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Marshall Tarasi Su Truman
Isz Amerikos

» ■■■■

DRAUGAS
LEWISAS

Gauna $700 Ant San- 
vaites. Pakelia Mainie-

riu Duokles
CINCINNATI, OHIO. — 

Per mainieriu seimą mainieriu 
bosas John L. Lewisas labai 
draugiszkai kalbėjo, pasirodė 
paprasto darbininko draugas, 
buvo visi vakaro vedėjas, per
statė Juoduku kapelija, orkies- 
tra ir kitus kurie buvo pasam- 
dinti visus gražiai palinksmin
ti.

Bet visi tie jo saldus žodžiai 
ir tas pasigyrimas kad jis pats 
yra paprastas ir neturtingas 
žmogelis ir rūpinasi vien tik 
mainieriu labu ir gerove, ne
pasirodo isz jo darbu, isz jo 
nuveikime ar geriau sakant, isz 
jo nenuveikimo.

Lewisas labai gerai pats sa
vimi apsirūpino, kaipo viena
tinis ir galingiausias vadas ge
ros ir stiprios unijos. Jis labai 
garsiai szukavo ir aszaras lie
jo, ir lieja del devynių szimtu 
naszliu, kuriu apie tiek kas 
metai atsiranda mainu mieste
liuose. “Jis nieko nedare ir 
nedaro padėti tiems tukstan- 
cziams kurie lieka paliegėliais 
ir aklais mainu nelaimėse.”

Mes ežia skubinamies paaisz- 
kinti kad ežia ne musu žodžiai, 
bet korespondentu, kurie ta
me seime buvo ir kurie daug 
daugiau žino apie Lewisa ir 
apie jo unija negu mes, nors 
mes gyvename mainose. Kai 
pernai mes raszeme kaip Le
wisas prakiszo geriausia proga

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Važiuoja Pas Stalina
★

John Lewis
Pakelia Mainie

riu Duokles

Arthur Cuttriss, ketu
rios deszimts metu amžiaus 
Anglas darbininkas, kuris 
kaminus czystina, nutarė 
kad geriausias būdas visas 
szitas tarptautines derybas 
baigti, tai yra su paežiu Sta

linu asmeniszkai pasiszneke- 
ti. Cuttriss, (po kairei) nu
tarė važiuoti staeziai pas 
Stalina in Moskva su savo 
draugu Lewis Rothwell. Jie
du nuvažiavo pas Rusijos 
Konsulata Londone pareika

lauti pasportus ir vizas. Jie
du vežasi su savimi eile dra
bužiu ir kelis gorezius gazo
lino nes jie per daug nepasi
tiki kad jie gaus gazolino ar 
drabužiu Rusijoje.

Marshall Sustabdė Trumana, 
Norėjo Teisėja Vinson Siunsti 
Pas Stalina Apie Berlyno Klau
sima; Sukilimai Ir Maisztas 
Californijoje; Laikrasztininkai 

Sako Lewis Piktas Senis

SZESZI MOKINIAI 
UŽMUSZTI

Automobilius Nulėkė 
Nuo Vieszkelio

GILBERT, Minn. — Szeszi 
jauni mokiniai, gryždami isz 
footboles loszimo buvo už- 
muszti kai j u automobilius nu- 
siverte nuo vieszkelio, netoli 
nuo mažo mainieriu miestelio 
Minnesota valstijoje. Visi bu
vo apie szesžiolikos metu am
žiaus.

Szitoje nelaimėje žuvo ant 
sykio Donald Putzel, Tony 
Skerbitz, Lawrence Kleimo ir 
Ronald Luomą. Visi jie buvo 
futbolininkai, Aurora mieste
lio augsztesnioje mokykloje. 
Taipgi ant syk žuvo Louis Pie- 
tala, isz Markham, Minn., ir 
Elaine Personen, isz Palo, 
Minn.

(Tasa Ant 4 Puslapio),

VAGIS SUGAUTAS

Vogė Užsimokėti 
Skolas

TRENTON, N. J. — Jaunas, 
apsiginklavęs razbaininkas, 
kuris pasiaiszkino policijai 
kad jis vege, kad galėtu savo 
skolas užsimokėti, buvo suim
tas kai jis apvogė saliuninka 
Albert Procoli ant 140 Wash
ington Avenue. Jis ežia buvo 
pasivogęs $175.00.

Intartas vagis yra Harry K. 
Ambler, dvideszimts vieno me
to vyrukas, isz Upper River 
vieszkelio, in Yardley, Bucks 
Apygardoje. Jis apleido ir pa- 

: liko savo automobiliu ant uly- 
czios, apie dvi mylias nuo to 
saliuno, kuri jis buvo apvogęs. 
Policija automobilyje rado ske
petaite, kuria vagis buvo pa-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

RAZBAININKAI
NUŽUDĖ ŽMOGŲ

Pabėgo Su Penkiais 
Tukstancziais Doleriu

CHICAGO, ILL. — Keturi 
razbaininkai su revolveriais 
inejo in viena ofisą, nuszove ir 
nužudė viena žmogų ir pabėgo 
su $5,000.

Razbaininkai privertė pen
kis darbininkus tuose ofisuose 
atsigulti ant grindų. Darbi
ninkas Merritt Ranstead atsi- 
losze su savo krieslu isz to 
strioko, ir vienas isz tu razbai- 
ninku paleido szuvi isz savo 
karabino. Darbininkas Merritt 
Ranstead pasimirė ligoninėje.

i

ANGLIJOS 
MINISTERIS 
INTARIA RUSIJA

PARYŽIUS. — Anglijos Už- 
sienio Ministeris Ernest Bevin 
visus perspėjo kad Tautu San- 
junga gali pakrikti ir kad gali 
karas iszkilti tarp Rusijos ir 
Amerikos. Jis sako kad tokis 
karas butu Rusijos paskelbtas, 
nes Amerika nenori karo.

Jis toliau sako kad jeigu da
bar negalima su Rusija susikal
bėti, tai reikia be josios tartis. 
Jis intaria Rusija, sakydamas 
kad ji nėra teisinga, bet visur 
meluoja ir veidmainiauja. 
Daug geriau dabar prisipažin
ti kad ne viskas tvarkoj, negu 
gyventi dumiu rojuje ir užsi
merkti akis kad pavojaus ne
matytume.

Rusijos atstovai tuoj aus at
sikirto Anglijos Užsienio Mi- 
nisteriui Bevinui, pasakydami 
kad jie prieszinsis visiems in- 
neszimams kad Tautu Sanjun- 
ga ta Berlyno klausima imtu 
in savo rankas.

Czia klausimas daug svar
besnis negu Berlyno ar visos 
Vokietijos klausimas, nes ant 
szito klausimo iszriszimo dabar 
paaiszkes ar Tautu Sanjunga 
dar toliau gyvuos ar visai pa
irs. Net ir taikos ar karo klau
simas ežia gali paaiszketi,

Rusijos delegatai gali pasi
rinkti kelis budus parodyti sa
vo pasiprieszinima: Jie gali isz 
susirinkimo pasitraukti, iszei- 
ti, taip kaip Molotovas jau ke
lis sykius padare; jie gali pasi
likti ant to mitingo, bet pakel
ti savo priesztaravimo baisa ir 
nepriimti to inneszimo kaslink

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SOVIETAI GRASINA

PARYŽIUS — Rusijos An
drei Vishinsky labai užsipuolė 
ant Prezidento Trumano ir ant 
kandidato in Prezidentus, Gu
bernatoriaus Thomas E. De
wey del sprogstanezios ‘Atom’ 
bombos klausimo ir du sykiu 
per savo prakalbas netiesiogi
niai priparode ir prasitarė kad 
Amerika ne viena kuri turi ta 
sprogstaneziai ‘Atom’ bomba, 
tuomi norėdamas pasakyti kad 
ir Rusija dabar to sprogstan- 
czia bomba turi ir daugiau ga: 
mina.

Sovietu Paskirtas Užsienio 
Ministeris Vishinsky intari- 
neja Amerika, kad Amerika

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas 
Trumanas buvo viską jau sutvarkęs pasiuns- 
ti Amerikos Teisėja, Fred M. Vinson sta
eziai pas Stalina kad tas Teisėjas pats cu 
Stalinu pasitartu apie Berlyno klausima. 
Prezidentas ketino apie tai visiems Amerikie- 
CZiams praneszti per radija ana sanvaite.

Amerikos Po-Sekretorius Robert A. Lo
vett ir pats Sekretorius Marshall ant to ne
sutiko ir staeziai pasakė Prezidentui Truma- 
nui kad jis klysta, ir kad nieko gero isz to 
neiszeis. Prezidentui buvo patarta nieko 
nedaryti, bet palaukti ir pasitarti.

Amerikos Sekretorius Marshall paliko 
konferencija Paryžiuje ir skubinasi namo pa
sitarti su Trumanu.

STRAIKININKAI
METO AKMENIUS

_________ I

Sukilimai Californijoje
WILMINGTON, CALIF. — 

Straikininkai ir tie kurie gryž- 
ta in darbus, pradėjo viens kita 
daužyti akmenimis prie pa- 
kranezio, kur randasi aliejaus 
fabrikai. Tai pirmutinis tokis 
sukilimas per szitas straikas.

