
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 
that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $6.00;
% Year $3.50; Canada $7.00. Advertising Rates on Application.

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

DJLKART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $6 Metams, % Metu $3.50; 
In Kanada: Met ns $7, V2 Metu $4‘; In Vokietiję, Pietų Amerika, 
Skotlandije.MeU is $9, % Metu $5; Atskiras Saules numeris 8Ctc 

Laiszkus .t Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

( E!iTKriMSK MAlT1 MATT* B?Y UNDER1 A<7tPOF MARCH 3.A187(EC<,S D) MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS, LAPKRICZIO 16,1954 ^TUESDAY, NOVEMBER 16, 1954)" v-L- 66 N ETASNo.92 M

Anglijos Karaliene Elž
bieta Antroji szita savo ark
lį paskyrė in Washington 
International Lenktynes in 
Laurel, Maryland. Jis ežia 
yra jojiko Clifford Lines ve

Isz Amerikos
SNARGLIAI

DRĄSUOLIAI
PHILADELPHIA, PA. — 

Apie penki szimtai jaunu vai
kezu, snargliu drąsuoliu susi- 
musze ir tikra maiszta šukele 
West Philadelphijoje prie 60- 
tos ir Market ulycziu. Dvi 
prieszingos tu jaunuju czaikos 
susikirto ir pradėjo ant uly- 
czios daužytis. Automobiliai 
turėjo sustoti, įmones neisz- 
dryso pro ten praeiti.

Szitus jaunus drąsuolius bu
vo galima numalszinti tik tai 
tada, kada beveik visi West 
Philadelphijos policijantai pri
buvo ir paleido kelis szuvius 
virsz ju gaivu. Net ir tada jie 
nenurimo, bet pradėjo vėl 
musztis toliau nuo tos vietos.

Keturios deszimtš szeszi isz 
ju buvo suaresztuoti. Isz ju 
trisdeszimts vienas buvo tarp 
keturiolikos ir septyniolikos 
metu amžiaus, ir jie buvo pa
vesti jaunuju teismui. Penkio
lika isz ju buvo paimti in ka
lėjimą.

Sztorninkai toje apylinkėje 
skundžiasi policijai kad tie žu- 
likai juos apvaginę j a ir ant 
piktumo ar kerszto jiems lan
gus iszdaužo, bet kai policija 
tu sztorninku prasze kad jie 
ateitu in teismą ir liūdintu, 
svieczintu priesz tuos jaunus 
žulikus, nei vienas neiszdryso, 
nes visi bijosi kad jiems už tai 
butu gerokai atkerszinta vė
liau.

Musu valdžia kaip mokyto
jams, taip ir policijantams yra 
rankas suriszus su tuo tikrai 

damas in pratybas priesz tas 
lenktynes. Bet per lenkty
nes ji jos garsus jojikas Wil
lie Snaith, kuris yra laimėjęs 
daug tokiu lenktynių.
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kvailu instatymu kad nevale, 
nei rankos uždėti ant prasikal- j 
tusio jaunuolio. Jeigu tėvaii 
pamirszo kaip diržas reikalin
gas vaikui, tai mokytojai ir 
policijantai turėtu duoti to
kiems jaunuoliams žinoti ka 
lazda reiszkia.

Tokie drąsuoliai negali būti 
laikomi kaipo vaikai, bet kaip 
žulikai, prasikaltėliai ir pana- 
sziai baudžiami.

Tokiems jaunuoliams patai
sų namai per geri, jiems tik 
viena vieta: kalėjimas prie 
sunkaus darbo.

Ar tai dyvai kad musu mo
kytojai ir mokytojos meta sa
vo darbus ir eina dirbti in fab
rikus? Jiems jau ligi gyvo 
kaulo insipyko glamonėti tuos 
tėvu aniuoliukus, kurie yra 
gyvi biesukai. Jeigu tokius 
jaunus snarglius gali tik visa 
policijos armija suvaldyti tai 
prie ko mes prieisime? Kas at
eityje bus?

Del szitokio nelemto invykio 
visi tie jauni žulikai turėtu bū
ti nubausti. Ne tik jie, bet ir 
ju tėvai. Jeigu tie tėvai nežino
jo kur ju vaikai ta nakti buvo 
ai kodėl jie nežinojo?

NUŽUDYTOS 
MERGAITES SUSIE-!

DAS PASIKORĖ
_____

BALTIMORE, MD. — Vi- 
' duramžio žmogus, kuris buvo 
; policijos jieszkomas ir intartas 
už keturiolikos metu amžiaus 
Carolyn Wasilewski nužudini- 
ma, pasikorė. Jo lavonas buvo 
surastas, kybojant nuo freit- 
kario in Baltimore & Ohio ge-! 
ležinkelio freit-kariu lauka.

Isz jo automobiliaus draivi-' 
(Tasa.,Ant 4 Puslapio)

UKRAINIECZIU
LAIKRASZTIS APIE

BALTIJOS KRASZ.
MUENCHENAS. (LAIC) - 

Muenchene leidžiamas laik- j 
rasztis (Ukrainiecziu) ‘Sucza- 
sna Ukraina’ (Ukraina Szian-i 
dien) Nr. 17 inside jo iszsamu 
K. V. Crleckio straipsni apie 
Pabaltijo krasztus ir ju likimą 
Sovietinėje akupacijoje. Orlec-; 
kis savo straipsnio pradžioj 
pažymi, jog Pabaltijo krasztu 
likimas yra budingas pavyz-' 
dys, ka reiszkia “taiki koeg
zistencija’’ su Sovietais, kuria 
jie dabar siūlo ir kitiems 
kraszatms. ^is ežia nurodo,; 
kaip Sovietai pasirasze su 
Baltijos valstybėmis savitarpi-! 
nes pagelios sutartis, o paskui 
pradėjo kelti invairius prasi- į 
manytus kaltinimus ir metu 
laikotarpy tuos krasztus ap- 
imo, okupavo. Toliau straips
nyje pateikiama gana gausiai 
duomenų apie Sovietine geno
cido politika Pabaltijo krasz- 
tuose ir Lietuviu, Latviu ir Es- i 
tu rezistencija. Kalbant apie! 
Lietuvos prieszimima, pažymi
ma, jog ginkuotiems prieszini- 
mams vadovavęs ir kovose žu- Į 
ves Generolas Pecziulionis pa
laike nuolatini ryszi su Ukrai- i 
niecziu pogrindžio armija.į 
Taip pat straipsny iszkeliama, 
jog sziuo metu ginkluotam pa- 

aprissrinimui sumažėjus, Lie 
tuviu prieszinimas vis tiek te
bėra gyva.

Gana placziai straipsnio ra- 
szytojas apsistoja prie tikėji
mo Pabaltijo krasztuos perse
kiojimo ir koki vaidmenį So
vietai skiria kovoje su Katali
kybe ir Frotestanizmu sziuose 
krasztuose ju politikos tiks
lams pajungtai Proveslavijai, 
kurios veikla ežia Sovietu 
stipriai remiama. 1953 m., Vii-: 
niuje Sovietai inkure Provo-i 
slavams net 7 koplyczias.

Apie Pabaltiecziu emigrantu 
ir tremtiniu kova del savo 
krasztu iszlaisvinimo Orleckis į 
atsiliepia labai gerai. Jis pažy-I 
mi, jog Pabaltijo krasztu at
stovai laisvajame pasaulyje tu-j 
ri daug inteligentiniu pajiegu; 
ir pasiekia žymiu laimėjimu,\ 
tarp kuriu, kaip budinga pa-i 
vyzdi iszkelia Pabaltiecziu pa
stangomis sudarymą Amerikos 
Kersteno- komiteto Sovietinei 
agresijai Pabaltijo krasztuose, 
o vėliau ir kitur isztirti. Ka
dangi Vakaru politiniai 
sluogsniai vis daugiau parodo 
Pabaltijo tautu reikalams su
pratimo, palaiko su ju laisvi
nimo kovos centriniais orga
nais ryszius ir patys Pabaltie- 
cziai turi gerus politinius kad
rus, Baltijos krasztu klausimas 
Vakaruose yra pasidaręs cen
trine veikimą, o ne koks antri
nes reikszmes dalykas, pažymi 
Orleckis.

Straipsnio pabaigoje iszke
liama, jog rysziai tarp Sovietu 
pavergtu tautu turi dideles 
reikszmes ir in j u palaiky ma 
reikia atkreipti rimto dėmesio.

EISENHOWERIS 
TEISINA SOVIETUS

Sako Jie Atsipraszo Už 
Musu Lakunu 
Apszaudinima

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Eisenhoweris sako 
kad iszrodo, kad Sovietu Rusi
ja. dabar daug nuolankesne, ir 
stengiasi pasiaiszkinti, .jeigu 
ne atsipraszyti už savo lakunu 
pasielgimą, kai jie nuszove vie
na musu eroplanu ir.užmusze 
viena Amerikieti lakuna.

Eisenhoweris laikrasztinin- 
kams pasakė kad ta vieta, kur į 
musu eroplanas buvo Sovietu5 
nuszautas, yra neaiszki, būtent. 
Sovietai ir Amerikiecziai ta! 
vieta vadina savo; ir už tai gal 
reikštu Sovietu Rusijai dova
noti.

