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Plieno Straikos Atidėtos
Isz Amerikos Trumanas Priimtas In 4-H Kliuba

SVARAS MAŽIAU
SVERIA

Anglijos Pinigu Verte
Puola

WASHINGTON, D. G. —
Anglijos Iždo Prižiūrėtojas, Sir 
Stafford Cripps prisipažinsta 
kad jo kraszto pinigu verte jau 
puola ir (far žemiau puls. Jis 
praszo ir reikalauja kad Ame
rika dar bilijonus doleriu jo 
krasztui paskolintu ar duotu, 
dovanotu. Jis nei ant vieno 
Amerikos pareikalavimo nesu
tinka ir nenusileidžia, bet vis 
reikalauja Amerikos pagelbos.

Amerikos Iždo Sekretorius, 
John Snyder su Ponu Stafford 
Cripps nesutinka, ir sako kad 
Anglija turi nusileisti ir su 
Amerikos pareikalavimais su
tikti, pirm negu Amerika jai 
daugiau pinigu paskolins.

Anglija dabar daug daugiau 
visko perkasi isz kitu krasztu 
ir visi mažiau ir mažiau isz 
Amerikos, nes ežia viskas daug 
^rangiau.

Bet Amerikos Iždo Sekreto
rius, Snyder sako, kad jeigu 
Anglija pinigus isz musu skoli
nasi tai ji turi ir isz Amerikos 
pirktis.

Kitas klausimas ant kurio 
jiedu nesutinka tai yra kad 
Anglija yra uždėjus baisiai 
brangias mantas, taksas ant vi
sokiu daigtu isz Amerikos. Tai 
Amerikos biznieriai negali sa
vo ‘tavoro parduoti Anglams.

O Anglija gali ežia daug ko 
parduoti, nes Anglijoje darbi
ninkai daug mažiau gauna, už7 
įdirba ir už tai Anglijos fabri
kantai gali ta pati daigta paga
minti Anglijoje, ežia atveszti, 
manta užsimokėti, ir daug pi
giau parduoti negu musu fab
rikantai gali be mantos, be tak
su ir be tokios ilgos keliones.

Prezidentas Trumanas jei
gu dar ilgiau pabus musu 
Prezidentu, tai prigulės be
veik prie kiekvienos dides
nes draugpstes Amerikoje. 
Jis ežia priima nario ženkleli 
ir sutinka insiraszyti in 4-H 
kliuba. Szitas kliubas laiko

TĖVAI NUTEISTI

Labai Musze Ir Muczino
Dukrele

PHILADELPHIA, PA. — 
Motina ir pa-tevis buvo nu
bausti ir nuteisti, už tai, kad 
jiedu labai sumusze savo pus
ketvirtų metu amžiaus dukre
le.

Teisėjas Clare G. Fenerty pa
sakė John Lamb, trisdeszimts 
penkių metu amžiaus ir jo 
žmonai Lillian, dvideszimts 
dvieju metu amžiaus, kad jis 
jokio susimyĮėjimo jiemdviem 
neparodys, bet juos nuteis taip 
ir tiek kiek instatymai teismo 
jam leidžia.

Mergaituke, Antoinette Rug
giero, teisme bijojo net ir dirs-j 
teleti in savo motina ir pa-tevi. j 
Jos galva buvo apriszta, nes 
daktarai turėjo padaryti labai, 
pavojinga operacija ant jos 
smegenų.

Pa-tevis buvo nuteistas nuo 
trijų iki szesziu metu in kalėji-

PRISIPAŽINSTA
\ PALEISTUVYSTE

Pulkininko Žmona Prie 
Visko Prisipažinsta

Graži,MINEOLA, L. I. 
trisdeszimts metu amžiaus mo- 
teriszke, Leitenanto Pulkinin
ko žmona teisme prisipažino 
kad ji tris sykius papilde pa
leistuvystes, Freeport vieszbu- 
tyje, hotelyje, su plumberiu, 
kur ji buvo užsiraszius kaipo jo 
Žmona.

Pulkininko žmona, Ponia pa
leistuve Marian R. Lipscomb, 
negalėjo jokiu budu pasiaisz- 
kinti ar iszsiteisinti, kai jos vy
ras ja teisme intare už paleis- 
, •> (Tasa Ant 4 Puslapio)

DARBININKO TE* -If • <4
DIENOS PRAĖJO V-* JLa Ui Ot. 1

ATSIKERTA 
POPIEŽIUI

Fabrikantas Ir Kompa
nija Dabar Jau Vadeles

DETROIT, MICH. — Unijų 
vadai dabar jau mato ir su
pranta kad yra galas toms didė
lėms algoms ir tiems pareikala
vimams. Prie to galo ir prie to 
kraszto darbininkes jau szian-i 
dien priėjo. Per deszimts metu 
darbininkas su savo unijomis 
buvo bosas fabrike. Dabar, kai 
biznis eina trepais žemyn, uni
jų jiegos silpnėja, ir vadeles 
slysta isz j u ranku.

Unijoms bėdos isz visu pu
siu. Fabrikantai straiku nesibi
jo, kartais net ir nori kad dar
bininkai straikuotu. Darbinin- 

x _______ 2__________  ku be darbo vis daugiau ir dau-
j giau randasi. Fabrikantai ir 

MOKYTOJAI PRIESZ kompanijos nesutinka pakelti 
algas. Kaip tik atbulai, kompa
nijos dabar jau rengiasi nu- 
muszti, sumažinti darbininku 

BOSTON, MASS. — Ameri- a,]gas. t
kos mokytojai ir mokytojos tu- Fabrikai paleidžia daug dar- 
rejo seimą Bostone. Czia jie be- bininku. O kai darbininkas ne
veik vienbalsiai nubalsavo tenka darbo viename fabrike, 
priesz Komunistus mokytojus. jam daiųy sunkiau kitur kur su- 
2,995 balsavo kad Komunistai sirasti darba.
butu paszalinti isz musu mo- Darbininkas kuris dar turi 
kyklu, tik penki balsai buvo darba, dabar jau gauna tik ke- 
prieszingi tokiam nusistaty-l lias dienas a.nt sanvaites dirb- 
mui.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

savo devyniolikta metini isz- 
važiavima. Per szita iszva- 
žiavima, Mary Bowers isz 
Payne apygardos, Oklahoma 
su Don Rutter, isz Shelbina, 
Mo., atsilankė pas Preziden
tą Trumana ir ji pakvieti 
tapti ju kliubo garbes nariu.

Plieno Darbininku Derybos Eis 
Per 60 Dienu; Anglija Reikalaut 
ja Pinigiszka Pagelba Nuo 
Amerikos; Policija Suaresztavo 
Szimta Straikuojancziu Darbi* 

ninku Ant Hawaii Salos
KOMUNISTUS

ranas Mate Kaip 
Žmona Žuvo

ti, ir jau visai negauna “Over
time” dirbti, už kuri darba jis 
gaudavo dvigubai mokėti.

ŽMONA NUŽUDYTA ^^rikantai nenori per daug 
tavoro gaminti, uz tai atleidžia 
daug darbininku ir už tai visai 

Suparalyžiuotas Vete- nesibijo straiku.
Beveik visi fabrikai jau turi 

pagaminę daugiau tavoro negu 
gali dabar parduoti, ir už tai jie 
jokiu budu negali ta ta vora pa-

MADISON, WIS. - George branginti. O jeigu tas tavoras 
King, keturios deszimts ketu- nebus pabrangintas tai fabri- 
riu metu amžiaus karpinterys kantas jokiu budu nesutiks 
policijai prisipažino kad jis isz darbininkui pakelti alga, 
pavydo nužudė užeigos tarnai- (Tasa Ant 4 Puslapio) 
te, kai jos suparalyžiuotas ve-j ------------------------
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ma. Teisėjas Fenerty jam paša- eranas> vyras ma e žiurėjo vilkas, VILKA EDA 
ke: “Valdžia man nepavelina negale]0 nei plrszt0 pakel< 
labiau tave nubausti.” Mergai-

‘tukes motina Lillian, buvo nu- Policijos virszininkas Bruce 
teista ant keliu metu in moterų Weatherly sako kad George 
pataisų namus.

Kaiminai jau kelis sykius 
buvo policijai pranesze kad tie
du tėvai baisiai muszdavo savo 
dukrele. Kai jiedu buvo su- 
arešztuoti ir kai ta mergaituke 
buvo nuo jųdviejų atimta ir in 
ligonbute pavesta, daktarai ra
do kad ji buvo isz bado nuvar- 
ginta ir baisiai apdaužyta ir su- 
muszta.

Komuniste Vadina Tito 
IszdavikuKing isz pradžios užsigynė kad 

jis nužudė ta moteriszke, bet 
kai keli svietkai pribuvo ir 
priesz ji svieczino, jis prisipa
žino.

Nužudytos moteriszkes vy
ras, Julius Jackson, penkios vardžiavo ji iszdaviku. Ji sako

WASHINGTON, D. C. — Plieno Dar-KOMUNISTISZKA 
bininku Straikos buvo atidėtos nors del dvie- CZEKU VALDŽIA i 
ju menesiu. Amerikos Prezidentas Tru
manas paskyrė trijų vyru taryba. Szita 
trijų vyru taryba dabar nutars kaip sude
rinti darbininku pareikalavimus su darbda
viais, fabrikantais.

Visi darbininkai buvo pasirenge strai- 
kuoti, kai fabrikantu atstovai pareiszke, kad 
jie sutinka derintis, sulyg Prezidento Tru- 
mano patarimu, bet visi fabrikantai ir kom
panijų atstovai staeziai pasakė, kad jie nė
ra priversti laikytis tos tarybos nusistatymais, 
kad jie eina in derybas, bet nieko neprižada.

Dabar visi Darbininku Unijos Atstovai, 
žiuri ir laukia pažiūrėti, kas ežia bus su 
Plieno Darbininkais? Nes viso kraszto 
darbininkai seka Plieno Darbininku pavyz
di. Jeigu szitie darbininkai sustraikuos, 
“tai visi kiti darbininkai ju pavyzdi paseks!”

Kiek dabar galima pramatyti, tai net
Plieno Darbininkai bijosi ir nenori straiku!
Beveik visi kiti darbininkai taip nenori 
neiszgali straikuoti, nes pragyvenimas

PRIESZ SZV. SOSTO

Vadina Iszdavikais Vi
sus Kurie Priima Po
piežiaus Pasmerkimą

PRAGUE, CZEKOSLOVA- 
KIJA. — Komunistiszka Cze- 
koslovakijos valdžia ana vaka
ru paskelbė, kad “visi tie, ku
rie priims Popiežiaus paskel
bimą priesz Komunistus, bus 
laikomi kaipo savo kraszto Isz- 
davikai! ’ ’

Komunistai szitame kraszto 
stengiasi atskirti Kataliku 
Bažnyczia nuo Szvento Sosto.