Keturi vyrai buvo sužeisti ir 
du buvo suaresztuoti ir in ka
lėjimą patupdinti, kai straiki
ninkai susikirto su tais kurie 
norėjo eiti dirbti in Union Oil

(Tasa Ant 4 Puslapio)

LEWISAS PA-
BARA LAIK- ” 

RASZTININKUS
rengiasi in kara ir kitas tautas 
buntavoja ir nori jas sukelti --- ------ j
priesz Rusija, jis teipgi užsi per radija ta jo nustatyta diena nekalbėjo. 
Amerikos Atomic’ komisijos Jis dabar laukia Amerikos Sekretoriaus Mar- 
pirmininka, sakydamas kad ^Įj ^urjs jau įe jokjo pasitaiimO StaCZiai 
Trumano, Dewey ir Lilienthal v, , . . •
prasitarimai ir prasiszokimai sako kad toks žingsnis butu klaidingas ir pa
yra visam svietui tikra šarma vojįngas nes jfterlyno klausimas yra ne vien 
ta. Mosikodamas rankomis ir . J J J
kumsztimis grumuodamas, pa- tik Amerikos, bet Anglijos ir Francuzijos 
raudes, kaip buruokas, žila- 
plaukis Vishinsky kalbėjo' per 
dvi valandas Tautu San jungos 
posėdyje. Jis per tas dvi va
landas kreipiesi in visas ]

Prezidentas Trumanas nusileido ir visai

Trumanas czia norėjo pasielgti taip kaip 
kitas buvo padaryta 1945 metuose, kai Harry 

tautas, kad jos priverstu Ame- }{G|)killS vįsus siltaikillO, kai bllVO paVOjaUS 
rika tas sprogstanczias Atom , r»
bombas panaikinti. kad San Francisco konferencija pairs, Bet

Baisiai didele klaida, jis czja dabar kitokis klausimas ir kitokios ap- 
spiegte spiege, “sakyti ar mis-
lyti kad tik vienas krasztas tu- IniKybCS. 
ri ta sprogstanezia ‘Atom’j ---------------------
bomba. Nėra jokio pagrindo be, nei vienam krasztui negali' kelios kitos tautos panasziai 
taip manyti ar taip tikėti. Tie būti valia tokias baisias sprog- mums psaakys. Bet jau dabar 
kurie taip sziandien mislina, stanezias bombas gaminti, randasi keli krasztai kurie ne 
savo kraszto stato pavojum Kinija mums sziandien pasakė tiktai turi tokias baisias bom-

“Tol, kol mes jieszkome ke- kad ji negali tokiu sprogstan- bas, bet dar daugiau gaimina- 
lio in Tvarka, Taika ir Ramy- ežiu bombų pagaminti, ir gali (Tasa Ant 4 Puslapio) į

Kinija mums sziandien pasakė tiktai turi tokias baisias bom- I ...

CINCINNATI, OHIO. — 
John L. Lewisas ana diena bis- 
ki pabare laikrasztininkus, ku
rie raszydarni apie ji, pastebė
jo kad Lewisas dabar yra “Pa
niuręs, nusivylęs ir piktas se
nis!“

“Asz neesu nusivylęs“ Le
wisas pasakė mainieriu seimo 
delegatams. “Asz nenoriu jo
kios vieszos vietos. Nėra tokios 
vietos kurios asz dabar nore- 
cziau. Nei in AFL unija, nei in 
CIO unija, nei in Amerikos 
Sztaba ar valdžia. Asz tik apie 
viena vieta rūpinuosi, tai yra 
Prezidento vieta Mainieriu 
Unijoje.

“Tai, kai jus skaitote laik- 
raszcziuose kad asz esu nusi
vylęs ir piktas senis, tik atsi
minkite kad asz esu linksmas 
ir moku juoktis, kai asz sau 
vienas pasitraukiu nuoszaliai. 
Asz mistinu kad laikrasztinin
kai žino kad asz moku juoktis, 
ir už tai, jie mane tyczia vadi
na paniurusiu ir piktu seniu.’i

s l
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Kas Girdėt
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j
■ Amerika turi tris tukstan- 
czius ir penkis szimtus laivu, 
kurie gali kad ir rytoj vežti 
kareivius in Europa.

'■ • •
Darbininku unijos jau dabar 

rengiasi ketvirta syki pareika
lauti daugiau algos ateinanti 
pavasari. Jeigu viskas dar bus 
taip brangu, tai unijos taip ir 
padarys. Szita syki fabrikantai 
jau taip greitai nenusileis, ir 
bus susikirtimu, nesusipratimu 
ir straiku!

John Lewisas, mainieriu bo
sas nesveikuoja. Jis gal turės 
pasitraukti isz Prezidento vie- 

. tos. Bet nėra žmogaus kuris jo 
vieta galėtu užimti; už tai jis 
stengsis kiek tik gali dar pasi
likti toje vietoje. Kito tokio 
vado mainieriai greitai neras.

Kai Prezidentas Trumanas 
kalbėjo Detroit mieste, tai di
džiausia minia žmonių susirin- 
kojo pasiklausyti. Republiko- 
nas Dewey tiek žmonių niekur 
nesutrauks. Bet tai visai ne 
dyvai, nes kai Trumanas atva
žiavo in Detroit unijos insake 
visiems darbininkams pasiro
dyti ir eiti Truman o pasiklau
syti.

. Amerikos Karo Sztabas rei
kalauja trisdeszimts bilijonu 
doleriu del ateinancziu metu. 
Trumanas nesutinka paskirti 
daugiau negu penkiolika bili
jonu. Bet Karo Sztabas visai 
nepaiso ka Trumanas sako, nes 
yisį tikisi kad Trumano dienos 
jau suskaitytos, kad mes turė
sime Republikona Prezidentą 
ateinancziais metais, kuris tu
rės paskirti Karo Sztabui tiek 
kiek dabar jis reikalauja.

" 1 * • •

Armijos, Laivyno ir Lakunu 
didžiūnai dar vis peszasi, dar 
vis nesutinka, vieni kitiems pa
vydi. Augszti karininkai neno
ri viens kitam nusileisti, ir vi
si turi savo draugus ir intakin- 
gus žmones Kongrese ir Sena
te.

1 • •

Pernai visi darbininku uniju 
vadai, po prisiega prisiekė kad 
jie darbuosis priesz visus tuos 
Kongresmenus ir Senatorius 
kUrie balsavo už ta Taft-Hart- 
ley Byla. Jie sake kad visi tie 
Kongresmenai ir Senatoriai 
bus sumuszti per rinkimus. Da
bar nieko isz tu grūmojimu ne
girdėti, nieko nematyti. Daug 
darbininku dabar jau prisipa- 
zinsta kad ta Taft-Hartley nė
ra jau tokia bloga kaip jie isz 
pradžios mano. Jie ima supras
ti kad tokie instatymai yra ne 
tik reikalingi, bet ir darbinin
kams in sveikata. Mes taip ra- 
szeme kai tik ta Byla 'buvo in- 
neszta in Kongresą, bet daugu
ma darbininku pyko ir netikė
jo, už tai kad jie nesuprato tos 
Bylos ir tik paklausė ka keli 
uniju vadai jiems sake ir aisz- 
kino. Retas kuris darbininkas 
dar ir sziandien yra ta Byla 
isztisai perskaitęs!

• •

Isz visu tu pasikalbėjimu ir 
susirinkimu Kremline, Berlyne 
ir Paryžiuje tik v ienas dalykas 
paaiszkejo: Rusija atžagariai 
nusistaezins iszstumti Ameri
ka ne tik isz Berlyno ar isz Vo
kietijos,bet isz visos Europos. 
Jeigu Rusija negales mus isz

stumti su politika, mitingais, 
melagystėmis- ir apgavystėmis, 
tai tada ji jau stums mus su sa
vo armijomis.

O Amerikos nusistatymas 
dabar irgi paaiszkejo: Ameri
ka nesitrauks nei isz Berlyno 
nei isz Vokietijos, ir Rusija 
Amerikos neiszstums be karo.

Szitoks užsispyrimas nieko 
kito nereiszkia kaip kad turi 
būti susikirtimas, turi kas nors 
nusileisti ar jie kur nors susi
kirsti. O toks susikirtimas yra 
karas.

Pjūtis Vokietijoje labai ge
ra sziais metais; 'buvo gana lie
taus ir saulute savo szypsniu 
nesigailėjo, jie kiekviena skly
peli žemes užsėjo ir dabar la
bai gražios pjūties susilaukė.

' • •
Szeimininkes darbuojasi ir 

visokius vaisius ir valgumy- 
nus in bonkas deda del žiemos.

Pernai buvo labai prasti me
tai, ir už tai sziais metais Vo- 
kiecziai ir Vokietes pasinaudo
ja ta gera proga ir ta laime.

■ • •
Vokietijos miestuose Vokie- 

cziai nedavalge ir apskurę,-bet 
kaimuose ir ant ukiu jie yra 
net pilvuoti ir raudoni kaip bu
rokai.

Vokietaites jau ima pasekti 
musu merginu madas ir neszio- 
ja ilgesnes sukneles ir augszto- 
mis karkomis batelius. Mote
rys jau ima neszioti net ir kai
linius.

Visa tai taip yra Vokietijoje 
sziandien už tai kad Amerika 
Vokiecziams visko davė ir 
siuntė, sėklas siuntė, galviju 
davė, pinigais reme ir net Vo
kietijos pinigus sutvarkė.

■ • •
Vokiecziai gera bizni dare ir 

sziandien daro isz Amerikie- 
cziu kareiviu, kurie turi dau
giau pinigu negu jie gali isz- 
doti.

Vien tik isz Amerikiecziu ci- 
garetu, Vokiecziai labai gera 
bizni vare, kol Armijos Szta
bas insikiszo ir sustabdė.

Jeigu Gubernatorius Dewey 
laimes Prezidento rinkinius, 
tai jau dabar visi Kongresmo
nai ir Senatoriai žino kad 
jiems algos bus pakeltos, padi
dintos. Gubernatorius Dewey 
visam Kongresui ir Senatui 
paskirs daugiau atlyginimo, 
už tai kad jis pareikalaus kad 
visi kiti augszto.se vietose gau
tu daugiau mokėti.