Jis toliau sako, kad szita sy
ki Sovietai visai kitaip in ta 
nelemta invyki žiuri ir nori 
kaip nors atmokėti ar atlygin
ti.

Bet vien tik Vaszingtone ga
lima rasti tokiu galvosūkiu ir 
tokiu nesąmonių.

Amerikos Sekretorius, John 
Foster Dulles yra vieszai ir la
bai griesztai Kzsireiszkes kas- 
link szito invykio, ir yra pa
reikalavęs, kad tie Sovietai la
kūnai butu nubausti, ir kad So
vietu valdžia, vieszai atsipra- 
szytu, prisipažintu kad ji yra 
ežia prasikaltusi ir kad ji 
mums pilnai atlygintu už musu 
eroplana, ir uz nuzudinima to 
musu lakūno.

Ar ežia Prez. Eisenhoweris 
ir Amerikos Sekretorius kalba 
apie ta pati invyki, apie ta pa- 
czia nelaime? Ar gal vienas in! 
viena, kitas in kita puse vai- į 
džios vežimą traukia?

Jiemdviem reiketu susieiti, 
susitarti, ir tik paskui vieszai 
plepėti.

ISZ AMERIKOS 
BALSO

Lietuviszkosios 
Tarnybos Europoje

Veiklos

Amerikos Balsas yra Jung
tiniu Amerikos Valstybių da- 
neszimu Žinybos instaiga tie
sos žodžiu skelbti ir skleisti vi
same pasaulyje, laisvajame ir! 
ypacz laikinai atsidurusiame ■ 
anapus ‘Geležines Uždangos’. 
JAV Informacijos Žinyba sie
kia parodyti visoms tautoms, 
kad Amerikos politika ir sie
kimai sutampa su visu žmonių 
teisėtais laisves, pažangos ir 
taikos troszkimais. Vykdyda
mas szia paskirti, Amerikos 
Balsas ne tik perduoda ir aisz- 
kina Amerikos Užsienio politi
kos tikslus, bet ir numaskuoja 
ir atremia priesziszkus kėslus, 
siekianezius iszkreipti ir netei-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

5 NUŽUDYTOJO!
MIRTIES BAUSME

NEW YORK, N. Y. — Dvi- 
deszimt.s septynių metu am
žiaus John Francis Roche, ku
ris yra prisipažinęs, kad jis nu
žudė penkis žmones, yra nu
teistas mirties bausme. Už ke
liu dienu jis bus mirties baus
me pasmerktas.

Teismo “Jury’’ atnesze ta 
nusprendimą, be jokio patari
mo del gailesezio, ar susimyle- 
jimo, ir už tai teisėjas neturi 
jokios iszeities, kaip tik pa
smerkti ji m’rties bausme.

Saitas jaunas žmogžudis pri
sipažino kad jis iszniekino ir 
nužudė keturiolikos metu mo
kine, Dorothy Westwater, pra
eita Birželio menesi; tai buvo 
jo paskutine žmogžudyste.

Teismo paskirtas advokatas 
tam žmogžudžiui, sako kad tas 
jaunuolis visai nesutiko su juo 
per teismo tardinimus bendra- 
darbiautis. Tas jaunuolis visai 
nenorėjo ir nenori su savo jam 
paskirtais advokatais tartis, ar 
ka bendro turėti. Jis jiems vis 
sake ir sako, kad jis nenori gy
venti.

Jo advokatai norėjo teismui 
priparodinti kad tas jaunuolis 
yra beprotis; bet Teismo Dak
tarai prie to nesutiko.

Net ir Teismo Advokatas, 
Carl Rudino, prasze susimyle- 
jimo nuo teismo, bet teisėjas 
paaiszkino kad jo rankos su- 
risztos, kad kai “Jury’’ intei- 
ke jam savo nusprendimą, jam 
nieko nebeliko, kaip tik mir
ties bausme paskirti.

Szitas žmogžudis, John 
Francis Roche buvo suaresz- 
tuotas Birželio penkta diena, 
kai jis pravažiavo pro rauduo- 
na szviesa ant ulyczios. Kai po
licijantai pradėjo ji klausinėti,
___________. - Į

Republikono Partijos Didžiausias Klausimas

Republikonu Partijos pir
mininkas Leonard Hall žiuri 
in žemlapi ir galva kasosi, 
stengdamas pranaszauti ar 
bent sau pasitikrinti kaip 
rinkimai eis keliose Ameri
kos valstijose. Republikonai 
buvo jam szventai prižadė
ję kad jie laimes rinkimus 

j jis prie visko prisipažino.
Jis nužudė Westwater mies

telio mokine, kai ji ėjo in mo
kykla. Ji buvo baisiai sumusz- 
ta ir iszniekinta, ir pasimirė 
Birželio szeszta diena, neat
gaudama sarmones.

Jis nužudė septyniolikos me
tu amžiaus restauranto tarnai
te, Marion Brown; asztuonios 
deszimts penkių metu amžiaus 
Ponia Rosa Chronik; keturios 
deszimts trijų metu amžiaus 
Alex Jablonka, taksės draiveri 
ir Edward Bates, dvideszimts 
dvieju metu amžiaus jurinin
ką.

2 AUTOMOBILIAI
’ SUSIKŪLĖ

Szeszi Žuvo
I ---------

! BEAUMONT, TEXAS. — 
Szeszi jaunuoliai buvo ant sy-

: kio užmuszti ir vienas isz ke- 
turiu sužeistųjų yra arti mir
ties.

i Tie automobiliai per greitai 
važiuodami per miglas ir ūka
nas, susikūlė ant US 69 viesz- 
kelio, keletą myliu nuo Beau
mont miestą, Texas,

Valstijos policijantas, D. E. 
Wood, sako kad nerime atsi
tiko apie vidurnakti, kai per 
miglas, automobiliai baisiai 
greitai važiuodami susikūlė.

‘Beaumont Enterprise’ laik- 
raszczio redaktorius, T. T. 
Hunt sako kad reikėjo dvieju 
“Wrecker’’ troku ir keletą 
darbininku tuos automobilius 
vienas nuo kito atitraukti.

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!

savo rajonose, bet ne taip 
iszejo ir dabar Ponui Leon
ard Hall galva skauda kad 
jo partija beveik visur tuos 
rinkimus pralaimėjo, ir da
bar Demokratai valdo ne 
tik Kongresą, bet ir Senata. 
Ir visa tai jam ne in sveika
ta.

KAREIVIAI
ISZNAUDUOJAMI

Sukcziai Parduoda 
Palszyvas Apdraudas

CINCINNATI, OHIO. — 
Kongreso Komisija yra daži- 
nojus apie nepaprastas, suktas 
suktybes, kurios isz musu ka
reiviu Europoje isztraukia 
daugiau kaip asztuonis milijo
nus doleriu kas metai del pal- 
szyvu apdraudu.

Kongresmonas Hess, Repub- 
likonas isz Ohio valstijos, sako 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

VISI VENGIA
sen. McCarthy

Senatoriai Bijosi Ji 
Užkibinti

WASHINGTON, D. C. — 
Senatorius Watkins inteike sa
vo komisijos raportą priesz Se
natorių Joseph McCarthy, pri- 
paredindamas kad Sen. Mc
Carthy turėtu kaip nors būti 
nubaustas, už savo pasielgimą 
per Armijos tardinimus.

Beveik visi Senatoriai suti
ko kad taip reikia padaryti, 
bet kai iszkilo klausimas, kurie 
isz ju ta pareiga atliks, nei vie
nas isz j u nesutiko ir neiszdry
so ta Senatorių McCarthy už
kibinti.

Senatorius McCarthy tuo- 
jaus priesz ta raportą atsikir
to, sakydamas: “Senatoriaus 
Watkino raportas nesako tei
sybes, ir daug ka jums nepasa
ko!’’

Isz visos tos audros nei laszo 
neiszejo.

Dabar Republikonai norėtu 
laukti kol Demokratai užima 
pirmenybe, ir tada tegu jie su
sikerta su Senatoriumi McCar
thy. Republikonai dabar nori, 
kaip Pilotas, savo rankas nu
simazgoti. Jie nenori ar ne- 
drysta su Senatoriumi McCar
thy susikirsti.

Senatorius McCarthy, vietoj 
pasiaiszk-ndamas ar pasitei
sindamas, tuoj aus užsipuolė 
ant Senatoriaus Watkinso, ir 
piktai suriko: “Kai asz pa- 
sziaukiau viena svietka, 1951 
metais, Senato Komisija, visai 
neiszklausius to svietko, ji nu
gramzdino in dumiu namus. 
Ar Senatas bijojo iszgirsti, ka 
szitas svietkas butu galejes 
pasakyti? Ar Senatoriai ir 
dumiu bijosi? Ir kas iki sziai 
dienai yra priparodines, tada 
buvo ar sziandien yra bepro
tis?’’

Nei vienas isz Senatorių ne- 
beiszdryso jam atsakyti.

