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Amerika Stos Už Iran
»

Isz Amerikos
BIZNIERIUS

NUŽUDYTAS

Saliuninkas Suimtas; 
Biznierius Politikierių

Draugas
-------- .

PHILADELPHIA, PA. — 
Hubert E. Madden, penkios de
szimts penkių metu amžiaus, 
turtingas biznierius, ir politi
kierius draugas buvo partrenk
tas ant žemes ir užspardytas 
ant smert.

Biski vėliau, policija pran- 
nesze, kad saliuninkas, kuris 
turi kliuba ant Chancellor uly- 
czios, netoli nuo Broad, buvo 
suimtas ir suaresztuotas. Trys 
svietkai, kurie mate tas peszty- 
nes sake kad jie pažinojo to biz
nieriaus užpuoliką James Com
ber. Policija jieszko dar dvie
ju svietku kurie viską mate. 
Vienas isz tu dvieju svietku ■
kuriu dabar policija jieszko bu
vo su abiem tais vyrais kai jie 
iszejo isz Moravian Kliubo bet 
jis pabėgo kai tiedu susipesze.

James Comber, to kliubo sa
vininkas, policijai pasiaiszkino 
kad jis visa diena priesz tai la- 
bai daug gere ir dabar negali 
atsiminti ka jis dare ar kas at
sitiko.

Svietkai kurie mate kai tie
du susikirto, sako kad saliunin
kas pirmiausia pastūmė ta biz
nierių, ir biznierius atsilygino 
pastumdamas ta saliuninka, 
paskui saliuninkas su savo pe
timi taip pastūmė ta biznierių, 
kad jis parpuolė, ir pirm negu 
jis galėjo atsikelti nuo žemes, 
tas saliuninkas dar kelis sykius 
jam spyrė paskui paliko ji ten 
prie ulyczios ir sugryžo in savo 
saliuna, kliuba. Saliuninkas, 
dabar teisinasi, kad jis nieko 
nežino ir nieko neatsimena.

ISZDAVIKE

NUTEISTA

Nuo Deszimts Iki Tris- 
deszimts Metu In

Kalėjimą

WASHINGTON, D. C. — 
Mildred E. Gillars, kuri per ką
rą buvo žinoma kaipo “Aszies 
Salomėja” ir kuri Naciams 
dirbo, per radija tycziodavosi 
isz Amerikiecziu kareiviu ir

AUTOMOBILIAMS 
APDRAUDA 

BRANGESNE

PHILADELPHIA, PA. —
Beveik visos apdraudos kom
panijos dabar pabrangino auto
mobiliams apdrauda, jeigu kas 
ta automobiliu varinėja, kuris 
dar neturi dvideszimts penkių 
metu amžiaus. Apdraudos kom
panijos sako kad daugiausia 
nelaimiu su automobiliais atsi
tinka kai jauni tuos automobi
lius varo. Už ta dabar tokiems 
apdrauda brangesne.

Apdraudos kompanija sako, 
9 kad automobilius galima patai

syti, bet draiverys kuris nepai
so ar per greitai važiuoja, nie
kados neiszmoksta. Kompanijų 
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niekino Amerikos vadus, pra- 
vardžiuodama Prezidentą Roo- 
sevelta, buvo nuteista nuo de
szimts iki trisdeszimts metu in 
kalėjimą ir turi užsimokėti de
szimts tukstancziu doleriu bau
dos. Isz vis jau yra septyni 
tokie iszdavikai Amerikiecziai 
kurie buvo in teismą patraukti 
už savo iszdavystes ir nuteisti.

Ji ir dabar ginasi, kad ji ne
kalta ir kad ji myli savo krasz- 
ta Amerika, labiau negu tie ku
rie ja teise. Ji sako kad ji dir
bo Vokiecziams vien tik už tai, 
kad jai reikėjo pinigu del pra
gyvenimo.

AMBASADORIUS

PASITRAUKIA

Generolas Smith Pa
siuntinys In Rusija 

Atsisako

WASHINGTON, D. C. — 
Leitenantas Generolas Bedell 
Smith pasitraukė isz savo vie
tos kaipo Amerikos Ambasado
rius Rusijoje.

Jo atsisakymo laiszka prie-; 
me Prezidentas Trumanas ir 
iszreiszke, kad visiems labai 
gaila tokio gabaus ir intakingo 
žmogaus netekti tokioje svar
bioje vietoje.

Eina gandai, kad jis bus pa
skirtas in augszta vieta Pirmo
je Amerikos Armijoje, bet dar 
nieko tikro apie tai negalima 
dažinoti. Ir teipgi dar nieko 
negirdeti isz Washington© apie 
tai kas jo vieta užims Mas
kvoje.

— Geriausios usnės ir sagei 
auga ant niekiausios žemes.

MAINIERIU
STRAIKOS

Lewisas Pyksta

WASHINGTON, D. C. — 
Kai mainieriai, paklausydami j 
savo boso Lewiso, iszejo ant ne
paskelbtu straiku ir per dvi 
sanvaites nedirbo, jie ne tik 
sau, b:t ir kitiems daug paken
kė. Szitos mainieriu nepaskelb-: 
tos straikos paliete ne vien tik 
mainierius ir kompanijas, bet 
pasiekė viso kraszto darbinin
kus ir net pati Kongresą!

Jeigu dabar Kongresas dar 
griežtesnius instatymus inves 
priesz darbininkus, tai visi ga
li dekavoti ar kaltinti mainie
riu bosą Lewisa! Kongrese 
kaip tik dabar buvo svarstoma 
Byla panaikinti ta “Taft-Hart- 
ley Instatyma” ir duoti darbi
ninkams daugiau laisves geriau 
derintis su darbdaviais. Bet 
Lewisas vėl pradėjo savo ožius 
varinėti, tai beveik visi Kon
gresmenai, vietoj kad panaiki
nus ta Instatyma, dabar rengia, 
si dar kitus Instatymus investi 
priesz darbininkus. Dabar ga
lima tikėtis, kad Kongresas dar 
kitus Instatymus inves priesz 
Darbininku Unijas. Ir jeigu tie) 
Instatymai darbininkams ne-; 
patiks, tai jie gali tik viena 
žmogų už juos kaltinti: ‘‘Mai
nieriu Bosą, Lewisa!”

James Boyd, kurio Lewisas 
neapkenezia ir del kurio pasky
rimo Lewisas privertė visus 
mainierius straikuoti, buvo 
Kongreso patvirtintas! Kon
gresas szitaip parode, kad vi
siems Lewisas jau insipyko! 
Kongresmenai dabar nori paro
dyti, kad ne Lewisas, “bet Val
džia kraszta valdo!” Ir Sena
tas taip pat parode, kad mai
nieriai su savo bosu negali 
Amerika valdyti!

Isz tikrųjų gaila, kadtaip su
sikirto; gaila, kad mainieriai 
dabar toki bloga varda turi ki
tuose Amerikos krasztuose. Jie 
visai nekalti, nes jie visai ne
turi nei žodžio, nei balso savo 
unijoje!

Kai viskas ima atpigti, ang
lis dar labiau pabrangs! Už 
tai, turime aeziu pasakyti Lew- 
isui! Pirm szitu straiku kelios 
kompanijos buvo paskelbusios 
kad jos atpigina anglis, bet da
bar bus kaip tik atbulai!

Pirm szitu straiku, kompa
nijos turėjo apie septynios de
szimts milijonu tonu anglies. 
Lewisas gal dar kelias kitas to
kias straikas paskelbs, kad tos 
kompanijos dar mažiau anglių 
turėtu, ir kad jie tada galėtu 
geriau su jomis derintis, kai 
reikes Naujas Kontraktas su
daryti.

Ir be straiku mainieriai daug 
mažiau anglių iszkas, nes Bir- 
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IRANO RUBEŽIAUS John L. Lewisas
Vienas Žuvo; Du 
Sovietu Suimti

TEHERAN, IRANAS. —Isz 
Karo Sztabo is^eina žinios ir 
kiti gandai ateina kad apie 
penkios deszimts Sovietu ka
reiviu susikirto su Irano karei
viais ant rubežiaus. Vienas Ira
no kareivis buvo nužudytas ir 
kiti du buvo Sovietu suimti.

Irano Karo Sztabas pareika
lavo kad Sovietai tuoj aus pa
leistu tuodu suimtu kareiviu. 
Pareikalavimas buvo pasiuns- 
tas Sovietu Konsului, Gurgan 
mieste.

Sovietai atsake in ta parei- 
kalavima pasiunsdami daugiau 
savo kareiviu prie to rubežiaus. 
Irano karo sztabas teipgi pa-
siuntė tiek pat savo kareiviu.

Czia santykiai tarp Irano ka
reiviu ir Sovietu jau visai blo
gi. Irano valdžios atstovas 
jau kelios sanvaBos atgal apie 
tai pranesze Tautu Sanjungai, 
ir pranaszavo, kad bet kuria 
diena tenai ant to rubežiaus ga
li iszkilti ne tiktai susikirtimas 
bet ir tikras karas!

ATVAŽIAVO
•CHURCHILLIS

In Sveczius Pas Prezi
dentą Trumana; Kalbės

P rižada Kitas 
Straikas

Philadelphijos Miestas Skelbia 
Kara Priesz Vagius; Amerikos 
Pagelbos Pakirto Komunistu 
Jiegas Italijoje; Dvi Mergaites 
Baisiai Subadytos Su Peiliuku 
Per Vaikina San Diego, .Calif

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas 
Trumanas sykiu su Vice-Prezidentu Alben 
W. Barkley, kalbėdami per radija. griežtai 
ir aiszkiai pasakė, kad Iran, Turkija ir Graikija 
turi būti Laisvi ir Nepriklausomi krasztai. 
Radijas, per kuri jiedu kalbėjo, yra vadi
namos “Amerikos Balsas” ir jis yra taip 
nustatytas, kad žmones kuri turi radijus Rusi
joje gali girdėti ir pasiklausyti.

Trumanas ketina per laika kasdien kal
bėti per szita radija ir geriau supažindinti 
tu krasztu žmones su Amerika ir Ameri-

Universitete kiecziais. Jis aiszkiai pasakė, kad jeigu kuris 
krasztas užsipultu ant vieno isz tu trijų 

in toki užsipuolimą 
tvarkos suardymą ir

NEW YORK. — Buvęs Ang
lijos Ministeris per kara, Wins- kraSZtU, tai Amerika 
ton Churchillis atvažiavo in v. .
Amerika. Jis visiems laikrasz- ziuretu kaipo visos 
tininkams užtikrina, kad jis a- įaį|<os paUaikinima. 
pie politika nieko nesakys ir su t
nieku nesitars, ir kad jis tik Szitoks Prezidento ir Vice-Prezidento isz-
kaipo draugas pas draugus at- sirejszI;jmas greieziausia yra tik pirmutinis 
Vctzictvo m sveczius.

Jis atplaukė <mt “Queen Eli. žingsnis, tik pradžia. Užsienio žinovai ir 
zabeth” laivo in New York DipĮįomatai Washingtone spėja, kad ne už 
miesto uosta. Jis tik tiek laik- f lv. • • i r* •• •
rasatininkams pasakė kad ta ilgo Amerikos valdžia stacziai duos Rusijai
Atlanto San junga ar Sutartis 
yra labai geras dalykas!

Apie du szimtai žmonių, dau
giausia moterų, sudaro maža 
paroda, parodyti savo pasi- 
prieszinima buvusiam Anglijos 
Ministeriui, Churchilliui. Jos 
dainavo: “Mes Nenorime At
lanto Sanjungos, Mes Norime 
Taikos” ir “Važiuok Sau Na
mo Churchille, Mes Tavęs Ne
norime!”

Jis Ketverge, Kovo (Mar.) 
trisdeszimts pirma diena pasa
kys prakalbas Massachusetts 
Institute of Technology Uni
versitetą. Su Churchilliu atva
žiavo jo žmona, žentas ir duktė.
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žinoti, kad jai nevalia kisztis in szitu krasztu, ir 
kad užsipuolimas ant szitu krasztu baisiai 
brangiai Rusijai kasztuotu, nes Amerika jau 
nenutyletu. Kiti sako, kad Anglijos, Pran
cūzijos ir Amerikos Užsienio Ministerial jau 
dabar rengia toki laiszka Rusijai.

Nors tie krasztai nepriguli prie tos At- 
lantiko Kariszkos Sutarties, bet bus duota 
Rusijai žinoti, kad tos sutarties nusista
tymai palieczia ir tuos tris krasztus.

Tik praeita sanvaite, Iran kraszto Am
basadorius pranesze musu valdžiai, kad So- 
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MAINIERIAI
IN DARBA

X

Gryžfa In Mainas

WASHINGTON, D. C. — 
Iszejo insakymas isz Lewiso, 
kad mainieriai gryžtu in sa
vo darbus, ir mainieriai to Le
wiso klauso ir gryžta.

Mainieriai per dvi sanvaites 
nedirbo ir visai nieko nelaimė
jo. Lewisas visiems insake 
straikuoti, kad parodžius Le
wiso nepasitenkinimą su Tru
mano paskirtu žmogumi, Dak
taru Boyd. Lewisas norėjo at- 
kerszinti ir Trumanui ir Vi
daus Sekretoriui Krug, ir pa
grasinti Kongresui, kad Kon
gresas to Trumano paskirto 
žmogaus nepripažintu.

Kai tik Lewisas insake savo 
mainieriams nedirbti, tai Kon
gresas tuojaus ta Trumano pa
skirta žmogų priėmė ir parode 
Lewisui, kad ne jis bosas Wa
shingtone. Lewisas dabar tu
rėjo nusileisti, bet jis vis grasi
na ir grūmoja, kad jis vėliau 
visiems jiems atkerszins, kad 
visi gali tikėtis, kad jie dar isz- 
girs isz jo!

O mainieriai prarado visa 
dvieju sanvaieziu pede ir nieko 
gero negavo, dabar gryžo in sa
vo darbus. Nors unijos bosas 
ir unija szitas straikas iszszau- 
ke, paskelbė, bet nei Lewisas, 
nei jo unija tiems mainieriams, 
nei per nago juoduma nepadėjo 
kai jie prakiszo kelis milijonus 
doleriu pedemis!

“Isz tikro, gaila, kad szito- 
kios straikos turėjo invykti, 
kada mainieriai nieko neturėjo 
priesz kompanija ir kompanija 
su mainieriais nesipesze. Gai
la kad del vieno žmogaus nara- 
vo ir inžeistos garbes tiek tuks
tancziu mainieriu turėjo nu
kentėti!
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Kas Girdėt Mokslo Bosas

Sžitokie laiszkiai, ypatingai 
isz paprastu piliecziu labai di
dele intekme -daro ant Kongres
menu, kuriems tu žmonių bal
sai, votai labai rupi.

Trumanas' kartais laibai dur
nai ir kvailiai pasielgia, 'bet kai 
jis koki politikos darba dirba 
jis labai apsukriai ir sumaniai 
pasielgia. Ar ežia jo protas ar 
kitu nesvarbu, bet jis moka 
kaip politika vesti. Trumanas 
dabar kreipiasi in savo parti
jos vietiniu® vadus ir bosus, 
valstijose ir didesniuose mies
tuose.ir juos priverczia suval
dyti savo Kongresmonus' ir Se
natorius. O Kongresmonai ir 
Senatoriai, turi klausyti .savo 
partijos vaidu ar bosu.

Matyti kad Amerikos Tary
ba, Prezidentas ir Kongresas ne 
už ilgo labai susikirs. Truma
nas grasina kad jis nerems tuos 
Kongresmonus per rinkimus, 
kurie dabar jam prieszinasi. 
Trumanas rengiasi kreiptis in 
vistas žmones per radija, pasi
kviesti laikrasztininkus ir su 
jais susigerinti ir susidraugau
ti, kad jie Prezidentą užtartu. 
Jis teipgi rengiasi in kelis di
desnius miestus nuvažiuoti su 
prakalbomis.

" • •

Dabar jau isz valstijos ir isz 
viso kraszto sostines ateina to
kios paezios žinios, kurias mes 
jau tiek ir tiek kartu esame 
girdėję: Jauni tėvai nori isizei- 
ti pasisveszioti, pasilinksminti, 
in saliuna ar ant szokio ir užra
kina savo vaikus namie.

Jau ne karta mums teko isz- 
girsti ar skaityti kaip vaikai 
sudege ar kitaip pražuvo kaip 
tik tokiose aplinkybėse. Jau ne 
karta atsitiko, kad namai užsi
degė kai tėvas su motina buvo 
islzeje in saliuna ar ant szokio, 
o vaikai buvo uždaryti, užra
kinti namie. Tada nei kaimynai 
negalėjo tu vaiku iszgelbeti.

‘ • •

Ph i 1 a delph i j os polio i j an tai 
dabar jau paskelbia kara priesz 
visus vagius, Židikus ir razbai- 
ninkus. jie islzitaip susirūpino, 
kai vienas pasiutęs juodukas, 
nigeris, nuszove du darbininku 
ir kita labai sužeidė. Butu gali
ma paklausti: Kur tie polici- 
jantai pirmiau buvo ir koks ju 
darbas pirmiau buvo?

Valstybiniai policijautai da
bar labai rūpestingai savo pa
reigas eina ant vieszkeliu, pri
žiūrėdami kad nei vienas au
tomobilius nevažiuotu įgrei- 
cziau kaip penkios deszimts 
myliu ant valandos.

Mums parvažiuojant ana die
na, teko suskaityti net szeszis 
policijos automobiliusi. Visi tie 
policijanatai sanžiningai savo 
darba prižiūrėjo ir atliko. Bet 
ta vakara reikėjo vėl tuo pa
ežiu vieszkeliu važiuoti, ir ne
radome, nesutikome nei vieno 
policijanto. Mums iszrodo, kad 
tie policijantai kur-kas reika
lingesni nakezia ant viesizkelio 
negu diena..

Denmark miestelyje, Wiscon
sin valstijoje, Bankos Prezi
dentas, George de Bronx, kurio 
banka buvo kelis sykius apvog
ta, pasiaiszkino kaip vagims 
pasisekė dar karta jo banka ap-

Earl J. McGrath, Profeso
rius Chicagos Universitete, 
buvo Prezidento Trumano 
paskirtas užimti Mokslo Ko- 
misijonieriaus vieta Ameri
koje. Jis užima John W. Stu
debaker vieta. Mokslo Komi, 
sijonieriaus darbas yra labai 
svarbus, nes jo pareigos yra 
tvarkyti ir prižiūrėti visas 
mokslo instaigas ir mokslo 
kursus visame kraszte.

vogti. Jis pasisamdė kelis sar
gus, ant visu duriu uždėjo nau
jas ir drutaisi spynas, viską už
rakino; net ir tu sargu karabi
nus ir revolverius užrakino, 
kad jie negalėjo nuo tu razbai- 
ninku apsiginti.

Vienas Anglijos valdininkas 
paaiszkino kad valdžiai dau
giau kasztuoja vaika palaikyti 
pataisų namuose, negu siunsti 
ji in geriausia mokykla. Ta. pa
ti ir musu valdininkai galėtu 
mums pasakyti.

Chicagoje, teisėjas nuteisė 
viena John Snyder už tai kad 
jis sumusze ir apdaužė savo 
žmona. Teisėjas ji gerai iszlba- 
re ir paskui ji nuteisė savo žmo
nai sumokėti tris tukstanezius 
ir asztuonis szimtus doleriu 
kaipo bauda. Tas vyras, John 
■Snyder, szi taip nuteistas, nu
leidęs galva rodos isz sarmatos 
ar isz susirūpinimo, palauke 
kol teisėjas iszejo isz to kamba
rio, ir tada vėl savo žmona su
musze ir apdaužė.

In Snow Hil] miesteli, North 
Carolina valstijoje,, policijan
tai per du metu jieszkojo Ta- 
mosziaus Hill, kuris 'buvo isz 
kalėjimo pabėgės. Ana sanvai- 
te, jie ji surado ir sugavo. Jis 
per visa, ta laika dirbo kaipo 
sargas tame paeziame kalėjime, 
isz kurio jis buvo pabėgės.

Denver mieste, duonos ban
duke kasztuoja tik penktuką. 
Tai jau ženklas kad pragyve
nimas gal isz tikro ima atpigti.

Mainieriai gavo netikėtas at
ostogas, vakacijas be užmokes- 
ties nuo John Lewiso. Dabar 
mainieriai visai isz pedes isz- 
eisi del Velykų!

Beveik per visa žiema mai
nieriai dirbo tik tris ar ketu
rias dienas ant sanvaites, kada 
paprastai jie net ir “overtime” 
gaudavo. Dabar jie per dvi san
vaites nedirbo ir vasarosi lau
kia., kada visi žino kad jie dar 
mažiau dirbs! Dar ir to negana: 
Kontraktas baigiasi ir gal dar 
kitos straikos prasidės. Retas 
kuris mainierys visu szitu 
straiku nori.

Seredoj, Kovo 24-ta diena, 
Angliakasiu Unijos bosas John 
Lewisas staiga pranesze kad 
mainieriai gryžtu prie darbo

Panedelyje, Kovo 28 diena

Jau du menesiai kai Truma
nas veda savo Prezidentystes 
daiba. savomis j jėgomis, ir isz 
Iii dvieju menesiu jam nieko 
daugiau nebuvo kaip vargo ir 
bėdos.

Jau dabar matyti kad Tru- 
manais nesutinka ir nesutiks su 
Kongresu. Ir isz to aiszku kad 
Trumanas negales invykdinti 
visus savo pasižadėjimus, nes 
Kongresas visur jam kelia pa
štuos.

‘ ‘ Pavasario Pasveikinimas ’ ’

Sveiks, miels pavasarėli, 
Kožnam teikiantis gyvybe, 
Augmens sukeliantis jausma, 
Nauja duodantis galybe 
Tam, per žiema kas lindėjo 
Ir tik lauke, kol ateisi, 
Kol atleisi suvaržyta, 
Kol ve] laisve jam suteiksi! 
Sveikas, miels pavasarėli! 
Linksmas kas tavęs sulaukė. 
Gal’ gereties toms puikybėms, 
Ka prie saves ko'žna traukia!

KAS YRA VIESZOS 
SVEIKATOS 

SLAUGĘ?
WASHINGTON, D. C. —
Ar žinai skirtumą tarp iszsi- 

lavintos slauges ir vieszos svei
katos slauges?

Daugelis nežino.
Vieszos; sveikatos slauge yra 

iszsilavinta slauge, kuri spe- 
cialiszkai iszsilavinus vieszos 
sveikatos darbe ir kuri pralei
džia visa laika ne prižiūrėda
ma ligonius kaip iszsilavinta 
slauge bet nukreipdama ligas. 
Paprastai ^samdai iszsilavinta 
slauge kuomet kas nors; tavo 
szeimynoje serga ir reikalauja 
atsargaus prižiūrėjimo. Vie
szos sveikatos slauge samdo 
valstija, apskirtis, miestas, 
miestelis, arba kaimas, arba, net 
ir privatiszkos organizacijos, 
kaip tai, Raudonasis Kryžius, 
vietine džiovos draugyste, di
deles krautuves ir dirbtuves. 
Iszsilavinta slauge yra ligos 
slauge; vieszos sveikatos slau
ge yra sveikatos slauge.

Pirmutine pagelbsta iszsigy- 
dyti, pasilikti sveiku.

Bet koks darbas vieszos svei
katos slauges? Jos mokina mo
tinas tinkamai prižiūrėti savo 
kūdikius ir juos laikyti geroj 
sveikatoj. Jos lanko užkreczia- 
mu ligų serganezius ir mokina 
szeimyna ka daryti idant liga 
neiszsipla tintu. Jo® teikia pa- 
gelba mokyklų medikaliszkams 
prižiūrėtojams kuomet jie eg
zaminuoja vaikus, ir po tam 
lanko namus ir ragina tėvus 
gydyti'Vaiku trukumus. Pavy
dui, motina, trumpo regėjimo 
vaiko raginta, vesti valka pas 
akiu daktara ir vaikui gauti 
akinius.

Džiovos atsitikimuose slauge 
lanko ligonius užžiuri priežiū
ra namuose; stengias gauti lei
dimą jo inleidima in gydynezia 
jeigu patartina; duoda, patari
mu kaip prižiūrėti seiles, idant 
kiti szeimynoje neužsikrėstu. 
Jeigu kiti ligonio namuose turi 
ligos apsireiszkimus, ji prižiūri 
jog- gauna reikalinga fiziszka •J CT CT CT
isztyri nejima.

Darbas vieszos sveikatos 
slauges pavirto in viena isz ge
riausiu budu saugoti valscziaus 
sveikata, ir, yra svarbus daly 
kas nukeipti ir-valdyti užkre-

cziams ligas, nes ji ypatiszkai 
lanko ir mokina ligonius na
muose.

Yra daugelis kitu dalyku ku
riuos vieszos sveikatos slauge 
gali atlikti. Ji taip reikalinga 
apsaugojime .sveikatos ir gy
vasties kaip policijantas ir ug- 

..' * nagesis apsaugojime tavo sa
vybių. •

Ar tavo apylinke turi vieszos 
sveikatos .slauge? Pasipažink 
Su ja. Ji yra tavo drauge kuo
met draugas reikalingas.. —C.

Nemdkslumas Snvien.
Valstybėse

NEW YORK. — Nemokslu- 
mas žymiai puolė Suv. Vals
tybėse pagal vėliausius Cenzus 
Biuro raportus. Tik 2,800,000 
isz 106,000,000 žmonių virsz 14 
metu amžiaus Spalio (Oct.) 
men., 1947, negalėjo skaityti 
arba raszyti. 1947 m., nemoks- 
Inmo rafa buvo 2.7% gyventoju 
skaieziaus, 1930 'buvo 4.7%; 
1920 m., 6.5% ir 1870 m., 20%.

Praeitais metais 7 isz kiek
vieno 100 asmenu virsz 65 m., 
buvo nemokinti, kuomet tik 1 
isz kiekvieno 100 asmenu nuo 
14 iki 24 m., amž. Tarpe 1930 ir 
1947 m., buvo 1,300,000 mažiau 
nemokintu nors gyventoju 
skaidžius padidėjo 17,400,000 
asmenu virsz 14 m., amžiaus.

Valstijų instatymai reika
lauja mokyk]u lankymą; trys 
valstijos reikalauja; kad visi 
vaikai iki 14 m., turi lankyti 
mokykla, viena, valstija iki 15 
m., 36 valstijos ir District of 
Columbia nustato amžių iki 16 
m., dvi valstijos iki 17 m., ir 6 
valstijos iki 18. (

Nors svarbesnieji mokslinin
kai patenkinti žemoms skaitly- 
nernis jie pabrėžia f ak ta kad 
negana skaityti arba raszyti, 
žmones turi suprasti ka jie 
skaito ir ka raszo.. — C.

Keliones Iszlaidos

Klausimas — Brolis isz Vo
kietijos pranesza kad su savo 
szeimyna netrukus atvažiuos in 
Amerika pagal DP instatymui.
Kur turiu kreiptis užmokėti už 
jo kelione?

Atsakymas — Tarptautine 
Tremtiniu Organizacija (IRO) 
viską, sutvarkys. Tamstai pini
gu nereik mokėti. Tik isz uosto 
kada atvažiuoja, iki apsistoji
mo vietos. Kada aplikantas 
gauna ,viza, “Displaced Per
sons Komisijos” atstovas pra- 
nesza IRO kad viskas butu su
tvarkyta del jo transportacijos 
iki iszvažiavimo uosto ir in 
Snvien. Valstijas. Interesuoti 
asmenys ir instaigos Snvien. 
Valstybėse bus 'kontraktuotos 
ir jiems bus praneszta kada 
aplikantas atvyks.

Tikybos Statistikos
.---- »

Tikyba tremtiniu kurie gavo 
paszelpos isz IRO Rugsėjo 30 d. 
1948 m., 'buvo — 35% Rymo 
Katalikai, 20% Žydu, 14.5% 
Protestoiiu, 14% Stacziatikiu, 
7.5% Graiku Kataliku, 7.5% ti- 
kvba neminėta ir 1.5% kitu.

— C.

—• Vargiszas niekados neda- 
žino kiek jisai turi prieteliu — 
bet dažino apie tai kada stojesi 
ant kart turtingu žmogum.

— Laikas, kantrybes ir 
darUizumas ingali viską ant 
svieto.

ATOSTOGOMS 
VIETA

Pavasaris, Atostogos Ir 
Mainieriai

POTTSVILLE, PA. — Va- 
žiuojant traukiniu isz Philade- 
Iphijos in kasyklas, mainas per 
traukinio langa pirmueziausiai 
matyti miesto fabriku kaminiai 
paskui “peczes” sklypeliai na
mu priemiestyje. Po tam jau 
prasideda laukai, gražus ūkiai, 
kur daugiausia Vokiszkos kil
mes žmones gražiai ir ramiai 
sau dirba ir gyvena. Norris
town, Pottstown ir Readingas; 
ežia vis maži ūkininkai gyve
na. Traukinys isz Readingo 
jau ima suktis, vingiuoti ir vis 
augiszcziau lipti. Už kokio pus
valandžio jau galima matyti ir 
suprasti kad-in mainas važiuo
jame, nes ne tik žeme, bet rodos 
net ir gamta juodesne. ■

Mainu miestai szi pavasari 
yra paskirti ir pavesti in atos
togų, vakaciju vietas. Taip pa
skyrė ir taip insake mainieriu 
bosas, John L. Lewisas, Prezi
dentas mainieriu. unijos, kuris 
gauna $100,000 algos ant metu!

Czia per vasara, gal ir butu 
galima atostogas, vakcijas pra
leisti ir gal net ir pasilinksmin
ti. Bet žmones kurie czia ir ki-: 
tuose tokiuose miestuose ir 
miesteliuose gyvena tokiu ato
stogų, nenorėjo ir nenori! 
Ne dabar, kai visiems pinigai 
reikalingesni negu atostogos.

Prastas laikas kalbėti apie 
kai darbininkams .darbo nėra. 
Darbininkai vereziau dirbtu, 
anglis kastu negu tinginiautu.

Paprastam darbininkui, mai- 
nieriui ne labai rupi visos tos 
priežastys del kuriu Lewisas 
paskelbė szitas atostogas, ir su
stabdė visiems pedes.

Paprastas mainiarys nepa
žysta ir nieko nežino apie Po
ną Daktara Boyd, už kuri jie 
per dvi sanvaites nedirbo. Jie 
žino ir nori žinoti už ka Lewis
as su tuo Daktaru susipesze. 
Mes pasiiznekejome su keliais 
tuzinais mainieriu ant ulyežios 
namuose ir saliunuose ir visi
taip pat pasakė.

Kad Trumanas paskyrė Dak
tara Boyd, kad Lewisui nepati-

Atvaizduoja

Ponia Louise Fernandez 
Trauke, czia stovi priesz pe- 
szia jos paveiksią. Jis iszpil- 
do Meksikos valdžios papra- 
szyma nupeszti merginos ar 
moteries paveiksią, kuri at
vaizduotu “Amerikos moterį 
ir Amerikos Dvasia.” Peszi-

Per daug anglių randasi di
džiuosiuose miestuose, bet czia 
tuose mainieriu miesteliuose 
visai mažai anglių randasi. Kai 
kurie miestai ir miesteliai czia 
pat mainose dabar turėjo par-į 

sitraukti anglių net isz Phila- 
delphijos ir New York, kur tos 
anglys buvo nuvežtos.

“Mainieriai baisiai pyksta 
jeigu kuris tuose miesteliuose 
drysta insivesti in savo namus 
aliujaus sziluma. Jie sako kad 
isz mainieriu gyveni tai ir mai- 
nierius turi remti, nes jie nega
li nei savo namams augliu gau
ti? Reiszkia kad ir dantys dre
ba, turi anglių laukti, bet alie- 
jaus nevartuoti! Bet Lewisas 
nesirūpina! Dabar, kad ir pra
gyvenimas brangus, bet visgi 
su szimta tukstaneziu doleriu 
ant metu galima pragyventi ir 
nors kiek susiszildyti!”

JIESZKO DVIEJU
LAKUNU

HENDERSON, N. Y. — Du 
eroplanai buvo pasiunsti isz 
Selfridge Field, Michigan vals
tijas, jieszkoti dvieju lakunu, 
kuriu eroplanas nukrito ir su
dužo ant Lake Ontarii ežero.

Jųdviejų eroplano liekanos 
buvo surastos ant ežero kranto 
kelios mylios nuo Henderson.

Lakūnai kurie tame sudulu
siame eropsane buvo: Harry G. 
Darenburgge, keturios deszim- 
ts penkių metu amžiaus, isz El
mira, N. Y., ir Stuart N. John
sen, keturios deszirnts vieno 
meto amžiaus, isz Mansfield, 
Pa. Jiedu su savo mažu eropla- 
nu dingo Kovo szesziolita die
na, skrisdami isz Buffalo, N. 
Y., in Montrel, Kanada.

PADEKAVONE
UŽ DOVANA!

Ponstva Jonai Redžiavicziai, 
isz Girardville, Pa., szirdingai 
dėkoja savo dukterei ir žentui, 
pons. Pranams Miliam® isz 
Brooklyn, N. Y., už naudinga 
dovana.; užatnaujinima prenu
meratos už laikraszti “Saule.” 
Mes linkime jiems Linksimu 
^zvenezin Velykų ir kad Die
vas duotu, kad mes'visi sulauk- 
Iiimem s'veiki kitu Szv. Velykų!

Amerikos Dvasia

kas Paul Meltsner per tris 
metus jieszkojo moteriszkes 

v kuri tikrai atvaizduotu Ame- į 
rikos moteris ir Amerikos 
dvasia, kol surado Ponia 
Louise Fernandez Traube, 
kuri jam rodos viską Ameri- i 
koniszka atvaizduoja. 

ko Daktaras Boyd, kad Lewis
as kerszino Daktaro Boyd 
draugui daugiau negu Dakta
rui, kad Kongresas neiszsigan- 
do bet, rodos ant kerszto ta 
Daktara Boyd priėmė, kai Le
wisas mainieriams tas atosto
gas paskelbė, visa tai mažai 
ka reiszkia czia mainose.

Bet czia negražu ir svetimam 
nepatartina Lewisa apszneke- 
ti. Nors mainieriai nieko neži
no apie ta Daktara Boyd, nors 
jie nusiszyposoja kai jiems kas 
primena kad szitos dvi sanvai
tes yra Gedulio Dienos už visus 
tuos, kurie mainose žuvo ar bu
vo sužeisti, jie visgi tiki kad 
kaip nors kada nors jiems vis- 
kaip nors kada nors jiems vis
kas ant gero iszeis, nes Lewisas 
žino ka jis daro.

Jie szi, ta, yra girdeje, kad 
dabar per daug anglių randasi 
kad reikia tuos sandelius su
mažinti, kad paskui butu gali
ma geriau derintis su kompani
ja. Ir jie tiki, kad taip ir yra, 
taip ir bus gerai padaryti.

Nors dabar, kad ir patiems 
mainieriams butu malonu pa
matyti daug anglių iszkastu, 
nes tos anglys butu ženklas kad 
mainieriu kiszeniuose randasi 
bumaszku.

Pajieszkojimas
Asz pajies'zkau Daktara Wai- 

ti. Keturi metai atgal jis 'gyve
no Camden, N. J., ant Prenss 
Avenue. P’raszaTu jis pats ar kas 
kitas duoti man žinia, už ka bu- 
su dėkingas.

Jonas Dijokas,
1037 Toli Street 

Eddystone, Pa.

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 

:: Tiktai 15^ ::

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burike 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias;
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
[įasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25^

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tar
ti n g Ponu. 78 puslapiu, .. 20^ 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

i SKAITYMO f 
s •••“•••• I 
: RASZYMO I 
: — ' s
*64 pus,, Did. 5x7 col.* 
: Dabar Po 25c. 5
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Krikszto Suims
(Tasa)

Is'zejes pradėjo jisai savo 
kelione. Eina ir m a. n s t o : 
“Kaip man pasaulyje piktumas 
isznaikinti? Naikina piktumą 
tuom, kad blogus žmones isz- 
tremia in islvetimas vietas, so
dina in kalėjimus ir bausmė
mis baudžia. Kaip-gi man dary
ti kad pikta isznaikinti, o ant 
saves svetimas nuodėmės pasi
imti?” Maustė, maustė kriksz
to istunus ir negalėjo sugalvoti.

Eidamas priėjo lanka, kur 
pamate rugius iszaugusius — 
gražius, tankius, kurie jau kirs
ti laikas. Bežiūrint jam tuom 
laiku inbego in rugius versze- 
lis, pamate tai žmones užsėdo 
raiti ant arkliu iszvaryti. Vai
kosi nuo vienos puses in kita, 
tiktai nori verszelis isz rugiu 
išzeiti, užjoję kitas, iszgasdina 
ir vėl jis lenda in rugius, kurie 
vėl joja paskui ji in rugius. Ant 
kelio stovi moteriszke, kuri 
pro verksmus kalba: “Užvai
kys jie mano verszeli.

Ir eme krikszto sūnūs kalbe^ 
ti vyrams: Kodėl jus taip daro
te? Jus iszjokite isz rugiu lauk. 
Tegul moteriszke savo verszeli 
paszaukia. Paklausė vyrai. Prir 
ėjus moteriszke prie rugiu eme 
szaukti: “Tpruk, tpruk, ver
szeli tpruk, tpruk.” Pakeles 
verszelis ausis, paklausė, atbė
go pas moteriszke suduodamas 
snukueziu jai in sijoną, kad 
biski butu parmuszes. Ir vyrai 
džiaugsme, ir moteriszke ir 
verszelis.

Eidamas toliau mansio: 
“Matau dabar, kad piktumas 
nuo piktumo dauginasi. Ko 
daugiau žmones pykinusi, vai
kosi piktumą., daugiau piktu
mo pridirba. Reiszkia, negali
ma pikezio pikcziu isznaikinti. 
O kuom ji isznaikinti nežinau. 
Gerai, kad verszelis paklausė, 
moteriszkes, o jeigiu nepaklau
sytu, tai kaip ji iszszaukti?

Galvoja krikszto sūnūs, bet 
nieko sugalvoti negali. Eina to
liausi

Einant pakelyje priėjo kai
mą, pasipraisze pirmutinėje šlu
boje nakvyne, szeimininke pri
ėmė. Siūboje nieko daugiaus 
nebuvo tiktai minėta szeiminin
ke, kuri plovė baldus ir grin
dis.

Pasilikęs krikszto sūnūs nak
voti, užlipo ant pecziaus temy- 
damas ka daro szeimininke: 
Iszplovusi szeimininke grindis, 
pradėjo plauti stata, kuri nu
plovus eme szluostyti neszva- 
riu rankszĮuoscziu. Pradėjus 
szluostyti pirma puse stalas ne- 
nusiszl uoste, nuo nešte varaus 
iankszluoszczio, dar neszvares
nis palieka, liekasi tiktai ne- 
szvarios demes. Vienas nu- 
szluosto kitos liekasi. Taip pa
kartojo savo darba kelis kar
tus, bet ne viens mėginimas ne- 
atnesze naudos. .Palaukes krik
szto sūnūs prabilo;

— Kodel-gi sziteip szeimi- 
ninkele darai?

— Ar-gi nematai, ruscziai 
atsakydama pridėjo szeiminin
ke — priesz szvente viską isz- 
plauju, bet niekaip stalo nu
plauti segelių, vis neszvaru, nu
vargau visai.

— Kad tu gerinus, pridėjo 
jisai, rankszluosti iszplautum, 
ir tuomet szluostytum.

Paklausius paliepimo krik
szto sunaus, szeimininke, tuo-

jaus nuplovė stata.
—,Acziu, prielankiai atsake 

szeimininke, kad iszmokinai.
Ant rytojaus at si sveikinęs su 

szeimininke krikszto sūnūs nu
ėjo tolinus. Beeinant kiek laiko 

■ priėjo miszka. Pamate jisai vy
rus lenkianczius lankus. Priėjės 
arcziau mato, kad sukasi vyrai, 
o lankai nesusiilenkia.

Pyisižiurejes jiem arcziau pa
mate, kad pas vyrus sukasi 
vastotas, nėra jo kam prilaiky
ti t. y. nepririsztas. Nusistebe- 
jes krikszto suims kliausia:

— Ka jus sziczia broliai da
rote

— Lankus lenkiame, du 
kartu siutinome, nuvergėme 
visai, ir niekaip sulenkti nega
lime.

— Tai kad jus broliai vars
totą. pririsztumete, nes jus su 
juo kartu sukatės.

Paklausė vyrai; pririszo 
varstotu ir tuomet darbas ju ne
nuėjo niekais.

Pernakvojęs pas juos kriksz
to sūnūs nuėjo toliaus. Visa 
diena ir nakti ėjo ir priesz die
na priėjės skerdžius atsigulė 
pas juos pasilsėti. Mato jis czio- 
nais kaip skerdžiai suvarineja 
gyvulius pradėjo kurti ugni. 
Paėmė mažuma sausu sizaku- 
cziu uždegė ir neduodami joms 
insidegti pridėjo žaliu szakiu, 
kurios suczirszke ir užgiesino 
ugni. Paėmė skerdžiai, vėl sau
sai szakucziu uždegė pridedami 
žaliu szaku, bet tas pats invyko 
kas-ir pirmiau. Ilgai varginėsi 
nesukurdami ugnies. Nusibodo 
žiūrėti krikszto sunui in ju ne- 
apmansltoma darba, neiszken- 
tes pasakė: “Jus nesiskubinki
te uždėti žaliu szaku, bet pir- 
mia.us duokite insikurti ugniai, 
kada gerai insikurs, tuomet už
dekite žalia si.”

Paklausė rimto pasakymo 
skerdžiai: prisirinko geria sau
su szakucziu, uždegė dave'insi- 
kurenti, ir uždėjus jiems žalias 
szakas, tik tuomet, pradėjo 
smarkiai degti laužas. Prabu
vęs kiek laiko su jais nuėjo to
liaus, maustydamas, delko jis 
szituos tris darbus, negalėjo su
prasti. 

*♦* %* t
Ėjo toliaus. Per visa diena 

keliavęs, pamate miszka, ku
riame rado dvara, kaip buvo 
sakes jam krikszto tėvas. Pri
ėjės prie duriu pabarszkino isz 
kur atsiliepe balsas:

— Kas tenai ?
— Su didžiausioms1 nuodė

mėms žmogus einu svetimas 
nuodėmės iszpirkti.

Iszejes senukas klausė “ko
kios svetimos nuodėmės pas ta
ve. ’ ’

Papasakojo jam krikszto su
nns: apie krikszto tęva, meszka 
su meszkucziais, sostą, siu ant
spauduotomis durimis, apie ta 
ka jam krikszto tėvas liepe da
ryti, apie- vyrus kurie laukuo
se rūginsi mindžiojo ir kaip mo
teriszke verszeli pati iszszauke.

Supratau asz, žiūrėdamas in 
akis paisake krikszto gurius sie
nini, kad pykczio pykcziu isz
naikinti negalima, o kaip ji isz- 
saikinti pamokinkite mane.

Pažiūrėjęs senis in ji pasako:
— O pasakyk man brangu

sis ka tu daugiaus kelionėje ma
tei?

Papasakojo jam krikszto sū
nūs, apie szeimininke, kaip stu
la plovė, apie vyrus kaip jie 
lankus lenke, apie piemenis,

Pirmutine Nauja 
Suknele

Keturiu metu amžiaus Re
nate Klock, Berlyne, gražiai 
szypsosi ir nori visiems pasi
rodyti kad ji dabar turi nau
ja suknele, “drese.” Tai pir
mutine nauja suknele szitai 
mergaitukei. Ji užgimė Ber
lyne, kai Amerikos eropla- 
nai ir bomberiai isz padangių 
pyle pragara ant Berlyno per 
kara.

Los Angeles miesto Rau
donasis Kryžius parūpino jai 
iszita nauja suknele. Daug 
mažucziu Vokietijoje dar ir 
dabar nežino kas tai yra tu
rėti gana maisto pavalgyti ar 
tinkami drabužiai kuriais 
galėtu nors nuo szalczio ge
rai apsirengti. Tai yra tikros 
karo aukos.

kaip jie ugnies nemokėjo su
kurti.

■ Iszklausesi senelis, sugryžo in 
dvara isznesze kirvuką ir tarė:

— Eime, pažvelgdamas pa
vadino krikszto ištinu.

Nuėjus senukui toliaus nuo 
užgyventos vietos, parode 
krikszto siiinui medi.

Kirsk, paliepe sėnis.
Krikszto suims nukirtęs me

di, apsistojo.
— Kapok dabey in tris.
Iszpilde krikszto sūnūs sene

lio valia, sukapojo in tis dalis. 
Inejo senis in dreve, isznesze 
ugnies.

— Sudegink, kalbėjo jisai 
— sziuos tris pagalius.

Sukūrė krikszto sūnūs ugni, 
sudegino tris minėtus pagalius, 
nuo kuriu likosi nebaigusieji 
degti degėsiai.

Užkask dabar iii žeme iki 
pusti, ve szitaip.

Krikszto sūnūs su didžiausiu 
paklusnumu pildė senio palie
pimą.

— Matai dabartės pakalnė
je upelis, neszk isz tenai vande
ni burnoje ir laistyk. Szita pa
gali laistyk taip kaip tu moki
nai sizeimininke. Szita laistyk 
kaip tu mokinai piemenis. O 
szita laistyk teip kaip tu moki
nai vyrus kurie lankus lenke. 
Kada iszaugs isz sziu trijų de
gėsiu trys obelys, tada sužino
si, kaip pas žmones piktumą 
isznaikinti ir tuomet nuodėmės 
iszpirksi.

Pasakęs szita senelis huejo 
in savo buveine. Maustė ilgai 
pasilikęs) krikszto stums ir nie
kaip negalėjo suprasti, ka jam 
pasakė senelis? Bet pradėjo 
darba kaip liepe.

Nuėjo krikszto suims pas 
upeli, paėmė pilna burna, van
denio, atneszes iszpyle ant de
gėsio, nuėjo antru kart ir teip 
toliaus, laistė ir kitus du. Nu
vargęs krikszto suims užsima
nė valgyti. Nuėjo past seneli in 
dvara, praszyti ka nors užkas
ti. Atidarius duris pamate, kad 
.senelis ant suolo guli numiręs. 

Apžiūrėjęs krikszto sūnūs se
nelio padėlius, atrado sausai
niu, užvalgė, atrodo ir kastuvą 
ir pradėjo seneliui duobe kas
ti. Naktimi vandeni nesze, lais
tė pasodintus degėsius, o diena 
'buveine seniui kasė. Tiktai isz- 
kase duobe norėjo palaidoti, 
kaij) tuom kart atėjo žmones 
seneliui maistu neszdami.

Sužinoję žmonės, kad numi
rė Šienelis laimino ant jo vietos 
krikszto suiiu. Ir pasiliko krik
szto suims ant. senelio vietos 
gyventi. Gyvena, jisai, maitina
si tuom ka jam žmones atnestea 
ir palieptąjį darba atlieka, bur
noje itsz upelio vandeni nesza 
degėsius laisto.

Pragyvenus teip krikszto sū
nui metus, pradėjo pas ji žmo
nes vaikszezioti. Prasiplėtė 
apie ji gandai, kad miszke 
szventas žmogus gyvena, gelbs
tisi nuo nuodėmių burnoje isz 
pakalnes, vandeni neszas, apde
gusius kelmus palaisto. Pradė
jo pas ji daug žmonių atsilan
kyti : pradėjo ir turtuoliai pir
kliai važinėti jam dovanas vež
ti. Bet neimdavo nieko krikszto 
sūnūs, tik sau del reikalingu- 7 o
mo, o kas jam buvo perdaug tai 
kitiems . neturtingiems iszda- 
lindavo’. Ir pradėjo jis nauja 
gyvenimą: puse dienos vandeni 
burnoje nesza, degėsius palais
to, o kita puse dienos atilsi ir 
žmones priiminėja. Ir pradėjo 
manyti krikszto sūnūs, kad 
jam teip liepta gyventi sziuom 
piktumą isznaikinti ir nuodė
mės iszpirkti.

Pragyveno teip krikszto su
imsi ir antrus metus nei vienos 
dienos nepraleido, kad nepalie- 
jus degesu, 'bet nei vienas isz ju 
dar nepradėjo sprogti.

Sėdi jis viena karta savo bu
te, girdi, kad koks tai žmogus 
pro ji joja, ir dainas dainuoja. 
Isaejo krikszto sūnūs pažiūrėti, 
kas per ypatu. Žiuri žm.ogus 
diržas jaunas, storas, drabužiai, 
ant jo gražus, arklys ir balnas 
po juomi brangus.

Sustabdęs ji krikszto suims 
paklausė: Kur jis joja, ir kas jis 
per vienas? Sustojo žmogus.

— Asz esu žmogžudys, at
sako jisai, jodau po kelius žmo
nes užmu'szineju: kad daugiau 
žmonių užmiiszu tai linksmiau 
dainas dainuoju.

Nusistebėjo krikszto suims, 
maustydamas: “Kaip isz tokio 
žmogaus piktumą isznaikinti? 
Gerai man tiems pasakot kurie 
pas mane vaikszczioja, patys 
metavoja. O szis piktumu geri
ni.” Nieko nepasiakes krikszto

Apsigina Nuo Szalczio

Tiligramai skamba 
Ir sako,

' Kad nekurios bobeles, 
Nori merginas užvaduoti, 

Tai yra, nuo vaikinu 
nubaidyti, 

Jau szirdeles.gana, 
Jeigu bobeles merginas 

bjaurina, 
Jeigu boba mergina 

pAmato,
Tai rodos ja divelis 

pakrato, 
Tosios mergaites nekaltai 

aplojate,
O apie save szeimyna 

visai nedbojat, 
Juk jus ne merginos, 

Vaiku motinos, 
Geriau mislinkite apie 

mirti, 
Ir ant. gyvenimo 

ateinanti.
Asz tikrai žinau, 

Kad nekurios motinos 
Turite patirpusias 

dukreles, 
Tai vis da laiko už 

jaunas mergeles,
Su naujais stailos 

dreses, 
Ir su vaikinais 

neužsidavineti.
Taip, pati motina 

bujok, 
Dukrelėms valios neduok, 

Norints dukrele jau 
turi metu, 

Arti dvideszimts, 
Ne pagriebs szimtas, 

Nes kuom mažiau 
metu turės, 

Tuom daugiau mamytes 
siusti gales.

* * *
. Kur ten netoli 

Baseika miestą, 
Moterėles biski 

susilaikykite, 
Tankiai in saliunus 

nesilankykite, 
Nes tai visiszkai 

negerai, 
Ba kaip pribusiu,

Tai lukaut, 
Ir nesigailėsiu, 
Taigi ir niekas 

nesu simy les.
Geriau savo stuba 

vaktuoti, 
Namiszkus prižiūrėti, 

Valgi padaryti, 
Ir savo vaikelius 

dažiureti.
* * *
Rūteles mano

Jau gana, su tokia 
mada, 

Nes daugelis pas mane 
laiszkus raszo,

O suvis nepasiraszo, 
Juk žinote, 

Jeigu nepasiraszote,

Kangaroos szitaip neszio- 
jasi savo jaunuosius, tai szi- 
tam Hopalong mažucziui ne
reikia nei palto nei kaldros, 
nes jis žino kaip nuo szalczio 
apsisaugoti. Szitu Kanga
roos randasi labai daug Aus
tralijoje. Jie gali toli ir 
augsztai szokti.

BALTRUVIENE

Tai pasirodo kad 
bijote, 

' Ir neteisybia man 
raszote, 

Supykus in baske 
metu. 

Isz vienos Pennsylvanijos 
apygarbos, 

Gavau žinia arba 
informacija, 

Apie biznierka 
Ir josios pagelbininkia, 

Kokios fenais funes 
iszdaro, 

Ir bizni gera varo.
Toks ląiszkas niekas 

nepraszo, 
Jeigu nepadeda savo 

paraszo!

dėjo jisai jam graudingu balsu, 
žmones vaikszczioja. ne piktu
mu girtis, bet metavoti, už s'ayo 
nuodėmės. Met a vok ir tu jeigu 
bijaisi Dievo, o nenori metavo
ti, tai jok isz ežia, daugiaus nę- 
pasirodydanias, manės negrau- 
dindamas ir žmonių nuo manės 
negąsdink. O jeigu nepaklausy
si nubaus tave Dievas.

Nusijuoke žmogžudys.
— Nesibijau, atsake jisai 

kratydamas galva, asz Dievo, 
ir tavęs nepaklausysiu, tu man 
ne virszininkas, tu, kalba jisai 
toliaus, savo maldingumu mai
tiniesi, o aisz žmogžudyste, mai
tinuos, visiems maitintis reikia 
tu moters kurios pas tave 
vaikszczioja mokyk, o mane 
mokyti nėra ka, o užtai, kad tu 
man Dieva priminei, asz rytoj 
virszaus du nereikalingus žmo
nes užmusiziu. Ir tave gal da
bartės užmuszcziiau, tik neno
riu rankas terszti. Bet toliaus 
nepasirodyk.

Pagrūmojęs teip žmogžudys 
nujojo. Neatjojo daugiaus 
žmogžudys ir gyveno kriksizto 
sūnūs kaip ir pirmiaus, ramiai 
asztuonis metus.

Nuėjo karta nakezia. kriksz
to sūnūs savo degėsiu laistyti, 
palaistęs parėjo in savo buvei
ne pasilsėti, sėdi ir žiuri in ke
lia ar' greit žmones ateis. Bet 
neatėjo steia diena, nei vienas 
žmogus. Prasėdėjus jam visa 
diena iki pat vakarui, pasida
rė jam neramu, liūdna, užsi- 
manste jisai apie savo gyveni
mą. Atsiminė jisai kaip žmog
žudys) ji peike, už tai, kad jis 
savo maldingumu maitinasi. 
Sugryžo krikszto sunns in sa
vo praėjusi gyvenimą. Ne taip 
asz gyvenau kaip man senelis 
liepe. Senelis man aptemija 
uždėjo, o asiz isz jos duona ir 
garbe žmonių padariau. Ir taip 
patiko m:Ai ji kad liūdna, kad 
žmones pas mane nesilanko. O 
kaip žmones lankosi, tai asz 
tuomet džiaugiubsi, kaip jie 
mano szventuma gerbdami pla
tina. Ne taip gyventi reikia. 
Paklydau asz garbeje žmonių. 
Pirmutiniu nuodėmių neiszpir- 
kau, bet dar.naujas užgyvenau. 
Eiisiiu asz in giria, in nauja vie
ta, kad žmones manės nerastu. 
Gyvensiu taip, kad senas nuo
dėmės iszpirkti, pamesti, o nau
ju neužgyventi.”
Pamanstes szitaip krikszto su 

nūs, paėmė maiszeli sausainiu, 
lopeta ir nuėjo toliaus nuo dre
ves in kaina, kad ramioj vieto
je, žemeje gyvenimą sau insi- 
kasti — nuo žmonių pasislėpti.

Eina krikszto sūnūs su mai- 
szeliu ir lopeta; pasiveja ji 
žmogžudys. Persigandęs jisai 
norėjo bėgti, bet szis raitas pri
sivijo.

— Kur eini ? Paklausė rusz- 
cziai.

sūnūs nuėjo in szali maustyda
mas: “Ka dabar padaryti? Pra% 
dės szis žmogžudys czionai jo
dinėti, istz. gasdis žmones, nu
stos jie pas mane vaikszczioje 
ir jiems gero tuomet nebus, bet 
man kaip tuomet gyventi reiks. 
Ir sustojęs krikszto sumis eme 
žmogžudžiiji pasakoti:

— Czionai pas mane, pra-

Apipasakojo jam krikszto 
sūnūs, kad nori nuo žmonių to
kioje vietoje pasislėpti kad, nie
kas jo nerastu. Nusidyvijo 
žmogžudys.

— Kuom-gi dabar tu mai- 
tinsiesi, kad pas tave žmonesi 
nesilankys?

Ir nepamane apie szita 
krikszto senus, o kaip paklau
sė jo žmogžudys atsiminė jisai 
apie maista.

— Ka Dievas duos tuomi 
maitinsiuos, atsake tstevelniu 
balsu krikszto sūnūs.

Nieko neatsakys žmogžudys 
nujojo toliausi.

“Kodėl,” mano krikszto su
nns, “asz jam nieko apie jo gy
venimą nepasakiau? Gal jisai 
dabai- butu metavojes. Szian- 
dien jisai minkszteisnis ir nesi
kėsina užmusziimu” Ir pa- 
szauke jisai jojanti žmogžudį.

— O tau vis-gi metavoti 
reikia, nuo Dievo nepabėgsi.

Pasuko žmogžudys! arkli, isz- 
trauke peili isz po juostos, už
simojo ant krikszto sunaus ku
ris pensiigandes nubėgo in misz
ka.

Nesivijo jo žmogžudys, tik
tai pasakė: “Du kartu tau, se
ni, dovanojau, treczia kart ne
pasisuk man po akiu, užmu- 
sziu! Pasakęs szitaip nujojo. 
Nuėjus krikszto sunui vakare 
degėsiu laistyti, žiuri, kad vie
nas sprogti pradėjo. Obelele isz 
jo auga.
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Žinios Vietines
— Utarninke pripuola SS. 

Jono ir Baraksio.
— Seredoj Szv. Jono Kli

mato, taipgi pasninkas.
— Ketverge Szv. Baibino.
— Petnyczioj pirma diena 

Balandžio (April); nesiduoki
te apsigaut.

— Petnyczioj taipgi pri
puola Angliakasiu szvente, nuo 
atgavimo 8 valandų darbo. Ta 
diena, ka'siyklos nedirbs.

— Andrew Maigasz, Slavo- 
kas, nuo 410 W. South uly., nu
mirė Nedėlios ryta, namie, sirg
damas ilga laika nuo duselio. 
Gimęs Europoje, atvyko in 
czionais daugelis metu atgal. 
Prigulėjo prie Szv. Marijos pa
rapijos. Paliko paczia, tris sū
nūs ir dvi dukterys, taipgi du 
(brolius.

— Sena gyventoja ponia 
Jafdviga Yodis, nuo 937 E. Ma
hanoy Uly., kuri serga jau nuo 
kokio tai laiko, iszkeliavo in 
Jefferson ligonbute Pliiladei- 
phia del operacijos.

— Ponia Ona Banonieiie isz 
Hamburg, Pa., ponstva Juozai. 
Kisieliai ir ponas Antanas Ei
nikis isz New Pliiladelpliijos 
motoravo in miestą, kurie lan
kėsi pas savo pažystamus ir 
.prie tos progos atlankė “Sau

ries’’ redakcija, nes visi yra mu
su skaitytojai. Acziu visiems už 
atsilankymu.

Shenandoah, Pa. — Ona Vai- 
cziuliene, . nuo 15 So. Bridge 
uly., kuri sirgo per keturias 
menesius, numirė Subatos ryta 
namie. Gimė Shenadoryje, jo- 
sios vyras Juozapas mirė Lie
pos men., 1941 metuose. Prigu
lėjo prie Szv. Jurgio parapijos, 
'ir bažnytinios draugijų. Paliko 
trys dukterys: Ona, pati C. Po- 
gozelsky ir Julija Segoski, 
mieste; Adele, pati G. Koliba, 
Mahanoy City; penkis suims: 
Juozapa, Adoma, Vincą, mies
te; Alberta, PottsJville ir Adol
fą, namie. Daug arnikų ir anų- 
kės, taipgi broli Vincas, Maha- 
noy City. Laidotuves in vyk s 
Seredoj su apiegomis Szv. Jur
gio bažnyczioje ir palaidos in 
parapijos kapines.

— Po trumpai ligai, Sta
nislovas C. Martiniu eviczi a, 
nuo 1107 W. Coal uly., numirė 
Sukatoj, 2:30 valanda ryte, na
mie. Buvo veteranas isz Pir
mos Svietines kares. Prigulėjo 
prie Szv. Jurgio parapijos ir 
American Legion Post 370. Pa
liko savo motina, dvi seserys: 
Marie Simmons, Pine Hill, N. J. 
dr Albina Monlish, mieste; du 
brolius: Aleksandra ir Aiitana, 
mieste. Graiborius J. Levanavi- 
czius laidos.

— Szv. Jurgio Balžnyczioje 
Keturios Deszimts Valandų at
laidai, prasidėjo Nedėlios ryta 
devinta valanda per Szventas 
Miszias su Instatymu Szven- 
cziausio Sakramento. Mokyk
los vaikai su tamukais ir kuni
gais sudarė procesi ja po Mi-
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sziu. Kunigas Juozapas Ma- 
cziulionis, Marijonas isz C’hi- 
eagos yra sveczias Kunigas per 
atlaidus. Jis kas ryta duos 
trumpus pamokinimus, o vaka
rais sakys pamokslus. Kunigas 
Juozapas Karalius, Kleuonas 
pranesza, kad vaiku iszpažm- 
cziu bus klausoma Panedeli 
penkta valanda po pietų, o su
augusieji gali prieiti kas vaka
ras. Klebonas ir vikarai, Kum 
Juozapas Nevęranskas ir Kum 
Jonas Lukszys ragina visus pa
sinaudoti szita proga ir atlikti 
Velykine.

Girardville, Pa. — Du vagiai 
apvogė Labalaukio saliuna apie 
antra valanda isz ryto. Laba
laukio saliunas yra pavadintas 
‘‘Whitey’s Cafe” ant 222 E. 
Mahanoy Avė. Tiedu razbai- 
ninkai užėjo in saliuna. anks- 
cziau isizsigerti ir lauke koi vi
si iszejo. Kai tik jiedu liko sa- 
liune su sanvininku Ponu La- 
balaukiu, vienas isz razbainin
kų iszsitrauke revolveri ir pa
reikalavo vislus pinigus isz štai- 
cziaus. Vagiai gavo daugiau 
negu szimta doleriu. Sanvinin- 
ko žmona sako kad tie vagiai 
buvo jauni vyrukai, ir jis sako 
kad ji juodu pažintu jeigu tik 
kur pamatytu.

Philadelphia, Pa. — Labai 
keistos ir tirsztos miglosi užklo
jo Philadelphijos miestą, uos
tus ir upes, taip kad laivai ne
galėjo nei inplaukti nei is'z- 
plaukti. Tos miglos buvo keis
tos del to kad taip žemai gulė
jo prie žemes ir prie upes, kad 
eroplana.i galėjo sau skristi, 
nors) laivai turėjo sustoti! To
liau nuo upes automobiliai ga 
Įėjo sau važiuoti, nes tenai ne
buvo tu miglu. Tik prie uosto 
ir ant upes tos miglos buvo to
kios tirsztosL

McAlester, Okla. — Baisi 
vetrine viesulą kuri prapute 
pro czionais Sukatoje, užmusze 
30 'žmones ir daug sužeidė. Apie 
300 namai iszversti. Valdžia nu
siuntė in tenaisi Raudono Kry
žiaus, narius prigelbeti gyven
tojams ju nelaimėje. Daug ble- 
dies padaryta.

TRUMANASPARVA
ŽIAVO ISZ FLORIDOS 

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Trumanas parva
žiavo isz atostogų, vakaciju ir 
sako kad jis dabar gerai pasil
sėjęs imsis darbo. Jis laikrasz- 
tininkams pasakė, kad jis sku- 
binsis pasiunsti Senatui ta At- 
lantiko Kariszka Sutarti.

Tai reiszkia, kad Senatas 
gaus szita sutarti, kai tik ant 
jos visi krasztai pasiraszys Bir
želio ketvirta diena. Trumanas 
jau priėmė tos sutarties rasztus 
kai Amerikos Sekretorius Dean 
Acheson ta sutarti vieszai pa
skelbė.

Laikrasztininkai paklausė 
Prezidento Trumano ar jo 
draugas, Eddie Jacobson va
žiuoja in Szventa Žeme, in Is
raeli su politiniais reikalais, ir 
ar Trumanas ji tenai siunczia. 
Prezidentas užsigynė, sakyda
mas kad jis tik parvažiavęs da- 
žinojo kad jo draugas važiuoja 
in Israeli. Eddie Jacobson sy
kiu su Trumanu laike vyriszku 
drabužiu stora.

Prezidentas Trumanas dar 
nieko nesako apie Kongresą 
kuris tiek daug jo patarimu isz- 
mete. Kai laikrasztininkai jo 
paklausė ka jis mislina apie to-

ki kongresą, Trumanas tik tiek; 
pasakė kad reikia palaukti ir 
viskas bus gerai.

MOKSLO 
KONFERANCIJA

Komunistiszka 
Propaganda

NEW YORK. — Mokslo ir 
Kultūros Konferencija del Tai
kos prasidėjo Waldorf-Astoria 
vieszbutyje, hotelyje. Czia su-i 
važiavo mokslincziai isz visu 
pasaulio krasztu, bet daugiau-. 
šia Komunistu.

Keturiolika garsingiausių 
mckslincziu isz Rusijos, Len
kijos ir Czekoslovakijos pribu
vo Petnyczioj.

Daug daugiau tokiu moks- 
lincziu butu atvažiavę ir isz ki
tu krasztu, bet Amerikos val
džia ne visiems pavėlino atva
žiuoti, nedave jiems vizas.

Dvieju delegatu isz Rumuni 
jos vizos- nebuvo priimtos. 
Amerikos Ambasada Mexico 
City nedave vizos David Alfa- 
ra Siqueiros, Meksikonui pei- 
szejui, kai jis prisipažino kad 
jis yra Komunistas.

Szita konferencija tesis per Į 
tris dienas. Beveik visi geri 
Amerikiecziai szitiems neva- 
mokslincziams prieszinasi, nes 
czia ne kas kita kaip tik Komu
nistiszka propaganda.

Veteranai, buvusieji karei
viai ir kitos draugystes dabar 
sudaro parodas ir marszuoja 
apie ta vieszbuti kad paro
džius visiems savo pasiprieszi- 
nima.

RUSIJOS PINIGAI 
NEGERI

BERLYNAS, VOKIETIJA. 
— Amerika, Anglija ir Fran- 
cuzija paskelbė kad vien tik 
Vakarines Vokietijos pinigai 
giliuos Berlyne, ir kad Rusijos 
pinigai jau negeri ten kur Ali- 
jantai valdo Vokietijoje.

Visi vyresnieji Vokietijoje 
tikisi kad Rusija, Vienaip ar; 
kitaip stengsis visiems atker- 
szinti.

Kai buvo Rusijos Kariszkam 
Sztabui praneszta apie tai, tai 
Sztabas nieko neatsake. Mat vi
si Rusijos atstovai pirmiau tu
rės pasiklausti Kremlini.

Rusijos pinigai nėra visisz- 
kai uždrausti; žmonėms valia 
tuos pinigus vartuoti tarpu sa
ves, bet jie jokios vertes pre
kyboje neturi.

Amerikos Anglijos ir Fran- 
cuzijos atstovai sako kad jie 
butu szitaip padare seniai, bet 
vis lauke kad Tautu Sanjunga 
ta klausima iszrisztu. Kai Tau-: 
tu Sanjunga prisipažino kad ji 
nieko negali ar nenori daryti, 
tada tu trijų krasztu kariszkas 
sztabas savotiszkai ta klausima 
iszriszo, panaikindami Rusijos 
pinigu verte.

Dabar Sovietai jau turėtu 
prisipažinti kad jie jokios Inta-' 
kos negali padaryti Vokietijo
je, kad jie nieko daugiau tenai 
negali gauti be atviro karo. Jie 
pirmiausia užkirto visus kelius 
sustabdė visa susisiekimą su 
Berlynu. Tada Amerikos didin
gi eroplanai viską pristatė Ber- 
lyniecziams isz padangių. Czia 
Rusija negalėjo ar nedryso 
Amerikiecziu sustabdyti. Jie 
tada susimislino investi Vokie
tijoje savo pinigus ir taip per 
pramone ir per prekyba pa
vergti visus. Jiems per kuri 
laika labai sekiesi. Jie mislino

kad czia jau Amerika, Anglija Res lavoni surado ir tos studen-' 
ir Francuzija ar nesupranta tes lavoną.
reikalo ar nedrysta Rusijai pa- Tyrinėjimas parodo, kad 
siprieszinti. Jie nežinojo ar ne- Milton Babich, 19 metu senu- 
suprato kad tu trijų krasztu ka- mo, nužudė Patricia Birming-
riszkas sztabas tik lauke, kad ham, Vasario (Feb.) 10-ta die
dą vus Tautu Sanjungai proga 
ta klausima iszriszti.

Kai Amerikos Karo Sztabas 
lauke, Sovietai mislino kad jis 
bijojosi. Bet tiems Alijantams 
dabar jau kantrybes neteko ir 
Sovietai nustebo kai pamate jie 
ju drąsą.

______________ I

AUTOMOBILIAMS 
APDRAUDA

BRANGESNE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

atstovai pataria, kad valdžia 
turėtu daugiau instatymu isz- 
leisti, ir kad policijantai geriau 
turėtu prižiūrėti kad žmones 
per greitai nevažiuotu. Jie sako 
kad nauji automobiliai tiek jie- 
gos turi kad paprastas draive- 
rys, prie to nepripratęs nei ne
žino kad jis taip smarkiai ir 
pavojingai važiuoja.

JAUNA MERGAITE 
NUŽUDYTA

Lavonas Rastas Upeje;
Keturi Jos Draugai

Intarti
MILWAUKEE, WIS. — Ke

turi jauni vaikinai buvo polici
jos suimti ir intarti už nužudi- 
nima jaunos mergaites, Patri
cia Birmingham, szesziolikos 
metu amžiaus studentes.

Jauna studente buvo du sy
kiu per galva perszauta ir pas
kui inmesta in Milwaukee upe. 
Prie jos kojų buvo pririsztas 
didelis cemento akmuo.

Policijantai sako kad czia 
buvo jaunuju,darbas, kad kas 
isz jos draugu ja nužudė. Jos 
lavonas buvo isz upss isztrauk-- 
tas ana diena. Szeimyna jos pa
sigedo Vasario (Feb.) deszimta 
diena.

Keturi vaikezai buvo suimti 
ir intarti, nors policija dar ne
sako ar isz j u buvo kas tikro 
dažinota. Du kiti vaikai kurie 
buvo suimti, buvo paleisti.

Vienas isz tu suimtu ir sua- 
resztuotu, Cornelius Holbert, 
szesziolikos metu amžiaus vai
kezas buvo tos mergaites drau
gas, “boy-frentas.“ Jis prisi- 
pažinsta kad jis ta vakara net 
iki antros ar treczios valandos 
isz ryto lauke jos pareinant na
mo.

Tuo paežiu sykiu Patricijos 
sesute, szesziolikos metu am
žiaus Kathleen pabėgo isz na
mu palikdama trumpa laiszka, 
kuriame ji pasakė savo tėvams 
kad ji ketina apsiženyti. Polici
ja nesitiki kad jos pabėgimas 
nieko bendro neturi su jos sesu
tes nužudinimu, bet visgi, poli
cija norėtu su ja ir jos vyru ar 
daugu pasiszneketi.

Studente Patricia buvo du 
sykiu perszauta per galva su 
mažu karabinu ar revolveriu. 
Ji buvo pilnai apsirengus.

Szitos studentes lavonas dar 
gal ir sziandien nebutu suras-j 
tas, jeigu kita moteriszke nebū
tu toje upeje nusižudžius. Flo
rence Wynne, trisdeszimts asz- 
tuoniu metu amžiaus moterisz
ke nuszoko nuo tilto ir prigėrė. 
Žmones kurie mate kai ji szoko 
pranesze policijai. .0 policija 
bejieszkodama szitos moterisz-

tai visa pramone nukentejo! 
Patys mainieriai neteko dau
giau negu szeszios deszimts mi
lijonu doleriu kai jie isz pedes 
iszejo! Mainieriu Paszelpos

na, ir inmete josios kuna in Mil
waukee upe.

ATVAŽIAVO I
CHURCHILLIS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Churchilliai apsistojo pas 
milijonierių Bernard Baruch, 
kuris buvo keliu Amerikos Pre
zidentu patarėjas per ilgus 
metus.

MAINIERIU
STRAIKOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

želio (June) dvideszimts penk
ta diena prasideda mainieriu 
atostogos, vakiijos! Reiszke, 
“daug mainieriu nedirbs nuo 
Birželio (June) dvideszimts 
penktos iki Liepos (July) ket
virtos dienos!“

Reiszkia, bus mažiau anglių 
ir kai tik mažiau bus, brangiau 
bus!!!

Kai mainieriai sustraikavo,

Beveik visur po visa svie
tą, žvejoto j ai vis pasakoja 
pasakas apie tas dideles žu
vis kurios paspruko, ir ku
rias jie butu sugavę, sumesz- 
kerioje. Bet szitas žvejoto j as, 
John Perrone, isz Gerritsen 
Beach, N. Y., dabar visiems 
gali papasakoti apie didele 
žuvi kuria jis pagavo.

John Perrone užtiko szita

Kai Kanados gražuole 
Barbora Ann Scott pasitrau
kė isz lenktynių ir rungtynių, 
kaipo viso svieto geriausia 
cziuozike, daug Europiecziu 
stengiesi ta garbe užsitar
nauti. , i..

Fondas in kuri moka mainie- kad jis buvo nuteistas ir turėjo 
riai ir kompanija, “neteko ke- užsimokėti už tas neteisingas
turiu milijonu doleriu!“

Daugiau negu keturi szimtai 
septynios deszimts tukstancziu 
mainieriu iszejo isz pedes, ir 
septynios deszimts tukstancziu 
darbininku ant geležinkeliu ne
teko darbo. Daugiau negu trys 
milijonai deveni szimtai ketu
rios deszimts tukstancziu dar
bininku neteko darbo isz viso !

Nors visi sako, kad szitos 
straikos buvo už tai kad Lewis 
as užpyko ant Trumano, už tai, 
kad Trumanas, nesiklausęs Le- 
wiso, paskyrė Daktara James 
Boyd kaipo Mainu Direktorių, 
bet czia yra dar daug ko kito, 
apie kuri Lewisas nenori nei 
užsiminti!

Lewisui labai rupi valdyti 
Mainu Priežiūros Sztaha! Jis 
iki sziol turi kelis savo buvu- I
sius savo unijos vadus ant to 
sztabo ir jis beveik visados gau
na raportus isz to sztabo, net 
pirm negu pati valdžia tuos ra
portus gauna! Daktaras James 
Boyd dabar yra to sztabo vadas 
ir Trumanas nepasitarė ir ne-' 
pasiklausė Lewiso, kai jis ta 
Daktara James Boyd paskyrė.

Pagavo Bangžuve

penkios deszimts pėdu dy
džio ir penkiolika tonu svo
rio bangžuve setoli nuo New 
York uosto kranto. Szita 
bangžuve buvo kurio laivo 
sumuszta ir sužeista ir in ji 
bangose plūduriavo. Jis už
nėrė virve ant tos bangžuves 
ir insitrauke ja in uosta prie 
kranto ir greitai nutraukė 
paveiksią, kad jo draugai ji

---------------------------------------------------------------------- ---------r

Amerikieties Ant Ledo

Czia trys Amerikietes gra
žuoles stengiasi tos Kanadie
tes garbes vieta užimti. Jos 
parodo savo gabumus cziuo- 
žime in Palais de Sports, Pa
ryžiuje.

Kairėje matome Yvonne

Lewisas nujauczia, kad jo inta
ką tame sztabe silpnėja!

Lewisas teipgi norėjo atker- 
szinti Trumanui ir Vidaus Sek
retoriui, Julius Krug, už tai, 

straikas, kurios ir jam ir mai- 
nieriams gerokai kasztavo!

Pasiprk skindamas prie s z 
Daktara James Boyd, Lewisas 
parode savo kerszta Vidaus Se
kretoriui Krug, kuris patarė 
Trumanui ta James Boyd pa
skirti.

Pirmiau Lewisas prieszinbsi 
priesz viso kraszto Prezidentą; 
“dabar jis prieszinasi priesz 
visa Kongresą ir Senatai“

Kai Lewisas nori savo ožius 
varinėti ir savo pagieža iszlie- 
ti, mainieriai turi jo klausyti, 
nors j u kiszeniai tuszti!

AMERIKA
STOS UŽ IRAN

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vietai vis daugiau ir daugiau 
kariuomenes siunczia prie ju 
rubežiaus, ir kad dabar randasi 
gyvas pavojus kad Raudonoji 
Armija j u kraszta neužimtu.

Žinios pranesza, kad muszis 
prasidėjo ant rubežiaus, tarpe 
Iranus ir Sovietus.

nevadintu melagiu. Jis dar 
nenutare ka su szitokia dide- 
lia bangžuve daryti, bet jis 
žino ka jis su szitu paveikslu 
padarys: Kai tik jo draugai 
žvejotojai ims girtis apie ko
kias dideles žuvis jie sugavo, 
sumeszkeriojo jis iszsitrauks 
szita paveiksią ir visus nu
tildys.

□ □ □

Sherman isz New York mies
to cziuožikiu kliubo; vidury
je, Helen Uhl, isz St. Moritz 
cziuožikiu kliubo, Berkley, 
California; ir deszineje Vir
ginia Baxter, isz cziuožikiu 
kliubo, Chicagoje.


