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Dewey NepaisoĮJ ohn Lewis
LEWISAS SZMEIŽIA 

TRUMANAIsz Amerikos
VIESULOS IN MIAMI 

IR HAVANA
Septyni Žuvo Per Vie

sulą In Havana
' MIAMI, FLORIDA. — Vie- 

sula, kuri isz mariu atvyko 
asztuonios deszimts myliu in 
valanda greitumu in Miami. 
Visi žmones buvo isz anksto 
perspėti kad tos viesulos atei
na, ir visiems buvo patarta bū
ti namie ir niekur neeiti.

1926 metuose daugiau negu 
szimtas žmonių ežia pražuvo, 
kai valdžia juos neperspejo 
kad tokios viesulos artinasi 
prie to miesto.

Szita syki tos viesulos ma
žai bledies padare tame mieste 
nors vieszkeliai buvo užsemti 
per trisdeszimts myliu ir visi 
geležinkeliai buvo po vande
niu.

Gaisras isztiko viena didele 
buezerne per ta szturma ir su
degino ta buezerne, kur bledies 
padaryta del szimto tukstan- 
cziu doleriu.

Ant Havana Salos žmones 
nebuvo perspėti kad tokia vie
sulą artinasi. Czia bledies už 
keliolika milijonu doleriu 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
pa-

23 ŽMONES
ISZGELBETI

RUSKE MOKYTOJA VAIKAS NUSZOVE
INVELIA SOVIETU BROLI

AMBASADORIŲ NEW CASTLE, PA. — 
Samuel Nail, szesziu metu vai
kas ant smert nuszove savo de- 
szimts metu broli Jurgi, kai 
jiedu susipesze už tas knygpa
laikes, kurias Amerikiecziai 
vadina “Comic Books.”

Kai vaikai susipesze, jųdvie
jų tėvas juos perskyrė ir nu-

Sako Jis Netinkamas
Būti Prezidentu

ko visa szeimyna iszsigando ir 
net pastiro, kai iszgirdo szuvi 
isz karabino. Tėvas ir motina 
nubėgo in virszu ir rado savo 
vaika Jurgi kraujuose ant lo

NEW YORK, N. Y., — 
Ta Ruske mokytoja, Oksana S. 
Kasenkina, mums visai nesvar
bi ir mes apie ja rupintumes 
kiek apie musu teta ar diedie- 
ne, jeigu ji nebutu tokiose ap
linkybėse patekus, kurios pa
rodo daug daugiau negu jos
asmenį ar jos bedas, kiek visa' siuntė Jurgi gulti. <U*ž kiek lai 
jos kraszto valdžios pasielgi
mą ir darbus.

Ponia Oksana Kasenkina nė
ra Sovietu valdžios prieszas, 
nėra nei Amerikos draugas. Ji 
yra tik paprasta moteriszke,
mokytoja, kuria aplinkybes vos. Jis buvo greitai nuvežtas 
taip padare reikalinga ir svar-; in ligonine, bet jau buvo pasi- 
bia- mires.

Ji per trisdeszimts viena me-, , . .-i . „ . , Tas szesziu metu vaikas isz-ta buvo isztikima Sovetu val-
džai, ners nedalyvavo jokios ^ego iszaigandcs. Visi jo jiesz- 
partijose, bet savo mokytojavi-| kojo per dvi valandas kol rado 
mo darba dirbo kaip tukstan- ji palindusi po tropais.
ežiai kitu mokytoju dirbo ir 
dirba.

Ji dabar drąsiai ir staeziai 
intaria ir kaltina Sovietu Am
basadorių, Alexander S. Pan- 
yushkis, kuris buvo New York
mieste Rugpjuczio septinta palaikes, 
diena. Ji sako kad jis insake 
Sovietams paimti ja panevalia 
nuo Reed ūkio. Ji toliau sako 
kad Sovietu Konsulas Jacob 
Lomakin gavės insakyma isz 
Sovietu Ambasadoriaus, nuva
žiavo ant to ūkio ir ja staeziai 
pavogė.

(Tasa Ant 4 Puslapio)
MIAMI, FLORIDA. — 

Amerikos jurininkai ir Coast 
Guard visomis galiomis skubi
nosi iszgelbeti dvideszimts tris 
žmones nuo mažos salos, pirm 
negu viesulos juos tenai užtik
tu.

Didis prekybinis DC-6 ero- 
planas su devyniolika keleiviu 
ir keturiais lakūnais buvo pri
verstas nusileisti ant szitos 
mažos salos kai gazolino pri-'» 
truko. Puse po dvieju isz ryto 
to eroplano lakūnas per radijo 
pranesze kad jam jau pritruko 
gazolino ir jis prasze kad jam 
butu priparodyta kur jis gali 
greitai nusileisti. Nuo to laiko 
daugiau per radija nebuvo gir
dėti.

Jurininku ir laivyno eropla-; 
nai greitai pakilo to eroplano 
jieszkoti. Kai tik vienas lakū
nas ta eroplana pamate ant tos 
salos, jis pranesze kitiems ero 
planams ir laivams, kurie nusi
skubino in ta vieta, nes jau bai-

Tėvas sako kad jo vaikai la
bai retai kada peszdavosi, bet 
kaip tik ta ryta jiedu buvo su- 
sipesze apie dviraezio sulaužy
ta rata ir paskui už tas knyg- 

Tevas teipgi sako
kad tas karabinas visados bū
davo pakavotas kad vaikai jo 
nepasiimtu bovintis. Kaip tas 
szesziu metu vaikas ta karabi
ną rado ir kaip jis galėjo ji pa
kelti tai tėvas negali suprasti, 
nes tokis karabinas yra gero
kai sunkus.

CINCINNATI, OHIO. — 
Mainieriu bosas, John L. Le
wisas sako kad Prezidentas 
Trumanas yra “Amerikai pa
vojingas.” Visi mainieriai, ar 
geriau sakant, mainieriu dele
gatai keturios deszimtame sei
me triukszmingai suszuko 
“Ne,” kai jie buvo užklausti 
ar jie nori kad Trumanas butu 
musu Prezidentas.

Du tukstaneziai ir devyni 
szimtai delegatu aiszkiai pa- 
ręiszke kad jie nesutinka su 
kitu uniju nusistatymu remti 
Trumana.

Nors Lewisas pareiszke kad 
jie yra Trumanui prieszingas, 
jis nieko neprasitarė apie De
wey ir nesake ar jis Republiko- 
nu kandidata rems ar ne. Bet 
jau dabar beveik matyti kad 
jis net nei Gubernatoriaus De 
wey nemyli ir jo nenori.

Prezidentas Trumanas ežia 
pasakys prakalbai kaip tik tuo 
laiku kai mainieriu delegatai 
laiko savo posėdi.

Visi delegatai, kaip vienas 
pareiszke savo nepasitenkini
mą su Trumanu.

Lewis, mainieriu bosas to
liau pasakė: “Trumanas yra 
visai netinkamas del tokios 
augsztos vietos. Jis lamdo ir 
laužo savo insitikinimus; jis

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Republikonai Nesiderins Su Mainieriu Boso
U.S. Perspėja Rusija, Ji Baiku 
Nekreczia; Sovietai Sako Turi 
Sprogstanczia Bomba; Anglijos 
Ministeris Perspėjo, Tautu San- 
junga Gali Pakrikti Ir Gali Ka
ras Iszkilti Tarp Rusijos Ir U.S.

KANTRYBE, TAI NE 
SILPNYBE

NEW YORK, N. Y. — John L. Lc
wisas yra dabar smutnas ir nulindęs, ir 
likosi be kandidato, kuri jis galėtu ar no- Berlyn Konferencija 
retu remti per ateinanezius rinkimus. Suiro

Laikraszcziai dabar jau pranesza kas at- 
nuo kurios die-sitiko priesz Darbo Diena, 

nos Lcwisas buvo piktas, 
tupėjo vienumoj.

Lcwisas pasiuntė savo 
bernatoriu Thomas Dewey,

suniuręs ir sau

Kas Mes Pirmutini Akmeni?

Pamatyti kaip žmones ga 
Ii sužviereti, reikia tik pa

kai darbininkai šukele bun- 
tus prie fabriku kur jie dir-

tai galėtu savo valdžia už
vesti. Už tai Generolas de

si viesulą pradėjo visa ta 
kraszta kamuoti. Visi žinojo 
kad jeigu tie keleiviai nebus 
nuo tos salos paimti priesz su- 
temant, tai jau paskui nebus 
galima prie tos salos prisiar
tinti, del viesulos ir mariu ban
gu. Viskas gerai pasisekė ir vi
si tie keleiviai ir lakūnai buvo, 
paimti ir szgelbeti. j

žiūrėti in szitus Francuzus, 
kurie raukosi laiko akmenis 
ir tik laukia progos juos pa
leisti in policijantus Francu- 
zijoje, kai policijantai pribu
vo numalszinti sukilėlius ir 
straikininkus. Jie czia sto
vi ir nesitraukia priesz poli
cijantus. Keli žmones ir ke
li policijantai buvo sužeisti

bo ir priesz kuriuos jie da
bar straikuoja.
Beveik visos straikos 

Prancūzijoje yra dabar Ko
munistu surengtos ir sukurs
tytos. Komunistai visomis 
galiomis stengiasi visus 
žmones sukurstyti priesz 
valdžia, kad valdžia butu 
nugriauta, ir kad Komunis-

Gaulle dabar grasina ir pri
žada kad jis sugrysz in poli
tika ir in valdžia ir valdys 
Francuzija kad Komunistai 
tenai neinsigaletu. Laik- 
rasztininkai sako kad Gene
rolas de Gaulle paims visa 
Francuzijos valdžia už ke
liu sanvaieziu.

WASHINGTON, D. C. —
Po vakaciju ir po atostogų, 
Amerikiecziai pargryžo namo 
ir vėl prddejo savo laikrasz- 
czius skaityti. Jie dabar skaito 
apie visus tuos susikirtimus ir 
nesusipratimus, kad Berlyno 
Konferencija suiro, taip kaip 
mes sakeme kad ji suirs.

