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Brangios Klaidos Korej oj e
Isz Amerikos Nenori Szneketi

GERAS BIZNIS

Visi Skubinasi 
Prisipirkti Sznapso

HARRISBURG, PA. — 
Kai- tik pasklido žinios kad ka
ras siauczia Korėjoje, tai visi 
pradėjo skubintis in valstijos 
svaiginancziu gėrimu sztorus 
ir pirktis sznapso.

Vienas kliubas tuoj aus intei- 
ke orderi del sznapso už szim- 
ta tukstancziu doleriu.

Visi bijosi kad vėl nebutu to
kios bėdos kaip per ana kara, 
kai visas sznapsas buvo suvar
žytas ir reikėjo sztampu del 
vienos kvortos.

Kliubai ir saliunai dabar 
stengiasi kuo daugiausia 
sznapso prisipirkti, nors valsti
jos atstovai sako kad szitoje 
valstijoje randasi visiems gana 
sznapso del visu metu.

Dabar ir atskiri, panieniai 
žmones, kurie tik turi kiek at
liekamu pinigu, perkasi sznap
so ir pasirūpina del tos juodos 
dienos, kada vėl nebus galima 
to sznapselio laisvai pirktis.

GELEŽINKELIU
STRAIKOS

CHICAGO, ILL. — Kai 
Amerikos Prezidentas Truma- 
nas užėmė visus straikuojan- 
czius geležinkelius ir insake 
kompanijoms ir unijoms kad 
“nuo szios dienos, valdžia ves 
tuos geležinkelius kol darbi
ninkai su kompanijomis susi
taikins, jis padare labai gera 
žingsni.” Taip reikėjo padary
ti ir su kitais darbininkais.

Jis szituos geležinkelius už
ėmė su kariszku sztabu, nes tie 
geležinkeliai yra dabar labai 
reikalingi del vidaus ir del Už
sienio apsaugos.

Kai tu geležinkeliu darbinin
kai sustraikavo ir atmete Pre
zidento pasiulinta sutaikinimo 
sutarti, ir kai penkių kompani
jų darbininkai sustraikavo, tai 
jau buvo laikas valdžiai insi- 
kiszti!

Gal daug žmonių reme tas 
straikas, bet kai keturios kom
panijos sutiko paklausyti Pre
zidento Trumano insakymo, ir 
viena nutarė nieko nepaisinti 
ir straikuoti, ta jaiu buvo lai
kas valdžiai insikiszti ir tos 
kompanijos darbininkus imti 
nagam

Szitos “Rock Island” kom
panijos darbininkai nepaklau
sė nei Prezidento Trumano In- 
sakymo, nei žmonių noro, bet 
savo ožius varinėjo!

Szitos vienos kompanijos 
darbininku straikos suparaly
žiavo visu kitu kompanijų

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Daktaras Edward Rūmely 
sekretorius komisijos del 
valdžios sulyg Konstitucija, 
žiuri in savo laikrodi kai jis 
buvo paszauktas liudyti Se
nato komisijai. Jis nesuti
ko tai komisijai pasakyti ka 
jis žino apie visas tas komi
sijas kurios Vaszingtone 
stengiasi patraukti ar pa
pirkti Senatorius ir Kongre- 
monus, kad jie balsuotu už 
tokias Bylas, kurios butu 
kompanijoms, fabrikantams 
ar kurioms kitoms partijoms 
palankios. Jis gali dabar 
būti nubaustas kaip kiti bu
vo nubausti, kurie užsispyrė 
neatsake in Senato Komi
sijos klausimus.

ATIDARO GUMO
FABRIKUS

WASHINGTON, D. C. — 
Valdžia dabar greitomis pa
skelbia kad trys gurno fabrikai 
bus atidaryti, ir kad valdžia' 
juos rems ir jiems pinigus pri
statys. Trys tokie fabrikai jau 
pradės savo darba už trijų me
nesiu. Jie pagamins apie asz- 
tuonios deszimts asztuonis 
tukstanczius tonu gurno per 
metus. Tai, isz viso Amerika 
gautu isz tokiu fabriku apie 
penkis szimtus tukstancziu to
nu gurno kas metai del bendro 
vartuojimo ir septynios de
szimts penkis tukstanczius to
nu gurno del ypatingu ir invai- 
riu reikalu.

Valdžia dabar skubinasi szi
tuos fabrikus atidaryti, už tai 
kad ji nujauczia kad Korėjos 
karas iszsiples po visa Pacifika 
ir tada mums nebus galima isz 
tolimu rytu parsitraukti to 
mums labai reikalingo gurno.

Per ana kara, valdžios pa
remti fabrikai gamino guma 
ežia, Amerikoje. Taip ir dabar 
darys, nes visi nujauczia kad 
tas Korėjos karas tai tik pra
džia baisaus gaisro.

--------n--------.
* Kas tai yra tėvas? Tėvas 

tai pamokslininkas, kuri gali
ma girdėt, bet ne klausyt.

* Kožna mergina stengė
si svietui parodyti ne žiedą su 
kuriuom susižiedojo, bet dei-i 
manta kuris- randasi žiede. .

KARISZKAS ATOMINES BOMBOS ’T’ „ - ____ ioį. į-iil Oh O 
LAIVAS “MIDWAY” KLAUSIMAS 1 I UlllClliCXo OCXiCOe

In Viduržemiu Juras Su 
Szesztu Laivynu

Ar Ja Pavartuoti Priesz 
Korėjos Komunistus

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos Laivynas pranesza Europos krasztu atstovai tu- 
kad keturios deszimts penkių rejo susirinkimą Londone, kur 
tukstancziu tonu kariszkas lai- jie apsvarstė tos atomines bom- 
vynas'su keturiais kitais ma- bos klausima. Klausimas iszki- 
žesniais “destroyer” laivynais lo ar Amerika dabar turėtu pa
jau plaukia isz Norfolk, Vir- vartuoti savo ta atomine, 
ginia in Viduržemiu juras pa- sprogstanezia bomba priesz 
remti Amerikos Szeszta La’ivy- Korėjos Komunistus. Visi jie 
na. Kariszkas laivas “Mid- vienbalsiai prisipažino kad ka- 
way” veža daug kariszku ero- ras Korėjoje sudaro visam 
planu. svietui pavoju, nes dabar tame

kraszte užeina tirštos ūkanos 
ir miglos ir žiemos laikas. Per 
toki nepatogu laika ir per toki 
orą, Rusija gali labai gerai pa
sinaudoti savo užpuolimo in- 
rankiais ir dano- iszkados da- o 
rytii

Szitie atstovai Amerikos vai-

LONDON, ANGLIJA. —

Geležinkeliu Str ai 
kos Uždraustos

Eina Gandai Kad Kinijos Komu- 
nistai Yra Pasirenge Pultis Ant 
Formoso Salos, Nepaisant Ame
rikos Laivyno; Valdžia Atidaro 
Gurno Fabrikus; $27,000,000 

Ginklams Del Philippinu 
--------------- - — ------------------- * 

kio insakymo ar pavelinimo siuvai v«x- pi? YLŲ KI AIMMAT
tiems gryszti, kurie tenai da- dzia Paspėja kad jeigu Amen- 1 E1NK1 KLAUhLHAl 
bar randasi. Iszrodo kad Ame- ka t(>s atomines bombos nepa- AMERIKAI

Amerikos Laivyno Sztabas 
sako kad ežia nėra nieko tokio 
nepaprasto, nes szitie laivai, 
eroplanai ir jurininkai ir lakū
nai užims vietas tu, kurie da
bar pargrysz namo. Bet kiek 
mes galėjome sužinote, nėra jo
kio insakymo ar pavelinimo

rika nori sutvirtinti savo Szesz- 
taji Laivyną Viduržemui Juro
se.

GROMYKO
INTARIA AMERIKA

vartuos, tai labai galimas daig- 
tas kad Rusija ta paezia atomi- ,
ne bomba pavartuos priesz KOTCJOS Karas 1 IK V16- 
mus.

Lietingas metas ir ūkanotas 
dangus labai gerai tarnauja 
Korėjos Komunistams del už
sipuolimo. Amerikai labai sun
ku pristatyti gana kariszku 
ginklu ir Amerikos kariszki 
eroplanai be jiegos tokiame ka
ro frunte.

Rusija dabar skubinasi - pa
gaminti dar daugiau dideliu 
bomberiu, kuriuos jie gali pa-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

LONDON, ANGLIJA. — I 
Rusija dabar intaria Amerika, 
sakydama kad Amerika “užsi
puola ant nekatu Koriėcziu.”