Sen. McCarthy yra pasakęs, 
kad jis yra pasirengęs szituos 
ginezius Senate vesti kad ir iki 
Kalėdų. “Tie mano intarejai 
gali savo burnas auszinti kiek 
tik jie nori.’’ McCarthy pasa
kė laikrasztininkams, “jie ma
no pusplikes nei vieno plauko 
nesuvels.’’
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Kas Girdėt
Pajieszkojimas džiausiu banku Vaszingtone ir tas ne daug maezino, ba tuo-" 

nusipirkti ir kitos bankus dau- jaus pasidariau szliapes kaip

Žmones, kurie savo praeiti
mi ar savo protėviais giriasi ir 
didžiuojasi yra kaip bulves, 
kuriu geriausia dalis — po že
me.

Senis Butkus sako, kad nėra 
tokio žmogaus ant szio svieto, 
kuris kam nors netarnauja.

Demokratai beveik visur 
rinkimus laimėjo. Bet szitas 
laimėjimas mažai ka reisžkia, 
nes vis per tokius rinkinius 
valdomoji partija yra panieki
nama, ir prieszinga partija vis 
laimeja daug vietų valdžioje.

Asz Antonina Kasnolaicziu- 
te, po vyru Dombrauskiene, 
pajieszkau savo pusJbrolio, Ig
notą Piekago, daug metu gy
vena Worcester, Mass., taipgi 
dvi puse-seriu, Agota ir Kris
tina, po tėvais Piekagucziutes, 
isz Lietuvos, Viliczko valsti
jos, Parovė jos parapijos, Ž ti
riu kaimo. Jie patys ar apie 
juos žinantieji atsiliepkit ant 
adresu: (

A n t o n i n a D ombr a u sk ie n e, 
732 Holbrook Ave.,
Muskegon, ^Michigan.

giausia szieru pasisavinti ? Le
wises buvo mainieriu draugas 
ir didvyris. Kas jis sziand’ien?

Istorija Apie 
“Talmudo Paslaptys”

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

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

Bet visgi, szitie rinkiniai pa
rode kad ne viskas tvarkoje su 
Reipublikonais ir kad jie nera
miai sėdi savo vietose.

niiikas, jis yra prastas politi
kierius ir dar prastesnis musu 
kraszto vadas, Prezidentas. 
Iszrodo, kad jam golfo loszi- 
mas laibiau rupi, negu viso 
kraszto gerove.

PLATINKIT
“SAULE”

Dabar, kai Demokratai lai
mėjo rinkinius ir paėmė pir
menybe ne tik Kongrese, bet ir 

-Senate, tai viskas kitaip'bus il
su Senatoriaus McCarthy nu
baudimo klausiniu.

Bet Eisenhowerio prakalbos 
ir jo pareina daug padėjo Re- 
pu'blikonams. Jeigu ne jis tai 
Republikonai butu daug dau
giau įpralaimeje.

Pypkes Durnai

Žiema

Patys Republikonai norėjo 
ir rengiesi Republ ikona Sena
torių McCarthy nubausti. Ka 
dabar Demokratai darys su 
tuo Republikonu Senatoriumi 
McCarthy ?

Senatorius McCarthy klau
simas baisiai labai pakirto Re
publikonu jiegas per rinkimus. 
Nes, ka jus mislinate apie Se
natorių McCarthy tai jusu da
lykas, bet visi turime prisipa
žinti kad jis yra intakingas 
žmogus, ir kad jis su savimi 
neszasi baisiai daug balsu, vo- 
tu.

Per pastaruosius rinkimus 
paaiszkejo kad Prezidento Ei
senhowerio intaka ant žmonių 
yra sumažėjus ir susilpnėjus. 
Kur tik jis asmeniszkai insiki- 
szo Rep'ublikonui kandidetui 
padėti ir ji paremti, tas kandi
datas pTalaimejo tuos rinki
mus.

Dabar net ir iRelpublikonai 
reikalauja kad Amerikos Vice- 
Prezidentas ir Prezidentas vie- 
szai visu atsipraszytu už visus 
tuos szineižtus kuriuos jiedu 
drie’be ant Demokratu per rin
kimus.

Prezidentas Eisenhoweris 
laimėjo prezidento rinkimus 
nes buvo daug kalbama apie 
tai kad jis partraukė musu ka
reivius isz svetimu krasztu ir 
kad jis Korėjos kara sustabdi- 
no. Bet dabar beveik visi mato 
kad, nors jis buvo geras kari-

Bedarbe daug prisidėjo prie 
Repuiblikonii nuskendimo per 
szitus rinkimus.
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Prez. Eisenhoweris nei pir- 
szto nepakele pagelbeti mai- 
nieriams, nors jis milijonus 
kasdien skyrė ir skiria sveti
miems krasztams. Mainieriai 
ne'prasze iszmaldos bet tik pa
skolos. Bet Eisenhoweris kur- 
czia ausi jiems atkreipė.

Eisenhoweris labai didingai 
visiems aiszkino ir aiszkina 
kaip daug daugiau daibininku 
dabar gerus darbus turi, bet jis 
akis u-žsimerke ir ausis užsi- 
kimszo kai jam buvo aiszkina- 
ma mainieriu bloga padėtis.

Darbininku unijos renio De
mokratus ir už tai Demokratai 
tiek daug vietų visur laimėjo.

Jau laikas ne tik Republiko- 
nams bet ir Demokratams pa- 
tupdinti visas daibininku uni
jas ir pasakyti joms kad ne j u 
reikalas in politika kisztis.

Darbininkai yra laisvi žmo
nes: jie gali būti ar Demokra
tai ar Republikonai ir kaip tik 
už tai nei viena unija neturėtu 
stoti ar už viena, ar už kita 
politikos partija. Czia ne ju 
biznis.

Jau beveik laikas kad val
džia imtu nagan musu darbi
ninku uniju vadus. Jie milijo
nus doleriu perleidžia per sa
vo rankas ir niekam neduoda 
apyskaita.

Ar kas mums pasakytu isz 
kur mainieriu bosas tiek pini
gu, toki turteli susikrovė kad 
jis dabar gali viena isz di-

Žiemos ledinio speigo 
szaldancziam alsavime

Vaidenasi man tavo vasara 
su kvepianeziais laukais

Ir vėl tartum einu gimtos 
padanges žavimas,

Apsvaigęs nuo szilu
Apsvaigęs nuo szilu kvėpavi

mo isztirpusiais sakais.
Kalnai, kalneliai, brestaneziais 

javais pageltę,
Ir vyturio giesme isz 

aukszto mėlyno dangaus.
Kai nupraustas lietaus ims 

dobilu atolas želti
Ten bieziu debesiai dūzgės 

ir rinks laszus medaus.
Sodybų kaminai pavėjui 

atpuezia man savo durna
Jis toks gardus, kaip
Duonos kvapas ir mielas 

toks.
Dienos ežia darbus 

vakarais,
Užbaigdavo džiugus 

linksmumas. .
Jaunimas būdavo lig 
Isznakcziu dainuos ir szoko. 
Dabar ir ten gilios žiemos 

prailge naktys,
Pusnynai pridengė degėsius 

kruvinus kapus.
Žiaurios nelaisvės suveržta 

szirdis vos gali plakti,
Ir isz gimtos szalies vien
Graudžia rauda vejas 

teatpus,
Siuncziu asz tavo vasarai 

bekraszti savo ilgėsi,
Mes laukiam jos kaip gerves, 

troksztanczios vandens.
Tegu ta aszara, blakstiena 

drebanszia suvilgiusi, 
Žiemos speiguos ten 
vasaros rasa sruvens.

vanta. Nenorėdami turėjom 
susilaikyt, ba ir arkliai neno- i 
rojo eitie tolyn.

In dvi valandas, po teisybei ( 
nustojo lietus, nes juodi debe
siai begu dangum, rodos vie
nas antra vijosi. Per purvyną 
arkliai vos vežiojo, o da ant 
musu didelio negiluko, nulužo 
diselis vežimo, ka buvo pripil
dytas. Tasai atsitikimas atėmė 
suvis pajiegas ir drąsą mano 
biednai motinai; užlaužė rau
kas, sudrėbėjo, net briezkoja 
pakripo ant szono.

Su kliksmu ir baime paszo- 
kome abudu su Nina'prie mot i
nos ir pradėjome bueziuot kad 
tiktai nenumirtu. Per ilga va
landa žodžio neprakalbėjo ant 
mudviejų szaukimo, ant galo 
atidarė akis ir drebėdama pra
dėjo mudu prie saves spaust. 
Geras Jonas visaip perdestine
jo motinai, idant apsimalszin- 
tu kalbėdamas, jog josios toji 
baime da labiaus gali kenkt.

Toja valandoje iszgirdonie 
baisa juodvarnio, mano motina 
lig atsikvotejo Dievui atsida
vė in apglauba ir susiraminus 
pasaukė:

— O mano vaikeliai! Tegul 
buna kas nori, o mus Dievas ne 
aplais.

Tuom laik Jonas pamate to
lumoje piemeninių būda ir tuo- 

. jaus nuėjo in ten ar ne ras ko
kios korteles. In puse valandos 

■ sugryžo su pusėtina karezia ir 
ėmėsi ant padirbimo diselo. 
Turėdamas kirvi, ne trukus 
padare diseli kaip reikia.