Tiesos Ministeris Alexej Ce- 
picka buvo pirmutinis atsikirs
ti priesz Szv. Sosto, pareiszki- 
ma kad visi tie kurie priguli 
prie Komunistu Partijos yra 

į

iszmesti isz Bažnyežios. Jis sa
ke: “Tegu nei vienas neabejoja 
kad po Popiežiaus iszsireiszki- 
mo, kiekvienas kuris stengsis 
ingyvendinti to Popiežiaus pa- 
reikalavims, bus paskelbtas ir 
laikomas kaipo savo kraszto 
iszdavikas.”

Jis sako, kad visi Katalikai, 
kurie laikysis Szvento Tėvo žo
džiu ir atmes savo karszto val
džios nusistatymus, bus laiko
mi kaipo iszdavikai, ir kaipo 
iszdavikai, bus teisiami ir bau
džiami.

Komunistiszka valdžia yra 
nusistaeziusi: Paskirti ir pa-

jie sutinka derintis su fabrikantais tol kol tvirtinti savo kraszto arkivys
kupus, vyskupus ir net kapeli
onus. Valdžia visiems kuni-

ir

ir
jau ir taip brangus, o kelios sanvaites be dar

LONDON, ANGLIJA. —
Rumunijos Užsienio Minister- 
ka, Ana Pauker, ana vakara, 
kalbėdama apie Yugosiavijos bo, sudaro gyva beda kiekvienoje szeimynoje 
Premjera, Marshal Tito, pra-

Plieno Darbininku Unijos Atstovai sako 
!<a7tri ir isztlkiTi K"ikad jie eis su Prezidentu Trumanu ir kad

SUMI SZE KUNIGĄ

NEW ORLEANS, LA. —
Szeszios deszimts asztuoniu 
metu amžiaus Kunigas John 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

nas, intare ta karpinteri ir jis dabar rengiasi ta iszdavika
buvo policijos tuoj aus suimtas, nugalabinti.
Vyras sako kad jis mate kaip Ji sako kad Komunistai Ven- •• .... T.
tas karpinterys jo žmona nu- g-rijoje, Bulgarijoje ir kituose P^lClS priC 1101S koklO SUtlkllllO. J1C 1C1-
szove. Jis sėdėjo automobilyje, krasztuose, kur Sovietai turi kalaUjO dSUgiail lllOkcStieS O fabrikantai HC gams mokes al£as’ 1^ kunižn
hfit. nftirn.lpin nifiko nadarvti. l>„wn narais nnn val-bet negalėjo nieko padaryti, intekme ar valdo, jau buvo su
neš jis yra suparalyžiuotas.

Karpinterys George King bu- aresztuoti kaip tik už tai kad darbininkai turetll Sutikti dirbti UŽ
vo insimylejes in to suparaly- jie Tito pavyzdi paseka ir sta-j 
žinoto veterano žmona, ir jiedu to savo ’ ‘ —
tankiai iszeidavo ant “Deitu.”į Sovietu Rusijos reikalu.

.. .. . f i • j . . paskyrimas pareis nuo val-
aresztuoti, ir dar kiti bus su- tiktai K<1 llCSlltillka (KHIg'iflU ITlOkCtl, lf S3- džios. Valdžios rankosie bus 

visa mokslo tvarka; valdžia
Fa,j^x _____ v. . prižiuręs visus paszelpos reika-
kraszto reikalus pirm mažiau, nes beveik visur darbininkai da- ius.

(Tasa Ant 4Puslapio) i (Tasa Ant 4 Puslapio) ū
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Kas Girdėt
Unijų vadai dabar nesiskubi

na szaukti streikas. Per daug 
darbininku randasi be darbo, 
ir dar daugiau darbininku ne
uždirba gana pragyventi, nes 
nedirba visas darbo dienas.

Eina gandai kad Fordo dar
bininkai rengiasi straikuoti. 
John S. Būgas, Fordo kompani
jos atstovas uniju vadams sta- 
eziai pasakė, kad jeigu darbi
ninkai reikalaus didesniu algų, 
tai kompanija turės pabrangin
ti Fordo automobilius. O kai 
tie automobiliai bus dar bran
gesni, tai žmones mažiau ju 
pirks, mažiau reikes Ju gaminti 
ir mažiau darbininku kompani
jai reikes samdytis.

Kongresmonai tarpu saves 
ginczijosi apie ta “Taft-Hart- 
ley’’’ Instatyma. Daug Kon
gresmenu, kaip ir pats Prezi
dentas Trumanas reikalavo, 
kad tas Instatymas butu panai
kintas. Jie sake, kad toks In
statymas nuskriaudžia darbi
ninkus. Bet kai mainieriu bo
sas John L. Lewisas savo mai- 
nieriams paskelbė kelias vaka- 
cijas, nuo darbo atostogas, tai 
beveik visi Kongresmonai su
tiko kad kokis nors Instatymas 
yra reikialisgas, ir jie nutarė ta 
“ Taft-Hartley “ instatyma pa- 

. laikyti nors del ateinancziu me
tu.

' J. Edgar Hoover, FBI Slap
tos Policijos vadui baisiai ne
patiko kai valdžia ji privertė 
vieszai parodyti ir pasakyti ka 
jo policijantai žino apie ta mer
gina Koplon, kuri buvo intar- 
ta‘ už savo kraszto iszdaivima. 
FBI Policija taip lengvai neisz- 
duoda savo raportu. Szitie poli- 
eijantai velei paleistu ta iszda- 
vike, pirm negu paskelbtu ka 
ir kiek jie žino. FBI policijan
tai lauke sucziupti daug kitu 
tokiu iszdaviku ar nors dides
niu ir svarbesniu szpiegu ir už 
tai, nieko nesake ir nieko neda
rė, kol valdžia po prievarta pa
reikalavo kad szitie policijan
tai teismui visas žinias ir visus 
raportus inteiktu.

■ r ---------------- : t---------------------

Kongresmonai kurie yra J. 
Edgar Hooverio draugai dabar 
tariasi investi koki instatyma, 
kuris pavestu visa tos FBI poli
cijos tvarka vienam Hooveriui, 
ir kad Teismo Skyriaus Wash
ingtone nieko bendra neturėtu 
su FBI policija.

t -- ’ i- ■ ■

Jau ne pirmutinis sykis kad 
politikieriai Washingtone insi- 
kiszo ir visa FBI policijos tvar
ka suardė, ar policijantams už
draudė koki ten intakinga poli
tikierių suaresztuoti, nors tie 
FBI policijantai gana apie toki 
asmeni turėjo ir žinojo, kad jis 
iki gyvos galvos kalėjime tupė
tu. !

.Columbus mieste, Ohio vals
tijoje, vienas policijiantas, pra
eidamas pro vieno sztoro lan
gus vėlai nakczia, pamate pra
varąs duris. Ineidamas in ta 
sztora jis pamate dideli, petin
ga vyra stovinti priesz ji. Poli- 
eijantas paleido kelis szuvius 
isz savo revolverio stacziai in

— Lai skaitytojai neuž- 
mirszta atsilygint su prenume
rata už laikraszti1 ‘Baule, ’ ’ juk 
laukėm gana ilgai, nes ir mums 
pinigelei yra reikalingi del ve
dimo biznio!

ta burloka, ir sumusze, supysz- 
kino dideli zerkola, veidrodi.

Moskva, nėra patenkinta su 
savo vergais. Vergai nelengvai 
ir negreitai priima Komuniz-i 
ma. Moskvoj dabar neramu.

•._____
' Moskva per daug užsiėmus 

su savo pavergtais krasztais, l 
ir neturi gana laiko per daug 
susikirsti su Vakarinėmis tau-1 
tomis.

Moskva dabar negali pakęsti 
nei biski pasiprieszinimo ar ko
kiu priekaisztu isz savo pa
vergtųjų tautu.

Tie kurie prasižengė priesz 
Moskvos politika būva tuojaus 
suszaudyti.

■ • • '
Vengrijoj, Albanijoj ir Bul

garijoj Komunistu laugszti ir 
intakingi vadai 'buvo ir yra 
suaresztuojami ir suszaudomi. 
Moskva parodo kad ji baiku 
nekreczia.

Bet Moskva jau dabar mato 
kad Kataliku Bažnyczia yra 
tikras ir galingas jos prieszas, 
ir kad su Bažnyczia 'apsidirbti 
ne taip jau lengva. Paprastieji 
žmones dar vis tiki in Bažny
czia, dar’ vis nepriima Valdžia 
kaipo niauja Dieva.

Paprastieji žmones yra daug 
galingesni, negu galingiausi 
vadai, negu intakingiausi poli
tikieriai, nes ju tiek daug yra, 
ir sunku juos pasiekti ar su 
mokslu ar su botagu.

1 • • "

Persekiojimas Bažnyczios ei
na paprastu ir mums jau gerai 
žinomu keliu: Pirmiausia Ko
munistai atima isz Bažnyczios 
visas nuosavybes, paskui už
daro mokyklas ir bažnyczias, 
užcziaupia Katalikiszka spau
da ir galutinai suaresztuoja ar 
isznaikina dvasiszkijos vadus.

" • • "
Czekoslovakijoje kaip tik 

tuo keliu eina Komunistai. Ar
kivyskupas Beran dabar ne už 
ilgo paseks Kardinolo Mind- 
szenty žingsnius ir persekioji
mo kaina.

Rumunijos valdžia dabar 
aresztuoja Kataliku Bažny
czios Vyskupus, kurie dar isz- 
liko gyvi nuo ano persekiojimo 
ana rudeni.

Lenkija ir Bulgarija pana- 
sziai persekioja.

• •

Ir beveik visuose szituose 
krasztuose randasi daug dau
giau Kataliku, negu kitu tiky
bų žmonių.

In Kansas, Missouri, jaunas 
vagis pavogė penkios deszimts 
devynių metu amžiaus mote- 
riszke, Pone Sadie Crosner, lat- 
eme nuo jos josios automobiliu 
ir visus pinigus, ir paskui gra
žiai pa'bucziavo ant veido, sa
kydamas kad ji jam primena 
jo motina.