Szita intarima paskelbė Ru
sijos Pasiuntinys Ministeris 
Andrei A. Gromyko. Jis taip
paskelbė per radija isz Mosk-: v
vos. Gromyko sako kad Ameri- GRAŽUOLE ISZDA- 
« Z^uoZes1^'' VIKE NUŽUDYTA - 
vo Laivyną in talka Pietines 
Korėjos i armijoms, parode vi
sam svietui kad jis kiszasi in 
svetimu reikalus ir kad ji nori 
savo naudai pavartuoti visa 
Korėjos kraszta.

90 Kitu Iszdaviku 
Nužudyta Korėjoje

Naujas Iszradimas

Vienas Vokietis mokslin- 
czius iszrado kaip padaryti 
daug geresnius “Sztorinius 
Palszyvus Dantis,” kurie 
bus daug geresni, pigesni ir 
bus daug geriau su jais val
gyti ir kramtyti.

WASHINGTON, D. G. — Žinios isz 
Korėjos nėra geros. Žinios blogos Korė
jos armijoms, blogos ir Amerikiecziams ku- 

i nr vi„.Tie buvo pasiunsti Koriecziams in talka, nas Isz lu Klausimu „ ... x. . ..
 Bet Vaszingtone-, musu tie pilvūzai di- 

washington, D. c. - ^iunai j,. įu (Įrai!gai Tautu Sanjuugoje vis 
Korėjos karo klausimas yra tik . .
vienas isz daug klausimu, in sako, kad viskas tvarkoje, kad viskas isz-

eis ant gero.
Musu Karo Sztabas ir musu Karininkai 

dabar jau ima isz tikro pykti ir drąsiai ir

kuriuos Amerika dabar jieszko 
ir laukia atsakymo.

Ar Kinijos Komunistai vis 
ves savo kara priesz Formosa? 
Ar jie drys stoti priesz Ameri-
kos septinto Laivyno karisz- yįeszaj sako, Korėjos karo klaidos buvo pa- 
kus laivus, kurie prie Formosa , ,
salos dabar stovi? darytos n yra daromos Vaszingtone,

Ar Kinijos Komunistai pa pjĮvuzaj sZlltOSC VietOSC tllpi ir llieko 
siuns savo armijas Korėjos Ko- £ 
munistams in talka? supranta ir nieko nepaiso!

Ar Rusija dabar pasinaudos Žinios isz Vaszingtono vis sako ežia 
szituo sumiszimu Paeitike ir »
rems Bulgarijos armijas priesz reikalo iszsigasti, kad karas Korėjoje 
Graikus, Turkija, Irana ar Yu-j 
gcslavija? Czia labai greitai 
galėtu iszkilti Balkanų krasztu 
karas.

Ar Komunistai dabar pasi
skubins sukelti sumiszima ar

kur
ne-

nera

TAEJON, KOREA. — Tarp 
devynios deszimts ir szimto 
Komunistu Koriėcziu buvo nu- 
szauta, pirm negu Korėjos ar- gyva kara Indo-Kinijoje, pirm
mijos pasitraukė isz sostines negu Amerika suspės pristaty- 
Seoul. Ju tarpe buvo nuszauta ti gana savo kariuomenes? 
ir gražuole Kim Suim, kuri pa
ti buvo prisipažinus kad ji yra 
Komuniste, ir kad ji darbavo
si Komunistams ir perdavė 
jiems labai svarbiau žinias. Ji 
buvo garsi iszdavike. Ji pati 
buvo prisipažinus kad ji buvo 
vieno augszto Komunisto su
gulove ir paskui gyveno su vie
nu Amerikos pulkininku. Ji 
buvo kariszko teismo nuteista 
sanvaite priesz tai, kada Sziau- 
res Komunistai paskelbė kara.

Jos meilužis, Lee Jong, ku
riam ji buvo padėjus pabėgti 
in Sziaurine Korėjos puse pri
buvo per vėlai ja iszgelbeti. 
Jis dabar yra to miesto mayo- 
ras, bet jo meiluže yra suszau- 
dyta.

yra 
tik vietinis susikirtimas Vaszingtono mul
kiai mus ramina, buvo sakyta kad nėra 
kalo szaukti daugiau vyru in vaiska, 
viskas tvarkoje.

Gal mes 
reiviu netoli

rei- 
kad

turime ar turėjome gana 
nuo Korėjos, bet mes netu- 
eroplanu tuos kareivius grei- 
kur jie labai reikalingi.

ka-

Ar Rusija dabar nematys 
proga pradėti kara Europoje, 
kai musu kariuomenes važiuo
ja in Pacifika?

Isz visu szitu klausimu, in 
kuriuos dar nėra jokio atsaky
mo, svarbiausias ir opiausias 
sziandien yra: Ar Kinijos Ko S3 Kafiszka Jiega randasi padaUgCSG. 
munistai stos Korėjos Komu
nistams in talka?

Amerika stengiasi neduoti 
jokios priežasties tiems Kini
jos Komunistams, kad jie ga
lėtu stoti in ta kara. Kaip tik 
už tai, Amerikos valdžia yra in- 
sakius Kinijos Tautininku ar
mijos vadui, Chiang Kai-shek 
liautis puolėsis ant Kinijos Ko
munistu Kinijoje, kai Ameri- Japonu Jiegas, Rusija tuo paežiu sykiu vi-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

rejome gana
tai pristatyti

Vaszintono Didžiūnai pernai nutarė kad 
^Laivynas isz mados iszejes, kad dabar vi- 

Pa- 
skui, taip jie nutarė, pradėjo parduoti mu
su kariszkus eroplanus, ir nesutiko paskir
ti gana pinigu del nauju ir geresniu ka
riszku eroplanu.

Kai Amerika pardavinėjo savo karisz
kus eroplanus, kurie sutriuszkino Naciu ir

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Juo greicziau musu didžiu

liai Vaszingtone susipras ir sa
vo klaidas prisipažins ir savo 
nusistatymą priesz Chiang 
Kai-shek permainys, juo geriau 
bus mums visiems.

mes Forrestal dienynus, bet 
laikrasztininkai sako kad tie 
dienynai jau yra pertaisyti ir 
daug kas isz ju iszbraukta. Ja
mes Forrestal nusižudė.

Amerikos kareiviai bus per
kelti isz Hawaii salos in Philip- 
pinus, kur randasi daug suki
lėliu, Komunistu.

RAPORTAS
L.R.K.A. Susivienymo Seime, Detroit, Mich 

Kontroles Komisijos Nariu PRANO KATILIAUS ir 
VINCO GIESŽTARAICZIO Raportas 57-tam

Seimui, Liepos (July) 10, 1950.

leisti Kontroles Kom. nariams’reikejo iszvažinefi apie pen k io

Klaidos, padarytos Vaszing- 
tone, baisiai brangiai kasztavo 
Kinijoje.

Tie, kurie sako ir teisinasi 
kad Formosa Sala yra per ar
ti Komunistiszkos Kinijos ir 
prie kitu Sovietu Rusijos Salų, 
isz kuriu in deszimts minueziu 
gali atskristi Sovietu kariszki 
eroplanai, tikrai kvailai kal
ba. Jie pamirszta ar nenoiil su
prasti, kad jeigu Sovietai gali 
pas mus ant Formosa Salos at
skristi, tai musu kariszki ero
planai isz Formosa Salos gali 
greicziau pas tuos Sovietus nu
skristi.

Generolo MacArthur nusi
statymas mums iszrodo tiek ge
ras ir protingas, kiek Preziden
to Trumano iszrodo blogas ir 
kvailas.

porto su Iždo Globėjais nepasi- 
raszeme. Todėl kad musu žino
jimu, Susi vieny me nėra viską 
tvarkoje. Todelei iki sziol 
mums nėra atlyginta už musu 
darba Susivienymo Centre.

Taip dalykams esant, mes 
esame priversti savaji raportą, 
dvieju Kontroles Komisijos na
riu, iszduoti atskirai.

I 7

Gerbiamieji Seimo atstovai 
ir atstoves! Mes isz savo puses 
padarėme, viską kas buvo gali
ma padaryti. Dabar tas viskas 
yra jusu rankose. Ar kam tin
ka ar ne, tacziau neužginezinta 
tiesa, kad musu Susivienymui 

Remiantis tomis skaitli- gresįa pavojus. Sziuo laiku Su- 
i sivienymas nėra visu nariu. 
Į Susivienymo Pildomasis Komi- 
I tetas bando visiszkai pasisa
vinti. Konstitucija paneigta, 
apyskaitų Susivienymo laik- 
raszityje nesimato. Pildomojo 
Komiteto protokolai telpa vien 
akiu muilinimui. Cenzūra pil
noje prasmėje.