Amerikos valdžia iszleido 
savo taip vadinama “Baltaji 
Raszta,” kuriame yra placziai 
iszdestyta ir iszaiszkinta kaip 
Rusija visomis galiomis, prie 
kiekvienos progos trukdo 
sus pasitarimus ir visur 
siems prieszinasi.

Dabar visi vėl klausia,
ežia bus? Ar mes jau prie kito 
karo artinamies? Ka Rusija 
dabar darys? Kaip Amerika

vį- 
vi-

kas

atstovą pas Gu- 
kįausdamas Gu- 

bernatoriaus: Kokius pasižadėjimus jis duos 
Lewisui ir Mainieriu Unijai, jeigu Lewisas 
jam prižadės visu mainieriu parama?

Gubernatorius Dewey Lewisui nieko ne- 
pasižadejo ir pasakė kad jam visai nerupi 
nei Lewiso, nei mainieriu tokia parama. 
Ir isz Republikonu Sztabo Albany mieste 
žinios kad Republikonu Partija butu pastu-
mus Lewisa in szali, jeigu ji ir nebotu ats^yma3 in tokius kiausi. 

pareikalavęs kokiu ten pasižadėjimu isz Gu- mus sziandien gali būti toki: 
bernatoriaus Thomas Dewey. i Į^11 “wit^ ew”

Gubernatoriaus Dewey patarėjai sako kad rytoj; o gai ir nieko panaszaus 
nebus

mainieriai dar vis pyksta ant Trumano, už 
tai, kad jis jiems straikas kelis sykius su
stabdė ir už tai, kad Mainieriu Unija tu
rėjo užsimokėti SL 100,000. Mainieriai ne-

Bet, vienas klausimas dabar 
paaiszkejo, kuri net ir Sovietai 
turėtu suprastu. Pirmiau di
džiausias klausimas buvo ka 
Amerika darys, kaip toli Ame
rikiecziai drys Sovietu Rusijai

balsuos už Trumana, sako szitie Republi- kelia pastoti. Amerikos Sekre- 

konu patarėjai, tai Lewisas mažai ka gali torius, George Marshall in ta 
klausima labai aiszkiai atsake:

czia Republikonu Partijai padėti! Amerika nesori dar labiau in-
Lewisas norėjo kad Gubernatorius Dewey viJX°Z

jam prižadėtu kad jis panaikins ta “Taft- liomis stengiasi taika investi ir 

Hartley Byla, Instatyma, ai nors ji per- jeigu kuris krasztas sziandien
VieSZai ta musu kantrybe palaikytu už 

. . silpnybe. ’ ’
pasitarti su Gubernatoriumi Dewey apie Sovietai sziandien jau gerai 

(Tasa Ant 4 Puslapio) į (Tasa Ant 4 Puslapio);

mainys. Lewisas net pasisiulino
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Kas Girdėt
dabar sako kad treczias karas 
gali iszkilti už dvieju metu. GELBĖKIME TREM

TINIU JAUNIMAI

Vienas gerokai prisiszveites 
Sovietas karininkas, pulkinin
kas, Vienuos mieste pasakė: 
“Nei vienas krasztas dabar ne
gali ir nedrysta pradėti ka
riauti. Vien tik Rusija gali da
bar kara pradėti, už tai kad 
Rusija nesibijo viską prakiszti, 
nes Rusija nieko neturi.”

Anglijos valdžia dabar stato
si daug daugiau kariszku laivu 
ir kariszku eroplanu, nors žmo
nes neturi gana pavalgyti. Tai 
czia jau netoks geras ženklas 
del taiko's.

15,000 Vaiku Gresia 
Badas!

Unijų vadai jau dabar mato 
kad ateinancziais 1 metais jau 
beveik bus negalima reikalauti 
daugiau darbininkams. Ne 
vien tik kompanijos ir fabri
kantai pasiprieszins, bet ir vi
si žmones, nes visi dabar su
pranta kad tas algų ir kasztu 
ratas neturi nei galo nei krasz
to. Szita užburta rata visi 
stengsis sulaužyti ar sustabdy
ti isz darbininku puses, nepa- 
velindami darbininkams reika
lauti didesniu algų.

Iszrodo kad daugiau negu 
puse visu musu lakunu ir ero
planu bus Eropoje ateinanti 
pavasari. Jie bus paskirstyti 
Europoje taip kad jie galėtu 
skristi stacziai in
prieszo sostine ir didžiausius 
miestus.

užpuoliko

Vagiai, kurie insilauže in ofi
sus vieno fabrikanto Chicagoje 
pavogė $1,800 ir viena tuziną 
raudonu rožių. Matyti kad 
jiems rūpėjo ne vien tik pinigai 
bet ir grožis, ar gal czia kur 
nors buvo ir kokia boba ar mer
gina insimaiszius.

Darbininku unijos nuduoda 
kad jos remia Trumana, bet 
tikrenybėje, uniju vadams vi
sai nerupi kas bus iszrinktas 
Prezidentu. Jiems daug labiau 
rupi remti tuos Kongresmonus 
ir Senatorius kurie yra darbi
ninku unijoms prieinami ir 
prielankus. Dauguma tokiu 
unijos draugu yra Demokratai, 
ir už tai uniju vadai bijosi kad 
tokie ju draugai nebutu su- 
muszti kai Republikonai lai
mes rinkimus del Prezidento.

Unijų vadai žino kad daug 
darbininku sziais metais jau 
nebalsuos už Trumana, už tai 
kad jie pyksta ant Trumano už 
daug dalyku. Tiems vadams 
nesvarbu už kuri kandidata 
darbininkai balsuos del Prezi
dento, bet jiems labai rupi kad 
visi balsuotu už tuos Kongres- 
monus ir Senatorius kurie yra 
“Darbininku Draugai.”

Nežiūrint kuri partija ar ku
ris kandidatas rinkimus laimes 
kita meta valdžia bus1 privers
ta insikiszti in visa szita bran
gumo bizni ir imti vėl tvarky
ti ir suvaržyti ne vien tik kasz- 
tus, bet ir darbininku algas. 
Jau szitaip ilgai negali būti, 
nes jau dabar mes prie kantry
bes. galo priėjome.

žino musu 
kasdieni- 

sunkumus. 
ir ryžtasi 

lietuviu

In Phoenix, Arizona, Harold 
Sloper pasiaiszkino teismui, 
kad kai jo žmona jam inszneke- 
jo kad jiedu insikraustytu in 
namus, kur jos pirmas vyras 
gyvena, visi ji laike kaipo bur- 
dingieriu, ir už tai jis dabar no
ri “divorsa” persiskyrimo.

In Meridan miesteli, Missis
sippi, visi to miestelio gyven
tojai susirinko ant ulyczios pa
sveikinti devynios deszimts be
turiu metu amžiaus George L. 
Howe, kuris su dviracziu per
važiavo per miestą, sakydamas 
kad jis su tuo dviracziu ketina 
važiuoti skersai visa Amerika.

In Germiston miesteli, Pietų 
Afrikoje, szimto asztuoniolikos 
metu amžiaus Peter Pringle 
pasiaiszkino savo susiedams 
kad jis nusiskuto savo usus ir 
barzda už tai kad tie ūsai ir ta 
barzda vis padare ji seniu, o 
jis jaucziasi dar vis jaunikliu.

In Bristol miesteli, Anglijo
je, tikra senmerge, szimto ir 
keturiu metu amžiaus, Ada 
Ramsbotham visiems pasigyrė 
kad ji tiek metu susilaukė už 
tai kad ji niekados neturėjo vy
ro.

Prezidentas Trumanas 'bai
siai daug klaidu padare ir dar 
vis klysta ir'klimsta. Bet di
džiausia jo klaida, kurios jau 
negalima atitaisyti, buvo kai 
jis pasziepe ir pajuokė Kon
greso Komisijos pastangas su
imti ir suaresztuoti Komunis
tus ir szio kraszto iszdavikus. 
Czia Trumanas taip suklydo, 
taip giliai inklimpo kad jau 
paskutine viltis del laimėjimo 
rinkimu užgeso.

Marvin Payne, in Oklahoma 
City, norėjo parodyti policijai 
kad jis dar vis myli savo žmo
na ir kad ji myli ji, norėjo savo 
žmona pabucziuoti. Jo žmona 
jam in ausi giliai inkando.

BALF sziu metu Rugsėjo 
(Sept.) 1 d., pradėjo pinigini 
vaju. BALF gerai 
Amerikos lietuviu 
nius rupesezius ir 
Bet vistik drįsta
kreiptis in Amerikos 
visuomene, kviesdamas jos vi
sus narius ir sziais metais isz- 
tiesti savo dosnia visuomenisz- 
ka ranka papildyti BALF isz- 
teklius, kad jis galėtu ir toliau 
nenutraukiamai szelpti Euro
poje vargstanezius tremtinius, 
ypacz vaikuczius ir ligonius.