In Redding, California, Dick 
Farnsworth atėjo in savo szto
ra anksti isz ryto, ir rado prie 
duriu prikalta laiszkeli. Laisz- 
kelyje buvo trumpai paraszyta: 
“Nusipirk nauja sypna; szita 
ir vaikas gali be rakto atraky- 
ti. ” Kai jis inejo in savo sztora 
jis rado kad viskas buvo isz- 
vogta.

Pirkie U. S. Bonus

Paprastai mokiniai ar stu
dentai gražiai apsirengia ir 
savo tėvus pasikvieczia kai 
jiems buvo suteikiama moks
lo laipsniai. Bet kareiviai ku
rie gavo savo mokslo laips
nius turėjo prakaituoti ir 
dirbti. Jiems nebuvo sako
mos jokios gražios prakalbos

Naujas Lietuviu Transportas
BOSTON, MASS. — Nedė

lioję, Liepos (July) 17 diena 
laivu “General Eltinge“ in 
Bostoną atvyko szie Lietuviai 
Tremtiniai:

Aczus, Jonas, 50 Causeway 
St., Methuen, Mass.

Aleknaviczius, Pranas, Vik
toria, Darvyda ir Regina, 114 

■ Sigel St., Philadelphia 48, Pa.
Aliszauskas, Juozas, Birute, 

ir Juozas, 1420 S. 49th Ave., 
Chicago, Ill.

Arnastauskas, Konstancija 
ir Veronika, Wilson Mill Road, 
Chardon, Ohio.
1 Bagdonas, Kazys ir Nijole, 
98-100 Russ St ;Hartf ord, Conn, 

Bakaitis, Mečys, Vladislava, 
ir Algis, Tabor Farm, Sodus, 
Mich.

Bukys, Justinas, 5520 8th 
St., Brooklyn 20, N. Y.

Braziūnas, Juozas, Elena
•Rimantas, 11414 Whitcomb St. 
Detroit 27, Mich.

Brokeviczius, Antanas, 1413 
Church Ave., Scranton, Pa.

Bu'brevicziute, Viktorija, 
6728 S. Maplewood Ave., Chica
go, HL

Chlamauskas, Vladas, Brone, 
ir Prane, Mullen Rd., Ware
house Point, Conn.

Dainelis, Juozas, R. 4, Alle
gan, Mich.

Daniliauskas, Juozas, 63 Cor
man St., Naugatuck, Conn.

Draguneviczius, Jurgis, Ane
le, Gediminas ir Audrone, 77 
White Ave., West Hartford 7, 
Conn.

Draguneviczius, Gediminas, 
Chicago, Ill.

Dravinskas, Jurgis, 49 Gor
man St., Naugatuck, Conn.

Dumcziute, Ona, 1115 5th 
Ave., Dickinson, N. Dakota.

Genys, Jonas, 1968 Linden 
Ave., Racine, Wise.

Gerke, Osvaldas, R. 1, Free- 
soil, Mich.

Gobis, Pranas, 2252 24th St., 
Detroit 16, Mich.

Gruzdys, Vanda, ir Vitoldas, 
Elizabeth, N. J.

Gudaite, Emilija, Norwood, 
Miass.

Jadvirsis, Petras ir Grasilda, 
6922 S. Maplewood Ave., Chi
cago, Ill.

Jamontaite, Lili, 524 Wor

Gauna Mokslo Laipsnius MUMS DOVANOJA

ir nebuvo surengta graži pro
gramėlė.

Jie ant Shaw eroplanams 
vietos in Sumter, South Ca
rolina turėjo parodyti kaip 
jie moka užgesinti deganti 
eroplana. Tame deganezia- 
me eroplane buvo intupdinta 
lele kuri atstojo ar atvaizda

cester St., Welesley Hills, Mass.
Jankauskas, Kazys, Balti

more, Maryland.
Janonis, Antanas, 4023 S. Ar

tesian Ave., Chicago, Ill.
Janulis, Veronika, 10243 S. 

Peoria St., Chicago 43, Ill.
Jockus, Ona, Birute, Joana 

ir Konradas, Rt. 2, Box 101, Ot
sego, Mich.

Jokubka, Petras, ir Ona, 
3230 S. Lituanica Ave., Chica
go, Hl. i .

Keniausib, Aleksandras, Ona 
Romualda ir Audre, 38 Poplar 
St., Waterbury, Conn.

Kiemaitis, Povilas, Jackson,' 
Michigan.

Kožica, Ona, Viktoras ir Jo
ana, Bridgeman, Mich.

Kryževiczius, Kazys, Honey
ville, Mich.

Laukaitis, Leonardas, 13
iri Harkins Lane, Wilkes-Barre, 

' Pa .
Linukus, Justinas, 251 Etna 

St., Brooklyn 8, N. Y.
Linkeviczius, Kazys, Meta ir 

Nerija, 6157 S. Spaulding Ave., 
Chicago, Ill.

Masilaitis, Ona, Rt. 4, Alle
gan, Mich.

Maurukas, Juozas, Janina, 
Dalia, ir Danute, Woodlyn, Pa.

Mažrimas, Pranas, Washing
ton City, Vermont.

Menczinskas, Vytautas, Ele
na, Norbertas, Arūnas ir Danu
te, ----------- .

Milaitis, Vitalis, Mykolas ir 
Danguole, 2041 W. Marquette 
Rd., Chicago 36, Ill.

Mickeviczius, Pijus, Adolfi
na, ir Adomas, R. R. 3, Clinton, 
Indiana.

Mikalauskas, Julijonas, Emi
lija, Irena, ir .Vidmantas, 10 
Diamond St., Worcester 4, 
Mass.

Norkus, Povilas, Stase, Regi
na, Eugenija, Virgilijus ir Sil
ver! ja, Baltimore, Md.,

Palaikiene, Magdaleną, 28 
Water St., Easthamton, Mass.

Paulikas, Algis, Arvydas ir 
Šarūnas, 10534 S. May St., Chi
cago, Ill.

Petroseviczius, Vladislovas, 
Ona ir Algirdas, Baltimore, 
Maryland.

Petruskeviczius, Viktoras, 
220 N. W. St., Shenandoah, Pa.

vo lakuna. Mokiniu karei
viu darbas buvo ta lakuna 
isz to deganezio eroplano isz- 
imti pirm negu visas eropla- 
nas sudegs. Du kareiviai 
iszima ta lakuna ir kiti sten
giasi liepsnas numalszinti, 
gaisra užgesinti.

□ □ E3

Pikturna, Antanas ir Domi
cėlė, 2536 W. 68th St., Chicago 
29, Ill.

Puidokas, Pranas, 432 Wins
low St., Cambridge, Mass.

Puniszka, Gabrielius, Gene 
ir Gabrielius, 2605 W. 43rd St. 
Chicago, Ill.

Puodžiūnas, Kestutis, Geno
vaite ir Violeta, 69 Watkins 
Terrace, Rochester, N. Y.

Radževiczius, Valerijonas, 
Ele, Diana, Raimundas ir Ar- 
vynas, 1515 S. 50th Avė., Cice
ro, III.

Ruzgas, Algirdas, Elena ir 
Virginia, 4433 S. Fairfield, 
Chicago, Ill.

Sarka, Viktoras, Aldona ir 
Rimantas, Rt. 1, Porterfield, 
Wise.

Šauliene, Marija ir Vincenta, 
70 Ten Eyck St. Brooklyn 6, 
New York.

Simaitis, Lindas, Ona, Euge
nijus ir Vaidotas, Baltimore, 
Maryland.

Simkeviczius, Ona, ir Pra
nas, 141 West Market St., N. 
Scranton, Pa.

Sesztokas, Antanas, Kenne
bunkport, Maine.

Šmulkštys, Liudvikas, Juli
ja, Julijhs ir Liudvikas, 5918 S. 
Kedvale. Ave., Chicago 29, Ill.

Stanaitis, Justinas, Monika 
ir Dalia, 3249 S. Morgan St., 
Chicago, Ill.

Stirbys, Steponas, Sofija, 
Gražina ir Vida, 408 W. 3rd St., 
Spring Valley, Ill.

Stockute, Stase, 234 Broad
way, Bayonne, N. J.

Sviderskis, Vladas ir Mari
jona, 7247 S. Maplewood Ave., 
Chicago, Ill.

Užczilaite, Zofija, 5727 
Spruce St. Philadelphia 39, Pa.

Vareika, Petras ir Emilija, 
RFD 1, Luther, Mich.

Vidra, Marta, 7720 Melrose 
Ave., Cleveland, Ohio.

Zaganevicziene, Galina, 2252 
24th St., Detroit, Mich.

Zarom'skis, Povilas, 8040 S. 
Racine Ave., Chicago, Ill.

Žilinskas, Kazimieras, 214 
Radcliffe St., Pittsburgh, Pa.

Žilinskas, Petras ir Marija, 
Detroit, Mich.

Zubrys, Antanas, 7432 57th 
PL, Summit, Ill.

Tremtinius pasitiko organi
zacijų atstovai.

— Balf Imigracijos Komite
tas.

NEW YORK. — Septynios 
sanvaites praėjo nuo to laiko 
kada Komunistas Gerhart Eis- 
ler slaptomis iszbego isz Ameri
kos. Dabar jo žmona, trisde- 
szimts septynių metu amžiaus 
Brunhilda iszvažiavo isz Ame
rikos, kaip kokia ponia. Ji va
žiavo stacziai m Berlyną, in ta 
dali kur Komunistai valdo. Ji 
buvo Amerikos valdžios iszva- 
ryta. Amerikos valdžia turėjo 
užmokėti už jos kelione ant ero
plano keturis szimtus szeszios 
deszimts asztuonis dolerius ir 
devynis centus. Bet ji visgi dar 
biski pikta buvo.

“Mane tinkamai ežia nepri
ėmė ir paskui už dyka sulaikė,“ 
ji sake, kaltindama Amerikos 
valdžia. Ji buvo per szeszias 
sanvaites sulaikyta ant Ellis 
salos, už tai, kad ji ilgiau pasi
liko Amerikoje negu jos vizas 
jai pavėlino. Ji sako kad val
džia tyczia taip ilgai ja laike 
tenai, kad atsilyginus ir atsi- 
kerszinus už jos vyra.