Musu Susivienymo Pildoma- 
; sis Komitetas skelbia Europos 
į “izmams” kova, bet tai ki
liems, musu paežiu organizaci
jai sziuo tarpu yra užleista ge
ležine uždanga... Ir in paklau- 
symus, atsakymas tas pats kaip 

kitados: “Not your damn 
business”.... Tad, musu pa
reiga pasakyti taip kaip daly- 

: kai stovi. Musu didžiausi trosz- 
! kirnai ir patarimas yra tai: kad 
į szis seimas padarytu tvarka ir 
kad Susivienymo organizacija 
pasiliktu visu nariu, o ne ku
rios grupes, kuri veda Susivie- 
nyma kreivais szuntakiais.

* padaryti revizija, pertvarky
mą. Tacziaus, ir to pažadėjimo 

. neiszpilde. Tik musu griesztas 
užsispyrimas eiti in civiliui 

'teismą, jie, per savo advokatus 
leido padaryti ‘rekonversijos’j bendram darbininku skaieziu- 

i iszlaidu patikrinimą. ■ jo.
Mes vieszai protestuojame Sekretorius savo apyskaito- 

tulus iszmokejimus, kurie ne-i je paduoda s k a i t 1 i n e s kad 
turi jokio teisetino, legalaus “direktorių”

I pagrindo. Susivienymo Kon- miteto nariu) 
Tai; stitucija aiszkiai nurodo teises 

(July) trisde-; Susivienymo Valdybos Nariu.

lika tukstaneziu myliu. Kvaila 
ir neintiketina. skaitlyne. Taip 
pat dukters ir sunaus atlygini
mas yra duplikuotas, du kartu 
roko!as, todėl kad jie buvo

Gerb. Seimo Atstovai-Atstoves,
Sziuomi turime garbes su

teikti jums, musu, žemiau pasi- 
rasziusiuju Kontroles Komisi
jos dvieju metu raportą.

Per ta laika musu pareigos 
buvo nelengvos. Kaip jums yra 
žinoma, praėjusiame Seime, 
Boston, Mass., Susivienymo 
Vadovybe tuo laiku atsisakė 
iszduoti apyskaita “rekonver-į tarėjo ofise susirinkimas 
sijos, permainos iszlaidu.
mas paliko tolesniam isztyri- ( £'as J- Boll, Kun. , 
muį į Kun. A. Žukauskas ;

Aiszku, kad po Seimo visiA’ius V. T. Kvetkas; Iždininkas jį Komitetą tvarkymui visu 
! “rekonversijos, p e r m a i n o s, P- Karaszauskas; Kontroles - reikalu Lietuviu Rymo Katali- 
rasztai” privalėjo but KontroKomisijos nariai, P. Katilius,: Ra Susivienyme Amerikoje, 
les Komisijos ir Susivienymo M Vincas Griesztaiaitls; taipiario seimo iki seimui ir už dar- 

pat Advokatas J. R. Verbalisj ba nustatys algas ir atlygini- Į liktus straipsnius), 
ir Advokatas J. S. Lopatto.

Pasiginczyta, bet prie sutar
ties neprieita; vien tik sužino
ta, kad “konversija” buvo 
Sekretoriaus V. T. Kvetko 
“private business”.... Tad, 
Susivienymo nariai nieko prie 
to neturi. Akyvaizdoje tu fak
tu, buvo pasiunsti laiszkai vi
siems Pildomojo Komiteto na
riams, kad jeigu iki Rugpju
czio (August) menesio szeszio- 
liktos dienos negausime paten- 
kinanezio atsakymo, tai busi
me priversti eiti in vietos civi
li teismą. Tas buvo padaryta 
Rugpjuczio dvylikta d., 1948.

Lenkai Komunistai pravari-l Paaiszkejus, kad Susivieny-I Rugpjuczio szesziolikta die
noja Žydus isz valdiszku vietų Vadovybe sauvaliai buvo*ua, 1948, Pildomasis Komitetas 
Lenkijoje. Sovietu Karininkas, į pasiskirsezius
Marshal Rokossovsky yra isz- Jurt0 aP^e $19,151.50, mes pasi- ■ 
leides insakyma paszalinti vi-: - 
sus Žydus karininkus isz Len-Ja- 
ku armijos i ^Tž tai, Spalio (October) me-j

Vladimir Houdek,
Czeku delegatas Tautu Sanjun- 
goje, ir dabar Amerikos priim
tas ir priglaustas, už keliu die
nu Kongreso Komisijai papa
sakos ir vardais iszvardins Ko
munistus, kurie dirba Tautu 
Sanjungoje.

buvęs

Eina gandai, kad po rinki-Į 
mu szi rudeni Prezidentas 
Trumanas paskirs savo asme-Į 
ni'Szka atstovą pas Popiežių in* 
Vatikaną. Trumanas pyksta 
kad daug žmonių dabar . jam. 
prikaiszioja kodėl jis iki sziol 
taip nebuvo padaręs.

džiama patikrinti “rekonver
sijos” iszlaidas. •

Pildomojo Komiteto atsaky
mas buvo kad ta dalyka geriau
siai diskusuoti Susivienymo 
Legalaus Patarėjo Ofise, 
buvo Liepos 
szimta diena, 1948. Rugpjuczio Nariams piniginis atlyginimas 
(August) devinta diena, 1948, yra skiriamas tik Seimo, 
pagaliaus invyko Legalaus Pa-I (Skaitykite Susivienymo Kons-

• Da-I titucijos sžeszta straipsni, ket- 
Sei-■ lyvavo Dvasios Vadas, Kuni-;vįrta skyrimą). “Tad, Susi- 

! gas J. Boll, Kun. J. Savulis, ■ vienymo
; Sekreto-, jszrinkti ar paszalinti Pildoma

Vadovybes patikrinti, ir visa 
tai turėjo būti paskelbta Susi
vienymo laikrasztyje “Garse,” 
visu nariu žiniai.

Tacziaus, tas pats atsitiko poDideles Plieno kompanijos
jau ima prisibijoti kad .valdžia Seimo, kas ir pųiesz Bostono 
neperžiuretu ju knygas ir ne-^seima. Susivienymo Sekreto- 
dažinotu koki dideli pelną. josĮrįaus Kvetkaus 
daro. Jos už tai ne už ilgo atpi
gins visos ruszies plieną.

Viena diena Trumanas sako 
kad mes niekados nesikiszime 
in Azijos reikalus, o ant ryto
jaus jis su grūmojimais sako 
kad Amerika nepripažins Ko- 
munistiszkos Rusijos, ir kad 
mes neleisime Komunistams 
inlysti in Azija. In kuriuos 
Trumano žodžius dabar galima 
intiketi ?

pareiszkimas į 
“not your damn business” bu
vo atsakymas in musu reikalą- ‘ 
vima patikrinti rekonversijos, 
bei permainos iszlaidas. ■

; Bandėme tartis, arba skelbti 
Vienok, nuožmi

Musu karininkai ir valdinin
kai per daug kalba ir raszo 
apie rytojaus ginklus, su ku-; per “Garsa”. 
riais mes galėsime gerai apsi- j “cenzūra” ^neprileido. (Ir kiti 
ginti. Bet rytojaus ginklai mu-j Lietuviszki laikraszcziai ar ne-' 
su neapgins sziandien. * norėjo ar nedryso skelbti. Re-'

------------------ dakcijos pastaba.)
Paaiszkejus, kad Susivieny-I

(Pildomojo Ko- 
atlyginimas ir 

vaiszes buvo $3,600. Kuomet 
iszkeisti czekiai liudyja kad 
Direktoriams ir ju vaiszems 
iszleista tik $2,511.00. . .Reisz- 
kia, ir ežia skaitlines iszkreip- * 
tos.
nemis, tai vieni antrus bus nu-; 
skriaudė.