Judinomes toliu. Kėlės tuom 
laik sziek tiek pabrinko. Va
žiavo greieziau kaip pirmai, 
nes vienok ne buvo vilties isz- 
važiavimo isz pelkes priesz 
naktį. Mat isz ryto sugaiszimo, 
paskui lietaus ir diselis daug 
laiko u'žeme. Dangus prasiblai
vė po teisybei, nes velei saule

KARCZIAMA ::
:: NUOSZALYJE

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

lem nebuvo karszta bėgt. 
Džiaugiamės isz to, nes netru
kus musu, džiaugsmas persi
mainė ant smutko, ba kas kar
tas pradėjo labiaus nauktis ir 
buvo numanęs kad bus. lietaus 
su viesulą ir griausmais. Pasi
ganėme valandėlė ant lauko ir 
velei krutinomes tolyn.

Ne trukus vakaru vejas už
vare daugybe debesiu; pradė
jo žaibuot kaip ugnia, dundėt 
griausmai ir kaip isz viedro 
pradėjo pilt. Pasislėpiau briez- 
koje net po Jono sedynia, nes

liai pripildyto vežimo pradėjo 
suvis ilst.

Jau diena pradėjo baigtis, 
kada sutikome pulką laukiniu 
arkliu, vare juosius du Cziko- 
sai (piemenai laukiniu arklu 
vadinasi Czikosai) taip tieje 
Czikosai baisiai iszrode jog 
net mes visi sudrebėjome. Vei
dai ju buvo pajuodia nuo sau
les, turėjo ant gaivu skrybėlės 
su didelais brilais, tankios 
barzdos dideli ūsai, plaukai il
gi, net ant pecziu guli, kaip 
arklio kareziai, marszkiniai 
juodi su placziom rankovėms, 
kelnes placzios apsijuosia su 
diržu, už kuriu buvo užkiszta 
po du pisztalietus ir platus di
delis peilis, rankosia laike vir
ves su kilpom, del gaudimo 
arkliu; tas viskas labai baisiai 
iszrode. Dirstelėjo iii mus kaip 
laukiniai žveriai, o paskui pri
siartino prie briezkos, neves 
praszydami, nevos liepedami, 
pareikalavo tabako nuo Jono. 
Žinoma, jog nebuvo galima at
sisakyt; ne trukus dingo mums 
isz akiu, lėkdami paskui pulką 
laukiniu arkliu.

Netrukus privažiavome prie 
triobu. Buvo tai garsinga kar
eziama vidupelkes, apie kuria 
mus, perserginejo szinkoris. 
Saule jau nusileidinejo, mano 
motina norėjo važiuot toliu, 
nes Jonas perdestinejo, jog ne 
žinodamas tos pusezios neno
rėjo važiuot, o velei, kad ne in- 
pult in rankas piktadariu; ir 
kalbėjo, jog czion greieziau ga
li sau duot rodą. Biednas žmo
gelis nedryžo baugint motinos, 
kalbėdamas ir tai, jog arkliai

buvo labai nuilsiu jog nebūtu i 
puse mylos nuvažuot. <

Reikėjo ant visko sutikt ir 
ineitie in piktadariu urvą. Mo- i 
tina paėmė mudu už ranku ir 
drasei inejo in kareziama.

Skaitikini žvakute sipink^o- 
jo kiekiniam liktorelija prikal- i 
to prie sienos ir vos apšzvieti- 
nejo suniurusia kareziama.

Prie ilga stala sėdėjo keli 
žmonis nužiūrėto pavidalo: 
priesz kožna stovėjo pleczkute 
su arielka dantysiu turėjo pyip 
kūtes su trumpais cibukais, 
dilindami nuolatos smirdanti 
tabaku, jog net durnai žmogų 
troszkino.

Scdome prie kito stalo priesz 
taje gauja, kalbante Ungarisz- 
kai, nes ir tai perkreipdami žo
džius.

Ne trukus vienas isz ju pri
siartino prie mus, o nusiėmęs 
gražiai skrybėlė, paklauso gry
na kalba Vengrine.

— O in kur tai poni kelauji 
su tais vaikelais?

— Motina norint isz Ven- 
' griszko gimimo, atsake jam 
. Vokiszkai, jog nesupranta ka 
■ jisai kalba.
; Madžiaras atsitraukė, o pri

siartinos prie gaujos paszauke:
I — Tai basam Vokieti, ne- 
> supranta musu kalbos.

— Tai da mums geriau, at
sake kitas, ne 'bus gaila lindai 
gint nuo to svieto.

-— Kažin ar turi daug prie 
savo žmonių?

— Tiktai du, atsake didelis 
vyras, kuris ka tiktai inejo in 
kareziama. Vienas matyt služi- 
jo vaiske, ir turi du pisztalie
tus už diržo, reikės prisitaikiut 
atimt, ba. da galėtu viena ap
teiki su kulka: kitas ne kas 
vyrelis, tai su tuom greitai ap- 
sielgsime.

— Nereikia ilgai vilkint, 
tarė pirmutinis, o jeigu velnias 
prinesz kareivius, tai viskas 
nueis ant iszuns uodegos, vakar 
vakare, gulėdamas žolinia, ma- 
cziau patrole isz Įlenkiu huza- 
ru, nal užsimanytu in czion 
dirstelt, o tada viskas butu ant 
niek.

Gali sau iszstatyt kokia bai
me ant mus iszvere szita kalba 
piktadariu: prisipažinau no
rint su geda, jog atsinorejo 
man suvis galetis su tais raz- 
baininkais. Motina nutirpo, nes 
atsiduodama in Dievo apglau
ba, nežudo vilties iszsigel'beji- 
mo, o velei atsidavė ant Jono 
skabrumo, apie kurio drąsą ži
no gerai. Norėjo ji apsaugot 
apie kibanta nelaime, paliepus 
mums Vokiszkai, idant klausy- 
tumem ka jie kalbės, nuėjo pa
ti in inforte kur buvo patalpin
ti vežimai; nes kas apraszys 
josios baime, kada an keliu 
kartu szaukimo vardu isztiki- 
mo tarno, buvo tyka, niekas ne 
atsiliepe. Jonas dingo nežinia 
kur.

— TOLIAUS BUS —

KATALOGAS
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

No. 1954

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c. 1

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 1 
talpinusi 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.116—Istorija apc Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
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.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 nenut
ilo. 58 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Ncdaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—A p i o 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—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

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

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

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

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

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

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

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

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; Budyno. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

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

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

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

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute 
del Kasieriaus

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

No.180—Kvitu 
del Iszmokejimo 
niams. 35c.

180%—Kvitu
Draugystėms,
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 Kristuso

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

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

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

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

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

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

Verksmai 
prie Ap-

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai 
gai, o ir visi laiszkai 
turi būti siusti vien 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - JT. S. £

prisiun-

ir Pim- 
“ visada 
tik ant



Sapnas motinos szvencziausios

Andrius Sakalukas

‘ • 8 A U L B • ’ MAHAMOT (UTĮ, f A.

Graži Istorija.

I (Tasa)

Tuolaik stuba įSimienes pra
dėjo prisipildint kaimyinais.

Atėjo ir gimdytojai Jono.
— Nes tai ir valandėlė, 

niurnėjo senas tėvas, kaip nu
ėjai tai ir dingai pas mergina, 
o su mumis ka tik pasisveiki
nai.

Susėdo visi, o Jonas lig die
nai apsakinėjo visiems apie 
savo atsitikimus sviete.

Kaip tai pas amatninkus 
dirbo kaip tai jiejei už tai ji 
savo amatus iszmokino, kaip 
tai Nedeliomib in .mokykla at- 
silankincjo, kaip per visas 
naktis su knyga laika praleis- 
dinejo, norint už tai niurnėji
mą meisterienes turėjo iszklau- 
syt. O ant rytojaus tuojaus už 
darbo ėmėsi.

Po tam netrukus Jonas pra
dėjo- rod in t ka sviete iszmoko 
ir ko mokinosi.

Pirmiause sukasė žeme 
priesz. stuba potam gražiai ir 
pradėjo osdint medelius ir so
tie visokias sėkleles, kuriu at
sivožė su savim.

Matydami tai kaimynai no
rėjo ir kad pas juosius pada
ryt toki paredka.

Pamaželi pradėjo tveri dar
želius, pirkinet medelius ir Jo
no pagelbos1 prasze kad ir 
jiems prisodintu medeliu. Jo
nas su didžiausiu noru rodino 
ir mokino kožna.

Visa rudeni Jonas procevojo 
idant su darbu pasiskubint lig 
sniegas užpuls. O laike ilgu vą

škaru dirbo avilius nes ne tiktai 
sau, nes ir kaimynam, tai siu
vo czebatus, tai vėl mokino 
vaikus pintie kaszikuczius 
(gurbelius). Po Kalėdų atsibu
vo szlubas Jono su Mariuką. 
Veseile buvo labai puiki, ba

8®=A - B - CELA=®S

I
arba pradžia ;;

SKAITYMO į 
...ir... i;RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col. ;■ 
Dabar Po 25c. I; 

Saule Publishing Co., !;

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

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven

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

Knygos Did. 3%x5x/2 col.
TIKTAI, 25 Cts.