“Bet,“ ji sako, asz už viską 
jums dovanoju, asz Amerikie-Į 
ežius myliu ir labai gerbiu.“, 
Paskui ji gražiai nusiszypsoda- 
ma dar prižadėjo, “Jei kada’ 
nors Amerikoje bus tokia val
džia kuri priims Faszistu prie- 
szus, taip kaip dabar priima
Faszistus, tai gal asz dar su- 
grysziu in sveczius.“

VAIKAS PRIGĖRĖ
BACZKOJE

PHILADELPHIA, PA — 
Szesziu metu vaikas prigėrė 
balzkoje, kurioje buvo tik apie 
deszimts coliu vandenio.

Francis Vermuth, nuo 215 E. 
Fifth Ave., ties Conshocken 
Avenue, norėjo pasisemti van
denio isz baczkos, ir in ta bacz- 
ka inkrito. Jo galva kaip ten 
insispraude ir jis negalėjo isz- 
lysti ir prigėrė.

Jo motina ji isz tos baczkos 
isztrauke ir paszauke polici- 
jantus, Bet kai policijantai ir 
daktaras pribuvo, jau buvo pel 
vėlu, vaikas jau buvo pasimi
ręs.

CZEKAI INTARIA 
BAŽNYCZIA

PRAGUE, CZEKOSLOVA- 
KIJA. — Komunistiszkos val
džios vadai dabar grasina vi
siems dvasiszkiams, sakydami 
kad visi kunigai ir ju vyresnie
ji rengia revoliucija priesz val
džia. Jie sako kad Bažnyczios 
vyresnieji dvasiszkiai palaiko 
slaptus santykius su svetimo
mis valdžiomis, kurios yra 
Czekams prieszingos.

Valdžia kreipiasi in Kunigus 
ir juos ragina stoti žmonėms in 
talka ir atsisakpti nuo Bažny
czios valdžios. Jeigu kunigai 
nesutiks taip padaryti, tai 
jiems geriausiai dabar pasi
traukti ir iszsikraustyti, kol 
dar jie gali nes paskui bus per 
vėlu.

Komunistai sako kad nėra 
jokio persekiojimo kunigu Cze
koslovakijoje, kad tikėjimui 
yra pilna laisve, bet kad daug 
kunigu prasižengia ne del tikė
jimo, bet del politikos ir jie ta
da yra baudžiami, ne kaipo ku
nigai bet kaipo paprasti politi
kieriai.

Wejedly, rėmėjas tos naujai 
insteigtos ‘Kataliku Veikimo’ 
draugystes, labai asztriai atsi
kirto priesz Czekcslovakijos

Arkivyskupo Josef Beran laisz- 
ka, kuriame Arkivyskupas vie
szai buvo pasakęs kad Komu
nistai persekioja Bažnyczia ir 4 
Bažnyczios tarnus.

Slovakijoje, kur beveik visi 
žmones-yra Katalikai, vyra su 
akmenimis ir su lazdomis pa
stojo Komunistu policijai kelia 
ir neleido juos suaresztuoti Ku
nigus.

Daugiau negu trisdeszimts 
penki Kunigai jau iszbego isz 
Czekcslovakijos in Vokietija 
kur Amerikiecziai valdo. Vie
nas isz tu Kunigu, musu laik- 
rasztininkams pasakė kad dar 
daugiau Kunigu rengiasi isz 
Czekcslovakijos pabėgti.

Chicagos Parama
BALF-ui

NEW YORK. — Chicagos 
BALF-o vajaus Komitetas Lie
pos (July) 11 diena prisiuntė 
BALF-o Centrui czeki sumoje 
$7,000, kuriuos sukolektavo per 
“Tag Day” surengta Birželio 
(June) menese, 1949 m.

Balf-o Valdyba szirdingai 
dėkoja Chicagos Vajaus Komi
tetui, visiems bendradarbiams 
ir aukotojams už pasiszventima 
ir nepaprasta pasidarbavima 
organizuojant ir pravedant 
rinkliava, kuriuos pasėkoje su
rinkta žymi sumia. pinigu. Chi- 
cagos veikėju vieningas darbas 
musu Tremtiniams gelbėti susi- 
lauke gražaus pasisekimo, kas 
inrodo kad Lietuviai darniai 
veikdami, sugeba nugalėti vi
sas pasitaikiusias kliūtis ir ne- 
sklasdumus. Tikime, kad ir ki
ti didesnieji ir mažesnieji Lie
tuviu centrai paseks szi Chica- 
giecziu pavyzdi.

Lietuviu tauta, kęsdama ne- 
žmoniszkus persekiojimus ir 
jos žmonių niaikinima,. visada 
su pasigėrėjimu ir dėkingumu 
atsimins Amerikos Lietuviu 
dosnumą ir prisidėjimą prie 
musu tautos likucziu gelbejimo 
tremtyje. ,

Sziandiena visu tremtiniu 
akys ir szirdys nukreiptos in 
Amerikieczius, sės tik ežia jie 
gali susilaukti pagelbos ir pa
guodos. — BALFo Centras.

Lietuviai Tremtiniai 
Atskrenda Eroplanu

In New Yorka

Bliudnikas, Engelbertas, 
Vanda ir Arūnas, Box 95, Lake 
Lecdanau, Mieli.

Ežerskiene, Ona, Bismark, 
North Dakota.

Kazemeckas, Jonas, . 1509 
Bough Ave., E. St. Louis, Ill.

Sabaliauskas, Petras, Morta, 
Petras, Juozas, Antanas, Vale
rija, Zigmas, Jonas, Elvyra, Ja
nina ir Irene, Mitchell, S. Dako
ta.

Szidlauskas, Antanas, Gedi- 
minias ir Stase, 38 Boloit Rd., 
Dedham, Mass.

Urnežas, Kazys, Elena, Kris
tina ir Virginia,--------

Vaitekūnas, Vladas, Gilmer 
Rd., Mundelein, Ill.

— BALF Imigracijos Komi
tetas.
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tu rakali! Jėzau, Marija, už 
deszimts miliutu bus pusiau 
devintos! Kraujas mane czio- 

inais užmusz! Galva man truks
ėta! Ne galiu kvėpuot! Akyse

Viskas Dovanota

---------------- Balsas pono Kupczinsko pra-
TjEDUK, muliu Rože isz vi-'siu ryto anksti, asztunta ady- dėjo būti silpnas.

sos szirdies ir praszau ja na! O gal per naktipersimainys | — Duok man Rožiuka? 
man duoti! tavo tėvelis! Kalbėjo nuolatos Vincas.

— Pasiutai, ar ka! Kaip asz — Rože nuszluoste akutes, i — O tu, tu, žodžiu neužte- 
gyvas, nie kad ant to neuave- o in josios szirdele inejo viltis, kau del tavęs!
linsiu! . jog gial viskas pasibaigs gerai.' — Dede, už penkių minutu

— Dėduk mielas! Pasakyk: Ponas Kupczinskas kuris su-i bus pusiau deszimtos! Na, kaip 
Teip! Asz labai myliu Rože. i gryžo isz miesto buvo linksmas, ė gi ar duosi Rožiuke ?

— Niekad! Supranti? Pa- Nudavė, jog ne mate paraudo-
kol asz gyvas esmių, Rože tavo navusiu akiu dukters ir nuliu- 
pati ne bus! Nepavėlinsiu jai dusio veido Vinco, džiaugėsi ir 
iszteket už giminaiczio ir pa- Į szposavo isz naujai gauto zbra- 
baigtas kriukis! jaus.

— Nes dėduk! Kokis asz jo-ė 7— Senas tai daigtas, o ko- 
sios per gimine! Tik isz papra- kis da drūtas! O kokis sprenzi-, 
timo, daugiau nieko.

— Kaip tai nieko! Esi mu
su giminaicziu ir tiek. Sesuo ta
vo bobutes isztekejo už pus
brolio mano dėdės, o per tai tu 
esi giminaicziu,’supranti? Ro
žes tau neatiduosiu! Daugiau 
man apie tai neprimink!

Vincas jaunas, patogus kup- 
czius atiduso giliai. Mylėjo ji
sai nuoszirdžiai patogia Rožu- 
te, vienatine duktere pono dede iszeis in suda! 
Kupczinskio, šūdinio sekreto-: — Na tai labai gerai! Paro- 
riaus, nes prijautė nuo senei,, dysiu Ponui rodinykui, kuris 
jog josios neaplaikys. Ponas teip-gi myli tokius dalykus 
Kupczinskas turtingas, geide rinkti. 0 tik man užvydes josios 
del siavo vienturteles turtingo kada pamatys!

Ant rytojaus stojo Vincas 
neliu, o kad nesenei buvo užde- ant paženklytos valandos su 
jas kroma ir pasekmingai jam szalmu. Plienas ir geležys ži- 
eisi, bet tukstancziu ne ture- bėjo kaip sidabras, o ponui 
jo banke. Ne “giminysta” bu- Kupczinskui net szirdis szoki- 
vo priežaste atsakymo pono nėjo isz džiaugsmo kada ja pa- 
Kupczinsko, tik stokas turto regejo. 
Vincui.

Nes Rožiuke mylėjo ji teipgi,11 
o vienatiniu josios pageidimu 
buvo pasilikt jojo paczia.

Nulindęs sugryžo Vincas na- < 
mo, nes kas apraszys jo 
džiaugsma, kada lant rytojaus 
aplaike užpraszyma nuo pono 
Kupczinskio idant pribūtu ant: 
piet!

Su plakanczia szirdžia stojo 
Vincas asztunta adyna pas.sa
vo dede. Rožiuke pasveikino ji 
su užverktoms akutėms ir nu- 
liudusiu veideliu.

— Tėvelis ne girdėt ne no
ri apie tave — susznabždejo. i 
Praszau ji per visa diena ir ■ 
mama prasze, nes nieko negel-' 
bėjo. Tėvelis nori mane iszduot 
už kito, o asz numirsiu isz ru- 
pesczio ir lapsirgsiu.

Ir vela apsiliejo aszaromis.
— Tai ko mane dede užpra- 

sze ant sziandien? Užklausė 
Vincas savo mylimos.
■ — Asz nežinau. O jau žinau 
tai del to niekszo szalmo (ka- 
reiviszkas beimąs kaip tai ant 
paveikslo virszui istorijos pa- 
talpytas).

— Kokio szalmo?
— Juk žinai, jog tėvelis 

myli pirkinet senus zbrajuš, o 
burmistras jam prisiuntė koki 
ten sena szalma, kuri gal ne- 
sziojo kokis tai kareivis seno- 
viszkuose laikuosia. Randasi 
jame kokios ten sprenžinos, o 
viskas užrūdija, o tu kaipo bu- 
vusis kareivis, moki czystyt 
plieną ir geleži, tai tėvelis geid- 
že, idant tu užsiimtum tuom.