Susivienymo Konstitucija 
aiszkiai nurodo Susivienymo 
Sekretoriaus pareigas ir tei
ses. (Skaitykite Susivienymo 
Konstitucijos dyvliktus ir try- 

Sekreto- 
* ma.”.........  , riui Susivienymo per Seimą nu-

Vienok, musu Susivienymo' stato alga, jis visa savo laiko 
Pildomojo Komiteto nariai su- paszvenczia vien Susivienymo 
mindžiojo Susivienymo KonstiJ reikalams. Taigi, ar tas dabar- 
tucija ir per savo buvimo laika, tiniu laiku pildoma? Anaiptol 
apart Seimo nustatytu atlygi-'xe! Jis yra Luzerne County 
nimu isz “konversijos” pinigu, politinis ir nuolatos dirbantis 
pasidalino szias pinigines su
mas:

William T. Kvetkus,
Sekretorius, . . $16,640.50

“Tad, Susi-
Seimas turės teises

Toks pat dvejopas, abejoti- 
nis ir beveik veidmainiszkas 
protavimas randasi ir pas 
Ameriko Sekretorių Dean 
Achesona.

Viena zdiena musu Sekreto
rius moksliszkai mums paaisz- 
kino, kad Formosa Sala mums 
visai nereikalinga ir kad ji 
nieko nereiszkia kariszkai ap
saugai Pacifiko vandenyse, o 
ant rytojaus jis jau Generolo 
MacArthur klauso.

Susivienymo laike susirinkimą, bet mus ne-
■ j kviete.

i ryžome ginti Susivienymo tur-Į klž keliu dienu musu advoka- 
i tas J. R. Verbalis gavo žinia isz 
. advokato P. Jurehak, kad jis su

i nesyje, 1948 visoms Susivieny- * advokatu S. Grabosky atsto- 
mo kuopoms buvo iszsiunsti vauJa Sekretorių V. 1. Kvetkų, 
laiszkai praneszant kaip daly- susitikti Susivienymo 
kai stovi. . * ofise’ Rugpjuczio (August)

Susivienymas yra fraternale, i dvideszimts pirma diena, 1948.
broliszka organizacija; o szito-1 Sutartu laiku mums atvykus, 
kios organizacijos, draugystes Kontroles Komisijos narius at- 

In Lawton, Oklahoma, Teise-1 vįsa savo veikimą skelbia savo 
jas Lem Foster nuteisė Clifton; laikrasztyje. Tad, Pildomojo

Beveik visos Darbininku 
Unijos dabar yra susirūpinu
sios, nes nariu skaiezius ma
žėja.

I stovavo advokatas J. R. Verba- 
lis. Sekretorių Kvetkų atsto-

Manner, ant dvideszimts dole- Komiteto posėdžiu protokolai vavo \irsz minėti advokatai.
riti baudos, už tai kad jis apvo
gė savo dranga Daniel Clark.

privalo būti skelbiami visu na
riu žiniai.

Buvo pakviestas ir redakto-

gerasKai tavo artimas ir 
draugas pabėgą su tavo žmona, 
tai skaudžiausias dalykas yra 
kad tu netenki gero draugo.

i. Pildomojo Komiteto Į1 ^us ^ujus.
Paskui jis jo draugą Daniel i nutarimai Konstitucijos isz- Pasirodė, kad ir dabar mus 
Clark nuteisė ant dvideszimts- ąiszkinimas ar iszvertimas tik kviete ne “Konverzijos iszlai- 
doleriu baudos kad jis buvo tada insigalioja, kuomet buna Jas“ tikrinti, bet pasiklausyti 
girtas.

Iszvertimas kokio veikalo ar 
pasakos isz vienos kalbos in ki
ta yra kaip moteriszike: Kad ji 
labai graži, tai ji kartais nėra 
isztikima; kai ji yra isztikima, 
tai kariais ji nėra graži.

Cincinnati mieste, Teisėjas 
Charles S. Bell pertrauke teis
mo tvarka, kur buvo svarsto
ma persiskyrimo, divorso byla, 
ir szita pastaba padare: “Yra 
baisi klaida visa savo pede 
parne&zti savo žmonai namo.”

Ponia Truman Gavi©, karsz- 
tas aszaras liejo teisme, besi- 
aiszkindama kad ji yra nekal
ta, kad ji nenorėjo Oiutrucinti 
savo susieda, Oscar Rasmus- 
son. Ji sako kad ji buvo bonka 
sznapso užtrucinus, norėdama 
savo vyro nusikratyti, bet kad 
tas Susiedas to sznapso pirmiau 
iszsigere ir pasimirė.

Pypkes Dūmai

Szviesia iMenuo
Rieda

General Motors automobiliu 
kompanijos virszininkai nusi
skundžia, kad jie per daug už
dirbo pereitais metais. Jie sako 
kad jie norėjo savo automobi
lius atpiginti, ir butu galeje 
keliais szimtais doleriu juos at
piginti, bet bijojo, kad mažes
nes automobiliu kompanijos 
nepradėtų valdžiai skustis kad 
dideles kompanijos mažas kom
panijas nuskriaudžia.

Szviesiai, szviesiai menuo rieda 
Žvaigždutes slepias szviesume, 
Vėlyvas pauksztis giesme 

gieda;...
Porele sėdi tylume.
Aplink tyku—nekruta lapas..
Žiuri ji jam in akis...
O jo krūtinėj ilsta kvapas;
Ir plaka, plaka jam szirdis...

paskelbti visu nariu žiniai.
Dabartine Susivienymo Va

dovybe visa Susivienymo or
ganizacija bando tvarkyti ir 
jos reikalus vesti taip slaptai, 
kad atrodo, kad Susivienymas j 
butu juju tikra nuosavybe.

Susivienymo Pildomojo Ko-' 
miteto susirinkimu protokolai 
“Garse” nėra skelbiami visai; 
arba skelbiami taip, kaip jiems 
patinka. Vienaip buvo nutar
ta, o visai kitaip skelbiama 
draugystes laikrasztyje.

Bostono Seimui praėjus, ket
virtos Pennsylvanijos apskri
ties susirinkime, buvusieji Sei
mo atstovai pateikė savo ra
portą per kuopu atstovus. Vi- 
ea-pusiai apsvarsezius, Apskri
ties Valdyba ir atstovai reika
lavo kad palikti taip negalima. 
‘ ‘ Rekonversijos tranzakcijos ’ ’ 
turi būti Kontroles Komisijos 
patikrintos.

(Ta “rekon versi ja” apie ku
ria ežia kalbama tai buvo tas 
darbas visas apdraudas per- 
mainyti, sulyg valdžios parei
kalavimu. Redakcijos pastaba)

Valdžia dabar nori peržiureti 
visus buvusio Sekretoriaus Ja-.

Pirkie
U. S. Bonus

Pasitarė su savo advokatu 
atsilankėme in Pildomojo Koj 
miteto po-seimini posėdi ir rei
kalavome, kad butu mums lei-

darbininkas. Tai kaip jis gali 
atlikti Susivienymo darba ? i 
Tas parodo, kad Susivienymo 
dabartine vadovybe viską ta 
žino. Susivienymo Konstitu-* 
cija jiems tik szmotas popieros. 
Pabaigoje kiekvieno Seimo jie 
iszkilmingai prisiekia Visaga
lio Dievo vardu uždėtas parei
gas sanžiningai pildyti... Ar 
jie tai pildė? Tegul patys in tai 
atsakys....

Kadangi Pildomasis Komi t e-1 
tas apie grąžinimą nusavintu 
tukstaneziu Susivienymo turto 
nenori kalbėtis, tai mes, Kon- 

! troles Komisijos, kaipo ir kiti 
50-091 Susivienymo eiliniai nariai pa- 

$19,151.50 traukėme Susivienymo Valdy- 
* bos narius in civili szio kraszto 

. teismą. Tie, nusavinti 
j $19,151.50 yra Susivienymo 

J turtas ir privalo gryszti iždan.
Sziu metu Vasario menesyje, 

nuo 20 iki 25-tos Susivienymo 
(Toliau seka tos “rekon- Oentio buvome pakviesti pa- 

versijos” iszlaidu palyginimas, 
kurio mes ežia nespauzdinsime, 
nes užimtu daug vietos, bet jei
gu musu skaitytojai norėtu vi
sa ta Raportą pilnai pasiskai
tyti, tai mes mielu noru kitame 
numeryje iszspauzdinsime. Re
dakcijos pastaba).

Matas Zujus, 
Redaktorius, . .

Leonard Szimutis,
Prezidentas, . . 870.00

Peter Karaszauskas, 
Iždo Globėjas, . .