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

visi kaimynai isz viso kaimo 
buvo susirinkę ir visi vėlino 
kanuogeriausio gyvenimo jau
nai porai, ba abudu nuo visu 
buvo paguodoti ir mylėti.

Ir nuo to laiko ar tai reikėjo 
apie paigelba ligoniui pamis- 
lyt, ar 'žaiduli ant medžio isz- 
gydint ar skietpint, ar bites ap- 
stanavyt arba midų iszimt, 
kožnais ėjo pirmiause pas Joną. 
Nes ir seni gaspadoriai eidavo 
pas Joną ant rodos. O ant vis
ko mokėjo jisai rodą paduot 
kožnam.

Kada-gi ko pats nežinojo, tai 
knygose atrasdavo.

Susieidavo žmonis in stuba 
Jono ir kožnas dyvinosi, jog 
ten pas ji teip miela, ir gerai 
kad ir iszeit isz stubos Jono ne
sinorėjo.

Nes ir grinezioje suvis ki
taip buvo negu pas kitus kai
mynus. Jonus nenorėdamas tu
rėt savo šluboje purvyno pada
re puikes grindas, o Mariuką 
kas sanvaite mazgojo kad 'butu 
czystos, o priesz slenksti padė
jo szenikeli, kuri pati nupynė 
isz s'ziaudu, idant kožnas atė
jus galėtu pirmiau sau kojas 
nuszluostyt tik tol, ineis in 
stuba. Sienos niekados nebuvo 
apdulkėję ir visi daigiai buvo 
užlaikyti geram paredke. Pati 
Mariuką visada 'buvo gražiai 
nusiprausus ir czystai pasirė
džius.

Kitos-gi gaspadines apsi- 
skarmaliave ir gyvendamos 
grineziose kuriose pilna visur 
purvyno, matydamos Marinka, 
dylvinosi, jog galima gyvent 
teip gražiai ir gerai, ir czysta, 
kad net miela. Pirmiaus joms 
ne in galva neužėjo tas, kad ga
li kitaip gyvent. Dabar pažino 
jog ir negražiause motere arba 
mergina, bile bus czysta plau
kai suszukuoti dralbužis czys- 
tais tai visi jaje mylės ir gražu 
Ims ant josios pažiūrėt, o jeigu 
ir gražiausi butu ne tiktai ap- 
sikudlojus purvinuota tai nie
kas nenorės nei pažiūrėt.

Praėjo jau trylika metu nuo 
susivineziavojimo Mariukus su 
Jonu. iSziandien jau turi kelio
lika vaiku, kurie sveiki auga 
prie gero auginimo ant doru ir 
protingu žmonių. Turi tei'pos- 
gi gražu sodeli, turi dideli dar
žą, ir kurio daržove parduoda 
in miestą kėlės deszimts avė- 
liu su bitėms, ir gera szmota 
dirvos, kuri dapirkt už užeze- 
dytai skatiku galėjo. Namelis 
ju ne tiktai ka ne pasimaino, 
nes pasididino su nauju stogu, 
langais, durimis ir gražiom 
gonkelems kvietkiniu darželiu 
nuo ulyczios. Darbo apie vai
kus turtus ir visos gaspadorys
tes turėjo labai daug- abudu, 
nes už tai pas juos namie ir ant 
kiemo ir aplink ju paežiu buvo 
czysta gražu. Patys skaitymo

nepamirszo ir vaikelius teipgi 
mokino motina.

Ir miela kožnaim pažiūrėt ant 
namo ir gaspadorystes ineit in

★ BALTRUVIENE *
* ****•**-*********♦**********1

'Girdime kaip 'žmones 
nekarta kalba: 

“Kad asz žinoeziau būda 
laimingo gyvenimo!”

Ir kas nenorėtu būti 
laimingu ?

Sztai kelios rodos kaip
Žmogus gali būti 

laimingu: 
Kožna diena pastanavyk

Padaryti kam koki 
nors maža smagumą, 

Prisidėt su kokia 
iszmintinga rodą, 

Arba patarimu, kad isz 
To tavo artymais turėtu 

džiaugsima. 
Po tam imkis prie darbo 
Ir darykie ta ka privalai 

daryti. 
Tada busi linksmas ir 

turėsi gera misli,
Nes gera mislis atnesza 

žmogui smagumą.
Iszpildinekie savo 

privalumus, 
Kur tik atsitinka prie 

to proga.
O ilgai ant progos 

nelauksi.
Ne reike daug stengtis, 
Kad padaryti del savo 

artymo gerai,
Kad ir mažu daigteliu 
Prisidesi del kito gero, 

Kad tik isz geros szirdies,
Tai jau bus gerai.

Dvigubai busi laimingu, 
Jeigu ir tavo artymas

Seks tavo pėdoms.
Mylekie artyma savo kaipo 

pats save, 
Nedarykie kitam kas tau 

ne miela,
Mylekie savo nevidonus
Ir darykie del ju gerai, 

O tuo m susarmatinsi juos 
Ir tai bus del ju didžiause 

bausme.
Tai mat, kokis būdas 

laimingo gyveninio, 
Reikia užlaikyti instatyma 

krikszczioniszka,
O turėsite laiminga 

gyvenimą,
Ir czysta sanžinė.

*
Žmones yra pikti! 

Žinome apie tai gerai.
Nuo 'žmonių turime 

nukensti labai daug, 
O labai tankiai ir 

nekaltai, 
Kad nekarta turime sau 

užduoti klausymą:
Isz kokios priežasties 

turime kensti, 
Ir už ka irius persekioja.

Nekarta puse musu 
gyvenimo 

Pereina nuolatinėje kovoje 
su inpratimais,

Ir budais 'žmonių, 
Kad nekarta ir kantrybes 

pritrūksta,
O bet turime savo 

Didžiausius prieszus mylėti 
Ir pildyt Dievo prisakymus. 

juju grinezia ir ant ju paežiu 
žvilgterėti ir ant ju vaiku. Gy
venimas Jono su Mariuku ne 
tik nauda atnesze sau, nes ir 
visas kaimas 'persimaino. Ba 
buvo visur czysta visur žaliavo 
medžiai, ir daržai visur gra
žiai iszrode ba apžiūrėti gerai 
buvo, o ir ant lauku, dirva ge
riau derejo, o ir patys gaspa
doriai stojosi protingesni ir 
iszmanesni, negu priesz kelio
lika metu.

Pirmiaus. Jonelis s'ziandicn 
jau guodotinas Jonas, gaspa- 
dorius, pats geriausia mato ir 
supranta ta atmaina ir labiau- 
se džiaugėsi savijo ba tai jojo 
veikalas.

Tiek tai gero padare pa vaiz
dą vieno gero žmogaus, kuris 
nenorėjo gyvent dovanai ant 
svieto.

— GALAS —

sztai ir pradėjo savo karszcziu 
gerai szvilint. Nuilsins sėdau 
in briczka ir ne trukus užmi-l 
gan, smagiai kriokdamas, net 
iki laikui, kol nesusilaikem 
prie karcziamos pasiganyt.

Po piet isz priežasties dide
lio karszczio, jam man nubodo 
važiavimas, net vakare, kada 
užvažiavome in nedidele kai
meli, palei upe Marosza, kurio- ’ 
ja. iszsiniaudžiau, velei atsiga
vęs turėjau norą važinėt, o ir 
karszti susimažino.

Ketvirta diena po iszvažia- 
vimui isz namu pribuvome ant 
nakvynes in karina, gulinti 
tuojaus prie prasidedaneziu 
Kecskemesku peikiu ir brązgi
nu. Szinkoris, žmogus labai 
glamonus, matydamas, jog tik
tai du vyrai su mumis kelanja, 
davinėjo rodą motinai, idant 
ant rytojaus’ da priesz diena 
leistųsi in tolimesne kelione, o 
tai del to, idant da už dienos 
butu galima gautis in Kecske- 
meta, o jog lenais ne labai ge
rai atsitinka ir gana tankiai 
girdėt apie apipleszima ir ža

KARCZIAMA ::
:: NUOSZALYJE

gZVINTANT ketiname ju
dintis in kelione in AVied-

niu. Ant kiemo stovėjo veži
mas pripildytas ir lengva 
briczkelo ant risoru ketinome 
važiuot. Ketvirta valanda isz- 
musze laikrody s valgst ūboje o 
asz ir mano sesute dvylikos 
metu buvome pasirėdė ir pasi
rengė in kelione, ba kelione del 
vaiku, tai rojus. Dyvijausi la
bai del ko tėvas ir motina ne
nori valgyt pusrycziu ka teip 
gardžiai buvo pagaminta. Nuo
latos juodu spaudėsi glebi ja: 
motina verke, o ir tėvo pilnos 
akys buvo aszaru. Ar tai buvo 
ko verkt; juk ne važiuojame 
ant visados, o kelione teip 
miela, teip smagi. Negalėjome 
su Nina sulaukt kada tie ark
lai bus pakinkyti, rodėsi mums 
jog niekad ne u'žais valanda 
iszkeliavinio.