— A-ha, prie iszczystinimo 
seno szalmo tai esiu geras! Su
sznabždejo Vincas nusijuokęs.

— Ir tu da pyksti! Sudeja
vo Rožiuke. Kokis asz nelai
minga! Džiaugiausi jog turėsiu 
proga pasimatymu su tavim.

— Na, na, jau neverk mano 
mylimiausioji! Szalma iszczys- 
tinsiu, nes idant tave da karta 
pamatyt, paimsiu ja namo, o

. rytoj atnesziu adgal. Pamiaty-

Buvo tai tykus susznabždeji 
mas ir vos girdėtinas.

— Ar prisiegi ant to?
— Ka?
— Ar prisiegi ant to?
— Teip, prisiegiu ant vis-

uos! Ant ko josios tinka? Nešiko, 
viskas užrūdijus. Mano Vincuk — 
juk žinai, jog asz aut to ne tu-' žiną

Vincas paspaude spren- 
ir akimirksnije nuėmė 

riu laiko, galėtum man truputi i szalma nuo gavlos pusiau apal- 
iszczystyt! Būdamas karei-: pusio pono Kupczinsko. 
vium, žinai kaip su juom apsi
eit! Duotau kalviui ta darba, 
nes man pagadytu. Gal tu?

— Gerai! Paimsiu szalma 
su savim iszczystysiu ir rytoj 
anksti atnesziu adgalios, pakol

nusi-— Acziu dedei, tarė 
szypsojas Vincas.

Ponas Kupczinskas atsiduso 
lengvai.

— Rožiuke turiu tau duoti, 
tarė su paguodone, nes tu raka- 
li, pabaigsi savo gyvastį ant 
kartuvių! Nedoras esi! Norints 
teisybe kalbant, asz ir teip pa- 
darytau, būdamas tavo vietoj! ~

vyro. Vincas buvo doru vaiki-

— Na, ar-gi nekalbėjau, jog 
tai kas nepaprasto! Paszauke 
Kupczinskas vartodamas szal
ma nankosia. Puiki! Nes kokias 
dideles galvas turėjo tieje se
no viszki kareiviai! Mano dvi 
tokios intilptu in ja!

— Tegul dede iszbando!
Ponas Kupczinskas indejo 

galva in skyle, prisiartino prie 
zerkolo kalbėdamas:

— Gerai iszrodau, nes vie
tos joje labai mažai randasi, ne 
tiek kiek mislinau. Sunku man 
kvėpuot, smaugė. Kaip galėjo 
tieji kareiviai kvėpuot tokioje 
kletkoje. Vincuk pagelbėk man, 
nuimkie nuo galvos.

Nes pakol Vincas spėjo prisi- 
artyt stojosi nepaprastas daig
ias. ■ Sprenžina paspausta per 
ponia Kupczinska, uždare szal
ma ir negalėjo pajodyt galvos 
ne in kaire ne desezine szale.

— Vincuk, gelbek! Suriko. 
Sprenžina užsidarė! Atidaryk! 
Greicziau ba užtroszksiu! Jė
zau, Marija!

Vincas priszoko prie dėdės, 
apžiurėjo sprenžina ir, nusijuo
kė po nosia.

— Sunkus tai darbas bus 
atidaryti, nes gal inveiksiu. 
Nes pakol atidarysiu szalma, 
praszau dėdės du kartu, idant 
man duotum Rožiuka.

— Kvailas esi! Ne gausi 
jos! Atidaryk! Greicziau! Pu
siau devintos turiu būti sude! 
Atidaryk!

— Duok man Rožiuka.
— Ne nemislyk! Pasiutai 

ar ka! Rožiuka ne del tokio 
i szpicliaus kaip tu! Nes atida

ryk greicziau taja prakeikta 
kletka! Mylimas Vincuk! Susi
milk! Darosi man nesmagu! 
Turiu eiti in suda!

Tai eikie su szalmu! Ponas 
rodinykas tau josios užvydes!

— O kad tave, Vincuti! Juk 
asz esmių tavo artimas gimine, 
myliu tave kaip sunu.

— Duokie man Rožiuka?
— Ant kartuvių su tavim,

Asz mistinu kad butu geriau, 
Del nekuriu mergeliu, 

Kurios eis in augsztesnius 
mokslus, 

Kad geriau mokytųsi virti 
valgi ir namini darba, 

Ba kaip vyrelis su tokia 
apsives, 

Tai ant gėrio neiszeis, 
Nes po tam turės gerti 

aliejaus kas diena, 
Idant jo žarnos 

neužsiblakiuotu!
* * *

Ten kur tolimoje 
Pennsylvanijoje,

Vienam miestelyje, 
Kelios szeimynos, ' 

Musu tautos gyvena, 
Nes su jais jau gana. 

Per szventa diena aptaiso 
ne viena. 

Isz to in suda pasiduoda,
Ir gerai užsimoka, 

O da vėl musztis szoka, 
Ir teip isznaujo ėdasi, 
Ir nuolatos provojesi. 

Mat, jeigu vyrai ne kam 
verti,

Reikia ir mergeles 
papeikti. 

Nes jos po namus bėgioja, 
Ir visokias žines 

skambina.
Tas labai negerai!

* * *
pažinojau sportą viena, 

Kur jis turėjo žvaires 
akis, 

Užeidavo jisai, 
Pas viena pilieti, 

Kur jis turėjo dvi patoges 
dukreles, 

Mat, kaip jisai žiurėjo ant 
Julianos, 

Tai mate Mariana,

Asz

Trys paklydusios aveles, 
kuries buvo beisboles spor
tininku jau beveik užmirsz- 
tos, sugryžo in beisboles 
sportą, kai visu beisbolinin- 
ku vadas ir prižiūrėtojas, 
Happy Chandler jiems dova
nojo ir juos priėmė atgal in 
sportininku rateli. Jie buvo

O kaip žiurėjo ant Marianos 
Tai mate Juliana.
Isz tos priežasties, 
Turėjo nemaži a i 

triubelio.
Tėvelis nežinojo,

Su katra jisai 
szparkinasi.

Atsitiko taip,
Kad tėvas davė tam sportui 

toki kika,
Kad iszleke net in Czikaga!

pasmerkti ir iszvaryti kai jie 
stojo in beisboles loszima 
Meksikoje. Dabar jiems yra 
viskas dovanotina ir jie gali 
su Amerikiecziais vėl loszti 
beisbole. Jie yra, isz kaires 
in deszine; Max Lanier, Sal 
Maglie ir Danny Gardella. 
Visi labai geri ir gabus spor

tininkai. Jiems buvo už
drausta su Amerikos beisbo
les rateliais loszti, už tai, kad 
jie pernai viską pamėtė ir 
nuvažiavo in Meksika beis
bole loszti kur jie labai gra
žiai pasipinigavo.

□ o □

į rines nuvažiavo, da nei dabar 
į jo neesuradau. Kitu sykiu isz 
I valseziaus kasos pinigu pra- 
■ puolė apie keletą szimtu, ir vėl 
nei ženklo nėra kas paėmė, o 
vaitas tur atsakyti. Na, o dabar 
tai juokingiausias atsitikimas 
kad keliniu galai nukirpti. Ir 
kaip man szi ryta aunantes ant

! saves nematyti? Rodos nebu
vau nei pagiringas. Szis daly
kas tai painiausias atspėti, (in- 
eina Bepilvis, paskui sargas ir 
atnesza kitas kelines.)

Sargas — Gera ryta, ponui 
vaitui.

Striukis —- Matai koks man 
rytas. Kad tik kiek," visai bu- 
czia be keliniu likes.

Sargas Žinau jau ta visa 
: atsitikima; sztai ir kelines ki- 
i tas atnesziau.

Bepilvis — Kaip-gi atsitiko?
Sargas — Taip atsitiko, kaip 

retai kada gal.
Striukis — Ir tu žinai kaip 

atsitiko ?
Sargas — Žinau pon.

Bepilvis —- Viskas rodos 
tvarkoj. Pastininkai su pacztu 
iszleidau. Apskriczio virszinin- 
kui .rapartas pasiunstas. O na
minei reikalai perleidžiami per 
rankas tvarkoje. (Bepilvis vis 
pažiūrėjęs in vaito trumpas ke
lines, szaiposi in publika nusi
kreipęs.)

Striukis, — O aresztuotu ar 
daug ?

Bepilvis — Jusu mylista, da
bar nėra neivieno, kur buvol

Striukis — Tai papasakok tatu. Pati mat sirguliavo, tai ne
apsiėmė. Tuom syk prasziau 
savo sesers, gal ji galėtu tai pa
daryti. Nesutiko nei ji, sake ne
turinti laiko. Taigi prasziau 
savo vyresneses dukters, bet ir 
ta atsisakė nemokanti, bijojosi 
kad nepagadytu, nes mano ke
lines yra naujos ir brangios.

Bepilvis — Kitokios iszva- 
dos nėra, kaip tik, kad ponas 
vaitas ne su savo kelinėms.

Striukis — (maž pykdamas.)
isz seniau, tuos visus paleidau, Kagi man kalbi. Juk asz niekur 
sulyg jusu paliepimu. (Bepil- naktyj nebuvau. O in 
vis vis juokėsi, szaiposi. Vaitas 1 trioba naktyj teip pat 
pajtemija ir nepasiganedina , 
tuom.)

Striukis — Ko tamista szai- 
paisi in mane žiūrėdamas?

Bepilvis — (lyg nenori šaky 
ti.) Taip siau. Smagi mintis at
ėjo in galva.

Striukis — Jeigu butu taip,’ 
tai szaipydamasis in mane ne- , 
žiūrėtum. O dabar, in mane 
žiuri ir juokiesi.

Bepilvis — Atleiskit man. 
Bet jei tamista in save pasižiū
rėtum, taip pat nusijuoktum.

Striukis — Kas-gi?
Bepilvis — Pasižiūrėk, ta

mista. (Vaitas-gi pamato savo 
trumpas kelines. Nusigastia, 

?iszsižioja.)
Striukis — Nugi kas po ply

nių man taip padare?
Bepilvis — Tyczia pakirptos.

O gal ne su savo kelinėms.
Striukis — Kalbėk sveikas. 

Kur asz imsiu svetimas keli
nes. (Žiūrisi ir mansto.) O da
bar žinau kas taip padare. Mat, 
jos buvo truputi man per ilgos, 
tai-gi prasziau savo paezios 
kad patrumpintu, bet insakmui! 