Tremtiniu Europoje, o ypacz 
Vokietijoje ir Austrijoje, var
gas yra didelis ir vis da didė
jantis! Amerikos Lietuviu pa- 
gelba jiems būtina. Tremtiniai 
gyvena tarp svetimųjų karo su
naikintuose krasztuose. “Be 
mus, Amerikos lietuviu ir ge
ros szirdies amerikiecziu, nie
kas kitas j u nea tjaus, nesu- 
szelps ir nepamins. ” Tik mes, 
Amerikos gyventojai, kurie 
sziandien geriau gyvename už 
visus kitus bet kur kitur esan- 
czius žmones, galime vargstan
ezius gelbėti. Tremtiniai nekal
ti, kad ketvirtais po karo me
tais dauguma j u da turi gy ven- 

. ti skurdžiose stovyklose. Dalis 
• stipresniu darbingu tremtiniu 

turėjo laimes isz Vokietijos ir 
. Austrijos pasprukti ir insikur

ti Belgijoje, Kanadoje, Aus
tralijoje, Anglijoje ir jau pa- 
cziose Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. “Vienok tokiu lai
mingu lietuviu ligi sziol teturi
me vos'apie 6,000.” Apie 55,000 
lietuviu cla tebevargsta stovyk
lose. Priėmus DP instatyma, 
sužibo nauja viltis, kad 2 metu 
laikotarpyje žymi dalis tremti
niu atvyks iii Amerika. “Vie
nok da ilga laika dauguma 
tremtiniu turės likti DP sto
vyklose. ’ ’

Stovyklose gyveninio sanly- 
gos baisios! Patalpos blogos: 
be langu, be duru, nėra orineji- 
mos. Daug tremtiniu gyvena 
pusrūsiuose, garažuose, per
dirbtose arklidėse, palepese ar 
tiesiog urvuose. Pav., Dillinge- 
no stovykla yra buvusiose ark
lidėse. Ten kur taikos metu

Ponia Hannah Lane uždege 
savo namu in Woolston mieste
li, Anglijoje. Kai policija ja 
suėmė, ji pasiaiszkino kad ji 
savo namus uždege už tai kad 
ji neapkenczia to miestelio.

' Mes vis sakome ir spėjome, 
kad Amerikiecziai pasitrauks 
isz Berlyno. Bet dabar iszrodo 
kad ne taip bus, kad Amerikie
cziai tenai pasiliks ir kad So
vietai nepaims nei Berlyno nei 
Frąncuzijos.

Elmer Haywood skubomis 
atbėgo in savo miestelio, Fay- 
ettville, kalėjimą ir pats užsi
rakė save kalėjimo kambaryje. 
North Carolina policijai jis pa
siaiszkino kad jis taip padare 
už tai kiid jis nenorėjo kad jo 
miestelio policija ji suaresztuo- 
tu už girtuokliavimą.

•I į i į J •. ■ ■ ■
Berlynas mums reikalingas 

parodyti visai Europai, kad 
jeigu Rusija nori toliau in Va- 
karus keliauti, tai ji jau turi su 
kariuomenėmis keliauti, nes 
dipliomatijos keliai jai dabar 
užkirsti.

Visi mes dabar reikalaujame 
kad pragyvenimas atpigtu, 
mes pykstame kad viskas taip 
brangu. Bet kažin ar mums pa
tiks kai viskas ims atpigti, nes 
tada ir darbininku algos bus 
sumžintos! Darbininku mokes- 
cziai yra suriszti su daigtu 
brangumu.

Washingtone dipliomatai Pirkie U. S. Bonus

stovėjo vienas arklys, sziuo < 
metu gyvena 6 asmenų szeimy- ] 
na. Vien Dillingene taip vargs
ta virsz 1,000 lietuviu. Žiema ; 
tose patalpose szalta, nes nėra 
kuo kurenui. Praeita žiema 
Miuncheno 6,000 tremtiniu sto
vykla nuo Sausio menesio ne
buvo szildoma. Tremtiniai jo
se labai sukimszti. Daugelyje 
stovyklų tremtiniui atitenka 
tik 20 kvadratiniu pėdu ploto. 
Lovos yra 2 auksztu. Viename 
kambaryje gyvena kelios szei- 
mynos.

Sztai tokiose sanlygose jau 
ketvirtus metus skursta 55,000 

.Lietuviu, ju tarpe 15,000 vai
kucziu!

Maitinimo padėtis da bloges
ne. Tremtiniui skiriama po ket
virtadali svaro mėsos per me
nesi. Maitinantis isz bendro 
katilo, nei vienas tremtinys 
jam numatyto davinio negau
na. Maistas neinvairus, blogu 
ir menku produktu. Tipiszkas 
stovyklos meniu yra: pusry- 
cziu juoda kava ir juoda duo
na; pietų, sriuba; vakarienes, 
vėl juoda kava ir juoda duona. 
Riebalu ir sūrio beveik visai 
neturi. San vaitos normos nepa
kanka viena karta pavalgyti.

Laimingesni, kurie gauna isz 
Amerikos siuntinėlius. Vienok 
tokiu tėra keli tukstancziai, o 
apie 50,000 tremtiniu naudoja
si vien BALF paszalpa.

Ypatingo susirūpinimo BA- 
LFui kelia vaikucziai, priau
ganti jaunuomene, 1 
seneliai. Jiems skurdas ir var- uogavo, 
gas gali turėti ateieziai nebe-Į 
pataisomu paseku, 
tinti, suvargę, ir 
sanlygoms, dažnai 
žmonėmis be ateities ir sveika- i'ikos lietuvius. “Negi juos ap- 
tos.” ■ leisime, kada daugeliui ju taip

Ju būkle yra ypatingai grės-i arti galimybe apleisti Vokieti- 
minga. Sž^ai Klein Wittensce 
stovyklos gydytojo pastabos 
apie ten gyvenanezius mokslei
vius:

“Mokiniai iszblyszke, sulie
sėjo, liguisti, nusiminusiais 
veidais. Atrodo, kad jie jauni 
būdami jau yra visa patyrė, be 
laiko paseno. Kai kuriems vie
nintelis maistas pasidaro kas
dienine duona. Bet ir jos neuž
tenka visai sanvaitei: Per 3 — 
4 dienas jie suvalgo visa san- 
vaites davini.”

Isz 15,000 Lietuviu vaiku ir 
jaunuoliu del blogos mitybos 
ir blogu patalpų, apie 30% ser
ga in vairiomis ligomis, iki 8%

serga džiova, anemija, asthe
nia, rachitu. Svorio trukumas 
konstatuotas daugiau kaip pu
sėje vaiku.

Amerikos lietuviai suprato 
musu tremtiniu labai vargingai 
būkle ir gausiomis aukoihis: 
Rubais, maistu ir pinigais žy-Į 
miai palengvino ir suszvelnino Į 
ju varga. Tukstancziai sergan- 
cziu, nuplyszusiu, o ypacz jau-Į 
nimo, buvo Amerikos lietuviu 
a u k o n i i s p a r em t a,

B ALF per 4 metus iszsiuntc 
tremtiniams Europoje 1,680,- 
983 svaru rubli, maisto, medi
kamentu knygų ir kitokiu 
daiktu, viso už $1,303,067. •

Skaicziai impozantiszki! Ži
noma, jei tas gerybes propor
cingai padalinti tarp visu 
tremtiniu, kiekvienam tektų 
paszelpos po 5 dolerius per me
tinį Tai labai nedaug ir pati 
paszelpa butu neatsiekusi tiks
lo. Todėl BALF centras nuro-

■ de is'avo ingaliotiniams Euro-
• poje, kad tos paszelpos pirmoje
• eileje butu skiriamos vaikams, 

ligoniams,, seniams, naszlems 
ir in varga patekusiems asme
nims. Del didelio Amerikos lie
tuviu pasiszventimo szios 
tremtiniu kategorijos ligi sziol 
tam tikrais laikotarpiais buvo 
szelpiamos.

“Sziandien BALF isztekliai 
baigias. Pinigines paramos,” 
tokio dydžio kaip buvo numa
tyta tyta sąmatoj, “isz Ameri
can Overseas Aid organizaci- 

ligoniai ir j jos, nepavykus ju vajui, BALF 
I __ * 5

Stoja In Vienuolyną

Graži, devyniolikos metu 
amžiaus Constance Murray, 
bagocziu, milijonierių duk
rele isz Long Island visu tu 
turtu atsisakė ir dabar stoja 
in vienuolyną būti sesute, 
vienuole. -Ji czia linksmai 
szypsosi kai ji buvo po-mer- 
ge savo sesers Catherine 
vestuvėse. Ji stoja in Kūdi
kėlio Jėzaus Vienuolyną, in 
New Sharon, Pa. Visi sten
gėsi ja atkalbėti kad ji ne
stotu in vienuolyną, bet ji 
nieko neklausydama, visko 
atsisakė ir pasiszvente tikė
jimui.

15,000 vaiku ir jaunuoliu ir 
“Nedarnai- szimtai ligoniu su baime žvel- 
pasikeitus: gia artejanczia žiema ir ju 
°'ali likti žvilgsnis vėl nukrypo in Ame-

ja?”
“Reikia žiemai skubiai pirk

ti riebalu, pieno, cukraus, žu
vies tauku.” Jei vienam vaikui 
kas sanvaite BALF skirtu tik 
po viena dėžutė kondensuoto 
pieno, tai turėtu pirkti 780,000 
dež., pieno per metus, o vien 
tam, neskaitant persiuntimo 
iszlaidu, reiktu $150,000!

Jei vieno lietuvio tremtinio 
paszelpai BALF skirtu per 
diena “tik po 10 centu,” kas 
butu labai kukli parama, BA
LF turėtu iszleisti per metus 
arti dvieju milijonu doleriu.

Juk suprantama, kad butu 
neperdaug skirti per metus

Statys Taikos Kambar ius

TROKO
DRAIVERYS

ŽUVO
VINELAND, N. J. — Ar

thur Muessig, trisdeszimts me
tu amžiaus troko draiverys pa
simirė in Newcomb ligonine, 
nuo žaizdų kurias jis gavo kai 
jo trokas susikūlė su automo
biliu ant Lincoln Avė., prie 
Oak Road, deszimta diena szio 
menesio.

Kai ta nelaime atsitiko drai
verys Muessig turėjo su savimi 
savo žmona Pearl ir jųdviejų 
du vaikucziu Glena, trijų me
tu amžiaus, ir Walter septynių 
metu amžiaus. Visi trys buvo 
nuvežti in ligonine bet vėliau 
paleisti nes nebuvo labai su
žeisti.

Automobiliaus draiverys bu
vo William G. Norton, dvide- 
szimts szesziu metu amžiaus, 
isz Millville, N. J.

vieno tremtinio paszelpai po 
$100, bet tuo atveju turėtume 
surinkti bent $5,500,000. Žydu 
paszclpos organizacijos ligi 
sziol kiekvienam savo tremti
niui skyrė paszelpos virsz $150 
per metus, BALF-gi paszelpos 
verte, kaip minėjome, tesudare 
kiekvienam asmeniui po $5.00 
in metus.