AVashingtono Administraci
ja rengiasi imti nagan apie 
penkios deszimts darbininku, 
kurie turėjo gerus darbus val
džioje, ir juos.suaresztuoti, už 
tai, kad jie nepasisake kad jie 
yra ar buvo Komunistai. Szita 
administracija szitaip padarys 
kad visiems parodžius kad ne 
vien tik Republikonai yra su
sirūpinę apie Komunistus.

Anglijos Užsienio Ministe- 
ris, Bevinas, pataria Ameri
kos Sekretoriui Marshall, kad 
geriausia ir saugiausia butu 
dabar suardyti Vokietijos di
džiausius fabrikus ir juos isz 
Vokietijos iszvežti. Jis sako 
kad taip reikia dabar padary
ti, kad vėliau tie fabrikai ne
papultu in Sovietu rankas, ir 
kad Sovietai negalėtu tais fab
rikais pasinaudoti.

MOTERYS AMERI
KOS POLITINIAME 

GYVENIME
NEW YORK. — Szia vasara 

sukako szimtas metu pirmam 
moterų seimui, kuris buvo lai
kytas Seneca Falls, New Yor- 
ko valstijoj, reikalauti lygiu 
teisiu moterims ir teise joms 
balsuoti. To viso judėjimo pry- 
szaky buvo Susan B. Anthony, 
Mrs. Elizabeth Cady Stanton, 
Lucretia Mott ir Airs. Lucy 
Stone Blackwell. Netik vyrai, 
bet ir moterys isz tu “Lygiu 
Teisiu” kovotoju juokėsi, pa- 
czios moterys tikėjo, kad mo
ters vieta yra namuose ir ju in- 
sikiszimas in politika sunai
kins ju moteriszkuma ir suar
dys namus. Nieko nepaiseda- 
mos, tois kovotojos tvirtai lai
kėsi.

Jau 18G9 metuose Wyoming 
suteikė pilnas teises moterims. 
Buvo pirma valstija taip dary
ti. Kitas valstijos netrukus ir
gi davė moterims pilnas balsa
vimo teises. Aloteru lygiu tei
siu priedas buvo pasiūlytas 
Kongresui 1878 m., bet tik 
Rugpiuczio 26, diena 1920 me
tuose jis tapo dalis Konstitu
cijos kaipo devynioliktas prie
das.

Kas met balsuojancziu mote
rų skaieziu vis didėja, ir szian
dien apskaitliuojama kad dan
gau moterų balsuoja negu vy
ru. Suvien. Valstybių Cenzos 
Biuras pranesza, kad isz 94,- 
641,000 piliecziu kurie turės 
teise balsuoti prezidentiniuose 
rnkimuose szimet, 48,155,000 
bus moterys ir 46,860,000 vy
rai.

Aloterys dalyvauja kiekvie
noje politinio gyvenimo, jos 
yra gabios kaip darbininkes ir 
vedėjos. Riskimu metu jos tar
nauja balsavimo vietose ir pa
deda policijos kapitonams už
laikyti tvarka. Valstijų ir Tau
tiniai komitetai abieju didžiu
liu politiniu partijų turi skai
tytis su moterims. Su pravėdi
nau moterų balsavimo priedo 
1920 metuose Demokratai pri
ėmė moteris in savo partijos, 
parūpindami lygia reprezenta
cija vyrams ir moterims Demo
kratu Tautiniame Komitete. 
1924 metuose Republikonai 
taip padare. Tas nereiszkia 
kad moterys tautiniuose komi
tetuose gali sutvarkyti parti
jos politika. Kasmet jos užima 
vis svarbesniam vietas. 1944 m., 
rinkimuose moterys pirma kar
ta paskirtos “Co-chairmen” 
seimu komitetu. Szimet mote
ris pirma karta iszrinkta pir
mininku svarbios mandatu ko
misijos ir moteris buvo sekre
tore Republikonu tautinio sei
mo.

Vis daugiau moterų iszrink
tos arba paskirtos in vieszus 
darbus. Suvien. Valstybių 
Kongrese yra 7 moterys, ir be
veik 200 legislatures 25 valsti
jų. Daugiau negu 1,500 moterų 
yra svarbiose valstijų darbuo
se ir daugiau negu 2,500 ap- 
skrieziu ofisuose. Portland, 
Oregon valstijoj moteris isz
rinkta mayoru. Clintwood, Vir
ginia, turi isz moterų miesto 
valdžia. Szeszios iszrinktos 
moterys niekad netarnavo vie- 
szai Mayoras, AIrs. Alinnie Alil- 
ler, naszle su dviejais vaikais, 
niekad nedirbo. Visos kitos 
yra darbininkes. Grass Lake, 
Alichigan, devynios moterys 
buvo vėl iszrinktos antram ter- 
misui, miesto valdžioje.

.Aloterys ypatingai domisi 
social e gerove ir taika. Jos pa
sekmingai pravedė paszelpos 
patarnavimus seniems, sergan- I items ir bedarbiams. Daug! 
moterų organizacijų Suvien. 
Valstybėse veikia del geresnes 
piliety bes ir geresnes valdymo j 
tvarkos. “League of Women 
Voters,” tautine bepartyvisz- 
ka organizacija, insteigta 1920 
metuose., ragina “kiekviena 
pilieti užimantis savo val
džia. “Sziandien turi 600 sky
rių ir 83,000 nariu. “AVomen’s 
Action Committee for Lasting 
Peace” nori suvienyti Ameri
kietes kad jos remtu “Suvien. 
Valstybių dalyva.vima tarp
tautinėse pastangose sutverti 
taikos ir teisingumo pasauli 
pagal instatyma.”

Kitos dideles moterų organi
zacijos yra “General Federa
tion of Women’s Clubs, The 
American Association of Uni
versity Women ir National 
Federation of Business and 
Professional AVomen’s Clubs.” 
Abidvi didižules politines par
tijos turi organizuotas kuopu 
moterų: “AA’.omen’s National 
Democratic Club, Democratic 
Women’s National Council ir 
ir National Federation of AVo
men’s Republican Clubs. —C.

ANŪKAS

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo.

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

ve nusiszluoste.
— Negali, Pone, jaunas 

prie seno turetis. Senas ant 
vietos pasiliks, o jaunas insi- 
gales ir iszskris. Jau iszejo jis, 
mano Alotiejukas, galviju ga
nyti, o asz trobelėje pasilikau. 
Szirdi man baisiai maude, taii ■ .
tariau bobai: Tu pasilik, o asz 
in bažnyczia eisiu. Sziandien 
Aliszios Persimainymo: bene 
atsimainys ir mano sielvartas. 
Boba sniaųkroja kaž ka apie 
dar'ba, bet tesižinai, neklausiau 
einu, ir sztai kaip tik skambi
na, suskubsiu. Jaugi man ge
riau pritinka prie bažnyežios 
sėdėti, neg namie. Pasiskai- 
cziau sziandien apie deszimti 
panų; ir man labai jau laikas 
alyvos in liampa insipilti, kad 
paszauktas patamsyje neiszei- 
cziau. Tegul bus pagarbintas.

Senis Jovaraitis atsitolino, 
ir asz .supratau jo nuliūdima.

Ilgai žiurėjau in atsitolinan
ti. Pradėjo greieziau eiti, no
rėjo kuogreiezia usia nuneszti 
savo nubudima ten, kur per ke
lias deszimts metu visus savo 
rupesezius nesze, po szaltais 
bažnyczios skliaustais, priesz 
altorių.

Saule stebuklingai szviete, 
ant žoles, kaip aszaros, virpėjo 
rasos laszai, zyles ir žvirbliai 
keliu gainiojos, kregždes, kaip 
juodi žaibai szmuksejo ant 
vandens. Isz milžiniszku liepų 
vainiko kyszejo murai sodžiaus 
bažnytėlės, ant tėvo augszto 
bokszto tada spindėjo kryžius, 
o balsas plauke ramiu tyliu 
oru. Toli pamiszkeje ganėsi 
galviju banda, prižiūrima krū
veles berniuku, tarp j u ir AIo- 
tiejukas buvo.

Jovaraitis keletą kartu in 
miszka atsigręžę, sustojo Ir 
peržegnojo orą.

— Te laimina tave Dievas, 
anūkėli mano, tarė — o asz 
vienas beeisiu in bažnyczia, 
nes, rods tebeturiu tave, o ne
beturiu isztikro. Likau pats 
vienas kaip žvirblis ant stogo.

— GALAS —

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis vyras. 
Smakas ir Nikitas. 61 pus; 15c.

No. 142 Trys istorijos apie 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo- 
lei Alateuszo Jerubausko, Osie- 
czna.. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae- 
jusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa- 
szaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu. 15c.

No. 146 Dvi istorijos apie 
Auka Nihilistu, Stebuklas ku- 
czios nakti. 61 puslapiu. 15c.

No. 148 Dvi istorijos apie 
Joną ir Alena, Pavojinga klai
da. 45 puslapiu. 15c.

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, Kla
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
laiko moteres paslaptį. 61 pus. 
15 c.

No. 151 Penkios istorijos a- 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tanias, A7arg- 
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

No. 152 Trys istorijos apie 
Kajimas, Drūtas Petras, Nuo- 
galis. 62 puslapiu. 15c.

No, 153 Trys istorijos apie 
Gailuti, Du broliai, Alajoro 
duktė. 62 puslapiu. 15c.

No. 158 Keturios istorijos 
apie Kapitonas Stormfield 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma in balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž- 

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

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

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

iNo. 106 Penkios istorijos, 
apie: Gregorius, Isz numirusiu 
prisikėlė, Dorybe veda in lai
me, Szaltiszaiti, Debesėlis. 77 
puslapiu. 20c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinasi sekanti skaitymai: 
11a isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba, kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai' ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

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

No. 116 Istorija apie Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu
slapiu. 15c.

No. 119 Keturios istorijos
apie G aržia Haremo nevalu in- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant ne- 
muno. 58 puslapiu. 15c.