: pasakiau, kad tik pusantro co-
1 lio, o ji nurėžė iki keliu, (ir vėl 

mansto.) Bet mano pati neapsi
ėmė tai padaryti, sake neturinti 
laiko. Kas-gi ežia galėjo atsi- 

' tikti.
, Bepilvis — Gal, kad poni 
: Vaitiene kito ko paprasze pa- 

. žinoma, ponas vaitas, ojĮiirpfį> 0 miera užmirszo, ir pa- 
asz tik pisorelis. (dairosi oran.) frumpįno

PERDAUG 
PAKIRPO

Komedija Triologas

Parasze J. V. K.

Veikenti Asmenis:
Striukis — Pabriežiu vaitas.
Bepilvis — Jo rasztininkas.
Sargas — (Stružas).
(Veikimą bet kur; trioboje, 

ar lauke. Bepilvis gražiai mies- 
iszkai pasirėdęs. Striukis gi- 

taip pat, bet da nesu visu apsi
rengęs, vienmarszkinis, ir su 
rumpom iki keliu kelinėms 

apsiavęs. )i
1 Scena

Bepilvis — (vienas.) Szi ry- 
:a labai gražus ir malonus ry- 
as. Oras kvepia, vėjelis malo

niai klezdena, paukszteliai gie
da, emes rodos ir džiaugtumei- 
si gražybe gamtos, stebuklingu 
Dievo surėdymu. (Žiuri in sza- 
i.) Brač, ir ponas vaitas szi 
ryta ilgai miega, būdavo kitas 
dienas, veik būdavo pirmutinis | 
atsikelti, bet sziandien miega 
kai Žydas szabo pagautas, ‘ga'l1 
vakar kur ilgai užtruko. (Žiuri 
in szali, mausto.) Et, tegu ji ka
napes! Ar jis anksti ar vėlai 
atsikėlė, vis vien man nieko ne į 
prigelbsti. Kad jam teip patin-i 
ka, tegu miega, jis virszsis už: - 
mane

Bet, gal kad bus graži diena 
sziandien. Va ir vėl bus' proga 
Dievo dovanoms pasidžiaugti. 
(Ineina vaitas su trumpoms ke
linėms. Bepilvis lenkėsi, vaitas 
taip pat.)

2 Scena
Bepilvis — Gera ryta ponui 

vaitui.
Striukis — Gera ryta, ir ta- 

mistai. Na, kaip dalykai kance
larijos stovi?

Neužmirszkite kad daba) 
“Saules” prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metams 
o $3.00 ant puses meto.

mano 
ineiti

niekas negali.
Bepilvis — Pastebėti 

kiniai.
Striukis — Nugi mat kad 

taip. Tai da gerai kad toli in 
miestą neiszejau, bueziau pri
juokinęs žmones.

• Bepilvis — Taigi, taigi. Tai 
da didele laime!

Striukis — Bet kur man da
bar dėtis? Kitu ežia neturiu, 
(mausto.) Pasigailėdamas, pa- 
szauk tamista sarga, siusiu in 
namus atneszti kitas. Ir taip 
man žiopliui namieje neiapsi- 
žiureti.

atsiti-

Sargas — Jeigu norite juo
ku, tai asz galiu papasakoti vi
sa teisybe.

Bepilvis — Na dabar klausy
sime visi. J

(Sargas nusiszypso, atsikos
ti, ir sako.)

Sargas — Gerai kad ponas 
Vaitas turi daug prieteliu, tai 
už viens kito, visi jam nori pri- 
tiarnauti. Taip buvo ir vakar. 
Ponas Vaitas parvažiavo tru
puti drumstutelis, na ir paste
bėjo kad jo kelines jam per il
gos pusantro colio. Praszo pa
ezios patrumpinti, paskui se
sers, na da ir dukters ir visom 
pavieni kad kelines per ilgos 
pusantro coli, ir kiekvienai in- 
sako kad pakirpus da ir atsiu- 
leti. Tos visos iszpilcle pono 
Vaito insakyma ir tokiu 'budi 
keelines pasiliko per trumpos 
ant keliu coliu.

Bepilvis — (Juokdamasi.) 
Ar tai szįtokia istorije to atsi 
tikimo ?

Sargas — Taip tokia. Ne tru 
puti nemeluoju, nes pati Vaitie

Bepilvis — Einu, paszauk- 
siu., (iszeina.)

3 Scena
Striukis— (vienas.) Po galu 

be ponaudamas ir protą pra
rasiu. Syki larklis nuo traktie-

Striukis — Beje, kaip pati 
neapsiėmė, tai prasziau paskui 
savo sesers.

Bepilvis — Tai sesuo ir bus 
/patrumpinus.

Striukis — Kad nei sesuo 
neapsiėmė to darbo latlikti.

Bepilvis — Tai gal sesuo ko 
nors paprasze už ja ta darba 
atlikti.

Striukis — Ka-gi man szne- 
ki. Argi asz kvailas. Mano szi- 
tos paezios kelines vakar buvo 
pusantro colio per ilgos, tai-gi 
parejas isz kancelarijos pra
sziau paezios kad kelines pus
antro colio pakirptu ir atlenk-

Graži Naktis
Graži naktis, 
Menesena.

O ji, nuleidusi akis, 
In soda eina sau viena. 
Nėra nejokio vėjo;
I jaksztingalas giedoti 
Vos tik, vos tik pradėjo. 
Takai tamsa apkloti: 
Ir ąžuolas szakotas 
Nuo menesio ja gina, 
Ir obelys kuprotos 
Nelaimėj ja ramina.

Szilta naktis, 
Graži naktis

Visus prie laimes traukia. 
Tik ji, nuleidusi akis, 
Drebėdama bernelio laukia. 
Jos szirdi jautria gelia, 
Nėr’ atvangos ne dvasiai, 
Bet žino meiles kelia 
Ir mielo laukia drąsiai. 
Jau vyturiai cziurkszlena, 
Jau žmones kilti mena, 
Auszra prie darbo szaukia... 
O ji dar mielo laukia.

Szilta naktis, 
Graži naktis

Dienos kuo nuogražiausios 
laukia.

O ji, nuleidusi akis, 
Nuo veido aszaras tik braukia.

t

sze paduoti ponui Vaitui kita 
kelines apsiautie.

Bepilvis — Tai bent mote 
res, kad toki puiku szposa po 
nui Vaitui sumano.

Striukis — Na, kita syk ma 
ne neras kvailu.

Bepilvis — Kaip buvo, tai 
buvo, bet sziuom sykiu pe 
daug pakirpo.

(Visi publikai lenkėsi.)

Pirkie U. S. Bonus

Thousands of farmers have fou 
that the safest, surest crop in t 
world is U. S. Savings Bonds. Th< 
Americans are building today for th 
tomorrow with Savings Bonds. Tl 
realize that this is their opportuni 
the chance to make their dreams coi 
true, such as becoming the pro 
possessor of more land, the latest n 
chinery, home improvements, or 
nestegg of security on which to reti 
AH of these can be yours also by pla 
ing your dollars now in the crop tl 
never fails. YOUR pPPORTUNI 
today is the U. Š.' Savings Boi 
Opportunity Drive. Start saving

I day «t your bank or post office.
U.S. Treasury Departn

Pirkie Ų. S. Bonus Sziandi
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ŽiniosVįetines
— Utarninke pripuola Szv. 

Vincento Paulieto.
— Seredoj Szvento Jeroni

mo, taipgi ta diena 1304 metuo-, 
se gimė Italijonas poetas, ra-: 
szytojas Francesco Petrarch,: 
jis yra ir sziandien skaitomas 
kaipo vienas isz geriausiu ra- 
szytoju dainų; Ir ta diena 1944 
met., Vokiecziu karininkams 
nepasiseke nugalabinti Hitlerį.

— Ketverge Szv. Praksedo.
— Petnyczioj Szv. Marijos 

Magdalenos, taipgi ta diena 
1236 metuose Rimgaudas per
galėjo Vokieczius ties Kaunu p 
Stibatoj Szv. Apolinaro, ir ta! 
diena 1866 m., Rusijos valdžia 
uždraudė Lietuviu spauda. 
Prasidėjo knygnesziu laikotar
pis.

— Panele Margareta Matu- 
laicziute isz Hills Terrace, tu
rėjo operacija Danville ligon- 
ibute.

— Ana diena garnys paliko 
patogia dukrele del Albertams 
Čižikams nuo 17 E. Mahanoy 
Avenue.

— Nedelioje, Rusnakai tu
rėjo savo “Rusu Diena” Lake
wood parke. Daug publikos da
lyvavo.

Pa., Edvardą Žemaiti isz Mar 
Lin, Pa., Juozą Žemaiti, namie;’ 
pone Elzbieta Yodis, Girard-į
ville, pone Edita Goodman,' 
Pottsville; Vinca. Žemaiti, Mi
nersville- ir Viktorą Žemaiti, 
namie. Jos sesers yra: ponios 
Urszule Sakaitiene, Ashland, ir 
Mare Trumpaitiene, Pitts
burgh, Pa. Taipgi devyniolika 
anuku ir keturis pro-anukus. Į
Kūnas pasza.rvota pas savo 
dukters namuose ponai Juozas 
Yodis, 24 E. Main Uly., Girard
villeje. Laidotuves invyko Pa- 
nedelyje su Szv. Misziomis Szv. 
Vincento bažnyczioje 9-ta va
landa ryte ir palaidota, in para 
pi jos kapines Frack ville je. 
Graborius A. Valinskas laido
jo. A. a. pone Ona Žemaitiene 
'buvo sena skaitytoje laiknasz- 
czio “Saules.” Amžina atilsi!