Benjamin F. Cohen, vyk
domasis Tautu Sanjungos 
Sekretorius, prakasa žeme, 
kur bus statoma Tautu San
jungos ofisai, New York 
mieste. Czia bus viso pasau
lio sostine, kur visu tautu at-

stovai stengsis, ingyvendinti 
taika ant viso svieto. Ameri
kos Kongresas pavėlino už
vesti paskola del szeszios de- 
szimts penkių milijonu dole
riu del tu ofisu ir kambaru 
pastatymo.

Stovi su vykdomoji! Sekre
toriumi. Isz kaires in deszine: 
Hugo Rogers, Manhattan 
miesto virszininkas; Mayo- 
ras William O’Dwyer, La
zarus Joseph ir John J. Ben
nett.

KOMUNISTAS
APDAUŽYTAS

Ne vien paszelpai sziandien 
BALF skubiai reikalingas le~ 
szu. Sziomis dienomis prasidės 
masine D P imigracija in Su- 
vien. Amerikos Valstybes. 
zYmerikos kongresui ] 
DP instatyma insileisti per 
metus, 205,000 tremtiniu, tiki
masi, kad galės atvykti apie 
20,000 lietuviu. BALF susita
rė su Amerikos Valdžios ata
tinkamomis instaigomis tuos 
planus vykdyti. BALF centro 
rasztines darbas labai padidė
jo, teikiant informacijas, pil
dant blankas, ruosziantis pri
imti naujai atvykstanezius lie
tuvius, kuriuos reikės pasitik
ti ir pagelbėti pasiekti numa
tytas apsigyventi vietas.

Vykdant imigracijos insta- 
tyma, atsiras invairiu nesklan
dumu iir neaiszkumu, kuriuos 
BALF pareigūnai, Amerikos 
piliecziai, galėtu padėt vietoj, 
tremtyje, iszsiaiszkinti ir pa
dėti ko didžiausiam lietuviu 
skaieziui patekti in Amerika. 
Todėl, labai svarbu nusiuijsti 
in Europa da bent kelis atsto
vus.

Tremtiniu paszelpai ir imi
gracijai reikia leszu. “Juo gau
siau sziandien suszelpsime 
tremtinius, tuo labiau palaiky
sime ju sveiktinguma, tuo grei- 
cziau jie gales iszvykti isz Vo 
kieti jos, Austrijos, Italijos ir 
pastoviai kur kitur insikurti.” 
Mažiau liks paszelpos reika
lingu tremtiniu, lengvos visuo
menei szi naszta.

Praszome BALF skyrius, 
draugijas ir prietelius padėt 
sukelti ko daugiausia reikalin
gu leszu. Nesustokime pusiau- 
kelyje, nepalikime tremtiniu 
likimui! Rinkite aukas, ragin
kite kitus tai daryt, organizuo
kite vajaus komitetus. Aukas 
siuskite, visais paszelpos ir 
imigracijos reikalais kreipki
tės: United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc. 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

NEW YORK. — Robert 
Thompson, New York miesto 
Komunistu vadas ir pirmi
ninkas, važiavo isz savo namu 
in miestą. Kai jis savo automo
biliu sustabdė, trys vyrai isz- 
szoko isz apytamsios ulyczios, 
ji isztrauke isz automobiliaus, 
gerokai apmusze apdaužė ir su 
peiliu perdure. Paskui visi trys 
pabėgo.

Robert Thompson sako kad 
czia buvo politiniu prieszu dar
bas. Jis yra Amerikos valdžios 
intartas kaipo Komunistas ku
ris darbavosi Amerikos val
džia sugriauti, nuversti ir cziaaugimu, uuvcrsu ir vzna ĮIL LC111 llo !

0 Komunizmą užvesti. Jis dabar
yra patrauktas in teismą ir tu
ri stoti tame teisme Spalio pen
kiolikta diena pasiaiszkinti ar 
pasiteisinti ar būti nuteistu. 
Jis turėjo ant saves užsidėti 
penkių tukstancziu doleriu 
kaucija.

EROPLANAS
NUKRITO; 5 ŽUVO
NEW YORK. — Penki žmo

nes žuvo kai Laivyno karisz- 
kas eroplanas nukrito ant vie
no namo in Bayside, Queens, 
New York. Lakūnas žuvo 
jis stengiesi savo eroplana 
leisti ant žemes. Kiti žuvo 
muose kai tas eroplanas,
krisdamas pataikė stacziai in 
vienus namus. Dvieju moterų 
lavonai buvo surasti, bet poli
cija sako kad dar du žmones 
buvo tuose namuose.
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Kukuriu Szeimyna
džiaugėsi suradus gražus pa
veikslus - senuose knyguose. 
Dažnai buvo pertraukiama ty
la, tai tėvu pasikalbėjimu, tai 
linksmos mergaites cziauszke- 
jimu. Po valandos laiko ponia 
Kukuriene padėjo knyga in 
szali. “Eiksz, dukrele, jau lai
kas tau eiti gulti. Szi vakara 
šukalbek poterius ežia, nes ant 
virszaus szalta, peczius prige
sęs. ’ ’

Mažute mergaite atsiklaupė 
prie motinos keliu ir garsiai 
pradėjo kalbėti; “Tikiu in Die
va Tęva,” ir kitus poterius.

Tėvas isz szalies žiurėjo in 
besimeldžianczia dukrele. Tur
būt neramios sanžines kanki
namas pakilo ir iszejo isz kam
bario.

Alenute patemijus, kad tė
vas vis lyg supykęs, kuomet ji 
kalba poterius, iszeina isz kam
bario, paklauso: “Mamute, ko
dėl tėtutis iszeina isz kamba
rio, kuomet asz kalbu poterius “? 
Ar jam negerai, kad asz su Die
vu kalbu“? Turbūt jis nemyli 
Dievo. Dieve duok jam dvasia 
szventa! Gerinus asz jauna nu- 
mireziau, negu tetuszis pražu
dytu savo duszia.”

Tuokart tėvas už duriu klau
sėsi, kaip kūdikis apie ji kal
ba. Dukreles žodžiai ir iszreisz- 
kimai perdure motinai szirdi. 
Motina tarė: “Gana dukrele, 
verkti, gal Dievas iszklausys 
musu maldos, dabar eik gulti.”

Paguldžius Alenute sugryžo 
knygynai! ir vėl pasiėmė skai
tyti pradėta knyga. Ir ponas 
Kukuris sugryžes szlamsztavo 
po laikraszczius.

Dabar Kukuriene taip ne'be- 
skaite, kaip užsimansezius 
mintyjo apie savo mylima vy
ra. Jis buvo geras tėvas, meilus 
vyras, iszmintingas pilietis ir 
geras lietuvis, bet Dieve, nesu
tinkantis su motere pasaulėž
valgoje. Eidama už jo, turėjo 
vilti atversti ji. Daug szirdge- 
los ir kentėjimu darė jai viso
kiais piktais užmetinejimais 
ant brangios jai tikybos. Daug 
sunkenybių turėjo, kada Ne- 
deldieniais ėjo iszklausyti Szv. 
Misziu. Ji pasiėmus Alenute, 
butu bėgus, kur akys mato, bet 
ji labai mylėjo ji; o abudu my
lėjo brangia, kaip aniuoleli 
dukrele:

“Barbora, klausyk, ka ra
dau laikrasztyje,” pasako Ka-

jęELETAS metu po Lietuviu 
spaudos atgavimo, viename;

didžiųjų Lietuvos miestu pa- 
krasztyje gyveno Kazis Kuku
tis su savo žmona, Barbora. 
Juodu turėjo tik viena dukrele, 
Alenute.

Kukutis buvo ugsztos kil
mes žmogus. Žmones kalbėda
vo, buk jis paeinąs nuo Lietu
vos didžiojo kunigaikszczio, 
Vytauto gimines.

Nors nedideliame namelyje 
gyveno, bet turėjo nemaža kny
gyną, kuriame buvo visokiu 
Lietuviszku knygų ir tuo laiku 
einaneziu laikraszcziu.

Apie asztunta valanda vaka
re, ponia Kukuriene ir jos ma
ža, penkių metu dukrele Ale
nute, sėdėjo knygyne prie szil- 
domojo pecziaus. Motina buvo 
užsiėmus siuviniu, o Alenute 
szale jos sau viena žaidė. Tar
pais atidėjus žaislus in szali, 
beigo prie lango,' tai ant gatves 
pažiūrėti ar nepareina tėvas 
isz miesto. Sugryžus vėl žaidė. 
Kartais neiszkesdama klauso: 
“Mamyte, ar da tėvelis nepa
reina“?”

— Pareis, pareis dukrele, 
motina sakydavo.

Ponios Kukurienes rankos 
,buvo smarkiai užimtos darbu, 
bet ji dažnai apsistodavo ant 
valandėlės, tai pasižiūrėti ka 
jos mylima dukrele szale jos 
beveikia, tai su atsidūsėjimą 
pažvelgti ant sienos, kur kabo
jo didelis Saldžiausios Szirdies 
Jėzaus paveikslas.

Galu gale pasigirdo tėvo 
žingsniai kieme. “Jau parei
na,” suriko Alenute. Ji pa- 
klupczioms atsikeldama ir 
smarkiai bėgdama isz knygyno 
prie virtuves duriu. Iszpuolus 
per duris apsikabino tęva, sa
kydama: “Tetuszi, kaip asz 
tave myliu!”

— Sveika Alenute, atsake 
Kukuris, glausdamas savo te- 
viszka veidą prie dukreles. Pa
ėmęs ja ant ranku insinesze in 
knyigyna, kur moteris jo lauke.

Pasveikinės savo mylima 
moteri paklausė: “Na, jums 
nubodo manes laukti isz kelio
nes. Kas girdėti“? Kaip viskas 
sekasi"? ’ ’

— Žiūrėk, Kaži, beveik už
baigiau sinti arnota savo pus
broliui, kuris szi meta bus in- 
szventintas kuniguosna.

