
gu tik man sveikata ant ilgiau 
tarnaus, ateityj viskas bus ge
riau. Reik visuomet tvirtai dar- Į 
buotis norint ka nors gero ture- ■ 
ti ir sulaukti, o ypatingai man 
paežiam pnaisidejus su , savo 
amatu ir nieko neturineziam. 
Pradžia man perdaug buvo 
sunki, o ir taip Dievas visokius 
ant manes kryželius siuntė.

Ir Liudvikas pradėjo apie 
visokias aplinkybes pasakoti.

— Kądaisiai buvau labai: 
turtingu, bet sziandiena anuomį 
jau ne,b’esu. Alano visi turtai' 
ant mariu dugno guli. Viesz
pats davė, Vieszpats atėmė ir 
del to asz turecziau liūsti arba 
rūpintis? Ant galo Dievas ge
riausiai žino ka daro. Jis žino 
kas žmogui yra geru daiktu. Po 
ilgai kelionei in nlamus elgetau
damas sugryžau. Alano tėvai 5 
man sugryžus labai džiaugėsi. 
Jau buvo perdaug pasene ir 
sau duinos negalėjo užsidirbti. 
Pasipraiszes Dievo pagelbės, 
ėmiausi už darbo ir juos maiti- 
niau, apart savo ranku darbo 
isz niekur jokios pagelbos ne-i 
gavau; tai vienok ir tuokart

Amerikos Sportas Berlyne

lyne.
Beisbole tai Amerikos mie- 

giamiausias sportas; Ameri- 
kiecziai ir Vokiecziusi dabar 
iszmokino kaip ta sportą 
loszti.

Czia, Amerikos Kariszko 
Sztabo vadas, Generolas Lu

’ vilties nepameczian. Priesz sau 
lėtoki visuomet skubinaus prie 
darbo ir tol visas dienas dirb
davau, kolaik vakare visi neuž
migdavo. Kasdiena už visus 
ankseziau keldavau ii' vėliau 
guldavau. Dekavoju Dievui, 
kad turiu tvirta kūno sudėjimą. 
Darbas kaskartas man vis dau
giau spėkų priduoda vo, tėvas 
ir motina mane linksmino ir 
darbas visuomet at sakiau ežiai 
'buvo padirbtas ir ant paskirto 
laiko iszsiunstas. Kartais no- 
rints man ir vargas esti, vienok 
duonos turiu užtektiniai ir, kai
po patsai matai, nes kelis tar
nus pas save galiu užlaikyti;

I veliau-gi turėdamas Dievu j vil
ti, galėsiu da ir daugiau darbi
ninku užlaikyti.

Tai pasakęs Liudvikas nusi- 
.szypsojo ir toliaus kalbėjo:

— Bet nelaime! Alano tėve
liai jau pasimirė; juos visuo
met kiek galėdamas guodėjau 
ir jiems paskutines būvio die
nas saldinau; jie mane už tai 
laimino ir Dievas man gelbėda
vo. Po tėvu mirties apsivedžiau 
ir jau dabar susilaukęs keturiu 
sunn ir dvieju dukterim Tas 
viskas mane daro labai laimin
gu; kartais esu tokiu laimingu, 
kad nei turezius panasziu lai
miu kai kada negali atjausti. 
Vienok meldžiu ant manės, ne 
sirustinti už mano tokia ilga 
kalba. Bet su kokiu reikalu pas 
mane, mano vieszpatie, atvy
kai?

Ir atsistojo senis Ulin nuo 
savo sėdynės, džiaugsmo asza- 
ros jam isz akiupasipyle. Ir nu
tveręs Liudvika už rankos ma
loniu balsu in ji prabilo:

— Geras vyre! Pasaulej, 
matomai, nieks taip labai isz 
tavo laimes nesidžiaugia kaip 
asz kurio turbūt nepažysti. Se
natve, vargas, nelaime mano 
veidą labai permainė.

Liudvikas labai susimaisze. 
Jam rodėsi, jog to senelio kai- 
ba jis kur tai kitus kartus buvo 
girdėjęs, tai su nuostaba neku- 
ri laika in ji žiūrėjosi, ant galo 
puldamas jam prie kojų suszu
ko:

— Didis Dieve! Ar isztik- 
ro priesz save matau savo kara
lių ir vieszpiati?

Senelis ji nuo keliu pakeles, 
tarė: 1

— Ne taip, geras vyre, do
ringas žmogeli! Eik gerinus in

cius D. Clay iszmeta pirmuti
ne beisbole pirm negu du 
beisboles rateliai pradėjo 
loszti. Beveik visi szitie beis- 
bolininkai yra Amerikiecziai 
kareiviai.