35-TOS
LIETUVIU DIENOS 

KALBĖTOJAS
“GEN. J. CZERNIUS”
35-TA LIETUVIU DIENA 
Invyks Rugp. (Aug.) 15, 1949 i 
Lakewood Park, Pa. Progra- 
mo Pradžia 3 Vai., Po-pietu 
Lakewood Szokiu Svetainėje

Trumpa Generolo J. Czerniaus 
Biografija

Gimė ūkininko szeimoje 1898- 
metuose, Sausio 6-ta diena, 
Kupiszkyje, Panevedžio ap
skrities, Lietuvoje. Mokslus 
ėjo pradžios mokykloje, gim
nazijoje, Karo mokykloje ir 
universitete. Vėliau buvo isz-

Shenandoah, Pa. — Prancisz- 
ka, naszle a. a. Antano Szalins-. 
ko nuo 900 W. Coal Uly., numi
rė Petnyczios ryta 5:50 valan
da, savo mainuose. Velione gi
mė Lietuvoje. Jos vyras Anta
nas numirė 1914 metuose. Pali
ko keturios dukterys: Mildreda 
namie; Jieva Miller, mieste; J. 
Trinkeliene, Clifton, N. J., ir 
H. Valukievicziene; tris sūnūs: 
Antana, namie; Alberta mieste 
ir Vinca, Weston Place, taipgi 
seserį J. Czeskevicziene isz 
Phoenix Park, Minersville, bro
li Vinca Pataloni, mieste ir pus
broli Jurgi Yakomavicziu isz 
East Mines ir daug anuku ir 
anukies. Laidos Utarninke, su 
apiegomis Szv. Dvasios Lenku 
foia,žnyczioje 9-ta valanda ir pa
laidos ant Kalvarijos kalno ka
pines. Graborius H. A. Valu- 
kieviczius laidos.

Port Carbon, Pa.—Senas gy
ventojas, Kazimieras Vizgarda, 
nuo 716 Third Uly., isz Schoen- 
town, kur jis sirgo ilga laika 
numirė Sukatoje, 10:40 valan
da. ryte, savo namuose. Velionis 
gimė Lietuvoje, atvyko in Ma- 
hanoy City, po tam persikraus
tė in Schoentown daugelis me
tu atgal. Kitados dirbo mainuo
se. Prigulėjo prie Szv. Kazimie
ro parapijos, St. Clair, ir prie 
Susivien. Liet. Am. ir kitu 
draugyscziu. Paliko savo pa
ežiu Margarieta, duktė Stasia, 
pati And. Durish, Jr., namie ir 
sunu Alberta isz Chicago, Ill., 
taipgi dvi seserys Lietuvoje ir 
dvi anukies. Laidotuves invyks 
Seredoje, su apiegomis Szv.
Kazimiero bažnyczioje 9-ta va
landa ryte, ir kuna palaidos in 
parapijos kapines Port Carbo
ne. Graborius Jurgis S. Stabin- 
gas laidos. 

—Cleveland, Ohio. — Geležin
keliu Darbininku Unijos Bosas 
Alexander F. Whitney, 76 metu 
amžiaus, staiga numirė savo: 
namuose nuo szirdies ligos. Jo 
vieta užima Assistentas D. A. 
MacKenzie. A. F. Whitney pa
liko paezia, du sunu ir dukte
rį.

Generolas Jonas Czernius

siunstas stipendininku tęsti 
auksztuosius mokslus in Užge
ni, kur Belgijoje, Briussely, 
baigė Inžinerijos Institutą in-

kariuomenes eiles ir isz-buvo jo
je iki tol, kol Bolszevikai nuta
rė ja likviduoti, isznaikinti pia- 
szalindami visa Lietuviszka 
vadovybe.

Gen. Czerniui teko pergyven
ti raudonųjų ir ruduju okupa
cijos laikotarpius ir būti liudi
ninku visu tuju okupantu žiau
rumu. Jis nukentejo asmenisz- 
kai nuo abieju okupantu, nete
kės savo szeimynos ir artimųjų 
asmenų: 1941 m., Birželio 14 
d., jo brolis Mykolas buvo Bol- 
szeviku aresztuotas ir isztrem- 
tas nežinia kur, o 1943 metais 
del Naciu žiaurumu ir okupaci
nes priespaudos palaidojo duk
terį Danute, 20 metu amžiaus 
studente. Vokiecziu okupaci
jos metu jis turėjo isznykti isz 
Kauno, slapstytis, vienok nenu
stojo vilties, ir dirbo pogrindy
je priesz okupantus.

1944 m., Spalio men., jis turė
jo apleisti savo numylėta Tėvy
nė ir trauktis in Vakarus, kol, 
pagaliau, po visokiu kentejimu 
ir skaudžiu pergyvenimu pavy
ko pasieti dar priesz Vokieti
jos kapituliacija Amerikos ar
mijos užimtas srytis. Dabar jis 
pasijuto iszgelbetas. Amerikos 
Kariuomenes vadovybes parė
dymais jis gavo tinkamas gy
venimui patalpas ir pagerinta 
maista, kad atitaisyti sveikata, 
ypacz jo szeimynos: žmonos ir 
vienintelio sunuas Vytauto- ku
ris buvo labai sunykęs ir isz- 
varges nuo pergyventu neda- 
tekliu ir nedavalgymo.

1945-1947 metais/Gen. Czer
nius gyveno stovykloje, D. P.,

DARBININKO j
DIENOS PRAĖJO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

STRAIKOS ANT
HAWAII SALOS

■UIU----- .Hmm ui'..... MwaMaaaanmaaal ■!

mes, nes nuo Plieno Darbinin
ku pareina visu kitu darbinin
ku likimas.

Girardville, Pa. — Sena, gy
ventoja ponia Ona Žemaitiene 
isz Connerton, pasimirė Ket
verge, Liepos (July) keturioli
kta diena, Ashland ligonbute, 
8:45 valanda isz ryto. Ji buvo 
nuveszta in ligonine ana sian- 
vaite. Jos vyras Petras pasimi
rė septyniolika metu atgal. Ve 
lione buvo atvažiavusi in Anie-j 
rika apie penkios deszimts me
tu atgal, o laikinai gyveno Ma- 
hanoy City, bet paskui apsigy
veno Connertone, kur ji visa 
savo gyvenimą praleido. Prigu
lėjo prie Szv. Vincento parapi
jos, Girardvilleje; prie Szv. Ro- 
žancziaus draugystes ir prie 
Apasztalystes Maldos; buvo 
gera Katalike ir ^parapijiete. 
Paliko dideliame nubudime 
vaikus, ponios: Elena Matule- 
vicziene isz Pontiac, Mich., ir 
Margarieta Young isz Ashland,

Atlanta, Ga. — Ponia Melvin 
E. Cook, važiuodama automo
biliu su savo vyru, prisiglaudė 
prie jo ir ji pabueziavo ir pas
kui atsidūrė in ligonbute. Jos 
vyras, automobiliu vairodamas 
isz Savannah, kur jiedu buvo 
svecziuose, piamirszo^ kad jis 
vairavo automobiliu, užsimer
kė akis ir paleido automobi
liams rata. Automobilius nulė
kė nuo vieszkelio ir net du sy
kiu apsivertė. Jo žmonai buvo 
petis sulaužytas, o jam buvo 
galva praskelta. Tai isz tikro 
buvo brangus pasibueziavimas. i

FUTBOLININKAS
PASIKORĖ

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

S38 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

IPSWICH, MASS. — Stan- 
ley Burnham, buvęs Harvard 
Universiteto garsus futbolinin
kas pasikorė savo garadžiuje. 
Jo pamote, Pone Cora A. Burn
ham ji ten užtiko kyboanti nuo 

| lubu.
Daktaras Bernard Conley sa

ko kad tas buvęs futbolininkas 
pasimirė savo ranka, nusižudė, 
pasikorė.

Stanlep Burnham, penkios 
deszimts vieno meto buvo abie
ju vainu veteranas. Po antro 
karo jis iszejo isz vaisko su Ka
pitono laipsniu. Jis paliko savo 
pamote, savo žmona ir devynio
likos metu amžiaus sunu Allin, 
kuris gyvena in Gloucester.

gydamas inžinieriaus diplioma. 
1932 metais jis baigė Francuzi- 
joje, Paryžiuje, auksztuosius 
karo mokslus ir ingyjo Genero- 
lio sztabo karininko laipsni.

Jonas Czerius yra instojes 
in Lietuvos Kariuomene jos kū
rimosi pradžioje 1919 metais, 
jis yra kureasj savanoris, bai
gė Lietuvos karo mokyklos pir
mąją laida, dalyvavęs visuose 
žygiuose ir kovose del Lietuvos 
Laisves ir Nepriklausomybes 
1919-1920 metais.

Vėliau ėjo invairias atsako- 
mingas pareigas kariuomenė
je: Kuopos vado, bataliono va
do, pulko vado ir divizijos 
vado.

1935 m., buvo paskirtas Lie
tuvos Kariuomenes Sztabo Vir- 
szininku, kuriuose pareigose 
iszbuvo virsz 4 metu; 1937 me
tais jis buvo pakeltas in Gene
rolo laipsni 1939 metuose. Ge
nerolui Jonui Czerniui teko 
eiti labai atsakomingas parei
gas Lietuvos Vyriausybėje. 
Jam teko suburti visas pozity
vias Lietuvos jiegas bendram 
Tėvynės darbui. Tais metais 
Kovo menesi jis sudarė koalici
ni bendrojo darbo kabinėta, 
kuriame jis buvo Ministeriu 
Pirmininku. In jo kabinėta bu
vo pakviesti atstovai visu sro
viu, kurios sieke Lietuvos Ne
priklausomybes. Jo vyriausy- 
bei teko atlikti svarbius užda
vinius 2-ojo Pasaulinio Karo 
pradžioje. Svarbi'ausis invy- 
kis buvo tai iszsaugojimas Lie
tuvos neitraliteto ir pasiprie- 
szinimas Naciszkai Vokietijai 
intraukti Lietuva in sanjunga. 
Sziu pastangų pasėkoje szian- 
diena Lietuva turi geras pozi
cijas jos kovoje del iszsilaisvi- 
nimo, o taip pat musu Tremti
niai naudojasi “D;P.” statusu 
ir gali pasinaudoti “D.P.” ak
tu atvykstanti in Suvien. Vals., 
Amerika, nes Lietuva nebuvo 
Amerįkps prieszu pusėje.

1939 m., Lapkriczio 22 diena 
pasitraukus isz vyriausybes 
Gen. J. Czernius vėl gryžo in

Camp, Deisen, Vokietijoje, gy
vendamas kartu su kitais trem
tiniais ir drauge vargdamas. 
Czia jis savo intaką daug pa-: 
gelbėjo tremtiniams laike viso
kiu skriningu. 1947 m., Gen. 
Czernius su szeimyna iszvyko 
in Anglija darbams, ten jis 
dirbdamas ūkyje su szeimyna Į 
susitaupė pinigu ir 1948 m.,! 
Balandžio 17 diena, savo leszo- 
mis atvyko in Suv. Amerikos 
Valstybes.