No. 123 Septynios istorijos 
apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

No. 126 Penkios istorijos a- 
pie Doras gyvenimas, Privers
ta linksmybe, Vargingo žmo
gaus sunu, Trys užkeiktos ka
raliaus dukterys, Jonukas ku
ris buvo protingesnis už savo 
poną. 61 puslapiu. 15c.

No. 128 Dvi istorijos apie 
Valdimieras ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15c.

No. 129 Keturios istorijos: 
Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Keliautoje! in Szventa žeme, 
Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz A^alenczijos, Ko- 
žnas daigias turi savo vieta, Ka 
pasakė katras paeziuotas. .76 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos apie 
Neužmokamas žiedas, ir apie 
Drūta Alsui. 62 puslapiu. 15c

No. 134 Dvi istorijos apie 
Baisi Žudinsta, apie Urlika- 
Razbaininka. 43 puslapiu. 15c.

No. 139 Trys istorijos apie 
Užpuolimas Totorių, Baltas 
Vaidulis, Atmokejimas kuni
go. 47 puslapiu. 15c.

No. 140 Keturios istorijos 
apie Alaža katiluka, Lietuvos 
skausmai, Alocziutes pasakoji- 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

dės ir kitus dangiszkus kimus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

No. 162 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus-. 10c.

No. 166 Trys istorijos apie 
Sūnūs Alalkiaus, Iszklausyta 
malda vargszo, Geras Aledejus. 
15c

No. 170 Asztuonios 'istori
jos apie Barbele, Alokytoja, 
Velniszkas tiltas, Auklėjimas 
sveiko ir serganezio kūdikio, 
Herodas boba. Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta tėvu, Per 
tamsybe in szvieša, Pasitaisias 
prasižengėlis, Duktė malkaker- 
czio. 121 puslapiu. 25c.

No. 171 Vieniolika puiku 
istorijų (su paveikslais), apie 
Džiaugsmas ir nuliūdimas tė
vu, Kalėdų vakaras, Isz Aky- 
vumo, Su Dievu, Grigo Kalė
dos, Kaip Vincas ingalejo pa- 
czia, Alailach, Paskutinei va
landoj, Slaptybe gimimo mu- 
misie Dievo musu jame atsigi- 
mimo, Alėtai Svarbiausiu atsi
tikimu, Nusiminimas seno jau
nikio, Suvirsz 100 pus. 25c.

No. 172'Dvi istorijos apie 
Duktė Atariu, Sruolis isz Lie
tuvos. 68 puslapiu. 15c.

No. 173 Trys istorijos apie 
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, Gudras Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap-

gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

Kitokios Knygos

No. 176 A-Be-Cela arba pra
džia. skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku vaiku. 15c.

No. 178 Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su pagelba kazirom. 10c.

No. 179 Tikriausia Bury- 
kla, sudėjo cigonka isz Egipto. 
Yra tai burykla del vyru ir mo
terų. 10c.

No. 180 Kvitu k ii y g u t e 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

No. 181 Kvitu k n y g u t e 
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudfetu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

No. 200 Eustakijuszas. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szczionybes. 128 puslapiu. 35c.

No. 189. Vaininkelis,. kata- 
likiszka maldų knygele, juodi 
popierinais apdarais, 302 pus
lapiu. 75c.

No. 186 Alažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga mal
dų knygele, pavesta visos Lie
tuvos Kataliku Jaunuomenei. 
Apdaryta in celluloid.444 pus
lapiu. $2.50.

No. 201 Istorija npie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas, apie Jezu Kristų. 
20c.

No. 202 Novena, Stebuklin
go Aledaliko Dievo Motinos 
Garbei. 10c.

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 10c

No. 191 Kanticzkos arba 
giesmių knyga, kietais apda
rais. $2.50.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurais naudin
gais padėjimais. 25c.

No. 195 Alaldele Arcibrost- 
vos Szvencziausio A^eido AUesz.
AIusu Jezuso Kristaus. 25c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
10c.

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabe musu iszga- 
nytojaus Jeruzolime. 5c.

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1949 m., 15 coliu plo- 
czio per 28^4 coliu ilgio. Po 
35c., arba 4 už $1.00.

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

katalogo, reikia paminėti tik 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Aloney-Order arba Erpress 
Aloney-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais. '

Visi Aloney Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 

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

SIENINIAI $ 

i KALENDORIAI | 
t 1949 M. $
* * 
i - $
t 15 coliu ploczio x 23% col. *
* ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 *
* Adresas: *
| SAULE PUBLISHING CO., * 
| MAHANOY CITY, PA. U.S.A. >

augszto.se
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M ANŪKAS ®®
“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Į^ARTA Liepos menesio die
na, po pietų, kad pirkia isz- 

tusztejo, kuone visi gyventojai 
pjautu iszejo, kieme po placziai 
iszsiszakojusia liqpia sėdėjo se
nelis ir anūkas. Senis gręžtos 
sukę, mažiukas bulves rinko, 
ir ta užsiėmimą pasznekesiu 
sau in vairine.

— Tu, Motiejuk, kalbėjo 
boezius, nors mažutis esi, dy
kas nesedek. Bulveles gražiai 
rink, didžiąsias in ta kreži 
mesk: žmonėms, tetai, momai 
senelei, seneliui. ,

— Ir seneliui?
— Ir tau.
— Motiejukui?

O kaip-gi. Užsidirbsi, 
rinkdamas, tai valgysi, o jei ne 
užsidirbsi, tai gausi per kakta 
ii* eisi gulti alkanas. Nakti či
gonai tau prisisapnuos.

Berniukas iszkeczia akytes.
— Bijau čigonu, tarė pus- 

verksmis.
— Neateis, tiktai bulveles 

rink. O ta didžiule kur padėsi?
— Czia seneli.

i

atima Pilkis; kad uores, tuoj 
kumszcziu kakton, ne szunims 
lakti, sakyk, teeinie szalin.

— Laukan!
— Taip, taip; taip sako 

szuniui. Asz nežinau, anukiuk, 
koks tu prie darbo busi, bet 
valgyti baisiai greitas. Kitas 
senas tiek neinveiks, kiek tu, 
vabalėli; tebūnie tau naudinga 
in sveikata. Augk, buk tvirtas, 
nes ūkininko esi vaikas, paga
lėti tau reikia. O pagalėjimas, 
tai turtas. Buvau ir asz. galin
gas, bet iszsigalejau, jau nebe- 
pagaliu, beklausau, kuomet 
Vieszpats Jėzus paszauks. 
Reiks eiti, ir eisiu jai tokia va
lia gailestingojo Vieszpaties 
Dievo.

Užsimanste gal apie ta toli
ma kelione, apie kuria tik ka 
kalbėjo, skubinai sukę grežtes, 
o lupas krutino, lig poterius 
kalbėdamas.

Isz to užsimastymo pažadi
no ji anūko verksmas.

— Pilkis, Pilkis fe! Szauke 
berniukas, duona, Pilkis duo-
na.

— Matai-gi sakiau, Pilkis 
szelmis. Pasiimk botagu ir pri- 
muszk ji gerai, pasiimk, jis ten 
ties pastoge guli.

Anūkas jau mokėjo truputi 
vaikszczioti, triusino jau gana 
tol, jai kas ji už rankos vede; 
bet kad niekas nepadėjo, o rei
kėjo skubytis, priprastu budu 
ėjo isz vienos vietos kiton, t. y. 
vaikszcziojo sėdomis, ranka 
pasiremdamas.

Ir dabar labai skubinai pa 
szliauže prie pastoges; gal ne 
tiek Pilkio pabaustu už smailu 
gavima, kiek botago pagriebta 
kuris buvo maloniausis žaislas.

Kiek trukus, linksmas tri- 
jumfuodamas, duona jau už- 
mirszes ir. Pilki, gryžo su savo 
turtu, palikdamas paskui save 
kiemelio smėlyje placzia vaga.

— Primuszk ji gerai, labai 
gerai! Szauke senis.

— Anūkas szliaužia ant 
sziuni, kuris tingi nors szalin 
pasitraukti; ramiai sau patvo
ryje gulėdamas, baigia atimta 
smalinga graužti.

* * *
Priėjau prie Martyno ir pa

sveikinau senovės budu.
— Per amžių amžius. Amen, 

aiszkiai atsake.
— Tiktai pats vienas?
— Juk gi rugiapjūte: isz

ejo keturiese. Samdinys ber-

Raumeningas
Ir Petingas

— Taip, senelis ūkininkas, 
senelis žmogus, seneliui didele 
bulve, tau didele, o cziukutei 
mažute, nes cziukute gyvulys.

— Gyvulys cziukute, ciu- 
ciu-ciu. Ciu-fe.

— Regi Motiejeli, ir pame
lavai, cziuka-ne fe. Ji, nors 
gyvulys, bet naudingas. Ūki
ninkas szeria, augina, peni; at
važiuoja mėsininkas, toksai 
drūtas, nusipenejas, atsinesza 
ęzeresla vario, popierių, sidab
ro, padeda ant stalo, o senelis 
sako: mažoka, mažoka; mėsi
ninkas dar dėlioja, kol senelis 
nepasakys: gana. Mėsininkas 
pasiims czuikute ant ratu, o se
nelis pinigus subrauks, suskai
tys, in ruba suvynios, skrynion 
padės, padekavos Dievuliui už 
visa gera, ir vėl maža cziukute 
peni, kad butu mėsininku. Tu, 
Motejeli, ant gyvulėlio nesa
kyk fe — jis ne'fe!

— O bube fe?
— O, tausszk, netauszkes. 

Bube caca, karvyte mylimas 
galvijelis. Musu karvycziu 
tris: juodoji viena, raudoji lau
koji antra, margoji treczia, da 
telyczyte, dar jaueziukas.