Alenute garsiai suszuko: 
“Asz eisiu ant jojo Pirmųjų 
Misziu. Norecziau kad ir tetu- 
szis kartu su mumis būtum.”

Tėvas nieko neatsake. Mat, 
jis senei buvo nutolęs nuo Die
vo ir tikybos. Jam toki dalykai 
nerūpėjo, o da labiaus, jis ne
norėjo nei užsiimti apie tikyba.

“Taip tetuszi, tese Alenute, 
bus gražus arnotas musu nau
jam kunigui. Bet mamute ko 
tik nepagadino sziandien po 
pietų arnoto; ji taip verke asza- 
romis apsipylus. ”

Tėvas greitai mete doma ton 
puses, kur motina sėdėjo. Pa
staroji vėl buvo užsienius ar
noto siuvimu. Mergaite toliaus 
sznekejo tėvui.

Susėdo visi tris prie stalo 
vakarieniauti. Alenute dievoti 
persižegnojo. Motina sukalbė
jo priesz valgi malda.

Pavalgė. Viskas gerai.
Po vakarienei visi trys sų- 

gryžo in knygyną. Ponia Ku
kuriene e'me skaityti knyga; 
vyras skaitė vartė po laikrasz- 
czius. O Alenute žiūrinėjo ir

Juokdarys Pagerbtas

Bob Hope, juokdarys ir 
radijo artistas buvo vieszai 
pagerbtas. Jam ežia olim
piados mokintojas, x Dean 
Cromwell inteikia olimpia
dos vieliava, kaipo garbes 
ženklą už tai kad jis labai 
uoliai darbavosi del to tarp
tautinio olimpiado, kuri mu
su Amerikiecziai sportinin
kai laimėjo.

zis pertraukdamas jos mintis. 
Jis balsiai skaito surasta ap
garsinimą apie namo pardavi- 
ma, kiek toliaus mieste. Ponia 
Kukuriene atydžiai klausėsi.

— Puikus dalykas! Bet 
Kaži, kaina mums neprieina
ma.

— Ne. Atsake Kukuris.
— Mes teturime devynis 

szimtus ir penkias deszimts 
rubliu, tarė Kukuriene. Jie no
ri beveik du kartu tiek. Nega
lime pirkti to namo.

— Kukuris nusijuokęs. Bar
bora, asz tau nežinant, pasidė
jau septynis szimtus rubliu in 
banka. Asz ta slėpiau, neis, pro
gai pasitaikius, maniau nuste
binti Tamsta.

Kukuriene nei žodžio nega
lėjo isztarti isz to džiaugsmo, o 
Kukuris net usus raitė maty
damas ja taip patenkinta.

— Taip, Kukuris kalbėjo, 
asz taupinau po biski per ilga 
laika. Dabar sudeje su anais 
turėsime szesziolika szimtu, 
kaip tik tiek, kiek už ta narna 
ir reikalauja.

Tai buvo ju senos svajones 
insitaisyti nuosavu narna, gra
žesnėje vietoje ir tarp inteli- 
gentiszku žmonių. Tuojaus nu
sprendė ryto eiti apžiūrėti tos 
vietos ir namo. Jie tik vieno 
daigto bijojo, mat nenorėjo 
perdaug intiketi apgarsini
mams.

Jie atrado narna visai sulyg 
juju noro ir iszrokavimu. Ta 
paezia diena nupirko narna ir 
padare dokumentus. Menesis 
nepraėjo, jie jau gyveno naujai 
nupirktoje vietoje.

Tonais prasidėjo tikra ruge- 
pjute. Nuosavame name tvar
kė viską sulyg savo noro ir pa
togaus gyvenimo. Alenute irgi

Wiskonsino vyrai sako, 
Kad moterys doros ir 

davadnios,
Surūgusios bobos sekenezia 

visados,
Per dantis traukia visaip 

prasimano,
Ir plovoje visaip, 
Kaip tik iszmano.

Iszjuokia, jeigu stuboje 
szvaru,

Jeigu nėra kamposia 
szaszlavu,

Ba paezios surugia,
Ir vaikai sumuria,

Pusnuogia kaip pyplei, 
Visuosia kampuosią neszvarai, 
Ba motina per diena pliovoje, 
O ir vaikelei pusėtinai loję.

Szvarios moteres, 
Neturi laiko su tokiom užsidėti
Szalintis, su juom nekalbėti, 

Nei sueitinciti,
Tik grinezias žiūrėti, 

Vaikelius mokinti,
Nuo pikto ginti.

Tada isz to paveizda turės, 
Kaip ant to viso prisižiuręs.* * #

Nekurie vyrai paemia pede 
Sukatoje,

Užtrunka saliunoje,
Per visa nakti kaziruoja,

neatsiliko. Ji gelbėjo tėvams 
daryti tvarka naujoje grinezio- 
je. Neužilgo viskas buvo savo 
vietoje ir liudijo geru szemi- 
ninku skoni. Kukuris pats isz-1 
kabinėjo szventuju paveikslus 
ant sienų, kas labai stebino Ku
kuriene. Naujame knygyne 
gražiai sudėstė lentynosna i 
knygas, kuriu gana apszcziai 
turėjo. Tame knygyne buvo se-j 
niausiu lietuviu kalboje veika
lu ir visu Lietuvos geriausiu 
raszytoju rasztai.

Prasidėjo malonus gyveni
mas naujoje vietoje. Dienos ‘be- 
go greitai, kiekviena atneszda- 
ma ka nors linksmaus. Bet ne
ilgai. * * *

Viena diena apie penkta va
landa po pietų, kada ponia Ku
kuriene gryžo iszleidus vieszne 
giminaite, net sudrėbėjo iszgir- 
dusi baisu klrksma. Pažiurėjus 
per Įauga pamate gatvėje Ale
nute, parmuszta po karietos 
ratais. Pulkas žmonių susirin
ko; ji pati iszbego, Alenute jau 
buvo negyva! Innesze ja in 
grinezia. Mane gal atsigaivins. 
Veltui, Alenute mirė! Pasiun
tinys greitai bego paszaukti 
tęva isz dirbtuves. Žmones 
sznekejo: “Ka tėvas pasakys“? 
Jis ja taip mylėjo.”

Tuojaus pribuvo ir tėvas. 
Jis isz iszgasczio ir didelio gai- 
lesezio negalėjo isztarti nei žo- 

į delio, nebežinojo ka daras.
Kad ir amžiname ji miege

miegojo, bet iszrode graži, kaip 
aniuolelis. Josios skaistumas, 
josios nekaltumas da labiaus 
sujudino tęva. Jam prisiminė 
Alenutes poteriai.

Palaidojo mylima Alenute.
Paliko vieni du gyventi.

Dabar ponia Kukuriene da 
karszcziaus meldėsi, kad Die-

Suvis nemiegoja, 
Namon sugryžta,

Apie Dieva nereikia kalbiete, 
Ba turi per visa diena miegoto, 

Tai mat vyreliai, 
Vis negerai!* *

O jus beibokai,
Ka norite skaityti laikraszti, 

Ar negalite nusipirkti, 
Pinigus pragerete, 

Kaip in bala inmetate, 
O tokie mandraut gali, 

Ir laiko Komunistu szali 
O kad Stalinas pagautu, 

Tuojaus kelnes nusmauktu, 
In sedynia pikszteletu, 

Su tuom nukorotu.
Ka gali nuo spangio norėti, 
Tik prie verszio prilyginti.* * *
Viename dideliam mieste,

Yra ten Lietuviu, 
O ir visokiu kainu.

Ten yra senvyru jaunikiu, 
Prasigėrusiu szitokiu, 

Tiejei kiek uždirba, 
Tai ant girtavimo pradirba.

Tai jau žinoma su tais, 
Nes didelis vargas su kitais.

Yra sztamas, 
Ka lupas brazduoja.

Mandrybes pilni,
Vos kojas pavelka.

Kas vakaras szokt 
nusivelka, 

Pasmelia kaip sliekai,
O biedni nebagai vaikai.

Vos biski Angliszkai moka,
Nors ir taip aųgsztai szoka, 

Kad neturėtu gyvulio smegenų 
Tai nesiskirtu nuo Lietuviu.

Ir Skulkile tokiu yra,
Ka nuo Lietuviu nusiyna, 

Dirba pas Anglikus,
Tai ir paniekina Lietuvius, 

Kito tauto susiduoda, 
0 patys turi tuszczia kuodą!

Naujos Mados Traukiniai

Czia parodoma vienas ka
ras ‘ ‘ Twentieth Century ’ ’ 
•traukinio, kurie važiuoja isz 
New York in Chicaga. 
K r i e s 1 ai yra dideli ir 
viskas taip parūpinta kad 
keleiviai galėtu sau ramiai 
ir poniszkai važiuoti.

vas suteiktu malone jos vyrui 
pamatyti tikėjimo szviesa. Ji 
mate ji labai nuliudusi, neran
danti niekur susiraminimo, mi
rus mylimai dukrelei. Ji žino 
jo, kad tik vienas Dievas ji te- 
suramins.

Kartais jie sėdėdavo valan
das nei žodžio netardami. Po
nia Kukuriene neleido veltui 
laiko, szirdyje ir mintyje mel
dėsi už ji.

Viena vakara, kuomet ponia 
Kukuriene inženge in knygy
no kambarį, jos szirdi apėmė 
neapsakomas džiaugsmas: ji 
jau mate savo vyra beskaitanti 
krikszczioniszko turinio kny
ga. Jis greitai užvože knyga. 
Ji labai apgailestavo, kad su
trukdė ji, gal butu užtikęs žo
džius, kurie butu jo protą ir 
vale pradare Dievo malonei.

Nuo to laiko, jis pradėjo mai
nytis, Daugiaus atkreipdavo 
atydos in ja ir jos labdaringus 
darbus, negu priesz ta baisia 
tragedija. Mate jo veide nau
jus atspindžius, jai malonus ir 
girdėjo jo žodžiuose indomavi- 
nia tikėjimu. Daug laiko jis 
prasėdėdavo knygyne, vienas 
sau užsidaręs. Kukuriene nei 
suprast negalėjo, kas su jos 
vyru darosi.