□ o d 

mano apgloba, tavy j mano vi
sos viltys; iszsipilde; buvai do
ru laimėj, esi doru ir dabar, 
jeigu privalai sunkiu 'darbu sau 
maistu u’žsidiibti. Tu esi mano 
varge suraminimu, vienatiniu 
mano užtarytoju, mano likimas 
per daug yra blogas. O tai jau 
daugiau karaliumi asz ne esu ir 
mano didybe ir galingumas jau 
sutrupėjo. Esu vargingu, senu 
ir apleistu žmogumi. Mano pa
valdiniai priesz mane maisztus 
šukele ir privertė prasiszalinti. 
Vos savo gyvastį tegalėjau isz- 
įgelbeti. Dabar klaidžioju po pa- 

i saule su taja ve lazda, kojos 
■ nuo paklusnumo atsisako ir da
bar nežinau, in kuria szali tu 
riu nusidoti, nežinau kaip gy-’ 
venti ir kame savo žila- galva 
padėti.

Liudvikas susijudinęs, su
spaudė nelaimingam  j am sene
liui ranka ir drebaneziu balsu 
prabilo:

— Ak, mano vieszpatie! 
Tik turėk Dievuj vilti, o jis ta
vęs neapleis! Žiūrėk sztai dan
gai mano darba laimina, pertai 
neesi visiszkai apleistu. Nuo 
szios dienos busi pas mane, 
miegosi puikiausioj mano lovoj 
ir puikiausioj prie stalo vietoj 
visuomet sėdėsi; tau bus ge
riausi valgiai duoti, o- mano 
vaikai tave laikys per diedu
ką; tau pirmiausiai kasdiena 
prie pasisveikinimo pasakys 
labas, rytas ir pirmiausiai la
bas vakaras arba labanaktis. 
Acziu Tau Dieve! Sztai dabar 
turiu proga už visasgeradejys- 
tes atsimokėti, kurias visuomet 
būdamas ant salos pas tave, 
vieszpatie, aplaikydaviau!

Ir kuoigreicziausiai pravėręs 
duris paszauke paezia ir vai
kus. O kad visi prisiartino, ta
re:

— Žiūrėk, pacziule, sztai 
nuo tolimos salos karalius Ulin, 
apie kuri asz jums ' taip daug 
kitus kartus buvau kalbėjęs. 
Vaikucziai, sztai jusu gerasis 
diedukas pas jumis atėjo, eikit 
ir jam ranka pabueziuokit ir 
duokit jam žodi, jog jo t visuo
met klausysit ir jam busit ge
rais vaikais.

Pati su vaikais labai daug ir 
ilgai stebėjosi, po valandėlei 
visi pribuisza seneli apsupo ir 
pradėjo meilautis. Vaikai kly
kė: Karalius Ulin! AIusu diedu
kas ! Karalius Ulin, musu gera
sis diedukas! Tuom tarpu Liud
viko pati skubiai apie vakarie
ne sukinėjosi. Netrukus vaka
riene jau buvo iant stalo. Stalas 
szvariai skotertimi buvo pri
dengtas; pirma vieta užėmė se
nelis LT! in, kuris isz Liudviko 
geros szirdies labai džiaugėsi. 
Džiaugsmo aszaros vis jam isz 
akiu per veidus ritosi ir patsai, 
sau maste, jog atsiekė ta viską, 
ko nuo seniai buvo geides.

— BUS DAUGIAU —

Istorija apie Amžina žydą. 
I o kelione po svietą ir liudymaa 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy Cit^

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUS 
Laidoja Kimus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams :: 

r

535 WEST CENTRE STREET
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA. 
—« m.....—   ii......  m.. .
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Žinios Vietines
— Petnyczioj pripuola Szv. 

Avito.