Joseph Vaiczaitis,
643.00

Iždininkas, . .
William Abromaitis,

348,00

Iždo Globėjas, . . 
Kunigas J. Baltu-

250.00

seviezius, . .
George Venclovas,

200.00

Vice-Prezidentas, 50.00

Su tikra pagarba,
Kontroles Komisijos Nariai, 

(Pasiraszo) Pranas Katilius,
Vincas Griesztaraitis,

Isz Kur?
Bendrai viso

Szios sumos pinigu, kaipo ne- ‘ 
legaliai nusavintos privalo but 
gražintos Lietuviu Rymo Ka
taliku Susivienymo Amerikoje 
Iždui.

advokatu ginezo del Amerikos 
Rymo Kataliku .Susivienymo 
Amerikoje Valdybos galės ir 
teisiu elgtis su Susivienymu 
taip, kaip jiems patinka. Szia- 
me susirinkime buvo tikrinti 
Pildomojo Komiteto susirinki
mo protokolu skelbimas laik
rasztyje, ju neskelbimas; arba 
vienaip protokolu knygoje už- 
raszyta, o laikrasztyje visai ki
taip skelbiama.

Musu advokatas patikrino 
Sekretoriaus ir Iždininko 
“surety bondsus.” Advokatas 
P. Jurehak sziame susirinkime 
pristatė Sekretoriaus Kvetko 
galutina ir smulkmeniszkai isz- 
destyta “rekonversijos” apy
skaita.” Kopija, nuorasza szi- 
tos apyskaitos inteike musu ad
vokatui J. R. Verbalini.

Kadangi Sekretoriaus Kvet
ko inteikta apyskaita buvo vis
iszkai skirtinga nuo tos apys
kaitos kuri buvo priduota Bos
tono seime, tai mes, padare pa
lyginimą talpiname in szi ra
portą.

Su apgailestavimu mes pa- 
reiszkiame, kad Susivienymo 
“rekonversijos iszlaidu” pati
krinimas buvo atsidūręs net 
Scrantono Diecezijos Vyskupo* 
ofise. Jo Ekselencijos arkyvaiz- 
doje, Sek. Kvetkas prižadėjo

pinigai j

tikrinti Susivienymo finansini 
stovi, paruosziant Seimui ra
portą. Kadangi “rekonversi
jos ’ ’ klausimas nėra baigtas, 
tai mes paruoszto bendro ra-

Mikutis — Teveli, asz isz 
kur ėmiaus?

Tėvas — Tave sūneli, gar
nys atnesze!

M. — O sesute Onute?
T. — Ir sesute Onute gar

nys.
M. — O bobute, Motutes 

motina, kuri pas mus viesze- 
tis vasarai atvažiavo?

T. — O ja,.... velnias at
nesze!

Neteko Pilietybes

Adressografo (maszina del 
adresu, antraszu) pirkimas bu-1 

: vo apsvarstytas 1946 metu Sei
me. Buvo nubalsuotą nepirk- 

. ti. O visgi, Pildomasis Komi
tetas nupirko ta maszina, už
mokėdami tokia stambia suma 
$4,449.85. Tos maszinos ir da
bar nevartuoja. Daugelis kuo
pu priesz tai protestuoja: Ko
dėl pirkta ir paneigtas Seimo

i patarimas?
i Taip pat suradome taip va
rlinamus “slaptai” iszmoketus 
czekius tūliems darbininkams, 
kurie neva dirbo ‘ Konversijos ’ 

j darba. Kodėl slaptai iszraszy- 
: ti ? Ir nėra aiszkumo kas ir ka
da tuos czekius iszkeite. Tokiu 
slaptu, ekstra iszraszytu czekiu 
tik už $991.50. Kokia priežas
tis slaptumo?

Kas užmokės suma $375.75 i I
tūliems Susivienymo kuopu na
riams? Juk “Konversijos” 
darbas užbaigtas ir likusis ba
lansas pasidalintas.

Sekretoriui Kvetkui už var
tojimą automobiliaus tik $750. 
Kompanijos, kurios moka taip 
vadinama “.mileage” už savo, 
darbininku keliones, moka pol 
penkis centus nuo mylios. Tai,

Harry Bridges (Po deszi- 
nei) darbininku vadas ant 
vakarinio Amerikos kranto 
dabar neteko Amerikos pilie
tybes. Jo pilietybes nuo jo at
ėmė Teisėjas Geo. B. Harris, 
San Francisco, (Calif.) mies
te. Jis buvo szitaip nubaus
tas už tai, kad jis teisme, po

prisieka melavo, užsiginda
mas kad jis buvo ar yra Ko
munistas. Jis yra gimęs Aus
tralijoje. Amerikos valdžia 
nori ji pasiunsti atgal in 
Australija, bet Australijos 
valdžia sako, kad ji jo nenori * 
ir kad Amerika gali su juo 
daryti ka ji nori.
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Žmogus Nepliuszkis
JAI geras daigtas nebūti das buvo isžblyszkes ir pilnas! 

pliuszkiu, Tomas Turmer, su tylios nelaimes; skrybėlė in! 
nūs savininko firmos “Turmer viena galvos puse nusmukusi; 
ir Sūnūs” nebuvo pluszkiu, tas juoda ilga voalka susipainiojus: 
visiems‘buvo aiszku. su posmais juodu plauku iszil-j

Jis buvo augszto ūgio, tvir-i gai nugaros'buvo nusmukusi, 
tas, gražaus pobūdžio ir su gra- Ji buvo nusitverus už variniu’ 
žiu, pakajingu veidu, papuosz- turėklu, o jos tamsios akys ro
tu geltona barzdele. Jis gražiai dosi praszyte prasze duoti na- 
devedavo, be pliuszkavimo; bagei szviežiu oru atsidvėsti, 
sena buvo pakajinga ir tvirta;' — Ar negalecziau asz ta- 
vienu žodžiu sakant, jis buvo: mistai padėti? Viežlybai To- 
kiaurai perimtas nepliuszkavi-: mas užklausė.
mu, per ka pas visus turėjo in- i 
sitikejima ir paguodone.

Teisybe sakant, tai ne jo bu
vo nuopelnas, nes nepliuszka-, menį įr Vede, tikriaus ja nesze, 
vimas prigimtas jo veislei. Te-1 iszilgai ]ubu. Užvėjoj, pagal 
vas jo buvo žmogus kaip prigu- \ gzturvalnia grintele, stovėjo du 
Ii, nepliuszkis, o jo motina tai sudedami krėslai. In ežia jis! 
da labiaus buvo nepliuszke, no-1 afvede ligone ir ja ant vieno isz 
rint sziandien ir labai sunkuį j<resiu pasodines pats ant kito 
yra rasti moteris nepliuszikes. i atsisedo, nenustodams jos už-

l.liemenio priturėti. Ji sėdėjo vi-
Tomas pabuvojo už rūbe- sįszkaį apalpus ir galva ant jo: 

žiaus, idant ten savo mokslą placzios krutinės nuleidus, 
pabaigti; bet ir ten jis nepada-Į 
re ne vienos durnystes, nors ži-! 
noma, kad jaunikaicziai užru-1 
bežiuose didžiausias daro dur- 
nystas. Jis aplanke Vokiszkas 
alutines nepakliuve ne in vie
na. studentu barni; jis pabuvo
jo Angliszkuose kliubuose, bet 
neinejo ne sykio in beprotisz- 
kus derėjimus, jis pabuvojo 
Prancuzijbs sostapyleje, bet ne-

— Aeziu Tamistai! Apa- 
czioj teip duszna.

Jis apsiautė su ranka jos lie-

pagavo viena vualkosj 
i gala ir mete ji tiesiai jam in : 
; veidą, podraug su jos plaukais.! 
Jis atsiduksejo ir negalėjo ne į 
pajausti galva apsukanezio: 
kvepejimo, kuris ėjo nuo szilku' 
audeklo ir negalėjo atskirti,! 
kas buvo szilkai, o kas juodi 
plaukai už szilka ne storesnį.

Ranka jaunikaiczio sudrėbė- 
r? i T'rl i o TOiTA nl’Piltdi Yin o a! r\ t /~\ 1jo, o szirdis teip greitai pradėjo 

vienos vakarienes nepaaukavo 
gražioms vilioklėms, savo ka
rietose važinejanczioms .ir di
džiausius turtus kaip saldainus 
ryjanczioms.

Dabar Tomas Turmer isz už- 
rubežiaus gryžo atgal in savo 
kraszta. Jo tėvas neseniai pasi
mirė ir jis namon skubinosi, 
idant firmos reikalus in savo 
rankas paimti, apsivesti ir in
gyti sunui reikalanga tolesnei 
būsenai senos firmos 
ir Sūnūs.”