Ant galo Jonas pakinko ark
lius in briczka: Geizas pakin
kė in vežimą, atsisveikinome 
su tėvu da karta, szaukdami 
ant motinos, idant pasiskubin
tu. Netrukus judinomes isz 
vietos; kelis kartus atsižiūrė
jau ant tėvo, kuris stovėjo ant 
kalnelio ne toli namo ir skepe
tėle mosavo ; gaila man pasida
rė, ir jau net verkt norėjau, nes 
tuojaus mane Jonas suramino, 
\ba padavė batoga in ranka; ži
nomas daigtas jog gavus pir
mu kartu botaga in ranka tai 
ir tėvas isz galvos iszgaravo.

Biedna motina nuolatos ver
ke ka toki prijautė josios szir- 
dis. Ir Ninas žluinbe visa gerk
le paskui motina; nes asz ne
turėjau ko verkt, ba arklai 
smagiai begu, Jonas sau szvil- 
pavo koki tai szoki, saule pra
dėjo isz užkalnes rodyt savo 
spindulius, viturelis savo czir- 
szkejimu orą pripildinejo.

Puikus rytas gražiai persta
tinėjo aplinkinia Banato, Sla- 
vonine aplinkine gulinte pietų 
szalija Vengrijos rubežiaus. 
Netrukus motina apsimalszi- 
no; pradėjo szypsotis ir kalbė
tis su Nina apie puikia aplin
kine.

Kur tiktai buvo priesz kaina 
kėlės, tai mudu su Jonu nuszo- 
kinejova nuo ožio (sėdynės), o 
asz ne mažai turėjau darbo, 
iszmegodamas su botagu vir- 

. szunes žiedeliu; ir sesute iszli- 
pinejo isz briezkos rinkt del 
motinėlės visokius žiedelius. 
Jonas mums pasakojo visokias 
pasekeles ir teip laikas sma
giai ėjo.

Ant galo saule pasikėlė aug- 

dinsiąs per piktadarius; ypa
tingai perserginejo motina., 

i idant nenakvotu kareziamoje, 
kuri stovi vidurija peikiu ir 
bruzginu, kuri yra. garsinga, 
kaipo lizdas pleszyku, o tan
kiai girdot gali apie dingima 
tonais pakelvingu.

Motina iszgirdus tai nusida
vė ant paczto, idant del pasi
skubino pasamdyt da du ark
lius. Pacztorius, labai sznekus 
žmogus, pridavė del josios da 
daugiau baimes, pasakodamas 
apie baisius razbaininkus: apie 
didele plinia už karcziamos, 
kurioja visada pleszykai kem- 
sza už'musztuosius. Vienu žo
džiu teip iszgazdiino musu mo
tina, jog isz baimes per visa 
n akt i negalėjo akiu užmerkt.

O kas kiszasi manėsi, nežino
damas kas tai baime suvis ne
sibijojau užpuola. Keturioli
kos metu vaikukas, norėjau su 
jais susiremt; ne turėjau po- 
teisybei jokio ginklo, radęs 
prie karcziamos septyinio coliu 
vinia, ant akmenio iszgalan- 
dau, pridrutinau prie smaige-

How many people—people just like you—do you thini 
are saving money through U. S. Defense Bonds, right 
this minute? Give up? Well, the answer is, better than 1 
out oj every J men, women and children tn America 
now owns U. S. Series E Defense Bonds! That's 43 
million people!
It’s the greatest success story of its kind the world has 
ever known. And one that ought to make us proud to be 
Americans! For as part of the great patriotic team of U. S. 
Defense Bond investors—you and I and millions oj our 
friends and neighbors now own more than 4® billion]

, dollars worth of our country's interest-earning Bonds! ' 
And the most wonderful part of all, is ‘that we Americani 
have done this oj our own free will! Not only because 
we have found that Bonds are one sure ivay to save money. 
But because we believe they represent a concrete plan for 
peace and security—in a world where we have learned 
that peace is only for the strong!

Great News! New money-earning features 
for U. S. Defense Bonds!

1. Thanks to new Treasury regulations, every Series 
E Bond you invest in begins earning interest after 
only 6 months. It earns 3% interest compounded 
semiannually when held to maturity. It reaches full 
maturity value earlier (9 years 8 months) and the 
interest it pays is now bigger at the start.

2. Every Series E Bond you own can now go on earn
ing interest for 10 more years after it reaches the 
original maturity date—without your lifting a finger!

3. During the 10-year extension period, every un
matured Bond earns at the new, higher interest rate 
(average 3% compounded semiannually). Your origi
nal $18.75 can now pay you back $33.67. $37.50 pays 
back $67.34. And so on.

7 oday, sign up for Bonds through the Payroll 
Savings Plan where you work, or the Bond-A- 
Month Plan whe e you bank.

ftaee isfyrtke sbong. for peace and prosperity, 
sa^e (vid) US. Defense Bonds w
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lo ir mislinau, jog tai bus ge
riausiu ginklu ant atsispirimo 
razbain inkam.

Da (priesz diena pabudino 
mus motina: arkliai jau buvo 
pakinkyti, nes 'pacztiniu arkliu 
nebuvo girdėt. Ant tuszczio Jo
nas iszbeginejo pažiūrėt ar 
juosius atveda. Jau praszvito 
ir saule užtekėjo, o arkliai ne- 
pribuvinejo: o pacztorius kaip 
apsvaigęs ne szi nei ta atsaki
nėjo :

— Ar asz tam kaltas, nu- 
siuneziau pas kalvi arklius pa
kaustyt, myle kelio nuo czion, 
o ne kaustytas arklais negali 
važiuot. Asz ne 'žinau kas ten 
pasidarę? Gal važnyczia pasi
gėrė, ba tai girtuoklis, o kažin 
gal pleszikai paėmė ir tas gali 
būtie. Asz pats negaliu begtie 
jieszkot, palauk ponia, jeigu 
suguylž, tai da spėsi nukelaut in 
Kecskema.

ano motina matydamai, jog 
nepraszylmki, ne ilgesnis lau
kimas ant nieko neprisiduos 
sėdo ant briezkos, o persižeg
nojus lieipe važiuot. Jonas per- 
destinejo kad palaiit, arba 
žandarus pasirūpint, nes mo
tina iribauginta ir nekantrybia 
suimta lieipe ant tikrųjų va
žiuot.

Asz pagriebęs mano smaiga
lį su vinia sėdau szale Jono ant 
ožio, kuinsztedamas Jonui in 
paszonia, idant greieziau va
žiuotu.

Pelke apaugus bruzginais 
buvo akia neužmatoma. Alpart 
visokiu krumu, augo augszti 
iszvendrai, jog ne' labai gražiai 
akai persistatė. Smutnas tai 
buvo regėjimas, ypatingai del 
manes, užaugusio tarp kalnu 
aplinkui, kaip tiktai nuskurta 
kaip kur krunelei; lyguma be 
galine:- Niekur gyvos dvases, 
tiktai kaip kur buvo matytas 
vanagėlis skraidantis padan
gėje, rodos nužvelgiu,ėdamas 
stervienos.

Važiavome greitai, Jonas 
nesigailėjo botago, o kad buvo 
dangus apsiniaukęs, tai ark-

[Tasa Ant 2 Puslapio]

— Visu Ražancziaus Pa- 
slapcziu Maldos del Ražan
cziaus Draugijos Nariu, ant 
mažu korteliu, kurios telpa in 
maldaknyges. Visas setas 
$1.00. Prisiunskite savo orderi 
ir viena doleri ant adreso:

Saule Publishing Co. 
Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines
— Seredoj pripuola Szv. 

•Grigalio o Tautiszka Vardine: 
Stange. Ir ta diena: Menulio 
atmaina, Delczia; 1800 metuo
se Szesztas Amerikos Kongre- j 
sas pirmąjį karta susirinko 
Washington, D. C.

— Bernardas Baranauskas 
ir szeimyna nuo 511 W. Maha
noy avė., ana diena persikrau- 
te in nauja vieta, 1105 E. Pine 
ulyiczia.

— Ketverge pripuola $S. 
Petro ir Povilo Basilico, o Tau-i 
tiszka Vardine: Ledruna. Ir 
ta diena: 1883 m’., pastovus lai
kas buvo nustatytas Ameriko
je, nes geležinkeliu greitumas 
visiems laika 'buvo sumaiszes; 
1361 m., Didžiosios Lietuvos 
Kunigaiksztis Keistutis pabė
go isz Kryiževiu nelaisvos; 
1860 m., gimė Ignace Jan Pa
derewski, kuris buvo muzikan
tas ir Dipliomatas, jis buvo sa
vo Tėvynės Ministeris ir važi
nėjo po Amerika kai Arokie- 
cziai užėmė Lenkija ir po pri- 
sieka kad jis nebegrysz in sa
vo Tėvynė, tol kol tie užpuoli
kai Vok'iecziai tenai vieszipa- 
taus, jis pasimirė Amerikoje 
1941 metuose; 1940 m., mainie- 
riu bosas John L. Lewisas atsi
sakė ir pasitraukė isz “CIO” 
Unijos Darbininku Draugys- 
cziu Kongresą; 1945 m., Teisė
jas T. Alan Goldsborough, Va- 
szingtone insake Mainieriu bo
sui John L. Lewisui atszaukti 
Minksztos Anglies Straikas.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Elzbietos, o Tautiszka Vardi
ne: Dainotas. Ir ta diena 1863 
m., Prezidentas Abrahomas 
Lincolnas pasakė savo nepa- 
mirsztinas prakalbas ant karo 
lauko Gettysburg mieste, Pa., 
szitas prakalbas dabar kiek
vienas mokinys turi iszmokti 
atmintinai mokykloje.