KUNIGO MYKOLO F.
DAUMANTO

JUBILIEJUS

— Numirė gerai žinomas 
gyventojas, Juizapas Dereszka 
nuo 609 W. Mahanoy Avė., sa- ■ 
vo namuose, Panedelio ryta 
aipie 11:58 valanda, sirgdamas 
jau nuo kokio tai laiko. Velio
nis gimė Lietuvoje, atvyko in 
czionais būdamas da jaunas vy
rukas. Buvo angliakasis. Pas
kutini karta dirbo Mahanoy 
City kasyklose. Prigulėjo prie 
Szv. Juozapo parapijos ir Szv. 
Vardo draugijos. Paliko paczia. 
Magdalene; tris sūnūs: Joną, 
aptiekori, Minersville; Juozą, 
Barnesville ir Zigmunta, mies
te; broli Izadora, Detroit, Mich, 
ir tris anukus. Laidos Sukatoje 
su apiegomis Szv. Juozapo baž
nyczioje 9-ta valanda ryte, ir 
palaidos in parapijos kapines. 
Graborius L. Traskauskas lai
dos.

nu iszskrido in Californija.

Kun. M. F. Daumantas

— Sukatoj Szv. Epfnaemo.

— Petras ir pati Florence 
Stanakai pirko narna nuo Matt 
ir pati Pranciszka Gormiai ant 
W. Market Uly., už viena dole
ri, taipgi Alma Lukaeli ir jo
sios vyras Juozapas narna ant 
W. Market Uly., už vienai dole
ri.

— Kita sanvaite, Nedelioj 
. pripuola Antra Nedelia po Sek
minių taipgi ta diena pripuola 
“Tėvo Diena;” Panedelyje 
Szv. Silverijo ir ta diena 1789 
metuose Francuzu Revoliucija 
prasidėjo; Utarninke Szvento 
Aloyzo, taipgi ta diena yra pir
ma diena vasaro, ir ta diena 
1877 metuose veinuolika. “Mol
ly Maguires” buvo pakarti 
Pennsylvanijoje, trys in Mauch 
Chunk, penki in Pottsville ir 
trys in Bloomsburg, Rugsėjo 
devinta diena. Szitie Molly Ma
guires gazdino ir baugino mai- 
nierius per deszimts metu, nuo 
1870 iki 1880 m. Jie buvo susi
tvėrė priesz mainu bosus ir 
priesz tuos, kurie anot ju 
skriaudė paprastus darbinin
kus. Airisziai sziandien nenori 
nei kalbėti apie ta, tu žuliku 
gauje, nes visi tie Molly Ma
guires buvo “Airisziai.” Ju 
tvirtove buvo netoli nuo Mi
nersville miestelio, Branchdale.

Kun. Mykolas Daumantas, 
'Szv. Vincento parapijos klebo
nas iszkilmingai ir didingai ap- 
vaikszczioji savo dvideszimts 
penkių metu kunigystes jubi
liejų, ana Nedele, Birželio, June 
12 d., 1949 m.

Jubiliejines Miszias Jubilia
tas atnaszavo vienuolikta vai., 
isz ryto. Vyskupas Vincentas 
Brizgys ir daug Kunigu daly
vavo szitose Misziose.

Labai gražu, prie tu isžkil- 
miu pritaikinta pamoksta pasa
kė Misijonierius Kun. Gabrie
lius, Pasijonistas, paaiszkinda- 
mas Kunigystes augszta luomą.

Ponas Jonas Czižauskas isz 
Elizabeth, N. J., tai progai pa- 
rasze muzika del procesijos, ir 
per Miszias jis grojo vargonais. 
Szv. Vincento parapijos choras 
po Profesoriaus L. Šorio vado
vyste labai gražiai giedojo per 
Miszias.

ir muzikantu. '
mokslus Kaune, Jonas Czižaus
kas atvažiavo in Amerika dar 
būdamas jlaunas vyras ir visa 
savo laika yra paszventes mu
zikai ir tautai. Malonaus' bildu 
žmogus jis prisitraukia prie sa- naujams davokatams.
ves draugu kur tik jis pasirodo, j _ Nedelioj po pietų numirė 
Jo žmona ketino su juo atvykti musu mieste senia. gyventoja 
in Kun. Daumanto Jubiliejų, Marijona. Powell (Paulkonie- 
•bet negalėjo del nekokios svei- ne) naszie, a. a. Jurgio Paulko 
katos. | nĮ0, pas savo sunu George Po-

Mes per tankiai jieszkome ; well> 124 A Ųlyczios. Velione 
didvyriu kur ten toli už kalnu j gįme Lietuvoje. Paliko sunu 
kalneliu, kur ten kituose krasz- I jurgi ir tris p0-vaikus. Laido-

Prof. Jonas Czižauskas

Profesorius, vargonininkas 
ir visiems Lietuviams gerai ži
nomas ir paižinstamas daininin
kas Jonas Czižauskas atvažia
vo isz Elizabeth, N. J., daly
vauti Kun. Mykolo Daumanto 
Sidabrinio Jubiliejaus iszkil- 
mese. Ponas Czižauskas para- 
sze Kun. Daumanto Jubiliejaus 
Misziomis muzika ir paskui per 
tas Miszias pats grojo vargo
nais. Per Jubiliejaus Bankieta, 
Ponas Czižauskas visus susi
rinkusius palinksmino ir suža
vino savo dainomis, dainelėmis. 
Žmonėms taip patiko kad jis 
turėjo kelis sykius atkortotinai 
pasirodyti ir vis daugiau dai
nelių sudainuoti.