Tai buvo pradžioj 
Saule szviete gražiai 
niai, bet vejas buvo 
nemalonus ir garlaivis szoki- 
nejo tarsi bole vaiko rankose.

Isz Havro nedaug keleiviu

‘ ‘ Turmer

Gegužio, 
ir malo- 

visiszkai

muszti, tarsi isz krutinės isz- 
szokti norėjo; ant laimes, kru
tinę tvirta buvo.

Tuom tarpu mergele atsiga
vo ir galva pakėlus, jam in akis 

Į pažiurėjo, ta pažiūra, kurioj 
\ maiszesi vaikiszkas noras pa
siausti, po draug su nedrąsu
mu.

— Tamista isztikro misliji, 
jog asz baisiai narsi? Prakal
bėjo ji.

— Narsi?
— Teip, teip! Isz mano pu

ses tai visiszkai negražu pasi
likti teip, su svetimu žmogumi.1

— Mano pravarde Tomas 
Turmer, atsirekomendavo jau-! 
nikaitis.

— O asz, Berta Geihart. į

— Yra žmones, kuriems ant 
viso svieto nėra parimtes! Ji 
prakalbėjo ir tamsus debesėlis 
apniaukė jos gražu veideli.

— Ar-gi tamista vienut- 
viena? Paklausė jis su jautru
mu.

— Visiszkai viena! Mano 
tėvutis pasimirė, kada asz da

buvo ir daugumas savo kajuto-1 p>ef įsz f0 ja neiszpuola, kad: 
se slėpėsi. Bet Tomas Turmer j mes galetumem teip prietelisz-į 
liko ant garlaivio lubu ir ten 
iszvieno galo in kita nuolatai 
teip tvirtai ženge, kaip tiktai, 
tvirtai mariu vilnys daleido.

Koksai sucziužejimas ant
laipu vedancziu in sale del vi-Įtinęs ja atmete.
su Tomasa sustabdė; ant laipu _ Matai tamista! Pasakė 
Stovėjo jauna mergina. Jos vei-į sZįs paskutinis.I ♦

. — Bet szis padėjimas,....
i — Visiszkai iszteisintas, po-
i niut!
i — Kaip tai?
! — Teip, atsake jis, yra du
; atsitikimai, kada jauna mergi-l 
! na turi tiesa ant jaunikaiczio 
krutinės ilsetiesi, o jis, jos lie
menį apimti.

— Ir tai? Paklausė ji juok
damasi.

Atsitikus juriu ligai,...
Ir ant baliaus esant?

Spėjo ana.
— Teip.
— Abiejuose atsitikimuose 

svarbiausia priežastis — gal
vos apsisukimas nutarė mergi
na. •

— Tamista teip misliji?
— Tikrai teip. Galva svaigs-! 

ta laike valco ir ant juriu vii-;
! niu,....

— Kada galva svaigsta, už- 
į temyjo Tomas, tai gerai turėti 
: keno nors ranka, ant atsiremi- 
! mo.
i Ji su energija, sukrutėjo ir
i tuom sykiu stacziai atsisedo.

kai sėdėti. I
Su tais žodžiais ana nusi-j 

juoke ir atsitiesti pamėgino,! 
bet naujas garlaivio szuolis vėl': 

j atgal ant placzios Tomaso kru-1
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Indianoje kokis tai vyras, 
Kažin ar yra kur toks kitas, 
O jo bobele ir baisiai netikus.

Nuo visu bobų atlikus.
Jie liežuvius mėgsta 

vedžioti;
Kitu kartu placziau apie 

juos pakalbėsiu, 
Dabar apie tai nutylėsiu.

* * *
Viename miestelyje, 

Koks tai vyrelis sėdėjo per 
nakti saliunoje, 

Taigi, gere, apie savo 
namelio nedboje, 

Jo pacziule atsikelius, 
Eina jieszkoti vyrelio.

Ir užtiko vienoje 
saliunoje,

Praszo savo vyro kad 
eitu namo, 

O staigai saliuninke kolot 
bobele pradėjo, 

Nutverus ka tokio muszt 
norėjo. 

Isz to teismas pas skvajiera 
nuėjo, 

Na ir ta saliuninke fainos 
užmokėjo.

Visaip atsitinka, ir visur ir 
kožnoje vietoje.

Dabar keliausi! in kita 
miestą.

* * *
Jeigu teip tolinus bus, 

Tai visai nustosiu dailinote 
del laikraszczio, 

Ba žmonis nieko apie tai 
nesupranta.

Jeigu raszau teisybe apie 
žmonis, 

Tai tuojaus raszo pas mano 
bosą, 

Kad skus mane už 
apjuodinima.

Kaip paraszau teisybia, 
Ir užduodu kaltininkams, 

Tai sako, jog tai neteisybe.
Kaip ežia žmogus gali 

..visiems patikt, 
Jeigu teip negerai,

Ir teip negerai! ,
* * *

Ana diena buvau vienam 
Ohio mieste, 

Ta diena 'kaip lijo, 
Ne per didelis miestelis, 
Yra Lietuviu nemažas 

būrelis.
Bet apie visus nekalbėsiu, 
Nes tiek laiko neturėsiu, 

Tik paklausykit, 
Ir gerai temykit: 

Pakliuvo man in aki vyrukai, 
O ypacz tokie keli kvailiai, 

Sutikės nei “havaije” 
nesake, 

Nei ant užklausimo neatsake. 
Mat, garbe kad su Anglaites 

sekioja,
O ne su Lietuvaitėms.

Kaip kita karta pribusiu, 
Tai velniu duosiu, 
Gausit tiek ir tiek, 

Tik atsilsėsiu sziek tiek.

visiszkai mažute buvau; mano; 
gi motina, metai atgal.

— Ir dabar?
— Dabar asz buvau Pran

cūzijoj iszsimokyti Prancuzisz- 
kos kalbos, ir gryžtu in savo 
kraszta mokyti mergaites tos 
kalbos ir turiu gera vilti.

Atėjo tarnas ir pasakė, jog 
paduoda valgi ir Berta ant ran-i 
kos Tomaso Turmero atsirem
dama, in saliona nusidavė. Gy
vinąs daiktas, jog isz ranku 
Tomaso pražuvo paprastas 
tvirtumas ir jos vis drebėjo.

Užstojo vakaras. Garlaivis 
inejo in pertakas, kame vėjo 
nebuvo, ir ėjo pryszakin pąka- 
jingai. Už tai-gi pas Tomasa 
Turmer prapuolė jo pakajingu- 
mas ir jis nuolatai mėtėsi ant 
lovos savo kajutoj. Ant galo jis' 
užmigo, bet ir miegodamas jis 
jaute nepaprasta daigtd: jam! 
sunku buvo kvapa atgauti ir 
jis gangreit duste duso; rodėsi, 
jog kvepianti voalka jo veidą 
pridengė ir jis negalėjo žinoti, 
ar tai tiulis buvo, ar plauku 
posmai?

Daugybe žmonių lauke ant 
kraszto garlaivio prie jo prisi-! 
artinanezio. Terp visu labiau
siai buvo znaimi naszle Tur
mer, juodomis drapanomis ap
sitaisiusi nuo galvos iki kojų, 
su karoliais isz akmeniniu aug
liu ir su tokioms pat kvietkoms 
ant savo skrybees, tvis'kan- 
cziais saules spinduliuose.

Tomas ant kranto iszszoko ir 
skubiai prie jos prisiartino. Ji 
pasilenke ir apkabino ji, o po 
tam jos pažiūra permieravo vi
sa jo augalota paveiksią. Tame 
laike jos juodos akys iszrode 
kaip du karolėliai isz akmeni
niu anglių.

Berta prie ju nedrąsiai pri
siartino ir pratarė:

— Sudiev, pons Turmer. 
Dėkui tamistai už Tamstos pa- 
gelba del manes!

Jaunikaitis atrekomendavo- 
jo ja motinai ir naszle pajudi
no savo akmeniniu augliu 
kvietkomis ant skrybėlės.

— Dovanokit, jog asz atsi
tolinsiu ant minutos, idant apie 
daiktus pasirūpinti, pasakė 
Tomas. Gal 'but tamista daleisi 
man pasirūpinti' ir apie tams
tos daiktus? Pridūrė ant mer
ginos atsigręždamas.

— Jus, pons Turmer, labai 
maloningi, ji prakalbėjo, ir jis! 
ant garlaivio pasiskubino.

— Argi tai tamistos niekas 
nesutinka? Užklausė naszle.