— Jaueziukas caca.
—• Jaueziukas paūgės, jun

ga trauks, ars, o karvytes pie
no duoda. Geras pienas, senele 
su motina sviesto prisuks, su 
relių pridirbs, nunesz miestan, 
parduos, pinigėliu parnesz, 
daug pinigėliu, daug.

Anukiukas klausė labai aty-I
džiai, nors visoko nepermano, 
ir nuolat visai netaiku savo in- 
spejimais kalbon kiszas.

— Pilkis caca, o, caca Pil
kis!

— Pilkis szelmis, pasileidė
lis Pilkis, veltedis, tinginys, 
tik duonai esti ir pavenioje gu
lėti. Ant uodegos kas jam už
mins, ir tai nesulos, toks tai ca
ca tavo Pilkis. Sukis, rink, kad 
gana butu vakarienai ir cziu- 
kutems; priesz vakaryje lau
kan eisiva, grežteles jiems nu- 
nesziva, tėtis pėdelius risz. Ru
giu sziemet gailestingais Die
vulis davė, bus duonos. O gal 
tau duonos duoti?

— Duoti, seneli. ■
— O pieno ?
— Duoti pieno.
Senelis atsikėlė,, inejo pir- 

kion, isznesze pieno puodeli ir 
duonos abyszalele.

— Sze-gi tau, valgyk, tene- 

j nas, s u mis, suniene ir mano 
! moteris. Da baisiai vikri boba, 
, nors, jau senei per kapa metu 
perszliauže. Asz tai jau ndbe- 
tinku, tai czia su anuku sau sė
džiu. Asz grežtes suku, o jisai

BALTRUVIENE

Dvideszimts dvieju metu 
amžiaus Steve Reeves, isz 
Calif ornij os parodo savo 
r a u m e n i us ir didžiuojasi 
kad jis yra toks petingas ir 
raumeningas. Jis buvo pa
skelbtas kaipo drueziausias 
ir petingiausias žmogus ant 
viso svieto.

Szenadoro mieste, I 
Vienas sportelis pas vienus 

atsibastė, 
Mat, labai drausu buvo, 
Prie bobelių prisigavo, 

Pradėjo per drąsini pliovoti, 
Bobeles per drąsiai pliovoti, 

Duris atidarė, ir kaip 
szuni iszvare, 

Tai ir gerai padare.❖
In viena miestą pribuvau, 

In bažnyczai nuėjau,
Ba maitele zvanijo, 

Ir man atkalbet ražanezio 
pašino re jo.

Inejau in bažnytėlė, 
In lonkele insedau,

Sztai, pradėjo rinktis 
moteriukes,

O insipuszina kaip 
misiukes.

Szilkai sznabžda, 
Žiedai blizga,

Skrybėlės ne vienokios, 
Tik visokios, suvartytos, 
Viskas negerai ir gražu, 

Nieko sakyti negaliu. 
Kad ti£ ne raugalai, 

Tiejei gardus kvepalai.
Kaip misiukes inszilo, 
Didele stiukas pakylo!
Lig kopūstu raugulas, 

Ar kitokis galas!
Kožna isz nobažnumo 

dūsauja,
O isz burnos pokos guzutes 

garuoja.
Vienas vyrelis susimylėjo, 

Langus atydarinejo, 
Ta syk gerasis vėjelis 

biski prapute, 
Ir biauria stiuką isztrauke!

Mergaites, kaip panaites, 
Lonkosia sėdėjo, 

Viena kitai sznabždejo.
Norints jaunos, 

Bet veidelai suvytia, 
Rodos isz dideles ligos 

iszsirytia, 
O-gi szirdeles ka paregėjau?

Kitu kartu daugiau pasakysiu, 
O dabar ant tos intencijos, 
Dabar poterėli sukalbėsiu, 

Kad Dievulis visiems duotu, 
Sveikatos ir ilgio pagyvenimo!* * *

Dabar laikas paezeduma 
užlaikyti,

Ir manes klausyti, 
Sziandien kas pinigu turi, 

Be laimes sau tuni.
Gero ne bus suvisu, 

Žmonių visur daug pribuna, 
Kitur darbas lengvesis, 
Bet maistas brangesnis, 

Žmonelei gražiai apsieina, 
Ant laukiniu neiszeina, 
Valkelei laikosi tėvu,

Ne bego taip in platu svietą. 
Tai bus sziandien gana,
Ba Taradaika szauke, 

Badai alaus turi,
Reike atsigerti, 
Tai Gud Bai!

bulves renka.
— Moka?
— O, o. Baisiai pajamblus 

vaikelis ir gudrus, ka jam pa
sakysi, viską supranta; paguo
džia mane ir taip priprato, kad 
greieziau in mane eina, negu in 
motina. Daugiau tai su mani
mi ir esti. Anieji dirbti iszei- 
o mudu sau szeimininkaujava 
trobelėje. Tikrai Vieszpats 
Dievas mano senatvei paguosti 
szita kūdiki atsiuntė, nes vie
nam pakyrėtu, o dviese links
miau. Ateis szventas Nedeldie- 
nis, popiet, isz bažnyczios su- 
gryžes einu su juo ant pievos, 
atsigulu paunksnyje, jis prie 
manės. Pradedame saviszkai 
szneketi, kol manes miegas ne
apims, jo neapims — apsnusi- 
va. Asz senas, budriai miegu, 
tik pajudės, jau pakirdęs esu, 
bet apsimetu tebemiegas. Jis 
mane už rankoves traukia: se
neli. Asz nieko. Tai matai Ta- 
mista, toks gudrus; nieko nebi
jo, neverkia, bet tiesiai man in 
akis, pirsztais pleszia ir žiuri. 
Asz nesiduodu, jis savo; atsi
merkiu, jis juokias. Džiaugias, 
kad senelis žiuri.

Pavakaryje nusivilko abu
du su anuku laukan. Senelis 
neszdanias keliolika grežeziu 
ant peczio, turėjo Motiejeli už 
rankos, o tasai smulkiais zings 
neliais tursino szalip.

Ir berniukas eme dalyvauti 
rugiapjuteje, mažom savo ran
kelėm stengės nupjautus javus 
imti. Santykia tarp senelio ir 
anūko darėsi vis tvirtesni; vai- 
kiuksztis augo ir rodėsi, kaip 
meszkiukas. Pilna jo veideli 
dabino dideles žydrios akis ant 
kaktos krito minkszti plaukai, 
szviesus kaip linai. Trijų me
tu sulaukės, anūkas patsai vie
nas ganė jauezinka, tiesa, pri- 
riszta ant szniuro, varinėjo žą
sis ir parszelius, o in arklius 
net jam akis blizgėjo. Didžiau- 
sis džiaugsmas buvo, kai sene
lis sodino ant seno ramaus kui
no, vesdamas ji girdytu neto
liese in upele. Tuomet anūkas 
juokėsi skardžiu balsu, rėkavo 
isz džiaugsmo, rankom mojavo, 
neklausydamas senelio perser- 
ginejimu, jog arkliu niekados 
nereikia perlabai tikėti.

Bet kas-gi kūdikystėje neti
ki?

Vaikiukui augant, senelis vis 
laibiau prie jo riszesi; galėjo su 
juo kalbėtis, apsikeisti minti
mis, saviszkai ir mokyti.

Dvieju vyriausiu dalyku mo
ke Motiejeli: religijos ir ūkio. 
Pirmosios senis tarėsi laibai 
mokytas esąs. Žmogus jis buvo 
tvirto tikėjimo, to tikėjimo, 
kuris, pagal Szventraszti, kal
nus kiloja: atydžiai klausyda
mas pamokslu skaitydamas 
maldingas knygas, jis tikrai ži
nojo szventraszti ir didžiuosius 
religijos dalykus, bet juos savo 
kalba ir savotiszkai aiszkino. 
Mokytasi paprastai žiema pir
kioje prie krosnies, o vasara 
ant kalnelio už tilto. Eilios ne
silaiko jokios; bet kas davė 
progos ka nors apsakyti:

Anūkas klausė pasakojimu 
ir darėsi rimtesnis, negu jo am
žiaus. Senelis jam knygas rai
des rode ir net kreidų ant sta
lo raszymo paslaptis aiszkino. 
Patsai nelabai sugebėdamas, li
terų kreivuma verte ant pras
tu akiniu, taipogi ant mušiu, 
kurios svarbiausioje valandoje 
ant pirsztu leidosi.

— Regi, Motiejeli, tiems 
krivuliams statyti reikia liuo- 
sos galvos ir geru akiu ir leng
vu pirsztu, o czia, sztai karvai
te susirgo, asz ir nebeturiu gal

Nuo 1887 Tukstancziai Naudojo 
szi Garsu Skilvio Tonika Medici
na Kovojant su Užkietėjimu ir Jo 
Skaudėjimo!

Senesnieji žmones isz patyrimo žino greita szvelnia 
veikimą “Trinerio Kartaus Vyno. Jie žino kad szi 
moksliszka sujungimas paezios Gamtos szaknu, au
galu ir botanikalu, tuoj imasi darbo iszjudinti užsi- 
kimszusias žarnas ir taip paliuosuoja' galvos skaudė
jimus, nervingumą, suirusi skilvi, nevirszkinima, ga- 
sus ir iszputima, taipgi nemige ir stoka apetito, kai 
szios negeroves paeina nuo užkietėjimo. Nereikalin
ga kentėti be reikalo,' nereikia naudoti asztriu vidu
riu valytojų ar liuosuotoju. Tik gaukit sziandien 
lai jo skanus, užkietejima liuosuo-

vos, nes galvoju, kokiu vaistu 
jai duoti. Akinius kaž-kas man 
bažnyczioje apkeito, ir tikrai I 
boba, o nuo moteriszkuju akiu 
vyriškosioms juk netinka; apie: 
lengvumą pirsztu jau ir nebe- 
kalbu, nes man visiszkai sugru
bo ir sustingo. Tai jau mokyk
loje tave ano raszymo iszmo- 
kys, o su manimi kad nors kaip 
“skaitykle” iszeitumei ir V. 
Dieva garbinti moketumei.