Viena diena ankseziaus pa
rėjo isz darbo, nes sumanė eiti 
kur tai po vakarienes. Iszreisz- 
ke norą, kad ir Barbora kartu 
eitu. Vienok jis venge visu jos 
tyrejimu, kur jie galėtu eiti, ar 
važiuoti.

Kada ėjo žemyn prieszgatvi- 
niais trepais, ponia Kukuriene 
vėl kėsinosi klausti, kur pasi
ryžo važiuoti“? Jis atsake: “O 
tik karieta pasivažinėti.

Inlipo karieton. Ponia Ku
kuriene stebėjosi, kodėl jis ne
nori sakyti teisybes, kur mano 
važiuoti. “Ar tik nevažiuoja
me, Kaži, pažiūrėti senojo gy
venimo namu“?” Ji paklausė.

Jis nudavė nieko negirdįs.
Po kiek laiko, bet-gi atsake: 

“Taip paskutini karta pa
žvelgti in senąją vieta.”

Atvažiavo prie seiliaus gy
ventu nameliu. Jiedu pasirė
musiu ant uždarytu kiemo var
telių sznekucziavosi ir žvalgė
si. Darželis ir kiemas apaugės 
piktžolėmis; tuszczia grinezia 
szlykszcziai stūksojo. Ant du
riu popierinis paraszas kabojo 
su žodžiais — “Namas ant isz- 
davimo.” Abudu stovėjo greta 
apmanstydami apie ta laika, 
kada jie buvo laimingi tėvai, o 
szi apleista vieta ju pilni links
mybes namai.

“O, kad būtume neiszsi- 
krauste! Sumurmėjo verkdama

Geležinkeliu kompanijos 
dabar labai susirūpino viską 
kuo geriausiai inrengti, nes 
per daug žmonių dabar va
žiuoja eroplanais ar autobu
sais ir geležinkeliu kompani
joms biznis sumažėjo.

Kukuriene, gal taip nebūtu at
sitiko, nebūtu suvažineje mu
su mylimos dukreles, Alenu
tes.”

Abudu nenoroms traukėsi 
nuo senojo gyveninio vieteles.

San vaite po sanvaites bego; 
žmonių gyvenimas ėjo savo va
ga. Kukuriu namuose gražaus 
ir malonaus Alenutes balselio 
nebesigirdėjo. Nuliūdę tėvai 
pamaži su nelaime apsiprato.

Viena vasaros vakara, ponia 
Kukuriene viena sau sėdėjo 
gražiame kambaryje užsida
rius. Ji meldėsi. Aplinkui buvo 
tylu, menulis skverbėsi pro 
kvietkas ant lango.

Kukuriene nebuvo linksma, 
nes Alenute daugiaus savo gra
žiu žaidimu ir malonias žode
liais jos ne'belinksmino. Nie
kaip negalėjo szirdies nuliūdi
mo suraminti,; daryk ka nori, 
aszaros isz akiu veržiasi ir ga
na; jai bekalbant rožaneziu. 
Jai užbaigus kalbėti rožaneziu, 
kas-žin kas isz nežinių pasakė 
“Amen.” Ji greitai atsigrįžo. 
Žiuri, Kazis prie jos bestovįs.

“Taip Barbora,” ir asz, ir 
asz negalėjau išžiūrėti nemin
ti jos apie Alenute. Ji meldėsi 
už mane. Tikiu te besimeldžią. 
Tikrai turi būti vieta, kur mes 
galėtume vėl sutikti ja,” pasa
kė Kukuris. Toliaus tose: 
“Tamstos apsiejimo būdas la
bai mane užinteresavo. Pradė
jau skaityti apie tikyba kny
gas. Kalbėjausi su kunigu. O! 
Sunkiai turėjau kariauti savy
je; bet Dievas man pagelbėjo

Kunigužis Gryžta In
Anglija

Kunigužis Robert Ander
son Jardine, Anglikonąs da
bar gryžta in savo tėvynė, 
Anglija. Jis buvo privers
tas pasitraukti isz Anglijos 
kai jis apženijo Windsor ku- 
nigaikszti su ta Amerikiete, 
kuri buvo divorsuota. Jis 
per vienuolika metu gyveno 
Amerikoje bet dabar jau su
gryžo in Anglija.

laimėti kova.
Moteris nekalbėjo, tik 

džiaugsme skendo.
“Taip,” kalbėjo Kukuris, 

“atradau Dieva ir noriu Ji ge
riaus pažinti ir Jam tarnauti. 
Tamstos ir Alenutes tarpinin- 
kystes iszgclbejo mane. — J. V.MERGINA

NUŽUDYTA
CUMBERLAND, R. L — 

Graži Mariute Burns, dvide- 
szimts szesziu metu dukrele ad
vokato ir garsaus politikie- 
riaus Edward Burns, isz Cen
tral Falls, buvo nužudyta. Poli
cija rado jos lavona mažame 
Boulter prude.

Policijos virszininkas, Wil
liam J. Boyle sako kad jauni
kis, dvideszimts dvieju metu 
amžiaus Francis Kelley prisi
pažino kad jis ja nužudė. Jis 
buvo in ta gražuole insimyle- 
jes, ir kai ji jųdviejų susižade- 
jima nutraukė ir jam pasakė 
kad viskas tarp jųdviejų baig
ta, ir kai ji jam jo žiedą sugra
žino, jis padare dar nors pas
kutini “deita” su ja eiti ant 
“Movies.” Jis per kelias va
landas jos prasze ir maldavo - 
kad ji jo neapleistu, bet nieko 
isz to neiszejo, ji jam pasakė 
kad viskas baigta tarp jųdvie
jų.

Jiedu per kiaura nakti szne
kucziavosi ir bariesi, ir kai jau 
pradėjo diena auszti, jiedu pri
ėjo prie Boulter prūdo. Jis isz 
to piktumo ja pastūmė in ta 
prūdą. Ji su juo labai pesziesi 
ir stengiesi apsiginti, taip kad 
visas jo veidas buvo gerokai 
apdraskytas. Jis ja parmusze 
ir paskui laike vandenyje kol 
ji prigėrė. Tada jis sau ramiai 
nuėjo pas kaimyną, paprasze 
sausu drabužiu ir jam pasakė 
kad prude yra negyva mergina. 
Tas kaimynas nuėjo prie prūdo 
rado negyva mergina ir tada 
paszauke policija.

į arba pradžia * 
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-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip ui- 
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
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tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
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Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15#. 
Saule Pub. Co.t Mahanoy CįtJ
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Žinios Vietines Pagerbia Drąsu Kareivi

T —- Petnyczioj pripuola Szv. 
Brigytos.

— Utarninke apie 2:45 po 
pietų, du automobiliai susidū
rė ant kelio arti St. Nicholas, 
prigulinti prie Joseph D. 
Dougherty, 40 metu, nuo 320 
E. Centre Uly., isz miesto ir 
John W. Shane 30, metu, 939 
Market Uly., Ashland. Sekan
tieji likos sužeisti: Rose Thir- 
loway, randasi Locust Mt. li- 
gonbute; Sam Yarnell, Jr., Lil
lian Ross ir Margaret Kramer, 
gydosi namie. Policija tyrinėja 
nelaime.

— Subatoj Szvento Jono 
Leonardo, taipgi ta diena 1920 
metuose Zeligowskis pagrobė 
isz Lietuvos Vilnių.

— Rugsėjo 30 diena, suėjo 
60 metai kaip, kampinis akmuo 
tapo paszventintas ir padėtas 
po Szvento Juozapo Lietuvisz- 
kos bažnyczios.

— Kita sau vaite: Nedelioj 
pripuola 21-ma Nedelia po Sek
minių, taipgi Szv. Pranciszko 
Borg., Panedelyje Szvencz. 
Pan. Motinyste; Utarninke 
Szv. Vilfrido, taipgi Amerikos 
bzvente Kolumbo diena; Sere- 
doj Szv. Edvardo, taipgi Žydu 
szvento Yom Kippur; Ketver
ge Szv. Kalisto; Petnyczioj 
Szv. Teresos; Subatoj Szv. Jad- 
vigos, taipgi ta diena 1393 me
tuose Žemaicziai sudegino 
Klaipėdos miestą.

— Katarina Anceraviczie- 
jie turėjo operacija Locust Mt. 
ligoribute.

—• Utarninke apie 10:10 
valanda vakare elektrinis sai- 
nas užsidegė prie T. E. Tregel- 
las kroma, 33 E. Centre Uly., 
liepsna likos tuojaus užgesinta.

Shenandoah, Pa. — Julija 
Žanus, nuo 219 E. Lloyd Uly- 
czios, jieszko “Divorsa” nuo 
savo vyro Edvardo Žanus ku 
ris tarnauja del Dede Šamo 
Laivyno (Navy).

— Utarninke apie 12:30 
valanda po pietų ugnis kylo 
pas Peter Wiernecki namuose, 
kampo Centre ir Bower uly. 
Tyrinėjimas parodo kad ugnis 
kylo kamine.

— Puldamas nuo platfor
mos mainuose, Packer Nr. 2, 
Locust Coal kasyklose, Anta
nas Danovskis nuo 123 N. Gil
bert Uly., likos sužeistas in 
krutinę ir peti. Danovskis likos 
nuvežtas n Locust Mt. ligoribu- 
te.

Tamaqua, Pa. — 20 metu am
žiaus ir dvieju vaįkucziu moti
na iszpuole isz automobiliaus 
kai durys netyczia atsidarė. 
Ponia Catherine Morgan pasi
mirė Coaldale ligoninėje, kur 
jos vyras ja buvo greitai nuve
žęs. Nelaime atsitiko puse po 
dvieju isz ryto, prie pat Tama
qua miesto. Ponia Morgan dir
ba kaipo tarnaite restaurane is 
Hometown. Ji su savo vyru va
žiavo namo. Kai jos vyras pa
suko automobiliu prie užsisu
kimo, durys ant jos szono atsi
darė ir ji iszpuole ant vieszke- 
lio, staeziai ant galvos. Jos vy
ras greitai sustabdė automobi
liu ir paskui greitai nuveže sa
vo žmona in ligonine, bet ji bu
vo jau pasimirus.