-— Utarninke, Lapkriczio 
(Nov.) 16-ta diena, 6:30 va
landa ryte iszvažiuos in Wil
kes-Barre, Pa., 21 vyrukai ku
rie likos paszaukti del karisz- 
kos tarnystes. Žemiau paduo
dame vardus tu kurie apleis

Veronika ir anūke. Laidojo 
pareita Sukatos diena, deszim- 
ta valanda ryte in Kalvarijos 
Kalno kapinėse. Graborius 
Vincas Menkeviczius laidojo.

— Pareita Ketverga, po 
piet, likos atidengtas stovyla, 
ant garbes žuvusius kareivius 

j isz Turkey Run kaimelio: Ed
vardas Draganskas, Joseph 
Laffey, Edmundas Mikolaitis 
ir Pranas Slovick. Stovyla ran
dasi netoli nuo Gold Star 
vieszkelio prie Turkey Run.

— Jonais Karenda, 47 me
tu amžiaus, nuo 206 Schuylkill 
avė., Shenandoah Heights, nu- 

j mirė. pareita Ketverga, kaip 
veže ji in Turnbull Memorial 
ligon'bute, mieste Warren, O. 
Velionis per keliolika- mene
sius gyveno pas savo sesute, 
ponia Viktorija Smith, 407 
Federal uly., Northeast War
ren, Ohio, ir dirbo del U. S. 
Gypsum kompanija. Jonas 
Karenda kitados dirbo Packer 
NT. 5 kasyklose. Paliko savo 
paezia Ona; duktere Lorraine, 
Shenandoah Heights; motinė
lė Ona (Kazlauskas) Koren- 
da; dvi seserys: Viktorija 
Smith isz Warren Ohio ir Eve
lyn Rejent, Norwood, Phila
delphia, Pa., penkis brolius: 
Vaiteka, Vinca, Alberta, Jur
gi ir Edvardą, visi isz Shenan
doah. Laidotuves invyko > /■ e
Utarninko ryta, isz Grab. Ora- 

' vitz koplyczios, 635-37 E. Cen
tre uly., su apiegomis in Szv.

■ Jurgio bažnyczioje, 
’ valanda, ir palaidotas iii para

pijos kapinėse.
— Marijona Strovinskiene 

gyveno Zion 
pasimirė pareita Ket

verga pas savo duktere, Ona 
Malakauskiene, 226’ E. Lloyd 
uly., mieste. Velione nesvei- 
kavo per koki lai laika. Atvy
ko isz Lietuvos szeszios de
szimts metu atghl. Jos vyras 
Petras mirė 1935 metuose, o 
sūnūs Antanas mirė pareita 
meta. Velione paliko didelia
me liudinime, dvi dukterys: 
Ona Malakauskiene mieste ir 
Helena, West Hazleton; ketu
ris suims: Juozą, Shenandoah 
Heights; Alberta, Palo Alto; 
Povilą, Ringtown ir Jurgi 
mieste, taipgi septyniolika a- 
nuku ir dvidesziints pro-anu
ku. Laidojo Panedelio ryta, 
su Szv. Misziomis in Szv. Jur
gio 'bažnyczioje devinta valan
da ir palaidota, in parapijos 
kapinėse. Gralborius L. Czai- 
kauskas laidojo.

ter O’Haire isz Pittston, Pa., ir kad mes pilnai szita klausima 
Leitenantas Pulkininkas Le- isztirsime ir visus kitus intar- 
wis V. Smith pasakys ka jiedu tus žmones suimsime, kol sura- 
žino.

Smith turi darba samdyti sako kad iszrodo kad szitas 
apdraudos Kompanijas Armi- žmogus pasikorė, bet dar nie

ko tikro negalima pasakyti.
Szitas žmogus gyveno

sime ta žulika, žmogžudį.’’ Jis

jai.
Laikrasztininkas Mike Stern čzitas žmogus gyveno tos 

isz “Argosy Žurnalo” visus nužudytos mergaites susiedijo- 
szitus tardinimus pradėjo, kai je. Kai ji buvo nužudyta, jis 
jis savo žurnale parasze kelis savanoriai atėjo pas policijan- ropos, norėdamas buHarczIau 
straipsnius apie tas suktybes.; tus ir pasiaiszkino ir užsigynė žmonių, kurie priesz savo va- 
Jis sako kad O’Haire viską kad jis tos mergaites nei nepa-i1^ ir norą buvo ir tebeyra at- 
Europoje valdo ir tvarka daro žino, bet vėliau prisipažino 1 skirti nuo laisvojo pasaulio 

kad jis tankiai jai raida duo- kuriuos slegia pavergejo lete- 
davo nuo autobuso ligi jos na- na> isz kuriu yra laikinai isz-

■ pleszta ne tik galimybe tvar- 
Policija dabar klausinėja ir kyti pagal savo norus gyveni- 

stengiasi isztirti keliu nužudy- kst net neleidžiama laisvai 
’tos mergaites draugu, kurios i susisiekti su laisvuoju pašau 
buvo jiems pasakiusios kad
koks žemio ūgio, pusstoris vy. j Amerikos r.
ras keletą sykiu .buvo ta mer- i Lietuviszkuiu praneš EUr°P0)e 
p-aitp p-rasiiips • zkuju praneszimu pro-gaite grasinės, kad ji ta ir ta grama girdima Lietuvoie kas 
vyra pazmsta, ir kad jai gali dien 21-n t - I J k “panasziai atsitikti.’’ \ 25 iU\i ai Uiku:

: Z0-lu’ 31'°’ 41-o ir 251-o m ban
domis. Ji kartojama: 3 vai.
; rakti ir ryto 7:15 vai. 31-o 
i -°. 42-jų, 49-iu ir 75-iu m 
! bangomis, o 16 vai. 25-iu, 31-o 
nrm J.r 49 iu m bangomis.

vai.

ir kad jis už riebius kyszius 
yra inleides >daug sukcziu ir 
vagiu, kurie dabar musu karei
vius Europoje isznauduoja ir 
apsuka su palszyvomis ap- 
draudomis.

TRAUKINYS NUO 
RIELIU

Moteriszke Žuvo;
Sužeista

19

mu,

Amerikos Balsas savo Lie-1 szimus ir apybraižas pavergta- 
tuviszkas praneszimai prade- jai Lietuvai aktualiomis _______ _ -
jo isz New Yorko 951 m., Va- momis. Atidžiai sekamas pa- st. Baczkis, Vykdomosios Ta- 
sario 16 diena, o isz Europos, vergėjo radijas ir spauda ir 

952 m., Gegužes 15 d. Abiem tuojau atitinkamai redaguoja- 
j atvejais praneszimu pradžia ma, numaskuojami užgyvento 
l sutapo su reikszmingomis Lie- paklusnus tarnai, atitaisomi 
tuviu tautai dienomis. Ameri- Lietuvos istorijos iszkraipy- 

: kos Balsas pradėjo kalbėti pa- i mai, 
VPY’O’tl ooinvv. r. 1____ _ A . __vergtiesiems krasztams isz Eu-

atidengiami

va-

te-

atitaisomi

užgyvento 
kėslai krasztui rusinti ir tauti
nei sąmonei nuodyti.

kas, min. St. Lozoraitis, Lietu
vos atstovas Prancūzijai Dr.

rylos nariai Dr. P. Karvelis ir 
M. Gelžinis, dabartinia ar bu
vusieji VLIKo nariai Szidisz- 
kis, Miglinas, Glemža, Norkai- 
tis, J. Tyris, Simonaitis, Lietu
vos Laisves Komiteto pirm. V. 
Sidzikauskas, BALFo pirm. 
Prof. J. Konczius, Tarptauti^ 
nes Valstiecziu Sanjungos ir 
BALFo vice-pirmininke A. 
Deveniene, BALFo direkt. A. 
Trecziokas, ALTo pirmininko 
pavad. inž. A. Rudis, Lietuviu 
Fronto Bicziuliu Amerikoje 
pirm. prof. J. Brazaitis, PLB 
Vokietijos kraszto valdybos 
pirm. Pr. Zunde ir visa eile ki-# 
tu asmenų.

Amerikos Balsas Europoje 
placziai praneszinejo apie Ker
sten o komisijos posėdžius Lon
done, Berlyne ir Munchene. 
Pats Kerstenas du kartu kalbė
jo Lietuvai; atskiras kalbas 
pasakė komisijos nariai Kon- 
greso nariai Busbey, Feighan 
ir Machrowicz. Specialiai Lie
tuvai savo žodžius yra pasakė 
kardinolas Francis Spellman, 
Senatorius Beale, Kongreso 
atstovu kambariu pirmininkas 
Joe Martin, kongreso narys 
Bentley.