Žiema po szveneziu “berne
lius” giedodavo, kuriu senelis 
didele daugybe atmintinai mo
kėjo. Virpąs, bet skardus se
nuolio balsas jungėsi su vaiko 
diskantu.

Nedeldieniui atėjus, boezius 
su anuku isz pat ryto in bažny- 
czia trauke. Netolima tai ke
lione, vis dėlto pusmyle; anū
kas nesze senelio knyga, ir aki
nius juodojo inmauteje. Jie 
daugiau graznai, negu del nau
dai reikalingi buvo, nes Jova-

Rado Ramybe

Kunigaiksztis Folke Ber
nadotte buvo paskirtas kai
po tarpininkas ir taikinin- 
kas tarp Žydu ir Arabu Szv. 
Žemeje. Jis savo darba ge
rai ir sanžiningai vede, 
stengdamas Arabus su Žy
dais sutaikinti. Ir jam jau 
kelis sykius buvo gerai pasi
sekė tuos karsztuolius sutai
kinti. Bet vis ne ilgam.

Kunigaiksztis Bernadotte 
jau mate kad nieko gero ne
bus ir neiszeis isz visu tu po
kalbiu ir posėdžiu kuriuose 
buyo stengiamasi sutverti 
kokia nors tvarka ir taika 
tarp Arabu ir Žydu. Jis vie
na vakara surasze ilga rasz- 
ta, kuriame jis Anglijai ir 
Amerikai paaiszkino kad to
je Szventoje Žemeje jokiu 
budu negalima ingyvendin-

bonka Triner’s ir
antis veiksnys pradeda jumyse savo darba. (Pastaba: 
Jei negalite gauti Triner’s savo artimoje krautuvėj, 
atsiusk $1.50, su tos krautuves adresu mums: Jos. 
Triner Corp., 4053 W. Fillmore, Chicago, ir jums . 
tuoj bus pasiusta didele 18 oz. bonka Trinerio, apmo
kėtu pasztu.).

Triner’sBHterWine
raitis atmintinai mokėjo visas 
savo knygos maldas ir perge- 
rai galėjo be jos apsieiti; tiktai 
bažnyczios privaizdos sąnariui 
ir vyresniajam Brolijos sąna
riui kaip ir nepritiktu isz at
minties melstis. Bent taip Jo- 
varaitis mane.

0

Boezius sėdosi in klaupka, 
anūkas bego in zokristija, vil
kosi balta komžele ir su kitais 
berniukais ėjo Miszion tarnau
tu. Isz pradžios tik taip sau 
padėjo, bet vaikiai iszmokes 
ministranturo, buvo prileidžia
mas prie varpelio, prie padavi
mo ampulių, turibuliaus; mi- 
szolo tik neliete, nes permažas 
būdamas, negalėjo lengvai to
kios sunkenybes nuo altoriaus 
nuimti.

Jovaraicziui szirdis krutinė
ję augo, kai regėjo Motiejuką 
procesijoje su komža ii' raudo
na pelerina pirma kunigo žen-

• , . ... » giant ir su mnirtimu skambi-

ti taikos ir tvarkos gražumu. 
Jis nuosekliai ir nuodugniai 
visa ta klausima iszaiszkino 
ir patarė kad tenai reikia 
tuoj aus pasiunsti ginkluotus 
kareivius, kurie apsaugotu 
nors delegatu ir atstovu gy
vybes. Už dvieju dienu nuo 
nuo to vakaro, jis buvo nu
žudytas! Ji nužudė patys 
Žydai, del kuriu jis buvo 
taip pasiszventes. Patys Žy
dai pasigyrė kad jie labai 
dideli ir gera darba nuveikė, 
nužudydami ta Tautu4 San- 
jungos pasiuntini.

Dabar visi krasztai priima 
ta mirusio Kunigaikszczio 
Folke Bernadotte patarima. 
Bet gaila, kad žmogus turėjo 
mirti, pirm negu kiti suprato 
ar invertino jo asmenybe. 

nant. Dekavojo Dievui, kad to
kios paguodos sulaukti leidę.

-Metai jau, kaip su Jovarai- 
Iziu besusitikau; paseno da la
biau, pasilinke, kaip neregimos 
nasztos prislėgtas, prarado 
upa, sunku Ibuvo bepažinti. .

Buvo sziokia diena, vasaros 
rytas. Senuolis su knyga ran
koje in bažnytkiemi szlepsejo.

— Tegul bus pagarbintas!
— Ant amžių.
— Kur Dievas nesza?
— In savo namus. Misziu 

einu.
— Ar sveiki beesate?
— Užmokėk, Vieszpatie! 

Kaip senas, sveikuoju, laukiu.
— Ko ?
— Kad Dievas paszauks.
—. Kaž koks nuliūdęs esi.
— Juk-gi pasakyta psal

mėje: “Liūdna mano duszia 
lig mireziai, sudžiūvau, kaip 
szienas, ir tapau vienas pats, 
kaip žvirblis ant stogo.”

Prie tu žodžiu sunkiai atsi
duso.

— Tamstai ka nors sopa?
— Ne, pone.
— Neturi kokio susigrauži

mo?
— 0 koki-gi? Duonos, Die

vui dėkui, yra, vaikai geri, lau
kai derlus, priepuoliai aplen
kia. ,

— Vienok taip atrodai, kaip 
kad Tamstai kas labai nemalo
naus butu atsitikę. Pasisaky
kite atvirai.

— Tai-gi sakau, Pone, kad 
nieko.

— Ar sveikas gi Tamstos 
anūkas?

— Motiejukas.
— Taip.
— Auga, Pone, sveikas; 

paaugo berniukas, jau asztun- 
tus metus pradėjo.

— Ir vis prie jusu laikosi, 
kaip seniau? Vis toks malo
nus?

Senis atsiduso ir akis ranko-
[Tasa Ant 2 Puslapio]
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ISTORIJEapie na iS!
------------------- iszo iszlins, Al
yva in virsiu 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
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15#.
Saule Pub. Co., Mahanoy Citjj
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Žinios Vietines
— Utarninke pripuola Szv. 

Vilfrido, taipgi ta diena yra 
Amerikos Szvente, Kolumbo 
Diena.

— John Gulick isz miesto, 
likos sužeistas in ranka laike 
dar'bo Mahanoy City kasyklo
se.

— Gerai žinomas del dau
geliams miesto gyventojams, 
b.uvusis senas biznierius, An
tanas Mockaitis, kuris gyveno 
Mahanojuje apie 40 metu at
gal, numirė Ketverge, savo na
muose Harvey’s Lake, arti 
Wilkes-Barre. Velionis taipgi 
kitados gyveno Readinge ir 
Luzerne miestuose. Gimė Lie
tuvoje. Jo pati mirė kelata 
metu' atgal. Prigulėjo prie 
Szventos Onos parapijos Lu
zerne. Paliko viena duktere 
ponia Irena Betz isz Luzerne, 
taipgi daug giminiu. Laidotu
ves invyko Panedelyje su apie- 
gomis Szv. Onos bažnyczioje 9 
valanda ryte, ir palaidotas in 
parapijos kapines. Amžina 
atilsi!

r— Seredoj Szvento Edvar
do, taipgi Žydu szvente “Yom 
Kippur.”

•— Stephen Homa, 60 metu 
amžiaus angliakasis, nuo 527 
W. Pine Ulyczios, krito negy
vas Mahanoy City maino'se, 
Petnyczioj apie 7:40 valanda 
vakare. Velionis gimė Slova
kijoje, atvyko in czionais bū
damas da jaunas vyrukas. Pri
gulėjo prie Szv. Marijos Slavo- 
ku parapijos ir Szv. Jono drau
gijos. Paliko paczia, 4 sūnūs 
3 dukterys, savo tęva ir viena 
broli. Graboriai Oravitz lai
dos.

— Ketverge Szvento Ka- 
listo.

— Nedelioje, 11-ta valanda 
Tyte Szvento Juozapo bažny
czioje, Kunigas K. Rakauskas 
suriszo mazgu moterystes, pa
nele Adela, duktė pons. Kazi
mieru Tininu, nuo 528 W. Ma
hanoy Avė., įsu p. John Blum, 
sunns pons. Frank Blum, nuo 
700 E. Market JJly. Po suri- 
szimui jaunavedžiu Kun. K. 
Rakauskas atlaike Szv. Mi- 
szias. Panele Terese Paserps- 
kiute atgrajino Szv. Miszias ir 
taipgi pagiedojo kėlės solos, 
po tam svodbinis pulkas nusi
davė in Szv. Marijos Rusnaku 
svetaine, W. Pine Uly., ant 
skaniu pietų ir pasilinksmini
mo. Svotai buvo ponia J. De- 
reszkevicziene isz Minersvilles 
ir Juozapas Tininas, brolis 
nuotakos. Jauna porele iszke- 
liavo in Kanada, Niagara Falls 
ir New Yorka. Jaunavedžiai 
apsigyvenąs pas tėvus nuota
kos, 528 W. Mahanoy Avė. 
Linkime porelei laimes, giliu
ko ir geros sveikatos ir meilin
gos sutaikos gyvenime.

—• Laisnus del apsivedimo 
iszeme: Florence Yanonis ir 
Jonas Bernauskas isz Shena- 
doro. Wanda T. Andrefsky 
isz Barnesville ir Pranciszkus 
E. Kenauskas, nuo 601 W. 

( Maple Uly., mieste.
— Utarninke pripuola Ko

lumbo Diena. Bankai szvens 
ta diena.