Reading, Pa. — Elmer Green 
20 metu amžiaus jaunikaitis 
pasimirė Szv. Juozapo ligoni
nėje nuo žaizdų kurias jis aptu
rėjo Subatoj kai jo automobi-

Keturi metai atgal, karei
vis Harold Jaster, marinas, 
kariavo priesz Japonus, kur 
jis kelis sykius pagavo Ja
ponu sprogstanezias bombas 
ir jas atgal numėtė ant Ja
ponu, kaip matome paveiks
le po kairei. Viduriniame

liūs nulėkė nuo vieszkelio ir su
sidaužė. Jis važiavo pas savo 
sužieduotine, June Reinert, ku
ri gyvena in Oley. Jo automo
bilius nulėkė nuo vieszkelio 
netoli nuo Stonersville viesz- 
buezio ir susidaužė in medi.

ISZKILMINGAS
SZVENTINIMAS

Szv. Andriejaus Bažny- 
ezios, Philadelphia, Pa.

Philadelpiha, Pa. — Spalio 
(Oct.) 3 diena 1948 m., puse po 
10 valanda ryte, invyko iszkil- 
mingas szventinimas Szv. An
driejaus naujai papuoštos baz- 
nyežios. Jo Ekselencija Vys
kupas J. Carroll McCormick, 
D. D., su asista daugelio didž. 
ger'b. Pralotu, kunigu iszkil- 
mingai atliko szias inspudin- 
gas apeigas.

Paskirta valanda Jo Ekse
lencija Vyskupas su visais pa
lydovais, didelia procesija, al
toriaus tarnukais su kryžium 
lyjamasis klebonijos iszkil- 
mingai artinosi prie bažnyczios 
duriu. Jausmingas momentas 
musu gyvenime; suvirszum 
1,200 parapijiecziu, draugu ap
stoję bažnyczia nuo anksti ryto 
laukėm szio naujo puslapio 
musu garbinges parapijos isto
rijoje. Užgiedojus pirmais žo
džiais ritualines maldos, vys
kupas pirmiausiai su szvensto 
vandenio krapylu rankoje ėjo 
isz lauko apie visa bažnyczia, 
laimindamas Dievo garbei 
szios pastatytus namus, o mes 
žibaneziomis akimis, didžiau
sio džiaugsmo apsuptomis szir- 
dimis sekeme jo kiekviena 
žingsni. Apiejus apie bažny
czia, chantoriai-kunigai giedo
jo visu szventu litanija, proce
sija ėjo per didžiąsias 'bažny
czios duris in vidų prie didžio
jo altoriaus. Tada ir mes, sek
dami procesija, skubiai gimdo
mos in vidų rasti sau vietos 
bažnyczioje; trumpu laiku bu
vo pilnutėlė bažnyczia, kiti nei 
vietos nerado atsisėst, o sedu- 
siuju bažnyczioj telpa apie 1,- 
000. Daugeliu žmonių teko sto
vėti prie bažnyczios duriu, ba- 
bineziuje. Toliaus tęsęsi palai
minimas bažnyczios isz vidaus. 
Vyskupas pirmiausia paszven- 
tines Didyji altorių, chanto- 
riams-kunigams giedant mal
dos psalmas, su procesija vėl 
ėjo apie bažnyczia dabar szven- 
tindamas isz vidaus. Musu au
sys klausėsi szventu bažny

paveiksle Kapitonas Donald 
E. Wilcox suteikia garbes 
ženkleli kareiviui Harold 
Jaster, už jo drąsumą ir pa- 
siszventima karo laiku. Po 
deszinei, paveikslas parodo 
ta pati kareivi, kuris szian-

czios skambaneziu giesmių, 
maldų, o mus akys gėrėjosi vi
sais tais puikiais paveikslais, 
atvaižduojant Szv. Ražan- 
cziaus visas paslaptis, puosan- 
cziais bažnyczios lubas. Visa 
bažnyczia isz vidaus naujai, 
puikiausiai papuošta. Dabar 
supratome kodėl buvo kalboma 
kad Szv. Andriejaus bažnyczia 
bus gražiausia isz visu Lietu
viu parapijų, netik musu apy
linkėje, bet net ir skaitant toli
mesnes kolonijas. Sakoma, kad 
musu bažnyczia yra vienu, vie
na visam Philadelpliijos did- 
miestyj turinti tokius eklesias- 
tiszkus piešinius. Su pasidi
džiavimu, begaliniu džiaugsmu 
mes dabar prisimename tas au
kas kurias rinkome, aukavome 
sziam tikslui. Tai yra vaisius 
sunkaus darbo musu parapijos 
žmonių, musu parapijos kuni
gu. Nors szventinimams pasi
baigus, Jo Ekselencija gan tu
rininga kalba mus visus sveiki
no, iszgyre skoninga iszpuosi- 
ma Dievo namu, pasišventimą 
visu kurie prisidėjo prie szio 
parapijos užsimojimo, ir nu
veikto darbo, mes Dievuliui 
dekavojome sulaukė szios va
landos musu gyvenime, deka
vojome už palaiminima musu 
pastangų. Kad tik Dievas Vi
sagalis duos mums sveikata, 
mes ir toliau tesime musu dar
bą Jojo garbei ir musu laimei.

Tuojaus po Jo Ekselencijos 
kalbos buvo iszkihningai atna- 
szauta Szv. Misziu auka. Cele
brantu buvo musu gerb. klebo
nas Kun. Juozas G. Czepukai- 
tis; Diakonu, Kun. Jonas Jen- 
ezius, AL I. C., Provincioląs 
Marijonu Tėvu Kongregacijos, 
Hinsdale, 111.; Su'b-diakonu, 
Kun. Dr. J. Jeskeviczius, S. J., 
Philadelphia, Pa.; Ceremonijų 
vedėjas, Kun. Dr. Vitas Martu- 
seviezius, klebonas Szv. Jur
gio parapijos, Philadelphia, 
Pa.; Pamokslininkas, Kun. Dr. 
Ludvikas Mendelis, klebonas 
Szv. Alfonsaus parapijos, Bal
timore, Aid.; prie Jo Ekselenci
jos Vyskupo kapelionai, Kun. 
Juozas Vfllantiejus, klebonas 
Szv. Juozapo parapijos, Wa
terbury, Conn., ir Kun. Ignacas 
Valancziunas klebonas Szvento 
Kazimiero parapijos, Philadel
phia, Pa.; bažnyczios sžventi- 
nimo apeigų vedėjai, Kun. 
Charles Martin, Vyskupo sek
retorius ir Kun. Jonas Gibas, 
vietinis vikaras; parapijos 
choro vedėjas, Prof. Petras 
Staniszkis.; Kunigai Chanto- 
riai, Kun. Anthony Volz ir 
Kun. Juozas Henry, Philadel
phia, Pa.; szventykloję dalyva

dien yra baisboles loszikas 
ir sportininkas su marinu 
kareiviu beisboles rateliu. 
Jis sziandien bole meta, 
taip, kaip keli metai atgal 
jis sprogstanezias bombas 
mete.

vo, Kun. Leonas Pecziukevi- 
czius vietinis vikaras, Kun. J. 
W. McMahon, Klebonas Szv. 
Bartolomejaus parapijos, Phi
ladelphia, Pa., ir Kun. John 
McFadden, klebonas Szv. Onos 
parapijos, Philadelphia, Pa.

— Raulas.

Philadelphia. — Szv. Kazi
miero parapijoje buvo Ketu
rios Deszimts Valandų Atlai
dai. South Philadelphijos, Szv. 
Kazimiero parapijos, matyti 
gerai laikosi ir parapijiecziai 
labai gražiai remia ir palaiko 
savo bažnyczia, nes per visus 
tris vakarius bažnyczia buvo 
pilna. Svecziu kunigu buvo su
važiavę isz visu kolonijų. Visu 
vardus nesuspejome surinkti, 
bet sztai keli, kurie buvo atva
žiavo, Kunigai: Pauksztis, Pe- 
eziukeviezius, Gorinus, Czesna, 
Rakauskas, Gibas, Alartusevi- 
ezius, Valantiejus, isz Water
bury, Conn., Bagdonas, Lau- 
niakis, Jeszkeviczius, Valan
cziunas, Raila, Vežis, Bružas, 
n...wnnfos T\lpvinskas, Cze- Daumantas, Klevinskas, Cze- 
pukaitis ir Lukszys. Klebonas 
Kun. Ignas Valancziunas yra 
priminus ir malonus szeiminin- 
kas ir už tai tiek daug kunigu 
atvažiuoja pas ji in sveczius ir 
in talka.

— Seredos vakara Prezi
dentas Harry Trumanas atvy
ko in Filadelfija kuris laike sa
vo politiszka mitinga Conven
tion Hall. Daug publikos daly
vavo tame mitinge.

LEWISAS SZMEIŽIA
TRUMANA 

--------------------- ,1 

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

nepaiso tiesos; jis nieko neži
no apie tokius svarbius reika
lus; jis yra blogas valios žmo
gus ir yra pavojingas ne vien 
tik mainieriams bet visam 
Amerikos krasztui.’’

Lewisas sako kad Trumanas 
pasiprieszino tai Taft-Hartley 
bylai vien tik kad žmones ma
nytu kad jis yra darbininku 
draugas. Jis primine visiems 
susirinkusiems delegatams kad 
Trumanas persekiojo mainie- 
rius ir net du sykiu juos nu
baudė, už tai kad, Lewisas sa-| 
ko, “Jis bijojo mane in kalėji
mą patupdinti.”

“Asz norėjau,’’ jis sako, 
“kad mane jisai butu in kalėji
mą patupdines, vietoj kad jis 
butu visus mainierius nubau
dęs.’’