Iszejes muzikos i na ir aplaike savo advokato • H0]/2 N. Catherine Uly., mies-. paczia, sunu ir trys dukterys, 
laipsni, ir likos pripažinti per te, likos užmusztas kai trokai s taipgi du anukus ir dvi seserys.

Laidotuves invyko Ketverge,
laipsni, ir likos pripaižinti per 
Valstijos ’augszcziausio Korto, 
ir Orphan’s Korto isz Schuyl- 
killo pavieto. Ir mes sveikina
me su gerais vėlinamais del

St. Clair, Pa. — Keturios De- 
szimts Valandų atlaidai Szv. 
Kazimiero parapijoje sziais 
metais pritraukė daug Lietuviu 
isz tolimesniu vietų ir priemies- 
jcziu, nes pamokslai buvo abe
jomis kalbomis. Kun. Geraldas, 
Pasijonistas sake pamokslus ir 
daug žmonių pritraukė arcziau 
■Bažnyczios; ypatingai jaunimo. 
Kun. Geraldas yra iszkalbus 
pamokslininkas. Kunigu ne per 
daugiausia buvo pirmutini va
kariai, nes dauguma buvo su ki
tais reikalais užimti. Szv. Kazi
miero parapijos parapijiecziai 
yra labai iszsimete ne tik po St. 
Clair miesteli, bet ir 'apylinkes 
peczese, kituose miesteliuose ir 
ant ukiu, farmu. Jiems retai 
pasitaiko proga susirinkti ar 
net ir susipažinti. Bet nežiūrint 
to, mums labai malonu buvo 
matyti kad cziia Lietuviszka 
dvasia gražiai gyvuoja. Klebo
nas Kun. Petras Laumakis la
bai gražiai szita parapijėlė ve
da ir tvarko. Jis daug darbo ir 
triūso yra padejes del pagraži
nimo Bažnyczios ir klebonijos.

te, likos užmusztas 
susimusze. Nelaimingas anglim 
kasis gimė Lost Creek ir dirbo į Birželio 9-ta diena su apiego- 
Packer Nr. 5 kasyklose. Pa- mis Szvencz. Trejybes bažny- 
liko paczia, du sunu, dvi sese- ežioje 9-ta valanda ryte, ir pa
ryš ir du brolius. Sekantieji bu- laidotas in parapijos kapines, 
vo sužeisti: Clinton Leilbv; 60 i---------------------
metu, sužeistas in galva; Juo-į Rutland, Vermont.*— Ri- 
zas Zulowski, sužeistais in ran- chard F. Roper, keturios dė
ka ir galva, o Pranas Zagorskis : szimts vieno meto amžiaus su- 
42 metu senumo, nuo 335 W. 
Lloyd uly., isz miesto sužeistas ■ 
in ranka. Visi likos nuvežti in 
Locust Mt. ligonbute. Policija 
tyrinėja nelaime.

— Birželio 8-ta dienia, atvy
ko pas p. Andriu Marcinkevi- 
cziu, giminaieziai isz Vokieti
jos. Atvykusi szeimyna yra: 
Juozas Žilionis su žmona Ona, 
sunum Egidijum ir dukrele 
Violeta. Minėtoji szeimyna Vo
kietijoje iszbuvo nuo 1944 m. 
Tais pat metais teko jiems ap
leisti savo tėvynė Lietuva. Juo
zas Žilionis isz profesijos yra 
mokytojas, be to, mokinosi eko
nomija Kaune, Teisiu fakul
tete.

nūs buvusio Prekybos Sekreto
riaus Daniel C. Roper, nusiszo- 
ve savo namuose in Chevy 
Chase, Maryland. Jo brolis, 
Rear Admiral John Wesley Ro
per užtiko jo lavona skiepe 
prie sienos. Szalia jo lant grin
dų gulėjo Vokiszkas revoleris. 
Jo brolis Rear Admirolas John 
Wesley Roper ka tik buvo su- 
gryžes isz buvusio Apsaugos 
Sekretoriaus, James Forrestal 
laidotuvių. James Forrestal 
teipgi buvo save nusižudęs. Nu- 

, sižudes Richard F. Roper, bu
vęs Demokrato Komiteto Sek
retorius paliko trumpa raszte- 

, Ii, laiszka, bet policijantlai dar 
j nepaskelbia kas tame rasztely- 
je buvo paraszyta.

tuose, ir pamirsztame kad ežia 
pat musu tarpe randasi tokio 
masto žmones, kurie ta. didvy
rio varda yra užsitarnavę, bet 
negave už tai kad mes nemokė
jome juos invertinti.