— Nedelioje apie 3:40 va
landa ryte, numirė namie, ge
rai žinoma sena gyventoja, po
nia Viktorija Pangoniene, nuo 
615 W. Mahanoy Avė., sirgda
ma koki tai laika. Velione hu- 

, vo gimus Lietuvoje, ir pergy
veno czionais apie 60 metus.

Prigulėjo prie Szvento Juoza
po parapijos, ir bažnytiniu 
moterų draugijų. Josios vy
ras Feliksas numirė apie 12 
metu atgal, o sūnūs Vincas 
Gruodžio 25-ta diena 1946 m. 
Paliko dideliame nuliudime 
sunu Antana, mieste ir dukte
re Magdalena, pati Jono Moc- 
keviczio, isz Baltimore, Md., 
deszimts anuku ir anūkes taip
gi po-anuke Rožyte Czeskiute 
mieste. Laidotuves invykes 
Seredoj, su Szv. Misziomis Szv. 
Juozapo bažnyczioje 9-ta va
landa ryte ir kūnas bus palai
dotas in parapijos kapines. 
Grabelius H. Waters laidos.

— Panedeli ryta apie 5-ta 
valanda, ugninis signolas li
kos paleistas isz bakso 3-4. Ug- 
nagesiai pribuvo, bet ugnes 
nebuvo.

VAGIS SUGAUTAS ANGLIJOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vartojęs savo veidą uždengti, 
kai jis ta saliuninka apvogė. 
Jie taipgi rado vokiszka revol
veri tame automobilyje.

Vagis Harry Ambler pasi- 
aiszkino policijantams, kad jis 
sumanė ta saliuninka apvogti, 
nes jam reikėjo pinigu skolas 
apsimokėti. Jis buvo skolingas 
už savo automobiliu, kuri jis 
buvo nusipirkęs ant iszmokes- 
czio. Jis taipgi nusiskundė 
kad jis buvo ligoninei skolin
gas del savo žmonos kuri pa
gimdė tenai kūdiki szeszios 
sanvaites atgal.

Girardville, Pa. — Szvento 
Vardo Draugija turėjo savo 
menesiui mitinga ir pasikal
bėjo apie rengimą Baliu, kuris 
bus laikomas Lapkriczio 
(Nov.) septinta diena. Klebo
nas, Kunigas Mykolas Dau
mantas prasze visu Szvento 
Vardo Draugijos nariu stoti in 
talka del ateinanczfo Bazaro, 
kuris rengiamas del paskuti
nius Nedėlios szio menesio.

Hazleton, Pa. — Apylinkių 
parapijiu Sodalietes isz Maha
noy City, Shenandoah, Tama
qua, Girardville, Hazleton ir 
New Philadelphia suvažiavo in 
Hazletona Nedelioj popieti; 
ant susirinkimo. Hazletono So
dalietes labai gražiai viesznias 
priėmė ir pavaiszino. Kunigas 
Stasys Nanarta isz SS. Petro 
ir Povilo parapijos atidarė su
sirinkimą su malda, ir pareisz- 
ke kad visiems jiems garbe pri
imti vieszniąs Sodalietes. So
dalietes nutarė laikyti maža 
vakarėli Panedeli Spalio (Oct.) 
18-ta diena. Shenadorio Soda
lietes isz Szv. Jurgio parapijos 
priims visas apylinkes parapi
jų Sodaliecziu virszininkes, ir 
prižada visoms labai gražu va
karėli.

Sekantieji isz Mahanoy City 
dalyvavo tame susirinkime: 
Paneles: Florence Szimkiute, 
Florence Kralikiute, Eleanora 
Boczkauskiute ir Lorraine 
Olliniute.

ISZSIKRAUSTO ISZ
VLADIVOSTOK

BROOKLYN, N. Y. — BA- 
LF Seimasi invyks 1948 m. Spa
lio (Oct.) 15-16 d. d., Hotel 
Morrison, Chicago, Ill.

Spalio 15 d., 9 vai., ryto in
vyks BALF Direktorių posė
dis. Spalio 15 d., 2 vai., p. p. 
pradedamas BALF Seimas. 
Spalio 16 d., Seimo sesijos pra
dedamoji 9 vai., ryto. Spalio 16 
d., 8 vai. vak., iszkilmingas 
bankietas lietuviu tautos drau
gui Kardinolui Samuel Stritch, 
Chicago's Arkivyskupui, pa
gerbti. Bankiete dalyvaus Illi
nois valst., Gubernatorius 
Green, Chicago mayoras Kelly 
ir kiti aukszti svecziai.

Szis Seimas bus ypatingas 
tuo, kad jame bus sprendžia
mi paszelpos, imigracijos ir 
apgyvenimo reikalai. Dalyvau
dami Seime tikrai atliksite kil
nu darba. Visi, kas galite, esate 
nuoszirdžiai kviecziami sziame 
Seime dalyvauti.

— Kun Dr. J. B. Konczius, 
BALF Pirmininkas.

MOSKVA. — Scott Lyon, 
Amerikos Bendrinis Konsulas 
Vladivostoke uždare Amerikos 
Konsulato kambarius, ofisus, 
sulyg Sovietu valdžios parei
kalavimu. Jis su savo žmona 
ka tik buvo tenai atvažiavę ir 
dar nebuvo speje nei apsigy
venti, kai atėjo praneszimas 
isz Washingtono kad jis turi 
gryžti.

Jis su savo žmona ir visu sa
vo sztabu iszvažiavo stacziai 
in Moskva, kur jis lauke kito 
paskyrimo ar praneszimo kad 
jis turi gryžti in Amerika.

Szitas Konsulato ofisas bu
vo uždarytas, kai Amerika pa
reikalavo kad Sovietu Konsu
las Lomakin butu atszauktas 
in Rusija, nes jis Amerikoje 
yra nepageidaujamas žmogus. 
Rusijos valdžia, nenorėdama 
nusileisti, uždare savo Konsu
latu ofisus Amerikoje ir parei
kalavo kad Amerika savo Kon
sulatą uždarytu Vladivostok 
uoste.

Visas szitas viens kitam at- 
kerszinimas ir nepasidavimas 
ir nepasidavimas iszkilo, kai 
ta Ruske mokytoja, Kasenkina 
iszszoko isz Sovietu Konsula
to lango ir pasisakė kad ji te
nai buvo laikoma nelaisvėje, ir 
kad ji nenori ir bijosi gryžti at
gal in Rusija.

Istorija apie “AMŽINA ŽY 
DA.” Jo kelione po svietą ii 
iiudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule Publishing Co.,
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PLATINKI!!

Jacquee Duclos, Prancū
zijos Komunistu Partijos 
Prezidentas linksmai szyp- 
sosi, kai laikrasztininkai ji 
sutiko prie Elysee palociaus, 
kai jis su savo Komunistais 
nuvertė valdžia ir visa tvar
ka Prancūzijoje suardė. Ko
munistai labai daug jiegos 
ir intakos turi Prancūzijoje, 
kur jie visomis galiomis 
stengiasi žmones subuntavo- 
ti.

MINISTERIS 
INTARIA RUSIJA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Berlyno. O Amerika su Anglija 
gali tuos Rusijos delegatus nu- 
tildinti, nes Tautu Sanjungos 
konstitucija ingalioja kitas 
tautas sulaikyti tauta kuri 
gresina kariauti ar kuri taika 
ardo. Czia gali būti susikirti
mas, isz kurio mažai gero bu
tu.

STRAIKININKAI
METO AKMENIUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

fabrikus. Policija sako kad 
straikininkai isz CIO ir isz 
AFL uniju pradėjo akmenimis 
daužyti automobiliu, kuriame 
važiavo vienas darbininkas.

Apie penki szimtai straiki- 
ninku stengėsi kitu sustabdyti 
kai jie ėjo in darba. Jie stengė
si apversti viena inžina ir au
tomobilius daužė akmenimis. 
Policija visus juos iszskirste.

Sukilimai ir maisztas prasi
dėjo kai Richfield fabrikantai 
paskelbė kad j u fabrikai atsi
daro ir dirbs kaip ir dirbo. 
Kompanija buvo iszsiuntus 
laiszkus darbininku vadams, 
sakydama kad jeigu darbinin
kai nesugrysz, tai kiti j u vie
tas užims. Isz to ir kilo visi tie 
susikirtimai.

DRAUGAS
_LEWISAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

per straikas, tai keli musu 
skaitytojai baisiai užpyko, sa
kydami kad meš Lewisa už dy
ka szmeižiame. Bet iszejo iki 
zet, taip kaip mes raszeme!

Lewisas jau valdo mainieriu 
unija teveik dvįdęsznnts asz- 
tuoni metai; unija turi savo iž
de tarp $10,000,000 ir $13,000- 
000. (Sunku tikrai pasakyti 
nes patys mainieriai tos unijos 
nariai nežino, nes tos knygos 
yra uždarytos). Per tiek metu 
ir su tiek pinigu jis mainie- 
riams neparupino, nepastatė 
nei vienos ligonines, ar kad ir 
mažiausios vietos, kur mainie
riai galėtu gauti gydytoju 
priežiūra. Jis butu galejes apie 
penkios deszimts tokiu prie
žiūrų pastatyti su tais $500,000 
kuriuos ji spaaukojo Demokra
tu Partijai, kai jis norėjo kad 
jis butu iszrinktas Vice-Prezi- 
dentas tos partijos, 1932 me
tuose. Tai negalima sakyti, kad 
Lewisas ir unija neturi pinigu 
pasistatyti sau ligonines ir ki
tokias priežiūras savo mainie- 
riams.

Po teisybei, tik viena kuopa 
turi viena maža ligonine, West 
Frankfort, Illinois; bet ir szita 
buvo parūpinta ne per unijos 
centra ar per Lewisa, bet ta 
kuopa, per rinkliavas, kolektas 
su savo pinigais sau pasirūpino 
ta maža ligonine savo mainie- 
riams.