Amerikos Balsas mielai pa
sinaudoja talka Lietuviu mok-# 
slininku, kulturininku, politi
ku ir viusomenininku, kurie 
seka Amerikos Balso progra
mas ir do misi j u reikszme ir 
tobulinimu. Amerikos Balsui 
rupi ir kraszto žmonių dvasi
nis gyvenimas. Tam tikslui 
kiekviena szesztadieni yra 
duodama keliu minueziu tiky
bines nuotaikos programa, ku-* 
riai praturtinti yra daug prisi
dėję Prel. L. Tulaba, evang. 
sen j. kun. A. Keleris, Kun. Dr. 
Vyt. Balcziunas, mons. K. Raz
minas, kan. J. B. Konczius ir 
kiti dvasininkai. 1 '

Kreipiamas didelis dėmesys 
in jaunimą, kuri užgyvento j as 
stengiasi atpleszti nuo tautos^ 
kamieno. Tam tikslui duodami 
sitoriko prof. Z. Ivinskio da- 
neszintojai, kuriais atitaisomi 
Lietuviu istorijos teisybu isz- 
kraipymai. Be to, neseniai pra
dėti akademiniam jaunimui 
specialus komentarai, duodami 
oedagogo J. Jurginio vardu. ,

Nepaisant invairiu trukdy# 
mu Amerikos Balsas yra gerai 
girdimas, ir jo noromis klauso
masi kraszte. Apie tai yra gau
ta daug inrodymu. Kad Ame
rikos Balso programos labai 
skaudžios užgyventojui ir jo 
bernams Lietuvoje, ryszkiau- 
siai parodo pats Antanas Snie- 
szkus, kuriam Amerikos Bal
sas prisegė “Marytes” operos 
Naciu agento Von Brummelio* 
varda. Snieczkus del Amerikos 
Balso programų paveikumo 
skundėsi Aukszcziausiajame 
Soviete Maskvoje pavasari ir 
sriesz kelias sanvaites raszyto- 
;u suvažiavime.

Amerikos Balsas Lietuvisz- 
kosios tarnybos sanstatas 
sziuo metu yratoks: vedėjas J. 
B. Lauczkas, redaktorius Dr. 
Pr. Padalis; kiti sztabo nariai, 
Tonas Stonys, Dr. Juozas Saka 
auskas ir Irena Jaksztiene. 
Nuolatinis praneszejas yra Jo
nas Vaitkeviczius. Kazys Gri
mus, buvęs Amerikos Balso 
Lietuviu skyriaus redaktorium 
įuo praneszimu pradžios, szi 
meta Gegužes menesi paskir
tas in Amerikos Balso Europo- * 
j e Rusu skyrių vedejo pava
duotoju.

Pasiklausius Amerikos Bal
so praneszimu ir isz pasikalbė
jimu susidarė inspudis, kad 
Amerikos Balsas Europoje 
stengėsi praneszti apie visus 
svarbiuosius Lietuviu gyveni
mo ir veiklos invykius. Buvo 
duoti platus reportažai isz Eu
ropos Lietuviu Bendruomenes 
suvažiavimu, Vasario 16-os 
gimnazijos gyvenimo, Lietu
viu darbo kuopu iszkilmiu, in
vairiu tarptautiniu suvažiavi
mu, kuriuose dalyvavo ir Lie
tuvos atstovai (Pax Romana, 
Liberalu kongresas, Socialistu 
konferencija, Žaliojo Interna
cionalo, Rytu ir Vidurio Euro
pos jaunimo ir kt.) Per Ameri
kos Balso Europoje Lietuvai 
kalbėjo vysk. V. Padolskis, 
vysk. V. Brigys, VLIKo pirm. 
M. Krupaviczius, Vykdomo
sios Tarybos pirm. K. Žalkaus-

ISZ AMERIKOS 
BALSONASHUA, NEW HAMP. — 

Boston & Maine traukinys nu- 
bego nuo begiu, reiliu, netoli 
nuo Nashua miesto. Viena 
moteriszke buvo sutrinta, o 
devyniolika keleiviu buvo su
žeisti.

Kaip ar kodėl . tas greitas 
traukinys nuszoko nuo begiu 
dar nesužinota.

Užmuszta moteriszke buvo 
keturios deszimts metu am
žiaus Ponia Mary Buckley, isz 
Manchester miesto. Jos vie
nuolikos metu amžiaus du
krele Katherine buvo sužeista.

Traukinys “Red Wing’’ va
žiavo isz Montreal, Canada, in 
Bostoną ir turėjo būti in Na
shua priesz penkta valanda isz 
ryto. Jis buvo sustojęs in 
White River Junction, Ver
mont, isz kur jis važiavo jau 
in Nashua, kai nelaime atsiti
ko. Szeszios deszimts dvieju 
metu amžiaus H. J. Sanborn, 
isz Lebanon, New Hamphire, 
to traukinio kunduktorius ir 
Samuel Burns, isz Saugus, 
Mass., indžinierius ir J. P. La 
Flame, isz Nashua, firemonas 
nebuvo nei sužeisti.

Daug sužeistųjų kurie buvo 
nuveszti in Szvento Juozapo 
ligonine ir in Nashua Memo
rial ligonine buvo po kiek lai
ko paleisti. Du freitkariai ku
rie buvo ant kitu begiu buvo 
sudaužyti

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sirgai atvaizduoti Amerikos 
siekimus.

42-ju ir 49-iu _
I (Vid. Europos laikas 2
I ankseziau už Lietuvos.)
Į s žalia Žinių Amerikos Bal-

uoda aiszkintojus, prane-

devinta

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

padėta

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Platinkit “Saule

deszimts septynis anūkus 
penkiolika pro-anuku.

iii Lo-
V elionis

kur ji kitados 
Grove

2I*otum .m kas Pnaiunte

Mahanoy City: Bernard An- 
drieks, Warren Brendau, Wal
ter Starkey ir Charles Dugan.

Barnesville: Floyd Harring, 
Jr.

Shenandoah Heights: Ro
bert Yashinsky ir Thomas Bis- 
co.

Shenandoah: Joseph DeLu- 
ca ir George Hassel.

William Penn: George Co- 
hoat.

Gilberton: Robert J. Israel, 
Francis Dougert, James Raf
ferty.

Maizeville: Russell Sturak.
• Girardville: Harold Gaugh
an.

Ashland: Martin Madden Jr. 
Robert Shuttleswortli, Ed
ward O’Hearn, John McGrath.

Gordon: Janies Ringenary.
Kelayres: Peter J. Sacco.

Shenandoah, Pa. —
Sirgdamas per koki tai laika', 
senas miesto gyventojas, Jonas 
Yankaitis, nuo 413 W. Centre 
uly., numirė pareita Sereda 
10:20 valanda vakare 
cilst Mt. ligon'bute.
gimė Lietuvoje, atvyko in She- 
nadoryje daugelis metu atgal. 
Buvo angliakasis ir paskutini 
karta, dirbo Suffolk kasyklose. 
Prigulėjo prie UMWA Unijos 
lokalo NT 2764. Paliko paezia

. An

Sl« v **

*

McAdoo, Pa. —(
Ponia Petronėle Szerkszniene, 
nuo 141 South Hancock ui v’., 
isz miesto, pasimirė in Hazle
ton State ligonine. Gimusi Lie
tuvoje, ji beveik visa savo gy
venimą buvo praleidus Mc
Adoo miestelyje. Jos vyras, 
Andrius pasimirė szesziolika 
metu atgal. Ji prigulėjo prie 
Szvento Kazimiero Lietuviu 
parapijos. Paliko 'penkias duk
terys ir viena sunu, taipgi dvi- 
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KAREIVIAI
ISZNAUDUOJAMI

kad gal visai Kongreso Komi
sijai važiuoti in Vokietija ir 
asmeniszka tuos intarimus isz- 
tirti.

Jis sako, kad jo Komisija 
nieko tikra nedažinos kol Wal-

nimo laisniu policijantai daži- 
nojo jo varda: jis buvo ketu
rios deszimts penkių metu 
amžiaus Ralph Garret.

Policijantai sako kad jis vi
sa sanvaite buvo dingės isz sa
vo namu, diena priesz tai kada 
tos jaunos mergaites sužaluo- 
tas ir iszniekintas lavonas bu
vo surastas ,ant Pennsylvani- 
jos geležinkelio rieliu, netoli 
nuo Mount Washington.

Policijos Leitenantas James 
Rawlings sako: “Mes dar ne- 
pasirenge tikrai sakyti kad 
szitas žmogus buvo kaltas ar 
kad jis ka turėjo daryti su 
szita žmogžudyste, bet’’ jis 
pridėjo, “visi galite būti tikri

Iszpildykite žemiaus 
konverta

Pacztini, Bankini;
Centu prie paskirtos

PrisiunsrhLT'T“ B,anka’ indekite in 
ar Ekspresinį Moni.Om’ ”Zni(),<esti PCI: ' 

iszmokejima czekin ir^08’ Ues rnusu banko ^P^i pridekite Deszimts 
______ 1U lr Orderius, g k°S *Ma deszimts centu už 
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