Amerikoje jis stvėrėsi byko- 
kio darbo ir mes skaitėme spam 
doje ir mateme jo atvaizdus 
prie darbo maszinos, o taip pat 
kinogravose. Sziuo metu jis 
dirba BALF-e pagelbėdamas 
savo broliams ir sesems tremti- 
atvykti in szi kraszta. Būda
mas visokiose aplinkybėse Gen. 
Czernius nenustoja vilties ma
tyti savo Tėvynė Lietuva Lais
va ir Nepriklausoma!

Bebeik visuose fabrikuose 
darbininkams yra dabar insa- 
koma kad jie turi sunkiau ir 
greiciiau dirbti.

Fabrikantai dabar paleidžia 
daug darbininku kurie daug! 
uždirbdavo ir in j u vietas in-, 
deda kitus, kurie mažiau gau
na mokėti. Tankiai tie fabri
kantai atstato darbininką ku
ris labai gerai uždirbdavo, ir 
paskui už keliu sanvaieziu ji 
vėl priima, pasisamdo, bet jau 
in prastesni darba ir už prastes
ne alga.

Unijoms szitoks biznis bai
siai nepatinka, bet uniju vadai 
mato kad jie mažai ka gali pa
daryti, pasiprieszinti. Pernai 
nei vienas fabrikantas nieko 
panaszaus nebutu iszdryses pa
daryti, bet dabar jau kita ga
dyne, kita tvarka tarpu fabri
kantu ir darbininku.

Kai kurie uniju vadai dar 
vis nesupranta kad dabar ap
linkybes persimainė, ir jie pa
skelbia straikas. Bet straikos 
sziandien nuskriaudžia vien tik 
darbininką. Mes mateme kas 
iszejo isz mainieriu boso Lewi- 
so pareikalavimo kad mainie- 
nedirbtu visa sanvaite. Kompa
nijos visai sepaise, bet mainie- 
riams tos straikos vėl isztuszti- 
no kiszenius. Jie nieko negavo 
bet labai daug prarado. Tas 
pats buvo ir su Fordo straiko-

HONOLULU, HAWAII. — 
Straikos ant Hawaii Salos jau 
tęsiasi daugiau negu septynios 
deszimts dienu, ir kiek galima 
dažinoti, tai dar tesis du ar tris 
menesius.

Hawaii Salos žmones praszo 
ir tikisi kad Amerikos valdžia 
ežia insikisz ir visus sutaikins 
ar gražumu ar po prievarta.

Senatorius William K. 
Knowland, Republikonas isz 
Californijos innesze byla, kuri 
ingaliotu musu Prezidentą fe
nais insikiszti. I

Szita byla, jeigu taptų in- 
statymu, sutvertu derybų tary-! 
ba, kurios darbininkai ir diarb-j 
daviai turėtu klausyti. Darbda
viai nesutinka, sakydami kad 
tokis parietkas leistu ir pavė
lintu svetimiems nustatyti al
gas.

Unija isz pradžios priėmė ta 
pasiulinima, bet kai dažinojo 
kad Prezidento ingaliojimas 
gali būti pavestas Gubernato
riui Ingram M. Stanback, tai 
ir unijos nesutinka ant tokios 
tvarkos, nes Gubernatorius 
Stanback nėra unijoms palan
kus.

Harry Bridges, vadas visu 
tu straikuojaneziu darbininku 
sako kad jis rengiasi važiuoti 
in Washingtona pasitarti su 
Senato komisija. Jis dabar ran
dasi in San Francisco ir visai 
neketina važiuoti i Hawaii Sa
las.

PRISIPAŽINSTA
PALEISTUVYSTE
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.. . ■ * • ■

tuvavima; Ji, negalėdama užsi
ginti ar pasiaiszkinti prisipaži
no prie trijų paleistuvavimu su 
plumberiu Fred P. Zaino.

Jos vyras Leitenantas Pulki
ninkas Lipscomb teisme pasakė 
kad jis nusikraustė net in
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Brooklyna kad atsitolinus nuo; 
to vyro in kuri jo žmona buvo 
insimy Įėjus.

Kai jis viena diena netikėtai 
parėjo namo, jis rado ta plum- 
beri Zaino jo žmonos miegama
jame kambaryje ir ji buvo pu
siau nuoga. Tada jo žmona pa-, 
prasze jo kad jis ta jos meiluži 
nuvesztu in traukinio stoti. Kai 
jiedu važiavo in stoti, tas kava
lierius, Zaino jam staeziai pa
sakė kad jis insimylejes in jo 
žmona. Jis teipgi tam vyrui pa
sakė kad jo žmona yra susidė
jus su keliais vyrais, ir kad ji 
su visais jais paleistuvauja. Jis 
jo prasze kad jis su ja persi
skirtu ir tada jis, tas plumberis 
su ja apsiženys. Tas pats plum
beris yra ženotas ir turi viena 
vaika.

MOKYTOJAI PRIESZ 
KOMUNISTUS

KOMUNISTISZKA
CZEKU VALDŽIA

PRIESZ SZV. SOSTO

mis.
Szia vasara gal ir bus strai- 

ku. Labai galimas daigtas kad 
Lewisas privers mainierius 
straikuoti. Bet labai abejotinas 
klausimas ar mainieriai ka ge
ro gaus isz tu straiku.

Sunku darbininkams strai
kuoti, kai kiti darbiniskai dar
bo jieszko; labai lengva fabri
kantui pasiprieszinti, kai daug 
darbininku darbo nori ir pra
szo ir kai jo fabrikuose randasi 
daugiau pagaminto tavoro ne
gu jis gali parduoti.

Už tai mes sakome kad dar
bininko ir jo uniju ragaiszio 
dienos jau praėjo ir darbininku 
vadai ima suprasti kad lazda 
turi du galu. “Mes nesakome, 
kad szitokia padėtis yra gera, 
mes neužtariame fabrikantus 
ir nesidžiaugiame kad darbi
ninkas dabar jau turi nusileis
ti; mes tik praneszame savo 
skaitytojams kas dabar darosi 
fabrikuose, unijose ir pramonė
je.”

SUMUSZE KUNIGĄ
(Tasa Nuo 1 Puslapio) (Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kunigas kuris valdžiai pra
sikaltęs, negaus nieko.

Bažnyczios turės duoti apy
skaita savo turto ir negales nei i 
pirktis nei parduoti žemes be 
valdžios pavelinimo.

Visos bažnyczios turės laz
duoti apyskaita kas metai.

Jau laikas praėjo kai Szven- 
tas Sostas iszleido savo insaky- 
ma, kad visi Katalikai, kurie 
prie Komunistu Partijos, yra 
iszmesti isz Bažnyczios. Iki 
sziol nei vienas Czekoslovaki- 
jos laikrasztis apie tai nei žo
džio nėra prasitaręs. Matyti, 
kad visi redaktoriai laukia žo
džio isz Moskvos. Valdžia da
bar kaltina visus dvasiszkijos 
vyresniuosius.

Pirkie U. S. Bonus

Neifert buvo bažnyczios zakris
tijoje, kai vagis, razbaininkas 
inejo ir ji su lazda baisiai ap
daužė.

Kunigas buvo nuvesztas in 
Hotel Dieu ligonine, kur dakta
rai sako kad jo galva buvo 
praskelta. Jis ligoninėje sveiks
ta po operacijos, bet daktarai 
sako kad jis dar vis pavojingai 
serga.

“General Haan” Laivu 
Atvyko 8,000-tasai 

Lietuvis
NEW YORK. — Liepos 15 

diena laivu “General Haan” in 
New Yorka atplaukė 130 Lie
tuviu, tuo 'budu pagal D. P. in- 
statyma jau atvyko 8,059 Lie
tuviai Tremtiniai. - — BALF.

Darbdaviai ir kompanijų at
stovai sako kad darbininkai 
negales ilgai straikuoti, nes 
jau ir dabar jie visai pinigu ne
turi. Ne už ilgo visi bus pri
versti gryžti in savo darbus.

O darbininku unijos vadai 
sako kad visos kompanijos tu
rės tuoj aus pasiduoti, nes labai 
daug tavoro suges, jeigu laivai 
negales ta tavora iszveszti. Ir 
unija ir kompanijos tikisi per
gales.

Policija suaresztavo szimta 
straikuojaneziu darbininku kai 
tie darbininkai norėjo kelia pa
stoti tiems darbininkams kurie 
in darba ėjo ir laivus tusztino 
ar krovė. Valdžia iszleido insa- 
kyma kad tie kurie nori dirbti 
gali dirbti ir niekam nevalia 
juos stabdyti.

Hawaii Salos gyventojams! 
ir kompanijoms gyva beda, kai Į 
tie darbininkai prie laivu su- 
straikavo, nes Hawaii Salos vi
sas gyvenimas ir pragyvenimas 
pareina nuo pramones laivais. 
Czia žmones negali nei pragy
venti, nei iszsimaitinti isz savo 
žemes vaisiu, bet turi parsi
traukti isz kitu krasztu, ir savo 
vaisius kitur siunsti.

Darbininku unijos jau sze- į 
szias dideles straikas czia pra-į 
laimėjo. Kompanijos sako kad 
ir szitas straikas unijoms pra
laimės nes kompanijos nepasi
duoda ir nepasiduos.

Darbininkai jau seniai isz 
pedes iszejo, ir dabar gyvena 
isz paskolų. Jie ilgai taip nega
les daryti, ir vienas po kito 
grysz in darba ir ims tiek kiek 
kompanijos duos.
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Viena mokytoja, Pone Rose 
V. Russell mokytoju CIO unijos 
nare isz New York miesto, sako 
kad ji nėra tokiam nusistaty
mui prieszinga, ir ji sutinka pa- 
szalinti Komunistus isz . musu 
mokyklų, bet ji sako kad tokįs 
nusistatymas sudaro pavoju, 
nes tada mes žmogų teisime ne 
už jo darbus, bet už jo prigulė
jimą prie vienos ar kitos parti
jos. 0 tokis teismas yra labai 
pavojingas.

“Asz pasmerkiu toki nusi
statymą,” ji sake: “Kuris da
bar taip suvaržo ir taip iszgaz- 
dina musu mokytojus, kad jie 
bijosi „savotiszkai iszsireiksz- 
ti.”

Szita pone, kad ir mokytoja, 
yra labai trumpo proto jeigu ji 
kalba apie iszsireiszkimo lais
ve mokyklose ir tuo paežiu sy
kiu užtaria Komunistus. Juk 
Komunizmas savo nariams jo
kios laisves neduoda! ~
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