Mes, Lietuviai per daug kal
bame, ar staeziai sakant plepa
me apie muzika,, daina ir daine
le ir visai tos daineles neinver
tiname tos muzikos vargiai su
prantame, nes mes neinvertina- 
me tuos kurie tas dainas mums 
atnesze ir palaiko. Musu Lietu
viu tarpe vargonininko darbas, 
prastas darbas. Geriau malkas 
kirsti ar įainglis kasti, negu mu
zika musu žmonėm sauneszti ir 
palaikyti, nes praseziausias 
darbininkas geriau uždirba, ge
riau pragyvena negu tas ku
riam muzika rupi.

Mes sveikiname Poną Czi- 
žauska, kad jis tokius audrin
gus laikus pergyvenes dar vis 
liekasi geru Lietuviu, nepa- 
mirszta savo jaunystes draugu, 
kad jo szirdyje dar dega ta am
žina Vaidilutes liepsnele, kuria 
jis mums primena ir iszreisz- 
kia Lietuviszka daina.

t u ves in vyko Ketverge su apie- 
gomis Szv. Vincento bažnyczio- 
je 9 vai., ryte ir palaidota, in 
Szv. Jurgio parapijos kapines 
Shenadoryje.

Gilberton, Pa. — Nedelioje 
numirė gerai žinoma Ona Ber
notiene, nuo 326 Main Uly., 11 
valanda ryte. Atvyko in Ame
rika 1900 metuose su tėvais. 
Jos vyras. Jonas mirė 1918 me
tuose. Prigulėjo prie Szv. Liud
viko parapijos, Maizevilleje ir 
Said. Jėzaus Szirdies draugi
jos. Paliko tris sūnūs: Petrą, 
namie; Juozą, Gilbertone ir 
Vinca isz Dunellen, N. J., broli 
Kazimiera Kierelaviczia isz 
Frackville; dvi seserys: Elzbie
ta Shanter, Mahanoy City ir 
Kostancija Norbutiene, Brook
lyn, N. Y., taipgi keturios anu
kus. Laidotuves invyko Ketver
ge su Szv. Misziomis Szv. Liud
viko bažnyczioje 9-ta valanda 
ryte ir palaidota in parapijos 
kapines Fraekvilleje. Grabo
rius Vincas Biartaszius laidojo.

Miners Mills, Pa. — Czionais ' 
Lietuviai isz Szv. Pranciszkaus ■ 
parapijos, rengia bankieta, Ne
dėlioję, Birželio 19-ta diena, Į 
parapijos svetainėje, pagerbti 
savo Kleboną Kun. Antaną J. 
Ožerski jo 40 metu Kunigystes ■ 
sukakties proga. — G.'

The West Baltimore 
General Hospital Slau

gėms, Nursems 4 
Mokykla

I
turi trijų metu mokslo 
kursus, mokykla mergai
tėms, kurios yra baigusios 
augsztesniaja mokykla, 
High School. Szita Slau
giu mokykla yra Maryland 
valstijos pripažinta. Gali
ma gauti paskolas del 
mokslo. Stipendijos, mo- 
kestys yra mažos, nebran
gios. Gyvenimo ir mokslo 
aplinkybes labai geros.

Kreipkitės in:

Director of Nurses, 
West Baltimore 

General Hospital 
Baltimore 16, Maryland.

Profesorius L. Šorys vede 
Szv. Vincento chorą per Mi
szias ir vakare per Bankieta. 
Szitu dvieju taip gabiu profeso
rių, muzikantu vedamas ir diri
guojamas choras sudarė labai 
gilu ir graižu inspudi ant. visu 
žmonių. Prof. Czižauskas yra 
darbavęs beveik visose dides
nėse Lietuviu parapijoje Ame
rikoje. Mes Mahanoy City mies
telyje atsimename kai jis var- 
goninkavo. Jis yra atsižymejes 
ne vien tik Lietuviu tarpe, bet 
ir svetimtaueziu. Jis ir dabar 
didinga chorą veda Vokiecziu 
bažnyczioje, Elizabeth, N. J.