Bet, pažiūrėkime kaip Le
wisas prisilygins prie kitu uni
ju: Maža CIO unija in St. Louis 
kuri turi tik apie szeszis tuks- 
tanczius nariu turi sau pasirū
pinus geriausia ligonine, kur 
daktarams ta unija moka nuo 
deszimts tukstancziu ligi dvi
deszimts keturiu tukstancziu 
in metus, kad tie daktarai pri
žiūrėtu ir aprūpintu tos unijos 
darbininkus.

Vyriszku drabužiu fabriku

unija turi ligonine už visa mili
joną doleriu. Moteriszku dra
bužiu fabriku unija turi savo 
ligonines, savo priežiūros vie
tas po visus miestus.

Dabar, jau po dvideszimts 
asztuoniu metu mes iszgirsta- 
me kad viena moteriszke, Jo
sephine Roach, Mainieriu Pa
szelpos Fundo Virszininke kal
ba apie priežiūra mainieriams 
nuo lopszio iki grabo. Bet vis
kas dabar turi būti rengiama ir 
statoma isz pat pradžios. Kur 
visa tai buvo mainieriams, kai 
kitos unijos taip rūpestingai 
prižiūrėjo savo darbininkus?

Raportas szito Mainieriu Pa
szelpos Fondo parodo, kad be
veik visiszkai nėra vietų kur 
mainieriai galėtu kreiptis kai 
jie suserga ar kai jie būva su
žeisti. O daug mažesniu mainu 
miesteliu neturi nei daktaro 
mainieriams.

O Lewisas ima apie septynis 
szimtus doleriu ant sanvaites, 
apart iszlaidu, kurios yra apart 
apmokamos. Ir dabar Lewisas 
pataria kad mainieriams duok
les butu padvigubintos. Reisz- 
kia mainieriai turės mokėti 
apie trisdeszimts doleriu ant 
metu in unija, nežiūrint ar jie 
visas dienas dirbs ar ne. Jeigu 
mainierys per visa menesi ne
dirbs, jis vistiek turės už ta 
menesi savo duokles užsimokė
ti. Mes dry štame paklausti: 
Kodėl tos didesnes duokles? Ar 
trylika milijonu dar negana? 
Ka jis darys su tais pinigais? 
Argi jau ne laikas ne tiek apie 
unija rūpintis, o nors biski 
tiems mainieriams padėti? 
Mainieriu darbas sunkus ir pa
vojingas. Jau mes gana tas 
mainu kompanijas kaltiname. 
Mes pripažystame kad kom
panijos kaltos ir kad jos mai- 
nierius anais laikais baisiai 
isznaudojo. Bet dabar laikas, 
kad ir ta mainieriu unija imtų
si ^avo nariais nors biski rupin 
tis. Tie unijos milijonai pa
prastam mainieriui visai nieko 
nereiszkia, jeigu jam nėra pa
rūpinta tinkamos ligonines, 
daktaru priežiūra ir unijos pa- 
szelpa.

Kitos unijos daug geriau rū
pinasi savo darbininkais; lai
kas kad ir mainieriu unija im
tųsi rūpintis mainieriais.

SZESZI MOKINIAI 
UŽMUSZTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Du kiti vyrukai kurie taipgi 

yra tos mokyklos futbolinin
kai buvo sužeisti. Jie dabar 
Vorginia miesto ligoninėje, 
kur daktarai sako kad jie la
bai pavojingai sužeisti. Mažai 
vilties ir jiemdviem yra.

Nelaime atsitiko po vidu- 
nakties, kai visi tie mokiniai 
gryžo isz Eveleth, kur buvo 
futboles rungtynes.

Policij antai sako kad tas 
automobilius prie užsisukimo 
vieszkelyje nulėkė nuo kelio, 
apie szimta mastu traukiesi ur
ve ir paskui apsivertė. Polici- 
jantai visa valanda dirbo kol 
galėjo tu mokiniu lavonus isz 
to laužo isztraukti.

Jeigu tas automobilius net 
per szimta mastu nuo vieszke- 
lio traukiesi pirm negu apsi
vertė ir sustojo, tai jau aiszkus 
dalykas kad tie mokiniai pa- 
szieliszkai greitai važiavo. Vi
sa Amerikos valdžia labai susi- 
rupinus kad tiek daug tokiu 
nelaimiu atsitinka ant musu 
vieszkeliu. Laikraszcziai ir ap- 
draudos kompanijos sako kad

Vaju Veda SOVIETAI GRASINA

Prezidentas Trumanas ne 
vien tik Republikonus pra 
keikia ir visiems prakalbas 
pyszkina, bet ir mažuosius 
prie saves traukiasi, kad j u 
tėvai už ji balsuotu.

Trumanas czia in Grinnell, 
Iowa ant ranku laiko mažu
te Katherine Melburn, pen
kių metu amžiaus mergaite 
ir priima isz jos javu pedeli, 
kuri ji jam padovanojo.

Prezidentas Harry Tru
manas labai nori susikirsti 
su Republikonu kandidatu 
Thomas Dewey ir ji puola 
isz visu kampu ir krasztu, 
bet Gubernatorius New 
York Miesto Dewey nėra 
toks durnas. Jis Trumanui 
stacziai nieko neatsako ir 
tyli, tikėdamasis kad Tru
manas taip besipuldamas 
pats save apsiszauks. Taip ir 
darosi dabar. Trumanas, no
rėdamas parodyti Republi
konu trukumus, tik dar aisz- 
kiau iszkelia savo partijos ir 
savo trukumus.

daugiausia nelaimiu atsitinka 
ant vieszkeliu kai jauni draivi- 
na automobilius. ♦

MOKYTOJOS
STRAIKUOJA

Negavo Mokėti Nuo 
Kovo Menesio

NEW PHILADELPHIA, 
PA. — Septynios mokytojos 
isz Blythe Township mokyklos 
paskelbė straikas ir neiszejo

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

si. Amerikiecziai tas bombas 
gaminasi ir mislina kad tik jie 
vieni taip daro. Jie klysta 
taip manydami.”

Paskui Vishinsky vėl suriko 
“Prezidentas Trumanas pasi
giria kad Amerika dabar turi 
daug geresnias sprogstanczias 
‘Atcm’ bombas negu ta kuri 
buvo paleista ant Japonu Hiro
shima. Reiszkia, Prezidentas 
Trumanas giriasi Amerikos 
pažangumu. Amerikos pažan
ga yra tokia, kad jie dabar gi
riasi kad jie su viena sprogs.-, 
tanczia bomba gali nugalabinti 
puse milijonu žmonių.”

Jis užsipuolė ant visu trijų 
Amerikos vadu, sakydamas: 
“Vienas vadas (Trumanas) 
sako kad Amerikos svarbiau
sias darbas isztobulinti ta 
sprogstanczia ‘Atom’ bomba; 
ir niekam jos neduoti; antras 
vadas (Dewey) sako, reikia 
gerai prižiūrėti kad nei vienas 
kitas krasztas neiszmoktu to
kios bombos pagaminti; tre- 
czias vadas (Lilienthal) sako 
kad Amerikiecziu pareiga ir 
dabar yra daug daugiau tokiu 
sprogstancziu bombų pagamin
ti. Czia j u garbe, czia j u pasi
didžiavimas; bet argi isz tik
rųjų ne didžiausia sarmata!”

Jis stacziai pasakė kad Ru
sija niekados nesutiks ant 
Amerikos patarimo kad butu 
sudaryta tarptautine komisija 
prižiūrėti ir tvarkyti tos 
sprogstanczios bombos gamin
imą, nes, jis sako, tokia komisi
ja butu Amerikiecziu tvarko
ma ir valdoma.

Pagrindinis skirtumas tarp 
Rusijos ir Amerikos ant szito 
klausimo yra kad Rusija nori 
kad szitos bombos gaminimas 
butu tuoj aus uždraustas, ir pa
skui visi galėtu pasitarti kaip 
jos gaminimą ateityje sutvar
kyti ir suvaldyti. Amerika ir 
kitos tautos nori kad kokia 
tvarka butu sudaryta, pirm ne
gu Amerika ta sprogstanczia 
bomba kitiems parodys ar pa
ves.

mokinti, už tai kad joms nėra 
užmokėta algos net nuo Kovo 
(Mar.) menesio. Kiekvienai 
mokytojai priguli apie keturio
lika szimtu doleriu .Jos sako 
jos neeis mokinti kol negaus 
savo algas, ir kol nebus joms 
užtikrinta kad nuo szio laiko 
jos gaus mokėti kas menesis.

Visi tie mokytojai ir moky
tojos, vietoj ėjus in mokykla 
mokinti, nuvažiavo in Harris- 
burga, pasikalbėti ir pasitarti 
su mokyklų virszininkais.

Blythe Township mokyklos 
virszininkas James B. Nash sa
ko kad mokykla del tu mokyto
ju nepribuvimo neužsidarys, 
nes tos mokytojos kurios ne- 
straikuoja visus vaikus steng
sis mokinti. Jis sako kad pini
gai del tu mokytoju algų tuo- 
jaus pribus ir visos jos gaus 
kiek tik joms priguli.

Czia klausimas ne tik del al
gų toms mokytojoms ir tiems 
mokytojams, bet yra taksu 
klausimas kuris dar nėra isz- 
risztas. Daug anglies kompani
jų nesutinka ant taksu ir dar 
kol kas nieko nemoka, ir už tai 
iždas tuszczias.

Visi vaikai tikėjosi kad 
jiems bus netikėta vakacija, 
kai tos mokytojos sustraikavo, 
bet visi nuliūdo ir net susirau-
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ke, kai dažinojo kad jie vistiek 
turi eiti in mokykla.
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