— Ak, ne. Nėr kam manes 
sutikti! Visos mano gimines 
iszmire. 4

— Kur-gi tamista apsisto
si?

— Pas viena senele, kuri! 
ant gyvenimo pas save inlei-Į 
džia moteris, atsake ji.

Poni Turmer atsigręžę ir žiu- 
rejo ant savo sūnaus ant gar
laivio lubu stovinezio.

— Kaip tamista turi savo 
sunu mylėti! Prakalbėjo mer
gina.

Naszle susiraukė.
— Teip, žinomas daiktas, 

atsake ji szaltai.
— Ir jis ant to užsipelno: 

jis toks narsus, gražus, geras; 
ar ne teip ?

Naszles akys apsistojo ant 
merginos su noru kiaurai ja 
permatyti; bet atlapus ir aisz- 
kus merginos veidas turėjo to
ki nekalta ir už szirdies grie
bianti iszsižiurejima, jog rusti 
poni atsiledo ir vos užmatomas 
szyptelejimas perbėgo per jos 
veidą. Tuom tarpu Tomas su- 
gryžo.

— Ar tamistai karietos ne-

Ir Katinukui Vargas

Ne tik žmonėms, bet net ir 
katėms dabar vargas Vasz- 
ingtone, kai pieno draiveriai 
sustraikavo. Szitas katinu
kas “Tabby” gauna pasku
tinius pieno laszelius isz 
bonkos virszaus. Jam ta pie
ną duoda mažutis Stuart 
Story, ir sako kad jis nežino 
kada jis gales daugiau gauti. 
Pieno vežėjai, draiveriai yra 
sustraikave po visa Vaszing- 
tono miestą.

siliepe Berta in naszle Turmer. 
Ar bus, ar bus man galima ta
mista atlankyti?

— Szirdingai praszau, mie-Į 
las vaikuti! Atsake ta. Ryt Ne-| 
delia. Ateikit tiesiog be cere
monijos pas mus ant pietų.

— Dėkui tamistai! Labai 
noriai ateisiu. Isz tikro tamis
ta perdaug del manes gera! Iki 
pasimatymui, pons Turmer!

Jis ant atsisveikinimo su
spaudė jos ranka ir pajuto, jog 
jo ranka vėl drebėjo. Isz tikro, 
tai tur but kokia liga kelionėj 
ingauta! Ar bent ne sziltine. 
Teip lengvai ant tu garlaiviu 
sziltine sugriebti!

Turmeru namai buvo tai se-
na ant dvieju lubu trioba. Kon
toras buvo apaezioj, o szeimy- 
na gyveno ant antru lubu.

Lengvas sudėjimas apėmė 
Berta, kada ji ant rytojaus už
lipo ant virszaus ir paspaude 
blizganti naugini varpelio gū
ži keli. Didis varpelis praskain 
bėjo, tarsi szermenu varpas, ži
las senukas tarnas atidarė dū

pasamdyti? Užklausė jis Ber
tos. In kur tamista važiuoji?

Ji davė adresa. Naszle tuom: 
tarpu slankiojo savo karolius' 
ir netikėtai pratarė.

— Gal but, gal but, poni i 
Geihart suteiks mums linksmu
mą važiuoti su mumis? Juk-gi; 
tai pakeleje.

Tomas nusidžiuges atsigręžę 
ant savo motinos. Toks pasiže-i 
minimas isz jos puses buvo 
daiktu visiszkai netikėtu. Pati 
naszle Turmer rodėsi sujudinta 
savo maloningumu ir toliaus’ 
žeide juodais karoliais.

Buvo paduota karieta Tūr
inėm. Tai buvo didele ir stipri! 
karieta su juodais arkliais, ku-' 
riais važnycziojo kuczeris su 
juodu apsiredymu.

—- Niekados netikėjau, kad 
mano in sostapyli invažiavimas 
bus teip labai puikus! Atlapiai 
sake Berta važiuojant. Szis ve
žimas yra kuopuikiausias, bet 
man iszrodo, jog jis per puikus 
kaip del manes. Asz ne esmu 
prie tokio pripratinta.

Karieta ridėjo, o Berta 
cziauszkejo ir poni Turmer jos 
klausė kaipo vaiko su pusiau- 
tinai pasigailėtinu szypsojimu. 
Tomas tyloms sėdėjo ir užsi- 
mislijes suko savo szviesia 
barzdele, neš kurgi tokiam rus-! 
tam jaunikaieziui užsiimti bu
vo cziauszkejimu merginos!

Apsistojo ties Bertos kvatie- 
ra. Isz lango pasirodė nudžiu
gęs veidas, o už jos vėl kyszo- 
jo keletas veidu moterių mo
kintoju ten apsigyvenusiu.

Tuom tarpu Tomas padėjo 
merginai isz karietos iszeiti.

— Szirdingai dėkinga es
mu už tamistos malonumą! At-'
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ris.
Didžiame tamsiame svecziu 

kambaryj, apstatytame seno- 
viszkais isz raudono medžio 
sunkiais rakandais, sėdėjo 
naszle Turmer. Tiesi, drueziai 
susiveržusi, sėdėjo ji ant kieto 
krėslo, visa apsikabinėjusi pa- 
puoszalais isz akmeniniu ang
lių, tarsi koks iszradimas tos 
akmenanglines pramones: pas 
ja ant krutinės ir ant ranku bu-
vo akmenangliniai karoliai; to
kiais pat karoliais 'buvo pa- 
puosztos jos juodos drapanos, 
o jos guodojama galva gan
greit linko nuo sunkenybes ak- 
menangliniu kvietku, paredan- 
cziu jos juoda naszles nuometą.

Ji pasikėlė ir maloningai pa
ėjo Berta sutikti. Szi paskutine 
buvo apsitaisius su minkszta, 
rausva • vilnone szlebe, Stun
džiai apimanezia jos gražu lie
menį. Plaukai buvo suimti in 
didi mazga augszcziaus pakau- 
szio ir juose buvo užkiszta gy
va rože, o visas upelis tamsiu 
siauezianeziu plauku posmu 
nusileidęs buvo ant virszutines 
kaktos dalies.

Tomas tada inejo isz szali- 
niu duru ir apsistojo, tarsi isz- 
vydes netikėta grožybe.

Tuom gi tarpu poni Turmer 
padavė merginai ranka ir prie- 
telingai prakalbėjo.

— Bijausi, jog tamista va
kar negerai mane supratai. 
Czia nėra ne jokiu praszytu 
pietų.

— Tamistai iszrodo, jog 
asz perdaug puikiai apsirėdžiu
si? Užklausė Berta.

— Tamista labai gražiai
apsitaisius, paaiszkino senele.

Nespejo Berta atsakyti, kaip 
tarnas inejo in pasakė, jog val
gis paduotas ir visi in valgibu- 
ti nusidavė. Ten valgiai kaip 
priguli, buvo paduodami, pri
siėjo ceremoningai valgyti 
tvirtoms szakelems, ir Berta 
pasijuto truputi prispausta 
tuom, kaip priguli, puikumu, 
kuris visur matėsi. Ant savo 
atidengtu pecziu užsimetus 
karbatkine skarele, ji ten susi
rietus sėdėjo ir szalo, kaip pie
tų sutvėrimas szaltoj žiemos 
dieneleje.

Po pietų Tomas nuėjo in sa
vo kambari iszrukyti cigara, o 
naszle su Berta pasiliko vienos 
svecziu kambaryje. Berta var
linėjo koki ten albuma, o poni 
Turmer skaitė tyloms pamoks
lą paraszyta ant tos dienos; 
kambaryj buvo visiszkai tyku, 
tiktai kart nuo karto akmen- 
angliniai karoliai suterszkejo, 
kada naszle lapa pervertu. Ant 
galo pagalios Berta neiszture- 
jo tokio tykumo ir naszles už
klausė :

— Ar-gi ežia visuomet teip 
tyku ?

— Visuomet, atsake ta.
— Tai tur but nelinksma?
— Žiemos laike, kada asz 

buvau viena, tai gal ir teisybe, 
jog buvo ne linksma. Bet dabar 
gi sūnūs sugryžo ir asz tikiuo
si netrukus marezios namieje 
-Sulaukti.

(BUS DAUGIAU)
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Tai gražu, bet pasakysiu ta, ka 
vakar sakai apie save: tamista 
ne esi pripratusi. Isz teisybes 
czia per daug tamsu ir nelinks
ma kaip del tokios kregždeles 
isz pietų puses atskriedusios.