Lewisas prisipažino kad jo 
unija turėjo užsimokėti $2,130,- 
000 už tai kad Lewisas priesz 
valdžia pasistojo.

KANTRYBE, TAI NE1
SILPNYBE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

žino ir supranta kad Amerikos 
valdžia pasirengus kad ir in 
kara stoti jeigu priseis reika
las. To jau niekas negali abe
joti. Mes Sovietams tai pasakė
me ne vien tik prakalbomis, bet 
ir ginklais, kariszkais eropla- 
nais ir vaisko padidinimu ir 
sustiprinimu. Tokie darbai 
daug aiszkiau kalba negu ko
kie nors žodžiai.

Sovietai dar vis mislina ir 
save drasinasi, sakydami, kad 
jeigu Amerika ir kariautu 
priesz Rusija, Amerikiecziai 
neiszdrystu pavartoti t a 
sprogstanezia “Atom’’ bomba 
priesz Sovietus. Bet ežia So
vietai ir Komunistai baisiai 
klysta. Pirmutinis musu gink
las butu ta “Sprogstanti Bom
ba!’’

RUSKE MOKYTOJA 
INVELIA SOVIETU 

AMBASADORIŲ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Konsulas Jacob Lomakin 
aiszkinosi kad jis tenai atva
žiavo ja iszgelbeti nuo Baltųjų 
Ruskiu razbaininku. Bet Ponia 
Kasenkina sako kad tai czys- 
tas melas, kad nieko panaszaus 
nebuvo, kad visi tenai baisiai 
iszsigando kai tas Konsulas in- 
silauže in tuos namus ir sta
eziai ir trumpai pasakė kad jis 
turi su savimi Sovietu policija.

Paskui kai ta mokytoja isz- 
szoko per ta langa, Sovietu 
Konsulas norėjo visiems pa
skelbti kad ji norėjo save nusi
žudyti; jis net ir laiszka laik- 
rasztininkams parode, kuri, jis 
sake sake Ponia Kosenkina bu
vo paraszius. Ji staeziai sako 
kad jis melavo, kad ji jokio 
A.O.IL į- w
laiszko nebuvo paraszius.

Ji toliau aiszkina kad ji la
bai mylėjo ir myli Amerika ir 
Amerikieczius, bet nuo jos at
važiavo in Amerika, Birželio 
penkiolikta diena, 1946 metais 
jai nebuvo valia susipažinti su 
Amerikiecziais, nes ji buvo po 
Sovietu priežiūra ir sargyba 
visa ta laika. Ji sako kad tokia 
“priežiūra’’ yra paprastas da
lykas visiems Sovietams ar 
Ruskiams ežia Amerikoje.

Jos vyras buvo nugalabintas 
už tai kad jis nestojo in Rau
donųjų Armija. Jis buvo stu
dentas ir buvo suaresztuotas 
kai jis vėliau mokino matema-! 
tika. Ji suaresztavo ir nugala-i 
bino ta visu bijoma Slapta Po
licija.

Kai ji praszesi kad jai butu 
pavėlinta važiuoti in Amerika 
mokytojauti, ji nieko nesakė 
kad jos vyras buvo Slaptos Po
licijos nužudytas. Jeigu Sovie
tai butu ta dažinoje,tai jai ne
būtu pavėlinta iszvažiuoti.

Kai jos vyras buvo nužudy
tas, ji tyliai, nieko niekam ne-j 
sakydama dar vis mokino, 
stengdamasi savo vaika kaip 
nors iszsaugoti. Bet vėliau ji ir 
savo vaiko neteko prie Lenin
grado frunto.

Ji ežia Amerikoje iszbuvo 
dvideszimts szeszis menesius, 
bet per ta laika bijojosi nors 
viena laiszka paraszyti savo 
seserei Londone. Ji savo sesers 
nebuvo maezius per trisde- 
szimts metu.

Ji slapta nuėjo viena diena 
pamatyti moving pikezieri, pa

veikslą, “The Iron Curtain’’ 
kuriam buvo parodyta Sovietu 
darbai ir sznipavimai Kanado
je. Ji isz to paveikslo gavo vil
ties, kad gal ir ji gali pabėgti, 
pasiliuosoti nuo Sovietu.

Dabar ji labai dėkinga Amą-i 
rikiecziams, kurie taip susini-, 
pino jos sveikata, ir taip rū
pestingai ja prižiūri.

—r----------------
DEWEY NEPAISO 

JOHN LEWIS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

• I . ..

darbo ir darbininku reikalus, 
kad visi darbininkai matytu ir 
suprastu kad John L. Lewisas 
remia Republikonus.

Isz viso to jau aiszkiai ma
tyti kad Republikonu kandida
tas, Thomas Dewey nėra tam 
Taft-Hartley Bylui, Instaty- 
mui prieszingas ir jo nepanai
kins kai taps Amerikos Prezi
dentu.

Lewisas norėjo szitaip pri-į 
siglausti prie Republikonu 
kandidato, kad jis paskui galė
tu visiems kitiems darbininku 
vadams parodyti, kad, sztai, 
jis John Lewisas viską padare 
ir nuveikė ta ka jie visi negalė
jo nuveikti, kad jis Amerikos 
Prezidentui patarė ta instaty- 
ma panaikinti, ir Amerikos 
Prezidentui paklausė mainie- 
riu prezidento John L. Lewiso!

Bet nieko isz visu tu derybų 
neiszejo! John L. Lewisis da
bar yra Cincinnati, (Ohio) 
miestą, kur yra laikomas Mai- 
nieriu Seimas. Bet jis tenai 
atvažiavo tuszcziomis ranko
mis, nes jis neturi kandidato 
del Amerikos Prezidento, kuri 
jis galėtu remti in szitus taip 
svarbius rinkimus.

Jis nenori Trumano; o De
wey nenori Lewiso! Jis nori 
atkerszinti Trumanui, bet Re
publikonu kandidatas nenori 
jo paramos!

Dabar daug politikierių ir 
mainieriu unijos didžiūnu 
stengiasi sutaikinti Guberna
torių Dewey su Lewisu, bet 
jiems vargiai pasiseks! Lewis
as yra puikus ir jautrus, ir da
bar jaueziasi kad jam garbe bu- 
vo inžeista. Jis save labai di
deliu ir galingu statosi ir tiki 
kad jo parama baisiai daug 
reiszkia. O sztai dabar kandi-į 
datas iszdrysta pasakyti kadį 
jis John L. Lewisas yra Repub- 
likonams visai nereikalingas!

Gubernatorius Dewey tikrai 
tikisi rinkimus laimėti; ir Le-j 
wisas tiki kad Dewey tuos rin
kimus laimes, ir už tai, jis da- į 
bar taip piktas, kad ta pergale ■ 
bus invykdinta bet o galingo 
mainieriu boso, Lewiso! Le
wisas dabar labai norėtu kan-| 
didatus sumuszti, bet jam nėra 
isz ko pasirinkti.

Dewey laukia rinkimu ir žiu
ri in ateiti, o Lewisui jau tik 
garbinga praeitis tebeliko!

VIESULOS IN MIAMI 
IR HAVANA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
daryta. Septyni žmones žuvo. 
Ju tarpe buvo du vaikai. Daug 
kiti žmonių buvo sužeista. 
Elektra buvo nukirsta ir visas 
miestas buvo tamsumoje.

Policija pradėjo szaudyti in į 
kelis vagius, kurie norėjo ta 
proga pasinaudoti ir namus ap
vogti. In Pompano miestą try
lika namu buvo sugriauta, asz- 
tuoniolika žmonių buvo sužeis- 
ta- .. /. , 1-^.-..

Visi sztorai in Miami BeacB 
buvo uždaryti ir ju langai už
kalti. Praeita menesi Floridos
gyventoj ai nukentejo dar la
biau kada tokios vesulos pada
re bledies del dvideszimts pen
kių milijonu doleriu.

Beveik visos szeimynos ir vi 
si sztorai ir vieszbucziai pasi
rūpino gana maisto ir gėrimo 
del keliu dienu kad niekam ne-į; 
reiketu eiti in lauka per ta 
szturma. -

‘ROSI! HASHANAH'

Nauji Metai
v •

PHILADELPHIA, PA. — 
Rabinas Louis Parris, Jaunu 
Žydu ir Žydelku kapelionas, 
iszkihningai pradėjo Žydu isz- 
kilmes su avino triubele, Sina
gogoje ant Broad ir Pine uly- 
cziu, Philadelphijoje. Žydai su 
ta avino triubele, “Shofar“ 
paskelbia visam svietui kad jie 
apvaikszczioja savo naujus 
metus. Jie savo metus skaito 
kaipo 5,709-tosius.

Žydai ant daug paproęziu 
jau su krikszczionimis sutinka, 
bet vis laikos savo kalendo
riaus ir savo szveneziu, nors 
del biznio jie seka ir mus szven-; 
tęs, ypatingai Kalėdas ir Vely
kas, kada jiems būva geras ge- 
szeftas.

Ne daug jau Žydu prisilaiko 
prie savo tėvu, teveliu tikėjimo 
ir paproeziu. Žydu svarbiau
sias klausimas sziandien yra: 
Kaip prisitraukti prie saves 
savo jaunuosius.

“ELECTRIC
THEATRE”

EVERY SUNDAY NIGHT 
9:00 P.M. EST

Columbia Broadcasting System

Pennsylvania
Power & Light Company

: PONAI ;!
į BIZNIERIAI! į 
! Geisdami apteikt savo ge- j!
! us Kostumerius, privalo ;! 
! isz laiko duoti atspaudyti ]!

: Sieninius ;!
: Kalendorius ;!
! Ant 1949 m.,
» ir iszsirinkt kokiu nori ![ 
> iszsirinkt.
! Dabar Laikas! Užsi ;!
• --------------------kalbyt
» ir nelaukyt ilgai!-nes kas J;
» pirmesnis, tas gales isz- J;
• sirinkti puikesnius!!!
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