Ponas Czižauskas su savo 
žmona, yra davė laibai daug gra
žiu koncertu, jis yra iszmokines 
ir iszlavines daug dainininku

Wilkes-Barre, Pa. — Anta
nas Kazlauskas, nuo 119 Kent 
Lane, numirė Birželio 6-ta. die
na. Prigulėjo prie Szvencz. Tre
jybes parapijos. Paliko savo

fMgm
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Bridgeton, N. J. — Ugnis su
naikino 11 Criterion Theatre ’ ’ 
svetaine ir keletą namai. Ble- 
dies padaryta $500,000.

Vakare buvo Jubiliejaus 
Ban'kietas. Svecziu susirinko 
labai daug ir isz visur. Prakal
bos buvo gražios. Szv. Vincento 
parapijos žmones padovanojo 
savo klebonui Kunigui Dau
mantui nauja “Cadillac” auto
mobiliu. Klebonas gavo ir daug 
kitu dovanu.
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Jo Ekselencija 
Vyskupas Vincentas Brizgys

Jo Ekselencija Vyskupas 
Vincentas Brizgys atvažiavo 
isz Chicagos in Girardville, Pa., 
dalyvauti in Kun. Mykolo Dau
manto Sidabrinio Jubiliejaus 
iszkilmes. Jis dalyvavo iszkil- 
mingose Misziose ir paskui va
kare per Bankieta pasakė 
trumpas prakalbas, pasveikin
damas Jubiliatą ir viso gero 
jam linkėdamas. Jis sake, kad 
jis yra, tikras kad Kun. M. Dau
mantas yra daug- ko užsitarna
vęs ir kad jis yra vertas augsz- 
tesnio laipsnio už visa ta savo 
pasiaukojimu. Jo Ekselencija 
paskui isz važiavo in Philadel- 
pina, Pa., isz kur jis su eropla- 
, _____________ ž.

Girardville, Pa. — Adolpas 
Bugienus, sunns pons. A. Ru
gienų, nuo 201 So. Line Uly., 
mieste, ir Kazimieras A. Kere- 
laviczius, sūnūs pons. Kaz. A. 
Kerelavicziu, nuo 210 W. 
Spring Uly., Fraekvilleje, ap- 
laike žinia nuo Pennsylvanijos 
Tiesažinystes Department,

Shenandoah, Pa. — Panede
lyje, apie 7:15 valanda vakare, 
vienas vyras likos užmusztas 
ir trys kiti sužeisti, kai du tro
kai susimusze ant Jacksons 
stripinsio kelio. Trokai prigu
linti prie Clinton Leiby, 60 me
tu, grocerninkas, nuo 207 W. 
Mahanoy Avė., susidūrė su tro- 
ku prigulintis prie Juozo Zu- 
lowskio, 26 metu, nuo 24 E.

Philadelphia, Pa., buk jie pa- Coal Uly., isz miesto. John Gal- 
sekmingai pereijo sa vo egzami- legher, 34 metu amžiaus nuo į j

Pittston, Pa. — Pavojingi že-'Į 
mes inlužimai pasidarė netoli i 
nuo Szv. Kazimiero bažnyczios. i 
Vienoj vietoj atsjrado plyszi-; 
mas siekiantis 'apie dvideszimts 
pėdu gilumos. In fa vieta pri
buvo miesto policija ir Komisi- 
jonierius T. Delaney. Apie 
dvieju metu laiko arti tam pa
ežiam vi e te jau yra i n vykę keli 
žemes inlužimai.

COOL COOKING
CLEAN COOKING 

FAST COOKING
Cook in cool, clean comfort . . . cook electrically! 

No more sweltering over a hot, old-fashioned cook stove. 
Your kitchen can be as pleasant and as cool as any 
other room in your home.

Here’s why: On your electric range the controlled 
heat of the surface units goes directly to your cooking 
utensils, and into the food. No more searing flame 
to use up kitchen oxygen. No waves of wasted heat to 
send kitchen temperatures soaring. In your electric 
oven too, you have no flame . . . and a heavy protective 
insulation keeps that fast, clean electric heat inside 
where it cooks the food and not the cook.

To cook in cool comfort, of course you’ll cook the 
electric way.

Don t
electric range r- 
him send out gour

etniler today.

right atoag.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY


