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LEWISAS NUBAUSTAS
Isz Amerikos Nori Žemes Ant

Menulio
DU DOLERIAI ANT

VALANDOS
Jauna Senele

RENGIAMIES PRIE
STRAIKU

Bus Straiku, Straiku, Ir 
Daugiau Straiku

NEW YORK. — Per ateinan 
ežius keturis menesius mes per
gyvensime ir pamatysime daug 
visokiu straiku. Beveik visi ku
rie dirba dabar yra užsikriete 
ta straiku liga.

Amerikos obalsis dabar galė
tu būti: “Lai Gyvuoja Straikcs 
Amžinai!”

Straikuoti rengiasi visi!
Hollywood mieste kur “mo- 

ving-pikczieriai, ’ ’ krutamieji 
paveikslai yra daromi, visi dar
bininkai jau szneka apie strai- 
kas.

Detroite visu automobiliams 
daryti fabriku darbininkai jau 
pasirenge straikuoti.

Darbininkai ant geležinkeliu 
tariasi apie straikas.

Radijo, refrigeratoriu ir elek
tros darbininkai jau vieszai 
skelbia kad jie szia vasara 
straikuos.

Jurininkai, kuriu darbas da
bar pristatyti maisto ir ginklu 
Europai rengiasi paskelbti 
straikas.

Ir Mainieriu bosas, John L. 
Lewis, nespėjo atszaukti savo 
mainierius atgal in darbus, jau 
kalba apie kas bus kai kontrak
tas pasibaigs Birželio (June) 
menesyje.

Ir niekas szitu straiku neno
ri! Unijos nenori straiku! Dar
bininkai tai jau tikrai nenori 
straiku, nes jiems jau ir taip 
kiszeniai tuszti nuo visu tu ki
tu straiku. Fabrikantai nenori 
straiku, nes jie vis gali visa sa
vo tavora parduoti ir gera biz
ni varyti. Žodžiu sakant, niekas 
tu straiku nenori, bet visi prie 
straiku rengiasi.

Kiekvienas darbininkas žiu
ri in kita darbininką ir laukia 
pamatyti ka ir kiek jis gaus; 
tada tas pirmas tiek pat reika
lauja ir da su kaupu.

Tie kurie daro krutamuosius 
paveikslus mato kad jiems vis 
mažiau ir mažiau darbu randa
si. Jie straikuos ne tiek del di
desniu algų, kiek del daugiau 
darbo.

Automobiliu darbininkai jau 
net parūpino plakatus ir pa
skelbimus; jie reikalauja tris- 
deszimts centu ant valandos 
daugiau. Kai kurie isz automo
biliu unijos vadu sako kad rei
kėtų darbininkams imti po pen
kiolika doleriu nuo kiekvieno 
naujo automobiliaus del pensi
jos. Jie matyti labai greitai pa
simokino isz mainieriu bosu, 
John L. Lewis.

Plieno fabrikantai dabar tu-

William Honbold, po kairei 
ir Robert D. Eaton, isz Se
wickley, Pa., kreipėsi in Ame
rikos Vidaus Reikalu Sekre
torių Julius Krug, ir prasze 
kad jiem dviem butu paskir
ta ir atiduota visos teises del 
žemes ant menulio, jeigu 
jiem dviem ar kam kitam ka
da nors pasisektu menuli ir 
tenai apsigyventi. Vidaus 
Sekretorius jiem dviem pa
sakė, eiti namo ir iszsimiego- 
ti ar iszsipagirioti.

pi, tyli ir laukia pamatyyti kas 
bus su mainieriais. Plieno fab
riku darbininkai laukia pažiū
rėti kiek jie gales pareikalauti, 
kai mainieriai gaus ko jie rei
kalauja. Tada jie daugiau pa
reikalaus.

General Electric kompanija 
jau pasirengus del straiku. Szi- 
ta kompanija visai nei nesi
stengia derintis su savo darbi
ninkais, nes visi tos kompanijos 
atstovai sako kad ežia bus val
džios klausimas sulyg tais nau
jais Taft-Hartley Instatymais.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

WASHINGTON, D. C. - 
Senato paskirta komisija isz- 
tirti kiek darbininkui reikia pi
nigu žmoniszkai pragyventi, 
szitaip savo raportą paskelbė: 
Keturiu žmonių szeimynai tin
kamai iszlaikyti ir visiems 
jiems gražiai pragyventi, dar
bininkas turi uždirbti du dole
riu ant valandos.

Tokis nusistatymas labai 
gražiai skamba kai mes kalta
me apie kompanijas ir fabri
kantus. Mes visi pasirenge juos 
melžti ir isznaudoti. Bet kaip 
su paprastu žmogeliu, kuriam 
reikia darbininką pasisamdyti?

Kaip tada bus galima pasi- 
szaukti darbininką mums stogą 
pataisyti, ar kuri kambarį per
daryti? Kas bus kada ir darbi
ninkas rengsis sau statydintis 
namelius? Kuris isz musu 
sziandien iszgali kitam darbi
ninkui tiek iszmoketi ant va
landos?

Jeigu paprastas darbininkas 
tiek jau ant valandos uždirbs, 
tai ir biznierius, sztorninkas 
nepasiliks ir viską penkis sy
kius labiau pabrangins. Ir visi 
kiti taip pat darytu. Tada tas 
darbo žmogelis, užsidirbdamas 
kaip koks tikras ponas tiek pi
nigu ant valandos, penkis sy
kius tiek praleis tik ant pragy
venimo. Tada jis isz tikro butu 
poniszkas ubagas ar ubagisz- 
kas ponas, kurio didžiausia be
da butu kad jis per daug pini
gu turi, bet nieko už tuos pini
gus negali nusipirkti.

Pinigai, patys sau vieni, nie
kados nesudare turto. Turtas 
susidaro ne isz pinigu, bet isz 
to, ka tie pinigai gali nupirkti 
ar duoti.

Nenorėdama prisipažinti 
kad ji yra jau senele, senute, 
moeziute, Ponia Emily Rich
ards isz San Francisco, susi
laukė szimto ir penkių metu. 
Bet ji vis užsikvieczia drau
gu ir draugiu pas save ir juos 
gražiai priima. Jai labai 
kai koks szimto metu am
žiaus kavalierius atnesza sal
dainiu ir geliu, kvietku.

Krikszczionys
Demokratai Lai

mėjo Rinkimusf
’7.

Sovietai Stengiasi Iszstumti 
Anglus Ir Amerikieczius Isz 
Berlyno; Anglijos Kareiviai Ima 
Isz Palestinos Trauktis; Ameri
ka Paleido Kita Atom Bomba

Ant Marshall SalųįPacifike
--------- ------------------------------¥

200,000 BE DARBO

Automobiliu Fabrikai 
Atstato Darbininkus

DETROIT, MICH. — Gene- 
ral Motors kompanija pranesza 
kad apie du szimtai tukstaneziu 
darbininku buvo paleisti nuo 
savo darbo automobiliu fabri
kuose, už tai, kad fabrikams 
pritruko geležies ir plieno. O 
tos geležies ir to plieno pritru
ko už tai kad plieno fabrikai 
neturi gana geležies.

Bet darbininku unijos Prezi
dentas Walter P. Reuther sako, 
kad automobiliu fabrikantai 
tyczia szitus darbininkus palei
do nuo darbo, kad darbininkai 
mažiau pinigu turėtu kai iszeis 
derybos ir gal straikos del di
desniu algų.

Fisher automobiliu kompani
ja paskelbia kad isz ten bus 
2,500 darbininku atleista del 
tos paezies priežasties: nėra 
gana anglių, nėra gana plieno.

Jeigu asz penki metai atgal 
turėjau tik tūkstanti doleriu ir 
sau automobila nusipirkau už 
asztuonis szimtus, asz tada bu
vau bagotesnis už ta žmogų 
kuris sziandien turi du tuks- 
taneziu doleriu ir už ta pati au
tomobila moka suvirsz dvieju 
tukstaneziu doleriu. Asz ma
žiau pinigu turėjau, bet buvau 
bagotesnis, nes su savo pinigais1 
daugiau galėjau nusipirkti.

UNIJOS PREZIDEN
TAS PASZAUTAS

DETROIT, MICH. — Wai- 
ter P. Reuther, Automobiliu 
darbininku unijos prezidentas 
buvo Utarninko vakara pa- 
szautas, kai jis buvo savo na
muose. Szuvis isz karabino su- 
triuszkino langa ir pataikė 
Prezidentui Reutheriui in ran
ka ir peti. Tas kuris ta szuvi 
paleido spėjo pabėgti ir polici
ja nežino nei kur, nei ko jiesz- 
koti.

Jis buvo greitai nuvežtas in

Grace ligonine, kur daktarai 
sako kad jis labai pavojingai 
sužeistas. Daktarai sako kad 
jis gal neteks visos rankos.

Kas taip padare ir kodėl taip 
padare, nežinia. Policija dabar 
jieszko ir klausinėja ar Prezi
dentas Reutheris turėjo kokiu 
prieszu ar neprieteliu, kurie 
butu nore j e ji nudėti.

MAŽIAU PRAKALBU 
DAUGIAU DARBO

Palestinos Klausimas
Neiszsprestas

NEW YORK. — Suvienytu 
Tautu Sanjunga vis stengiasi 
kaip nors iszriszti ta Palestinos 
klausima, bet iki sziol nieko ne
nuveikta.

Dabar nutarta uždrausti vi
sas audringas ir iszkalbingas 
prakalbas. Delegatams ne tiek 
rupi klausimas iszriszti kaip 
geras prakalbas pasakyti, kad 
visi namie skaityti ar klausytų
si.

Žydai su Arabais da iki sziol 
ant nei vieno patarimo nesuti
ko ir gal nesutiks.

O klausimas turi būti labai 
greitai iszrisztas, nes Anglijos 
kareiviai jau dabar ima isz tos 
žemes trauktis. O kai jie pasi
trauks, tai tenai bus gyva pek
la, kai Žydai su Arabais susi
kirs.

KOMUNISTAI SU-
MUSZTI ITALIJOJE

Krikszczionys
Demokratai Laimėjo 

Rinkimus

RYMAS, ITALIJA. — Nors 
visi balsai nesuskaityti, bet jau 
visiems aiszku kad Komunistai 
buvo sumuszti per rinkimus.

Krikszczionys Demokratai 
jau dabar, kai mes szita raszo- 
me, turi daugiau negu keturios 
deszimts septinta nuoszimti vi
su balsu.

Premieras Alcide de Gasperi 
dabar turi laisva ranka valdžio
je ir gali savo valdžia ir savo 
taryba pasirinkti.

Italijoje rinkimai ne taip 
kaip ežia pas mus Amerikoje. 
Rinkimai nenustato kas bus isz-

$6,000,000,000
EROPLANAMS

WASHINGTON, D. C.
Senato vadai dabar jau ima
prisibijoti kad gal Amerika 
daugiau pinigu praleidžia ir 
paskiria negu turi ari kada nors
turės savo ižde.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

WASHINGTON, D. C. — Mainieriai buvo 
teismo nubausti ant beveik pusantro milijono 
doleriu, $1,400,000 ir pats Lewisas buvo nu
baustas ant dvideszimts tukstaneziu doleriu 
už tai kad jis iszszauke mainierius ant ne-
paskelbtu ir neteisetinu straiku. Ta baus
me ne tiek už straikas kiek už teismo ne- 
paklausyma kai teismas insake Lewisui at
szaukti straikas.

Teisėjas Goldsborough nubaudė Lewisa 
su mainieriais už nepaklusnumą; ir primi
ne Lewisui kad jis gali būti labiau nu
baustas už prasižengimą. Teismas už pra
sižengimą bus laikomas Petnyczioj. Teisė
ja perspėjo Lewisa kad jam butu geriau 
jeigu visi mainieriai jau Petnyczioj butu

rinktas ar kas stos in valdžia, 
bet tik nustato kuri partija val
dys. Dabar Premieras Alcide de 
Gasperi su savo partija turi su
daryti savo taryba ir paskirsty
ti valdžios darbus ir darbinin
kus.

Komunistaii stengsis inlysti 
ar nors savo senas vietas pasi
laikyti. Szitie paskyrimai bus 
ateinanezio menesio szeszta die
na. Iki tada, visko Italijoje ga
li būti!

Komunistai grasina sukelti 
revoliucija, žmones subunta-j 
vuoti ir sudaryti visokias strai
kas priesz valdžia.

Jie dabar tik laukia žodžio 
isz Moskvos. Jiems geriausiai 
pasisektu sziaurineje Italijos 
pusėj e, kur randasi daugiausia 
fabriku.

Bet szitie rinkimai nors tiek 
parode, kad Rusijos ir Komu
nistu intekme jau ima eiti tre-
pais žemyn Europos krasztuose. 
Francuzijos žmones dabar daug 
drąsiau stoja priesz Komunis- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

savo darbuose. Jeigu ne, tai gal ir ka
lėjimas laukia Lewiso.

Lewisas jau dabar dasiprotejo ir mato 
kad jis nieko negali padaryti ir kad Ame
rikos valdžia baiku nekreczia. Už tai jis 
visiems mainieriams jau dabar insako gryž- 
ti in savo darbus.

Keli tukstaneziai mainieriu da vis strai- 
kavo ir in savo darbus neejo kai Lewi
sas buvo patrauktas in teismą. Jie sake 
kad jie valdžiai parodys kas ežia bosas. 
Bet dabar jie mato kas bosas!

Visi minksztos anglies unijo vadai ga
vo asmeniszkus insakymus nuo paties Le-
wiso kad visi mainieriai gryžtu 
darbus.

in savo

Szita bausme buvo vien tik už nepa
klusnumą. Petnyczioj Lewisas su mainie- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Per kata pasigirdo szaukian- 

tis ‘balsas isz didingos Anglijos: 
“Duokite mums ginklus, ir mes 
užbaigsime szita nelemta dar
bai”

Skersai Atlanti mares atėjo 
balsas: “Gelbėkite mus! Mums 
reikia ginklu, mums reikia ka
reiviu, mums reikia pagelbos! ’ ’

Tas pagelbos smaukiantis 
balsas pasiekė Washingtona, 
nuskambėjo Kongreso kamba- 
ruose ir pasiekė kiekvieno 
Ameri'kieczio szeimynele.

Neužilgo Karo Sztabo vadas, 
Generolas Ike Eisenhower ir 
milijonai Amerikiecziu karei
viu atsake in ta praszyma ir 
pribuvo Winston Churchilliui 
Anglijos Premieriui in pagelba.

Churchillis prisipažino1 kad 
Amerika buvo vienatine Angli
jos viltis, vienatine viso svieto 
viltis I

Bet kas per žmogus buvo tas 
Churchillis, kurio milijonai 
Amerikiecziu taip greitai pa
klausė ir stojo jam in pagelba?

Winston Churchillis, da bū
damas tik pienburnis vaikezas, 
pamėtė mokslą, pabėgo nuo sa
vo tėvu, stojo in Ispanijos armi
ja ir iszplauke in Cuba, ii* te
nai kariavo su Ispanais priesz 
Teddy Boosevelta, priesz Ame
rika.

Kai jis pargryžo isz Ispani
jos vaisko, jis baisiai neapken
tė Amerikos ir Amerikiecziu. 
Ispanijos valdžia suteikė jam 
augszcziausius garbes 'ženklus 
už toki drąsu patarnavimą, ka- 
riavįma priesz Amerika.

Szitas Winston Churchillis, 
kuris taip graudingai meldėsi 
ir prasze pagelbos isz Amerikos 
norėjo savo- jaunystėje ta Ame
rika sunaikinti. Jis tos Ameri
kos neapkentė, kuri jam senat
vėje buvo jo kraszto vienatine 
viltis.
'V. i?-

Trys moterys baisiai susipe- 
sze ir galu gale atsidūrė in teis
mą. Kai teisėjas paklausė kas 
ežia darosi, visos trys pradėjo 
tuo paežiu sykiu teisintis ir vie
na kita kaltinti, kad teisėjas 
nieko negalėjo nei girdėti nei 
suprasti. Jis kelis sykius sten
gėsi tvarka investi, bet nepasi- 
seke. Paskui jis piktai suriko 
kad visos trys tylėtu. Tada jis, 
gražiai ir mandagiai pasakė; 
“Dabar seniausia isz jus pir- 
mucziausiai pasiaiszkinkite. ’ ’ 
Visos trys nutilo ir nei žodžio 
nesake.

• •
Upper Darby augsztesnioji 

mokykla, ‘ ‘ High School ’ ’ da
bar pavėlina savo mokiniams 
rūkyti? Vaikai ir mergaites da
bar gali cigaretus rūkyti tarp 
klasių.

Tokie mokytojai kurie taip 
pavėlina,, gali mums sakyti ka 
jie nori, bet jie negerai daro ir 
gana. Nėra tokio daktaro kuris 
nepasakytu kad cigaretu rūky
mas jauniems yra kenksmin
gas. Gal ne tiek jau daug žalos 
ar iszkados padaro kunui, kiek 
protui.

Ir tėvai, kurie pavėlina savo 
vaikams ar dukrelėms rūkyti 
pirm negu jie užauga, subręsta, 
baisia klaida daro.

SKAITYKIT 
®r“‘SAULE”^ 

PLATINKIT!

Vienas saliuninkas ir gražu
mu ir piktumu stengėsi nusi
kratyti vieno žmogelio kuris 
-buvo jau gerokai prisiszveites, 
bet jokiu budu negalėjo. Galu 
gale, jis ta pasigėrus! žmogeli 
už sprando nustvėrė ir iszvede 
per duris.

Žmogelis nesidavė ir vis 
spreczinosi ir gerinosi, siutin
damas visiems užpundyti po 
sznapsa, alų ir cigara.

Kai saliuninkas nusikratė to 
ir sugryžo už baro, jis pasigedo 
savo masznos, kurioje buvo 
daugiau negu du szimtai dole
riu. Kai jis su tuo prisiszveitu- 
siu žmogeliu tuzikojosi, isz jo 
kiszeniaus iszpuole maszna, bet 
kiti žmones saliune manstino 
kad tai 'buvo to insikauszusio 
žmogelio ir jam indejo in kisze- 
niu.

Biznieriai dabar viską garsi
ną, viską siutina. Vienas biznie
rius szitaip paaiszkino: “Ma
no biznis parduoti tokiems žmo
nėms, kurie nenori ar neiszgali 
pirkti tokius daigius kurie yra 
jiems per brangus, ar kurie 
j<ems yra visai nereikalingi.”

Stalinas labai nustebo kad 
Amerikos valdžia taip drąsiai 
ir taip vieszai pareiszke savo 
nepasitenkinimą ir pasipiktini
mą su Komunistu pasielgimą 
Czekoslovakijoje. Gal už tai da
bar Komunistiszkiems laikrasz- 
cziams Czekoslovakijoje už
drausta puldinėti ir szmeizti 
Amerikieczius.

Per rinkinius Italijoje dau
giausia intekmes ant žmonių 
turėjo žinios kad jeigu Komu
nistai rinkimus laimes, tai nei 
vienas Italijonas negales in 
Amerika atvažiuoti. Szitos ži
nios Italijonus paveikė labiau 
negu visi Amerikos pinigai ar 
ginklai. Mat Italijonai, kaip ir 
kiti vis žiuri in Amerika kaip 
in koki rojų, nors Komunistai 
jiems siulina savotiszka rojų, 
bet niekas jiems dabar jau ne- 
intiki.

Amerikos ir Anglijos karo 
sztabas labai susirūpino kai da- 
žinojo kad tukstaneziai Italijo- 
nu tik ant sykio nutarė gryžti 
in savo tėvynė isz Czekoslova- 
kijos, Yugoslav! jos ir Francu- 
zijos. Italijos valdžia sako kad 
tie kurie dabar isz tu krasztu 
gryžta yra iszsilavine ir gerai 
iszmokyti Komunistai, kuriu 
darbas Italijoje yra sukelti 
buntus, straikas ir remti Komu
nistu partija.

Vienas pabėgėlis isz Czeko- 
slovakijos, kuris turėjo augszta 
vieta valdžioje sako kad jis bu
vo vienas isz pirmutinuju pa
matyti Jan Masaryko lavona, 
kai tas jo kraszto prezidentas 
nusižudė iszszokdamas per lan
gą. Jis sako kad nei vienas kau
las nebuvo laužtas ir kad isz to
kio augszczio žmogus vargiai 
užsimusztu. Jis sako kad Jan 
Masaryk buvo nutrucintas ir 
paskui iszmestas per Įauga.

Stalinas aiszkiai parode kad 
jis nepasirengęs susikirsti su 
Amerikos kareiviais. Kai So
vietu kareiviai su atpr'o vintais 
kara'binias sustojo priesz Ame
rikieczius kareivius ir Ameri- 
kiecziai nesitraukė, bet lauke 
pamatyti kas bus, Sovietu Ka
ro Sztabas tuojaus insake savo 
kareiviams pasitraukti. Tai at
sitiko Berlyne.

Kai Amerikos Karo Szta
bas norėjo iszmeginti ir isz- 
tirti savo ta nauja ir baisia 
sprogstanezia “Atom” bom
ba, Amerikos valdžia isz- 
krauste visus kurie gyveno 
ant Bikini Salos, kad jie ne 
butu nužudyti. Jie buvo vi
si iszvežti in Rongerik Salas,

CIVILIU LAISVIŲ
SANJUNGA REMIA 
PREZIDENTO

PASIULIJIMUS

'NEW YORK. — Nuo pirmo 
pasaulinio karo American Civil 
Liberties Union, tautine bepar- 
tyviszka organizacija veikliai 
gina, civiles teises ir laisves vi
su Amerikiecziu. Ja. sudaro as
menys invairiu ir skirtingu 
ekonominiu ir politiniu pažiū
ru. Jie visi sutinka, kad turime 
užlaikyti Teisiu Biliu be kom
promiso.

Dabar kada civiliu teisiu 
klausimas svarstomas Kongre
se ir visa szalis apie ji kalba, 
daug Amerikiecziu atsimins 
kaip tankiai jie mate vardą 
American Civil L i b e r t i e s 
Union laikraszcziuose, ypacz 
saryszyje su teismo atsitiki
mais, kurie liete civiles teises. 
Ir szimet ta. organizacija, remia 
deszimt federal iu instatymu, 
kuriuos prezidentas siūlo ap
saugoti Konstitucijos garan
tuotas civiles teises.

Nesenai Boger Baldwin, Ci
vil Liberties Union direktorius, 
buvo vienas isz dvieju asmenų 
perstatyti Prezidento civiliu 
teisiu programa reikalose per 
“America’s Town Meeting of 
the Air” (szi radio valandėlė 
kas sanvaite perduodama isz 
Town Hall, per National Broad
casting System ir duoda Ame- 
rikieeziams progos iszgirsti abi 
puses ginezijamu klausimu.

“Žinoma,.Prezidento progra
ma privalo būti priimta.” pa- 
preže p. Baldwin, jo kalbos pra
džioje. “Pirma, visi žmones pri
valo turėti tas paezias lygias 
teises, ir antra, turime sustip
rinti demokratija visame pa
saulyje kovoje priesz Komuniz
mą. ’ ’

“Szi programa nėra pakreip
ta in pietų nusidėjimus. Mes vi
si nusidėjome priesz lygias tei
ses rasiniu mažumu. Pietiniai 
prieszai Prezidento programos 
neteisingai ji reprezentuoja ka
da pasirenka tik 2 arba 4 punk
tus isz 10, ir ji vadina priesz- 
pietini. Programos svarbus 
punktai yra tautiniai: jie lie- 
czia teisingumą darbuose, at-

Ir Kiti Benamiai

kur jie iszgyveno dvejetą me
tu. Bet jiems ežia nepatiko 
ir dabar valdžia visus juos 
perkrauste in Kwajalein, kur 
jie dabar apsigyveno. Szitie 
žmones jau dabar iszmoko ir 
priprato drabužius neszioti, 
kuriu jie pirma visai nene- 
sziojo. Ir Kwjalein Sala nė

szaukima rytiecziu sulaikymo 
instatymu, daugiau savivaldos 
musu salų pozesijoms, pasek
minga tautini užlaikymą fede- 
raliu civiliu teisiu instatymu, 
teisinga elgimąsi- su Japonu 
mažuma, valstybes stovi Alas
ka! ir Hawaii ir t. t.

“Ir programa nėr politiszka, 
abieju didžiuliu partijų progra
mos 1944 m., turėjo punktus 
priesz rasine diskriminacija. 
Bet kada nors aiszki legislacija 
pasiūlytą. Pietuose pasirodė in- 
sikarszcziavimas ir pasiprieszi- 
nimas priesz “iszlaukini insi- 
maiszyma. ’ ’ Kas yra. ‘ ‘ iszlauki- 
nis insimaiszymas” federate 
valdžia? Ar pietines valstijos 
nėra Sanjungoje, ir ar ne jo pi- 
liecziai džiaugiasi panasziomis 
federalems teisėmis.n

“Prezidento programa ragi
na Kongresą insteigti lygybe 
mažumu rasoms pagal instaty- 
nia. Sunaikinimas “poli” taksu 
padengtu tik foderalius rinki
mus. Teisingo darbo praktika 
padengtu tik federalias instai- 
gas ir industrijas tarp-valstiju 
komercijoj. Federate inter veu- 
cij in lineziavimo atsitikimus 
butu galima tik kada valstijos 
neveiktu. Tik federaliai pinigai 
butu atimti nuo valstijų kurios 
praktikuoja rasine diskimina- 
cija.

“Pietų teisėjai vis turės iu- 
vykdinti instatymus. Suvicn. 
Valstijų Aukszcziausias Teis
mas tik apsaugos tikras valsti
jų teises. Pietinis sukilimas De
mokratu partijoje politikierių 
kurie neturi kur kitur eiti netu
ri jokios prasmes. Nieks juos 
neprivers ka daryti? Pietų tei
sėjai vis turės invykdinti insta
tymus. Su vien. Vals. Auks- 
cziausiasL Teismas tik apsaugos 
tikras valstijų teises. Teismas 
nuspręs advokatu debatus apie 
koiistitucijonaliszkuma. Bet 
gal jie netiki in teismus po su- 
nakinimu tik baltu balsavimu, 
sulaikymą Negru nuo “juries” 
ir t.t. Kada nepriimame nu
sprendimus Aukscziausio Teis
mo ar nebaigta musu konstitu- 
cijonaliszka demokratija?”

“Bet,]sako> prieszai, instaty- 
baigs neapykanta, rei- 
zietos ir galutinai tei- 
! mus visus suvaldys. 
tusia apszvieta yra iu 

mas neu; 
kia apsz 
Bingumai 
Bet geri

ra j u namai ir jie ežia tik lai
kinai apsigyvens. Jie vis 
sako kad jie nori gryžti in sa
vo kraszta, Bikini Salas. Val
džia jiems .pavėlins tik tada 
kada tenai jokio pavojaus 
nuo tos sprogstanezios Atom 
bombos nebus.

statymas. Nustato musu stan
dartus ir jeigu mes juos priima
me, mes; juos užlaikysime, 
mums visiems nelygumas rasi- v o
niu mažumu yra aiszkus.

Prezidento programa bus 
priimta dabar ar vėliau. 1948 
m., kaip rinkimo metai turi vil
ties. Negru balsai svarbus 
akiems partijoms. Net ir libera 
lai jais domisi. Pasaulinis rei
kalas tarp demokratijoj ir Ko
munizmo parodo politikieriams 
reikalingumą sustiprinti musu 
puse. Kaip stipriausia demo
kratija, galime pritraukti pa
saulio žmones tik parodydami 
savo pirmenybe, ne turto ar 
ginklu, bet lygiu teisingumu vi
siems. — C.C.F.A.U.

Ar Mus Balsas Tyruose
BROOKLYN, N. Y. — Tarn 

laiszku isz tremties BALE’ui, 
invalidoms instaigoms ir spau
dai, pasitaiko labai graudžiu, 
baisiu!

“Mes tikimės ir laukiame su 
didžiausiu pasiilgimu, kad gau
sime parama ir galėsimo kuri 
laika nustumti nuo akiu bado 
szmekla, kuri tiesia in mus sa
vo ranka ir nori atimti isz mus 
gyvybe.” Maisto gauname, la
bai mažai, rubu gauname, nudė
vėtu ir ne visiems ju isztenka. 
Kai kuriuose randame dovano
toju pavardes ir adresus, jiems 
galime tiesioginiai padėkoti, 
kitu arba korteles pamestos, ar
ba visai ju turto dovanotojai 
nebuvo pridėjo, tiems tenka pa
dėkoti tik per BALE ir spauda.

“Musu jauniausias sūnelis, 
ligonis. Jis praszo maisto. Bet 
neturime ko duoti. Maisto ne- 
isztenka. 4 žmonių szeimynai, 
gauname puse svaro duonos, 
pustreczios uncijos sviesto, 5 
uncijas mėsos, po keletą unciju 
kruopu in sanvaite. Ar ilgai ga 
lime gyventi gaunant toki 
maistą? Su savo szeimyna nu
tariau, jei per pora menesiu 
nieko geresnio nebus numatyta 
ir daugiau maisto negausime, 
t. y., norma nebus padidinta, 
esame nusistatė, baisu net pa
manyti, nusižudyti! “Gana jau 
badant ir nesinori daugiau ne
viltyje gyventi!” Gerą, da tiems 
gyventi, kurie Amerikoje turi 
giminiu ir gauna pagelbos, bent 

turi vilties. Asz su savo szeimy
na isz niekur kitur negaunu pa
ramos, neturiu nei pinigo, nei 
jokiu kitokiu budu pragyventi. 
Man lieka tik BALE. Bet 
BALE atsiustas dovanas isz- 
skirsezius, tarp daugelio, lieka 
tiek mažai. Bot gaila ilgiau 
kankinti savo kūdikius, baisu 
badant ir isz. lėto mirti.”

Panasziu laiszku gauna dau
gybe geros valios Amerikos 
Lietuviu ir Lietuviu tautos 
draugu. Kaip gali tiems tremti
niams pagelbeti, kol da novelų, 
kol da neiszsprestas klausimas, 
kur jie bus galima iszvežti ? 
Vienintele pagelba, kogrei- 
cziausiai ir kodaufgiausiai nu
stojusiems tremtiniams duoti 
pagelbos.

Dabar vyksta rubu, vajus. 
Dabar vyksta maisto vajus. Da
bar vyksta vajus visokeriopai 
pagelbai tremtiniams. Gelbėki
me juos. Neleiskime sziems žo
džiams būti balsu tyruose. At
siliepkime, atsiliepkime suteik
dami dovana, auka. Suteikime 
keneziantiems ligoniams ir be- 
vilcziams vilti ir prateskime ja 
gyvenimą. Aukokite per BAL- 
F’a Siuskite viską in United 
Lithuanian Relief Fund Of 
Amerika, Inc. 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.

Studentu Sambūris
Dėkoja BALF’ui

INNSBRUCK, AUSTRIJA. 
— Innsbruicko Lietuviu stu
dentu vardu rciszkiame Jums, 
BALF Vadovybei ir Amerikos 
Lietuviu visuomenei musu nuo- 
szirdžia padėka už nauja para
ma, kuri paskutiniuoju metu 
buvo mums vėl suteikta. Nuola
tine, nuo trejų metu teikiama 
BALF parama pinigais, drabu
žiais ir maistu leido mums mo
kinti ir ‘baigti auksztuosius 
mokslus sunkiose tremties san- 
lygose. Be tos pagelbos mes 
tikrai negalėtume mokinti ir 
visa savo energija pastangas 
turėtume sunuadoti vien tik 
kovai del kasdienines duonos 
kąsnio.

Mums malonu praneszti, kad 
Amerikos 'broliu Lietuviu su
teikta parama veltui nenuėjo. 
Iki sziol Innsbrucko Universi
tetą baigė 23 jauni Lietuviai; 4 
diplomuoti ekonomistai, 9 eko
nomikos daktarai, 8 medicinos 
daktarai, 1 filosofijos ir 1 tei
ses daktaras. Da 8 kolegos tiki
si sziais mokslo metais baigti 
auksztuosius mokslus.

Mes tikimos, kad netolimoje 
ateityje savo darbu ir pastan
gomis galėsime atsilyginti 
Amerikos Lietuviu visuomenei 
už mums suteikta pagelba 
musu mokintoju metu. Giliau
sia gi padėka už suteikta pasiti
kėjimą yra musu nuoszirdus 
prisidėjimas prie musu 'bendru 
kovu del Lietuvos laisves.

Reisžkiame musu gilios pa
garbos žodžius.

Dr. Jurgis Budzeika, Pirmi
ninkas; Jonas Gustainis, Vice
pirmininkas.
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Atsitikimas Mokslaineje
pAVEL Semenkov, mokyto-Į 

jas pradines mokslaines, sė
dėjo, kaip ant adatų.

Priesz jo stala stovėjo vaike
zas septynių metu, balta-plau- 
kis, lieknas, paliesėjęs, del savo 
metu laibai augsztas, ir placziai 
atidaręs mėlynas akeles su re
gimu iszgascziu žiurėjo ant jo, 
savo busianezio mokytojo toj 
kaimo mokslaineje, in kuria jis 
ka tik buvo atvestas. Trisde- 
szinits asztuonios poros vai- 
kiszku akeliu, tarp kuriu buvo 
nemažai kytru, toje valandoje 
žiurėjo tai ant mokytojo, tai ant 
naujai atėjusio, ka tik pirmu 
sykiu inleisto in ta kaimiszka 
szventinyczia elementariszko 
mokslo. Tos akys matomai erzi
no ne tiktai atvesta ji, bet ir pa- . 
t i mokytoja.

Ketvirta syki atkartojo mo
kytojas ta pati klausymą: ‘ ‘ kuo 
vardu, kiek metu ir isz kokio 
sodžiaus?” Bet klausiamas po 
senovei buvo bežadžiu ir nepa
judinamu ir tik iszgastis drau
ge su krasztutiniu nusiminimu, 
iszraszyti ant jo vaikiszko vei
do ir jo mėlynose akyse, aisz
kiai augo po kiekvienam atkar
tojimui to pirmo jo gyvenime 
klausymo.

— Bet jis, pone mokytojau, i 
nieko nesupranta. Rusiszkai! 
Bailiai atsiliepe kažinkas isz 
užpakaliniu suolu.

Paulius Semenkov, kuriam 
per'visa jo tarnysta pirma syk 
atsitiko toks dalykas, truputi 
paraudo ir pasiskubino isz- 
szaukti tuojau mokytini, iszve- 
dusi ji isz tokio sunkaus padėji
mo.

— Na, tai eiksz czika ir pa- 
, dek! Isztare jis pratęsdamas, 
dairydamasis po užpakalines 
eiles savo mokiniu.

Isz penkto suolo pasikėlė vai
kas deszimties metu, storas, 
kresnas, ne augsztas, jau treti 
metai esąs mokslaineje ir mar- 
sziruodamas; beveik kaip ka
reivis, priėjo prie mokytojaus 
stalelio. Pažiurėjo jis ant nau
jai atvesto akimis, isz kuria 
musze jausmas locnos augszty- 
bet ir balsu, kokiu unteroficie- 
rius klausinėja ka tik priimto 
in kariuomene kareivi, atkarto
jo jam mokytojo klausymą kal
boje, isz kurios mokytojas ne
suprato ne vieno žodžio.

— Jonas Abromaitis, asz- 
tuoniu metu, isz sodžiaus Budu, 
to paties valscziaus, atskambi- 
no improvizuotas vertėjas, atsi- 
gryždamas prie mokytojaus, 
balsiai, aiszkiai ir lygiai, kaip 
eile kareiviu szaukia: “rady 
sta rat-sia, vasze vy-so-ko-bla- 
go-ro-di je. ’ ’

Mokytojas užrasze žinias in 
savo knygute, paskui viename 
isz kliasos žurnalu papiesze 
“Ivan Abromaitis” ir dirstele- 
jas ant abieju mokintiniu, seno 
ir naujo, tyliai isztare: “Na, 
sėskite ant vietų! Jis tegul at
sisėda pirmame suole!” Vertė
jas patraukė naujai atėjusi be 
jokiu ceremonijų už rankos ir 
pasodino ant pirmo suolo isz 
kraszto.

Panaszios scenos prasidėjo 
kasdiena. Pavel Semenkov nie
kados tokio dalyko nesitikėjo 
Vienuolika metu ramiai pratar
navo jisai, kaip kaimo mokyto
jas savo' grynai Rusiszkoje val
stijoje, turėjo visados prisi- 
riszima savo mokytiniu, prie
lankumu tėvu ir užsitikejima 
vyriausybes, mokėjo net su 

valscziaus starszinomis ir rasz- 
tininkais apsiprasti ant tiek, 
kad ji nesibijojo ir jiems netai
kydavo, kaip tai paprastai pri
sieina daryti Rusiszkam moky- 
tojuj. Kad didesne alga ir viso
kį tarnystes paliuosavimai bei 
privilegijos, duodamos “ypa- 
toms Rusiszkos kilmes,” perke
liamoms isz tikros Rusijos in 
Vakarini kraszta. ir Lenku Ka
ralyste prigimde Pavel’a Se
menkov’a ir jis pasiryžo isz 
gimtines vietos persidanginti 
in taip vadinama , Sziaurvakari- 
ni kraszta būtent in Kauno val
stija ta centrą sziuolaikines 
Lietuvos, jis žinojo tiktai viena 
daigta, kad jis turės tenai mo
kinti sodiecziu vaikus taip-pat, 
kaip ir savo valstijoje ir bus te
nai tokiu pat “mokytoju pra
dines mokslaines, ” kokiu ir 
pirmiau buvo. Dėlto jam ir per 
galva neperėjo kad kada nors 
koks nors jo mokytiniu galėtu 
nemokėti visai tos Rusiszkos 
kalbos, kurioje jis per visa savo 
gyvenimą mokino visus sodie
cziu vaikus, kokius jis kada 
nors regejo. Dėlto, nėra ko ir 
stebėtis kad Pavel Semenkov, 
tas “korennoi russkii” niekur 
toliau už savo valstijos nebuvęs 
ir niekad jokiu krasztu nematęs 
nusistebėjo, pirmu syk pama
tęs priesz save vaika, kuris Ru
siszkos kalbos niekaip negalėjo 
suprasti. Vienok isz dvide- 
szimts keturiu naujai priimta 
vos tik du pasirodė mokan- 
cziais Rusiszkai ir tai tik del 
to, kad jie buvo pirmiau lyg pa 
siuntiniais prie vietines' vals
cziaus rasztiny ežios kurioje pil
nu ponu buvo rasztininkas, kal
bantis ne kitaip kaip tik Ru
siszkai.

Ta apylinkybe in vare in vis- 
iszka nusiminimą naujai pa
skirta mokytoja. Jis ka tik at
važiavo ant savo vietos, in ta 
Kairenu miesteli kur buvo vals- 
czius ir mokslaine, visai da ne
spėjo apsidairyti tarp vietiniu 
sanlygu ir sztai visai netikėtai 
regi, kad beveik visi jo mokin
tiniai nesupranta Rusiszkai. 
Visas tas moksliszkas plianas, 
prie kurio per isztisus vienuoli
ka metu taip prisirengė, ežia, 
toje Kauno Valstijoje, netikė
tai sugriuvo, ir jis Pavel Se
menkov, pasiliko tokiam padė
jime, kad jaute visa savo nejie- 
guma iszrasti nauja pliana. Pri
siėjo su visu pirmu mokslaines 
skyrių pradėti nuo mokinimo 
Rusiszkos kalbos. Bet kaip mo
kinti jeigu Pavel Semenkov ne 
žino Lietuviszkai ne vieno žo
džio, lygiai kaip tie vaikai, žiu- 
rintieji ant jo su didžiausia pa- 
guodone, nemoka nieko Rusisz
kai! Pirmi metai, maustė nau
jas mokytojas Kairenu pradi
nes mokslaines, visi arba be
veik visi prapuls bemokinant 
kalbos, kurioje paskui reikės 
iszguldineti paskyrus dalykus, 
o tuo tarpu iszguldinejimui tu 
paežiu dalyku yra paskirtas tas 
pats laikas, kaip ir visur. Sztai 
tau, boba, ir devintines, (maus
tė nelaiming’as mokytojas), pa
daryk dabar jeigu nori, kad 
digtas skaitlius mokytiniu isz- 
duotu egzaminą ant paliuosavi- 
mo kariszkoje tarnystoje! O 
vienok diduma “muziku” siun- 
czia savo sūnūs in mokslaine 
vienatiniai del tu paliuosavimu.

Ir neužilgo naujai paskirtas 
mokytojas suprato kad sanly- 

jo gyvenimo ežia, Kando

valstijoje, bus visai ne tos, ko
kiomis buvo jo valstijoje. Pirm 
visko mate jis savo mokinti
niuose daugiau baimes, ne kai]) 
prisiriszimo: tėvai taip-gi rode 
jam tiktai pavirszutini manda
gumu; toliau vietinis kunigas, 
kurs po draugbuvo mokytojum 
tikėjimo, elgėsi su juo szaltai 
ir sausai; ant galo, popas, nors 
priiminėjo ji regimai nuoszlr- 
džiai, vienok buvo su juo ne 
taip draugiszkas, kaip popas jo 
valstijoje. Pas savo nauja kai
myną jis jautėsi ne svecziu bet 
lygu pavaldiniu. Pasznekose su 
popu jaute jisai nenoroms kad 
popas tame Kairenu miestelyje 
yra lyg kokiu virszininku ir tai 
dėlto, kad yra perstatytoju pra- 
voslaviszko vieszpataujanczio 
tikėjimo. Semenkov pradėjo

TARADAIKA

0 jus vyrueziai, 
Jau gana!

Kas do kvaraba ?
Moteriuke pradeda taisytis, 

Mano kurna pasakė, 
Kad moterėles taisosi,.
Ir in kuopas raszosi, 

Labai gerai daro,
Ba kas isz to bus ant galo ?

Bobeles mirti jau prijauezia, 
Jau taip negerai, 

Nes iszganyma sau 
nusipirkineja,

Pinigus praleidineja,
Vyrelis “fain” laikus turi, 
Ant jokiu tikinybiu nežiūri, 
Nes tankiai sau užsitraukė, 

Ant moterėles darbu ne 
nesusirauke.

* * *
Ana diena maeziau, 

Kaip motina su savo dukrele, 
Prie saliuno baro stovėjo, 

Barėsi tarp saves,
Už ka, nežinau,

Vyreliai isz to juokėsi,
Ir da už fundyt provojosi, 
Dukrele su motina biauriai 

iszsipludo,
Viena kitai neapsileido, .

Tai suvis negeras 
biznis,

Nes tai vis priguli nuo vyro, 
Žmogaus doro,

Bet jeigu niekam netikės, 
Tai ir paredkas atlikęs, 

Moterėlė bizni varo, 
Ka nori tai daro.

Girtuokle pastoja, 
Dorybes atstoja,

O vaikai ant niek iszeina, 
Ant bomu nueina!

* * *
Buvau vienam miesteli, 
Ta diena, kaip daug lijo, 
Nieko sau miestukas, 
Lietuviu yra nemažai,

Bet apie visus nekalbėsiu, 
Nes tiek laiko neturėsiu, 

Taigi paklausykite: 
iSutikau kelis vaikineliu,

Bet nei “alo ” nesakė, 
Ant užklausymo neatsako.
Toki nevos džeiitelmonai, 

Ne kas do ponai.
Prie vieno pleiso pakliuvau, 

Vos ten muszti negavau, 
Biaurybes ir iszdykeliai.
Kaip kita karta pribusiu, 

Tai velniu duosiu! 

uoliai skaityt visus paliepimus 
moksliszko apskriezio, ypatin
gai tuos, kurie isz virszaus bu
vo paženklinti žodžiais “slap
ta, ” “ visai slapta. ’ ’ Tie skaity
mai drauge su pamokinimais ir 
paaiszkinimais popo neužilgo 
pertikrino ji, kad jis yra szita- 
me 11 sziaur-vakariniame krasz 
te, daug didesne ypata ne kaip 
buvo savoje valstijoje. Suprato 
jisai kad ežia kaimo mokytojas 
atvažiavęs isz gilios Rusijos 
drauge su vietiniu popu yra pa- 
szauktas prie augsztesnes poli- 
tikiszkos roles priesz kuria jo 
užduotis, kaipo mokytojaus, 
mokinti sodiecziu vaikus raszy- 
ti ir skaityti, turi visai nusileis
ti žemyn. Suprato jis kad sie
kiu tu visu cirkulilaru ir palie- j 
pimu yra praplatinimas pravo- 
slavijos ir Rusiszkos tautystes 
ir kad jo, mokytojas, u'žduoczia 
yra pirm visko platinti ta pra- 
voslavija ir ta Rusiszka tautys
te. Bet kaip tai atlikti, jis ne
žinojo; klausdavo popo, bet tas 
apie tuos dalykus turėjo keis
tus supratimus. Sakydavo, pa- 
vyzdin, kad jeigu atsitikus 
miestelyje gaisrui Kataliku 
bažnyczioje pirmiaus suskam
bintu ne kaip pravoslaviszkoje 
varpinyežioje, tai jis, popas, pa
skaitytu toki pasielgimą už pa
niekinimą pravoslavijos ir pra- 
neszes kam reikia pasirūpintu, 
kad vietinis kunigas užmokėtu 
už tai bausme. Tokis aiszkinto- 
jas, žinoma; negalėjo padėti 
naujam mokytojui iszsipainioti 
isz tu visu painiu, in kurias isz 
pat pradžių inpuole ir Pavel Se
menkov pradėjo net gailėtis 
gimtiniu vietų, kur jam buvo 
tyka ir ramu.

Tuo tarpu atėjo žiema ir szal- 
tis pradėjo jaustis senoje, supu
vusioje Kairenu mokslaineje. 
Mokytojas dabar buvo užimtas 
taisymu langu, lipdymu ply- 
sziu, kalimu skylių ir kurinimu 
pecziu. Tie užsiėmimai ir ru- 
peseziai privertė ji ant laiko už- 
mirszti apie sunkuma savo pa
dėjimo. Prie to jis jau pradėjo 
apsiprasti su szaltumu kunigo 
ir su neužsitikejimu vaiku.

Viena szalta diena po piet 
mokytojas gavo dideli laiszka, 
užpeczetyta didele peczeczia, su 
parasžu ant vieno kampo 11 vi- 
siszkai slaptai.” Laiszka buvo 
nuo inspektoriaus pradiniu 
niokslainiu ir taip skambėjo:

“Cirkuliaru globėjo Vilniaus 
Mokslo Apskriezio, iszsleistu 
13 d., Kovo men. 1880 m., po 
Nr. 1718, buvo paliepta moky
tojams pradiniu niokslainiu 
vaikus visu be skyriaus tikėji
mu gaižaus dienose vesti j n 
cerkves ant dievmaldystes už 
sveikata ir gerove Ciecoriszkos 
Szeimynos. Tuo tarpu isz tikru 
szaltiniu yra žinoma, kad Kau
no valstijoje tas cirkuliaras nė
ra pildomas. Todėl ponas Glo
bėjas pripažino už reikalinga 
virszmineta cirkuliarą da syki 
patvirtinti ir paliepia ji asztriai 
pildyti, uždedamas bausmes 
ant mokytoju už jo neiszpildy 
ma. ’ ’

Prie to oficijaliszko paliepi
mo Pavel Semenkov rado pri- 
vatiszka laiszka inspektoriaus 
pradiniu niokslainiu, kuriame 
jam buvo prisakyta pirma ka
raliszka diena vesti visus savo 
mokintinius ir Kairenu pravo
slaviszka cerkve.

Da syki perskaitė mokytojas 
cirkuliarą įr laiszka 
negalėjo a 
pora menei 
sau szalyje 
laika suspt 
pas vietini-

gyventojus neapykanta pravo- 
slavijos, pravoslaviszkos cerk
ves ir pravoslaviszko popo. 
Tiesa, jis da negalėjo iszaisz- 
kinti sau priežaseziu tos neapy
kantos bet ja atjautė ant kiek
vieno žingsnio. Dėlto suprato 
kad priverstinas nuvedimas vi
sos mokslaines in cerkve neap
sieis be trukszmo ir subruzdi
mu. B*uvo jukgi, manstino jisai, 
kokios nors priežastys, del ku
riu paliepimas, iszduotas da 
1880 metuose per tiek laiko ne
buvo pildomas. Ir sztai jam 
pirmam prisieina atlikti ta pri
sakymai

Susijudinęs mokytojas pra
dėjo greitai vaikszczioti isz 
kampo in kampa, gailėdamasis 
kad atvažiavo in ta Kauno vals
tijos.

Ta pati vakara Semenkov ne
žiūrėdamas ant blausaus oro 
greitai ėjo pas popa; tiktai ne 
žinojo, ar pasakyti visa teisybe 

e f
ir klausti rodos, ar iszsitarti ne- 
aiszkiai apie savo sielvartus. 
Bet po valandos pamanstines 
kad popas turi žinoti visas val
džios paslaptis, pasiryžo su nie
ku priesz ji nesislėpti.

Popa jis atrado begerianti 
su szeimyna arbata; papraszy- 
tas iszgerti stiklą, jis apreiszke 
kad ka tik pavalgo ir tarė:

— O, asz atėjau pas tamista 
su svarbiu reikalu.

Popas dirstelėjo aut jo ir pa
matęs isz veido kad mokytojas 
po teisybei iszrodo rimtai, liepe 
iszeiti namiszkiams isz kamba
rio.

Kaip juodu pasiliko vieni, 
mokytojas pradėjo tyliu balsu:

— Sziandien gavau cirku
liarą su paliepimu vadžioti ka
raliaus dienose visa mokslaine 
iii pravoslaviszka cerkve.

— Na, tai ir gerai! Seniai 
jau laikas, atsiliepe linksmai 
popas.

— Bet pas mane, batiuszka, 
mokslaineje beveik visi Katali
kai, kurie ne syk nebuvo cerk
vėje, patemijo mokytojas.

— Kas-gi isz to? Nebuvo, 
dėlto kad niekad ju nevede, o 
dabar bus, dėlto kad juos pra
dės vedžioti! Atrėmė popas, 
smarkiu ir asztriu balsu, sumai- 
szytu su nusistebėjimu.

— Delko-gi, vienok, batiusz
ka, pirmiau niekas niekur nove - 
džiojo vaiku in cerkve?

— Bijojosi, brolau, bijojosi 
Lenkiszku intrigų! Bet asz ta- 
mistai sakau: nesibaugink nie
ko ir pirma karaliszka diena vi
sa mokslaine sustatyk in eiles 
ir marsz, in cerkve!

— Susimilk batiuszka, te-

ir vis da 
;sipeiketi. Vos tik 
liu 'buvo jis naujoje 

bet per ta trumpa 
'jo patemyti ne tik 
is bet ir aplinkinius

Asz Myliu

Asz myliu girele, 
Kuri meiliai oszia, 
Kur žalia eglaite 
Žiemužėj ja puoszia.

Ten saldu, nuvargus 
Žmogeliui kvėpuoti 
Ir musu sesutėms 
Daineles dainuoti.

Myliu asz vargdienius, 
Kur prasti nameliai.
Nueik paszneketi — 
Ten geri žmoneliai.

Tav ’ priima meiliai;
Ka tik turi, duoda, 
Man miela vicszeti, 
Kur duonele juoda.

Meiliausia kalbele, 
Kuria mokė matute, 
Dainele dainavo 
Prie lopszio sesute.

balsu starszinos perejo in star
szinos perėjo in 'baisu kriokimą 
panaszu in užima girios laike 
audros.

— Mes vis'-gi neleisime sa
vo vaiku in Maskoliszka cerk
ve! Praskambėjo aiszkiai įnir
tęs balsas bobos. Po to storos 
rankos pagriebė verkianti vai
ka ir patraukė in minia. Paskui 
iszsitese antra pora ranku, tre- 
czia, ketvirta. Už valandos vi
si vaikai dingo minioje inirszu- 
siu bobų.

Sustumdy tas, sumankytas 
mokytojas atbėgo be skrybėlės 
in valscziaus rasztinyczia ir nu
puolė ant kėdės visai nusilpęs. 
Jautėsi jis taip paniekintu ir 
sujudintu kad nėjo jau in cerk
ve bet nejautė taipgi spėkų eiti 
namolei. Tuo tarpu rasztinin-- 
kas surasze “akta” apie “pa- 
siprieszinima”- iszpildymui pa - 
liepimo “augsztesnes val
džios” ir padavė popiera mo 
kytojui kad pasiraszytu. Kada 
Semenkov drebanezia ranka 
paėmė plunksna., vienas isz 
“szimtininku” atnesze jam jo 
skrybėlė, sumindžiota ir visai 
sunaikinta. Ta diena popas la
bai stebėjosi nematydamas ant 
dievmaldystes mokytojo ir jo 
mokytiniu.

Treczia diena atsibeldė in 
Kairenus asesorius su dviejais 
palicijautais. Tyrinėjimas “pa- 
siprieszinimo paliepimui augsz
tesnes valdžios” traukėsi ketu- 
res dienas. Valscziaus rasztiny- 
czia niekados nematė tiek žmo
nių, kaip per ta laika. Aseso
rius smarkavo, keike ir rėkavo; 
uredninkai lakstė ir sznipinejo 
po visa miesteli. Mokytojas, 
starszina ir rasztininkas pir
mutiniai sudėjo savo “paliudi
jimus.” Be to buvo sutraukti in 
60 liudininku, bet jie. nieko aisz- 
kiaus nepasake. Ant nurodymu 
mokytojaus ir rasztininko tapo 
suimtos 27 bobos, motinos vai- 
ku, kurie nustojo vaikszczioti 
in mokslaine. Vienok kokio 
trukszmo pridarė tas tyrinėji
mas! Bet ir apie ji neu'žilgio vi
si uužmirszo.

Semenkov pasiliko ant savo 
vietos ir pamaži priprato prie 
vietiniu aplinkybių. Laikas nuo 
laiko girdėjo jis kad toki “pa- 
siprieszinimai ’ ’. atsitiko visoje 
Kauno valstijoje; patyrė taip
gi, kad Žemaicziu vyskupas vi
somis pajiegomis rūpinosi pa
naikinti paliepima. Vilniaus 
moksliszko apskriezio, bet nie
ko nepelnyjo apart sumažinimo 
savo algos.

Praėjo keletas metu. Viena 
diena, rudenyje, Semenkov, jau 
apsipratęs su Katrenais, gavo 
nuo savo inspektoriaus laiszka 
su paraszu “visai slaptai,” to
ki pat, koks pradžioje jo tarnys
tes Lietuvoje pridarė jam tiek 
nesmagumu. Atidaręs koperta 
jis atrado cirkuliarą Vilniaus 
moksliszko globėjo apie tai, jog 
nuo to laiko ne vienas mokyto
jas pradiniu mokslainiu Kauno 
valstijos ne yra priverstas ve
džioti savo mokytinius Katali
kus karaliszkose dienose in 
cerkve.

Pasirodė kad szimtas Lietu- 
viszku bobų ženklina daugiau 
ne kaip vienas vyskupas.

----- GALAS-----

vai vaiku mane paskui suos!
— Nesibijok tamista, nešu

os! Czia tuoj yra valsczius o ir 
asesorius gyvena netoli.

Pave] Semenkov nusiminė: 
niekados da savo gyvenime ne- 
prisiejo jam turėti nekokiu rei
kalu su valscziais ir palicijn. 
Bet paliepimas buvo paliepimu 
ir jis pasiryžo ji iszpildyti. Už 
tai kad prisiartino karaliszka 
diena jis jau isz vakaro prisakė 
savo mokiniams ateiti ant ryto
jau iszciginese drapanose. Ant 
rytojaus jis pats apsirengęs su 
geriausiu ploszczium ir apsia
vęs naujais czebatais, atėjo 'm 
mokslaine ir dirstelėjo ant vai
ku. Keletą isz ju visai nebuvo 
mokslaineje, o daugumas pasi
rodė paprastose, kasdieniuose 
drapanose. Ant asztriu mokyto
jaus klausymu: “Del ko atėjai 
taip susitermines! Juk-gi buvo 
prisakyta ateiti szventadieni- 
niuose rūbuose,” visi atsake: 
‘ ‘ Mama nedavė. ’ ’,

Toks atsakymas pasirodė Se
menkov’uiu nužvelgtinu. Muži
kai užuodė turbut, manstino jis, 
kad vesiu vaikus in cerkve, ir 
jis pajuto kad isz to iszeis kas 
negeras. Bet pasidrąsino ir bal
siai ir truputi iszkilmingai ta
re :

— Sziandien, vaikai, yra 
diena varduvių inpedinio cieso- 
riszko sosto ir dėlto visi eisime 
in cerkve pasimelsti už jo svei
kata. Stokite poromis ir užsi- 
laikykit mandagiai! Jokiu kal
bu, ne juoku!

Vaikai sustojo poromis ir il
ga eile iszejo isz mokslaines, ly
dimi murmėjimais sargo, kuris 
pildydamas savo tarnyste per 
ilgus metus žinojo jog karalisz- 
kose dienose jokiu lekcijų nees
ti o sziandien, sze tau! Szluok 
purvus ka vaikai prinesze.

Tuo tarpu mokiniai, po vado
vyste Semenkov’o, spėriai 
braukė in cerkve, kurioje jau 
prasidėjo varpu skambinimas. 
Susilygino jau jie su valscziaus 
kanceliarija; mokytojas nuri
mo ir rengėsi užsirūkyti pape- 
rosa. Bet czia staiga isz vieno 
kicm, o iszibego pulkas bobų, 
kurios priszoke prie vaiku, pra
dėjo klausinėti:

— Kur jus einate, vaikai, 
kur ?

— In cerkve! In cerkve! At- i . . • .
siliepe keliasdeszimts balsu.

— Kaip in cerkve? Kur, in 
cerkve? Mes turime savo bažny- 
czia! Mes Katalikai! Sziandien 
bažnyczioje kunigas taipgi lai
ko Miszias! Katalikams neisz - 
puola eiti in jokias cerkves!

Prie tu žodžiu bobos apspito 
visa eile. Semenkov iszsigando 
ir nežinojo ka daryti. Aplinkui 
priesz save, užpakalyje jis ma
te tiktai susijudinusius bobų 
veidus ir girdėjo smarkius, pik
tus riksmu. Tuo tarpu minia 
didinosi: rinkose netiktai bo
bos bet ir vyrai. Semenkov no
rėjo surikti kad prasiskirtu ir 
praleistu ji su vaikais, bet ne
galėjo: gerkle jam iszdžiuvo ir 
liežuvis isz iszgasczio prilipo 
prie gomurio'. Vaikai klykdami 
stengėsi prasimuszti per minia, 
kas da didino visatini sujudi
mą,

— Prasiskirkit, pasiutėlės, 
prasiskirkite! Iszleiskite tuo- 
jaus mokytoja! Praskambėjo 
staiga plonas balsas valscziaus 
ras^tininko.

Paskui Semenkov iszgirdo 
stora baisa starszinos, bet ka 
starszina roke, negalėjo supras
ti: turbut liepe boboms eiti na
mo. Tuo tarpu keiksmai raszti- 
ninko susimaisze su riksmais 
bobų, verksmais vaiku ir storu
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Žinios Vietines Languoti Namai

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Jurgio Kentėtojo.

— Visi mainieriai nutate 
dirbti pagal “Daylight Saving 
Time,” pradedant Panedelyje. 
į —• Suhatoj Szv. Fidelio.
; — Judita, 7 metu amžiaus 
dukrele pons. Simon Svirstkiu, 
nuo 531W. South Uly., kuri nu- 
mirė# pareita Petnyczia Locust 
Mt. ligoribute, likos palaidota 
Utaminke su Szv. Misziomis 
Szv. Kaniko (Airiszu) bažny- 
czioje 9:30 valanda ryte ir pa
laidota in parapijos kapines. 
Graborius L. Traskauskas lai
dojo.

— Žydu Szvente pripuola 
Sukatoje ir Nedelioje.

— Kita sanvaito: Nedelioj 
pripuola Szvento Morko Evan
gelisto; Panedelyje Szv. Kieto 
ir Marcei., Utarninke Szv. Pet
ro Kanisio; Seredoj Szv. Povi
lo nuo Kryž., Ketverge Szv. 
Petro isz Veronos; Petnyczioj 
Szv. Katarinos Sienietos; Suka
toj pripuola pirma diena Gegu
žio (May), menesis paszvens- 
tas del Szvencz. Paneles Mari
jos, taipgi Szv. Pilypo.

— Ūkininku Priežodžiai: 
Gegužis menesis vėsus Birželis 
drėgnas, pildo skunes ir arodus. 
.Gegužes lietus sėjimams ženkli - 
na auksa ūkininkams. Gegužio 
menesis turi būti vėsus, bet ne 
szaltas. Jeigu 1-ma Gegužio 
puola szarma tada bus apstida 
ga. Petronėlės lietus žegnogo 
miežius.

—- Laidotuves a. a. kareivio 
Alponso Cziginsko, suims po
nios Jevos Cziginskienes nuo 
630 W. Mahanoy Uly., invyks 
Subatos ryta, ir bus palaidotas 
su apiegomis Szv. Juozapo baž- 
nyczioje 9-ta valanda ir bus pa 
laidotas in parapijos kapines. 
Kareivis Alponsas žuvo ant ka
res lauko prie Iwo Jima, Paeiti- 
ke, Vasario (Feb.) 26-ta diena 
1945 metuose. Jo kūnas likos 
parvežtas Ketverge 10:30 va
landa ryte isz San Francisco, 
Calif. Velionis paliko didelia
me nubudime savo motinėle Je- 
va Cziginskiene, trys seserys: 
Konstantina Timko, ir I. Ber- 
lew isz Miami, Florida ir G. 
Truskiene namie; du brolius: 
Juozą, Elizabeth, N. J., ir Ed
vardą, Philadelphia, Pa. Jo tė
vas Juozapas mirė Spalio Oct. 
10-ta diena 1945 metuose. Gra- 
borius Liudvikas Traskauskas 
laidos. American Legion ir V. 
F. W. draugijos dalyvaus lai
dotuvėse.

Shenandoah, Pa. — Mykolas 
Vojtaviczius, apie 59 metu am
žiaus isz Lost Creek Nr. 2, ku- 
'i’is sirgo pusantro meto, numirė 
Schuylkill Haven ligonbute 
Panedelyje. Velionis kitados 
gyveno Shenadoryje, !b u v o 
angliakasis. Prigulėjo prie Szv. 
Jurgio parapijos. Laidotuves 
invyks Subatoje.

ŽODYNAS
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A. LALIO Žodynas 
Nauja Laida

2 Tomai, 1300 Pusi.
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Pinigai reikia siusti su užsakymu:

Dr. D. Pilka
546 East Broadway, 

South boston 27, mass.
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Czia szitie namai ant Pine 
Manor ūkio, netoli nuo Gos
hen, Indiana, turi labai daug 
dideliu langu, kurie iszrodo 
kaip nupieszti paveikslai, 
nes ūkio laukas toks gražus.

Ūkininkas Milo pasistatė 
sau namus kuriuose randasi

Paroda New Kensington, Pa.

John L. Lewis dalyvavo ir 
marszavo “Mitchell Day” 
parodoje, kai mainieriai in 
New Kensington, Pa., sudarė 
paroda pagerbti ir apvaik- 
szczioti ta iszkilminga mai- 
nieriams diena. Lewisas szi- 
ta syki prakalbus nesake, ne- 
grumojo ir nesibare, nes jis 
dalyvavo tik kaip tylus Ha-

Girardville, Pa. — Kunigas 
Mykolas Daumantas, Szvento 
Vincento parapijos klebonas 
buvo iszvažiaves in Philadel
phia, Pa., in Keturdeszimtes 
Atlaidus, Szvento Andriejaus 
bažnyczioje, pas kleboną, Kun. 
Juozapa Czepukaiti. Apart da
lyvavimo atlaiduose, Kun. My
kolas Daumantas atliko kelis 
parapijinius reikalus kai buvo 
iszvažiaves. Jis pargryžo Utar
ninke po pietų.

KOMUNISTAI SU-
MUSZTI ITALIJOJE 

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tus savo kraszte.

Bet pavojus vis gresia Itali
jai isz Yugoslavijos, kuri galė
tu in kelias valandas pasiunsti 
savo armijas skersai rubežiu ir 
užimti nemaža Italijos dali. 
Italijos valdžios karo sztabas 
ta žino ir tokiam žygiui rengia
si. Daug Italijos kariuomenes 
yra pasiunsta kaip tik prie to 
rubežiaus.

Jeigu Yugoslavai nutartu 
matszuoti in Italija, tai jau Ru
sija su Amerika butu norom-

labai daug gražiu ir dideliu 
langu. Szitie langai yra pa
daryti isz dvieju stiklu, tar
pu kuriu vis randasi biski 
vietos del oro, kad jie žiemos 
laiku neapszaltu ir neapga- 
ruotu, ir kad nei szaltis, nei 
sziluma per juos nepereitu.

marville delegatas.
John Mitchell buvo mai- 

nieriu unijos Prezidentas. 
Jis buvo pirmutinis iszkovo- 
ti mainieriams “Asztuoniu 
Valandų Darbo Diena,” ir 
taip labai daug gero mainie
riams padare. Jis tikrai bu
vo mainieriu draugas ir j u 
isztikimas vadas.

nenoroms intraukta in kara. 
Czia visko gali būti ir atsitikti.

LEWISAS
NUBAUSTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

rials gali būti nubaustas už 
prasižengimą. Tada mainieriu 
unija turėtu kelis szimtus tuks- 
taneziu doleriu sumokėti už 
kiekviena diena kada jie strai- 
kuoja ar nedirba, o pats Lewi
sas gali patekti in kalėjimą.

Teisme, Lewisas labai piktai 
kelis sykius atsikirto ir net ke
lis netinkamus žodžius isztare. 
Bet valdžios teisėjas jam dove- 
nojo ir pavėlino kad visi tie 
prasiszokimai butu iszbraukti. 
Ir už tuos prasiszokimus Lewi
sas butu turejes atsakyti.

Jau ateina žinios kad minkss- 
tos anglies mainos daug mažiau 
anglių iszkasa nuo tos dienos 
kada Lewisas ir mainieriai bu
vo nubausti.

Unija užstate savo kaucija su 
bonais ir sako kad ji kreipsis in 
augsztesni teismą kad tos baus
mes butu panaikintos.

William Green, buvęs unijos 
sekretorius sako kad viki mai- 

nieriai ir visi kiti darbininkai 
labai pasipiktino isz szitokio 
valdžios pasielgimo. Jis pataria 
valdžiai visa ta klausima mesti 
in szali ir pamirszti.

Dabar kad ir tos bausmes bu
tu sumažintos ar visai panai
kintos, jau Lewisas apsiszauke 
ir jis pats pamate kad jis nėra 
nei didesnis nei galingesnis už 
Amerikos valdžia.

NEREMIA
TRUMANA

NEW YORK. — New York 
valstijos Demokratu Partija su
darė ir priėmė nusprendimą, 
rezoliucija, kurioje jis iszgyre 
Prezidento Trumano nuveiktus 
darbus, bet pareiszke savo ne
pasitenkinimą su Trumano in- 
sikiszimu in Palestinos klausi
ma. Nei žodžio nebuvo sakyta 
apie ateinanezius rinkimus ir 
apie kandidata isz Demokratu 
Partijos. Nei vienas Demokra
tas tame susirinkime nepatarė 
kad reikia remti ar statyti Tru-
mana in kandidatus.

SPROGSTANTI
“ATOM” BOMBA

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos Karo Sztabas prane- 
sza kad musu karininkai ir 
mokslincziai paleido kita 
sprogstanezia ‘ ‘ Atom’ ’ bomba 
kur tenai Pacifike, ant Mar- 
shaŲ Salų.

Karo Sztabas beveik nieko 
daugiau nesako ir nepaaiszkina 
nes nenori kad svetimu krasztu 
szpiegai ir mokslincziai neda- 
žinotu.

Amerika turi ta sprogstan
ezia bomba ir nenori kad kiti 
krasztai iszmoktu kaip tokias 
“Atom” bombas padaryti.

Laikrasztininkai spėja kad 
szita syki Amerikos karininkai 
ir mokslincziai greieziausiai 
stengėsi pamatyti ar galima to
kia sprogstanti bomba būti isz- 
siunsta be jokio eroplano ar la
kūno ir per radi j a nustatyti 
kur ir kada ji nukris ir kiek 
bledies, žalos ji padarys.

Kiti spėja, kad gal tokia 
“Atom” bomba buvo susprog
dinta po vandeniu, isztirti kaip 
ir kiek laivu ji gali sudaužyti 
ir kaip toli jos trenksmas pa
sieks. Pernai musu mokslin
cziai norėjo taip viena “Atom’ ’ 
bomba paleisti, bet paskui kas 
ten atsitiko kad visas darbas 
buvo nutrauktas ar atidėtas.

ANGLAMS NEVALIA
SKRISTI IN VIENNA

VIENNA, AUSTRIJA. — 
Sovietu Komandorius, Pulki
ninkas Generolas L. V. Kura- 
sov griežtai pareikalavo kad 
Anglijos Karo Sztabas uždraus
tu savo eroplanams skristi in 
Vienna, ir kad jie nuo szio lai
ko nevartuotu Schwechat vieta 
del savo eroplanu.

Sovietai szitaip atsikirto 
Anglams kai Anglai pareiszke 
savo nepasitenkinimą ant savo 
eroplanams vietos klausimo.

Sovietai panasziai atsikirs ir 
Amerikiecziams.

Anglijos Karo Sztabas ir 
Anglijos valdžia sako kad jie 
nenusileis Sovietams ir visai 
neklausys ir nepaisins to Sovie
tu uždraudimo. \

Matyti, kad mažu-po-mažu, 
Sovietai stengias i
Anglus ir Amer kieczius isz 
Berlyno.

iszstumti

NORI APSAUGOTI 
SZVENTA ŽEME

PARYŽIUS. — Francuzijos 
valdžia pareiszkia kad ji pasi
rengus tuojaus pasiunsti savo 
kariuomenes in Palestina, kad 
apsaugojus visas Szventas Vie
tas.

Prancūzai sako kad reikia 
tuojaus pasiunsti kariuomenes 
in Jeruzolima ir apsaugoti nuo 
Arabu ir nuo Žydu visas tas 
vietas kurios visai žmonijai yra 
szventos.

Francuzijos valdžios atsto
vas Tautu Sanjungoje sako kad 
reikia in Szventa Žeme tuojaus 
pasiunsti tarptautine kariuo
mene, bet jeigu negalima taip 
greitai sudaryti tokia miszria, 
visu tautu kariuomene, tai 
Prancūzai savo kariuomenes 
tenai pasiunst.

FRANCUZAI PRIESZ 
KOMUNISTUS

PARYŽIUS, FRANCIJA— 
Prancūzijoje jau per kelis me
nesius viskas ramu ir politikie
riai nesipesza. Bet ana diena 
politikos partijo vadai jau pra
dėjo vėl nors per prakalbas 
viens kitam galvas skaldyti.

Prancūzu valdžios taryba vėl 
susirinko ir už tai politikieriai 
vėl pradėjo politikuoti ir viens 
ant kito puldinetis.

Buvęs Francuzijos Preziden
tas Generolas de Gaulle pasakė 
prakalbas Marseille mieste, kur 
randasi gyvas Komunistu liz
das.

Premieras Schumann sake 
prakalbas in Poitiers miestą, o 
Komunistu vadas Thorez, nepa
siduodamas pyszkino savo spy- 
czius Paryžiuje.

Visi tie vadai kreipėsi in 
žmones, praszydami vienybes, 
kiekvienas sulyg savo mokslu 
ir savo nusistatymu.

Mergaite Tarp
Sukilėliu

Szita 16 metu amžiaus 
mergaite, buvo sužeista ir su
imta, kai ji kariavo su Grai
kijos sukilėliais priesz savo 
kraszto valdžia. Graikijos 
Karo Sztabas sako, kad vis 
daugiau ir daugiau mergai- 
cziu, merginu ir moterų sto
ja in vaiska ir kariauja 
priesz kraszto valdžia.. Isz 
to matyti kad sukilėliams jau 
ima pritrukti kareiviu, kad 
jie jau ima moteris in savo 
kariuomenes.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET Į 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, ĘENNA. Į

Nedemokratiszka

AFL Unijos Prezidentas 
William Green kalbėjo in Se
nato komitetą ir pasakė kad 
gal reikes visus vyrus ir vy
rukus vėl suregistruoti del 
vaisko, bet kad nėra jokio 
reikalo visus imti panevalia 
in vaiska ir juos mokyti ka 
riszko musztro. Jis sako kad 
tai butu labai nedemokra
tiszka.

$6,000,000,000
EROPLANAMS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Senatas dabar paskiria ko
misija visa ta dalyka peržiūrė
ti ir iszduoti raportą. Kai mes 
bilijonus duodame Europai ir 
kitus bilijonus paskiriame savo 
armijai ir kitus bilijonus ero
planams, ir tuo paežiu sykiu 
nutariame taksas sumažinti, tai 
czia jau tokiame biznyje, kurs 
nors bus trumpa.

Kongresas sutiko priimti by
la, kuri paskiria $3,198,100,000 
daugiau del nauju kariszku 
eroplanu.

Czia Trumanas su Apsaugos 
Sekretoriumi- -Forrestal buvo 
nubalsuoti ir j u patarimai ne
priimti. Jiedu pataria ir nori 
daug mažiau kariszku eroplanu 
bet Kongresas sutiko su Ka
riszku Lakunu Sekretoriumi 
Symington, kuris prasze ir ga
vo daug daugiau pinigu del 
daug daugiau kariszku eropla
nu.

NEPRIIMA RUSIJOS 
KARISZKOS

SUTARTIES 

OSLO, NORVEGIJA. — Už- 
sienio Ministeris H a 1 v a r d 
Lange pranesza kad Norvegi
jos valdžia nesutinka ir nepri
ima Sovietu Rusijos pasiulini- 
ma sudaryti kariszka sutarti. 
Bet bus sudaryti prekybine su
tartis su Rusija.

Norvegijo valdžia jau turi 
paskyrus daugiau negu dvide- 
szimts milijonu doleriu del ap
siginklavimo.

Nors Norvegai nesutinka su
daryti kariszkos sutarties su 
Rusija, jie jieszkosis sau drau
gu tarp susiedu, kuriu valdžios 
kitoniszkos, bet kurie turėtu 
sugyventi draugiszkai.

Valdžios atstovai staeziai 
sako, kad Norvegai skaitosi sa
ve prie vakariniu krasztu ir 
nieko bendra neturi su Rusija; 
vienok jie stengsis gražiai su
gyventi ir bizni vesti su Rusija 
ir su kitomis rytinėmis tauto- 
mis.

Norvegai gerai žino kad da
bar ne tik Europa, bet ir visas 
pasaulis susiskaldęs in dvi di
deles, galingas armijas. Jie sta
eziai duoda visiems žinoti kad 
Norvegai stoja su Amerika ir 
Anglija.

Norvegijos valdžia sako kad

kol kas Rusija nepareikalavo 
jokios kariszkos sutarties, bet 
jeigu toks pareikalavimas bus 
paduotas, tai Norvegai jo ne
priims ir nepasiduos kaip Fin- 
landija pasidavė.

Užsienio Ministeris Lange 
sako kad Norvegijos valdžia 
jau isz anksto pareiszkia kur ji 
stovi ir ka ji darys, nes visokie 
gandai pradėjo eiti apie Norve
gijos pasidavima kai Komunis
tai užėmė Czekoslovakija.

RENGIAMIES PRIE
STRAIKU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Ir beveik visos szitos straikos 
prasidės kaip tik tada, kada vi
siems Prezidento rinkimai rū
pės. Prezidentas Trumanas, no- 
roms-nenoroms bus priverstas 
insikiszti. O nežiūrint kaip jis 
nutars, nežiūrint ka jis darys ar 
nedarys, jis inklimps. Jeigu 
darbininkus užtars, fabrikan
tus inpykins. O fabrikantai pi
nigus laiko del rinkimu. Jeigu 
fabrikantus užtars, tai darbi
ninkus inžeis ir supykdins.

SOVIETU
EROPLANAS

SUIMTAS

Nusileido Turkijoje;
Paklydo Miglose

LONDON, ANGLIJA. — 
i Reuthers laikrasztininku szta- 
l bas pranesza kad vienas Sovie
tu eroplanas turėjo nusileisti 
netoli nuo Sinp uosto, Turkijo
je, nes miglos padangėse buvo 
pertirsztos ir lakūnas negalėjo 
matyti kur skristi.

Lakūnas buvo suimtas ir tu
rės pasiaiszkinti ka jis tenai 
dare ir kur jis skrido, nes So
vietu eroplanams nevalia skris
ti per Turkija.

27 ŽUVO IN
NEW GUINEA

SYDNEY, AUSTRALIJA— 
Dvideszimts septyni žmones 
žuvo kai didelis eroplanas su
dužo. Eroplanas ka tik buvo 
insibegejes pasikelti nuo žemes 
kai del kokios ten priežasties 
jis, vietoj pasikėlęs in padan
ges, krito ant vietos ir sudužo.

Australijos valdžia pranesza 
kad beveik visi žuvusieji buvo 
New Guinea gyventojai, kurie 
važiavo isz Lae in Wau.

Czia, szitoje vietoje per kara 
Amerikos kareiviai labai susi
kirto su Japonais.

Pajieszkojimas
Pajieszkau savo gimines: Jo

ną, Antana ar Maryte Stoszkai. 
Jonas buvo vedas su Rozalija 
Lipnikiute, Antanas nevedąs, o 
Maryte ta syk ir nebuvo vedus, 
ji atvyko isz Lietuvos 38 metai 
atgal, isz Kauno Redybos ir 
Czeszkiu miesto. Jie gal gyvena 
Mahanoy City, Pa. Jie pats ar 
kas juos žino malonėkite para- 
szy ti man, nes turiu svarbu rei
kalą, už praneszima busiu dė
kinga.

Mrs. Kazimieras Jasutis 
(Dovidaitis)

3308 So. Wallace Street 
22-nd St., Station

Chicago, Illinois.
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