— Czia vieszpatinga, atsa
ke plepianti Berta, dairydama
si, bet asz misliju, jog tamistos 
kambariai in tamista yra pana- 
szus.

— Kaip tai?
— Jie szaltais, sesmagiais 

iszrodo tiktai ant pirmo pa- 
žvilgio, 'bet geriaus jeims pri
sižiūrėjus, tai jie ir labai sma
giais iszrodo.

— Gal but, atsake naszle! 
juokdamasi.

— Ir tokia kregždute, moti- į 
nei, reikalinga del musu szalto! 
svecziu kambario, pasakė To-Į 
mas, priėjės su Berta pasisvei-Į 
kinti. Ta kregždute atnesz i 
mums szviesa ir saules szilu- 
ma.

Uncle Sam Says

Graduation days are over and the; 
hopes ot those leaving school for the; 
last time are flying high. There is oneį 
bit of advice your Uncle Sam wants' 
you graduates to remember, and thatf 
is—“the only money you’ll ever have 
is the money you are saving right now. 
Saving part of each pay-check is_the 
ONLY way to save.” And one of the; 
best ways to do it is to buy U. S. Sav-j 
ings Bonds through your company’s: 
Payroll Savings Plan. Those Bonds arei 
backed by the full resources of the; 
Government and will return you $4 for 
every S3 ten years later. * į

, V. S. Treasury OepartiMjBj
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Žinios Vietines
— Subatoj pripuola Szv. 

Enriko. Ir ta diena: 1382 me
tuose Keistutis likos pasmaug
tas Krėvos pilies bokszto Rūsy
je; 1410 m., Vytautas sumusze 
Vokiecziu Ordena Kryžiuo- 
čzius prie Grundvaldo ir Ta- 
nenbergo ties Žalgiriu; 1789 m., 
Prancūzijoje prasidėjo Revo- 
lucija.

— Puldama nuo karuseles, 
viename parke, Mariute Kun- 
drotiute (Conrad) nuo W. Ma
hanoy uly., likos skaudžiai su
žeista in galva. Gydosi Locust 
Mt. ligonbute.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola 7-ta Nedelia po Sek
minių, taipgi Szvencz. Panos 
Marijos Skapliernos; Taipgi ta 
diena: 1918 metuose paskutinis 
Rusijos Czaras, Nicholas An
trasis ir jo szeimyna ir nariai 
■buvo per Bolszeviku nužudyti 
Ekaterinburg, kuris dabar pa
vadintas Sverdlovak, su szito- 
mis skerdynėmis Bolszevikai 
isznaikino Romanovu szeimyna 
kuri Rusija valde net nuo 1613 
metu.

— Panedelyje Szv. Tomas 
M., ir ta diena: 1870 metuose 
Karas tarp Prancūzijos ir Vo
kietijos prasidėjo; 1945 m., 
Amerikos Prezidentas T roma
nas, Churchillis ir Stalinas su
sirinko in Potsdam, kur Stali
nas viską gavo, ir Trumanas 
su Churehilliu jam viską atida
vė.

— Utarninke pripuola Szv. 
Kamilijo, ir ta diena 1812 m., 
Amerika paskelbė kara priesz 
Anglija..

— Utarninke apie pirma 
valanda po pietų, kylo ugnis 
namuose, Charles Stride, 802 
E. Centre uly. Elektrikinis Ri- 
fridžoretoris užsidegė. Bledies 
padaryta ant $2,000.

Girardville, Pa. — Petras 
Grigas ir Andrius Czikotas isz 
miesto turėjo operacijas Ash
land ligonbute.

Tamaqua, Pa. — Sukatos ry
ta, pasimirė Antanas Klimas, 
59 metu amžiaus, nuo 415 Eli
zabeth uly., Coaldale ligonbu
te. Gimė Lietuvoje, atvyko in 
Mahanoy City, o dvideszimts 
asztuoni metai atgal persi
kraustė in Tamakve. Paskutini 
karta dirbo Lehigh Navigation 
Coal Co., kasyklose. Paliko sa
vo paczia Cecilija (Bokiute, isz 
Mahanoy City), duktė Matilda, 
pati Robert Dreisbach, Slating
ton ir Simu Alberta, Philadel
phia, taipgi keletą brolius ir 
seserys Lietuvoje. Velionis pri
gulėjo prie SS. Petro ir Povilo 
parapijos.

' La Crosse, Wis. — Keturi 
žmones žuvo kai ju eroplanas 
nukrito in miszka, apie trisde- 
szimts myliu nuo LaCrosse, 
Wisconsin. Eroplanas buvo 
mažas ir vieno žuvusiuju nuo
savybe. Žuvusieji szitoje ne
laimėje buvo: Richard S. Pee-

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiam* 
:: Reikalams ::

838 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

ple, trisdeszimts szesziu metu 
amžiaus advokatas ir jo žmo
na; Albert Kloer, trisdeszimts 
asztuoniu metu amžiaus ir jo 
žmona. Kaip ta nelaime atsiti
ko, policijantai sako kad jie 
dar nedažinojo.

36-toji Pennsylvanijos 
‘Lietuviu Diena’ Invyks 
Rugp. - Aug. 15,1950
Lakewood Park, Pa.
Saint Clair, Pa. — Neseniai 

in vyko “Lietuviu Dienos“ su
sirinkimas St. Clair miestelyje. 
Seimininkas Kun. Petras Povi
las Laumakis, gražiai priėmė 
sveszius, ir laikui bėgant, seke 
rinkimai. Sekantieji inejo L. D. 
valdybon:

Pirm. — Kun. Pijus K. Czes- 
na, Szv. Juozapo par. klebonas, 
Mahanoy City, Pa.

Raszt. — Kun Petras P. Lau
makis, Szv. Kazimiero par. kle
bonas, St. Clair, Pa.

Ižd. — Kun. Kazimieras J. 
Rakauskas, Szv. Juozapo par. 
vikaras, Mahanoy City, Pa.

Kapelionas — Kun. Dr. Kle
mensas A. Batutis, Szv. Petro 
ir Povilo par. klebonas, Tama
qua, Pa.

Spaudos Komisija — Kun. 
Juozas Neverauskas, Szv. Jur
gio par. vikaras, Shenandoah, 
Pa.

Lietuviu Dienos Valdyba 
pranesza kad 36-toji Pennsyl
vanijos Lietuviu Diena 'bus lai
koma Lake wood Parke, Pa., 
Utarninke Rugp. (August) 15.

Inžymus kalbėtojai pamar
gins Lietuviu Dienos progra
ma. Apie juos bus praneszta 
vėliau.

Lietuviu Dienos Valdyba 
taip pat paskelbia, jog szimet 
visas L. D. pelnas bus skiria
mas in tris dalis: Szv. Kazimie
ro Seserims, Newtown, Pa., 
Szv. Pranciszkaus Seserims, 
Pittsburgh, Pa., ir Seserims 
Jėzaus Nukryžiuotojo, Elm
hurst, Pa.

New York. — Žinios isz Lie
tuvos pranesza kad jau yra 
mires dainius, poetas A. Misz
kinis. Smulkesniu žinių dar ne
galima gauti nors žinome kad 
pereitais metais Dainius Misz
kinis buvo Komunistu ap- 
szauktas kaipo “liaudies prie- 
szas. “ Už tai galima tikėti kad 
ar vienu ar kitu badu jis buvo 
Komunistu nugalabintas. Dai
nius, Antanas Miszkinis buvo 
ginies 1905 metais, Juknenu 
kaime, Danga iii u valscziuje, 
Utenos apskrities. Szitams Lie
tuvos kamelyje yra gimęs ne
mažas skaiezius raszytoju ir 
mokslo žmonių. Iszejes augsz- 
tuosius mokslus, baigos Vytau
to Didžiojo Universitetą, Anta
nas Miszkinis mokytojavo vie
noje Kauno gimnazijoje. Jau
nas būdamas jau eme pasirody
ti kaipo poetas, dainius. 1928 
metais pasirodė jo pirmoji ei- 
leraszcziu knygele, pavadinta 
“Balta Paukszte.“ O paskui, 
1935 metais Sakalo Bendrove 
iszleido viena stipriausiu net 
tik Antano Miszkinio, bet ir 
visoje Lietuvos naujojoje lite
ratūroje veikalu: “Varnos 
Prie Plento.“ Vėliau jis iszlei
do kitas knygas ir kitus eile- 
raszczius

KAREIVIS
NUSISZOVE

COLUMBIA, S. C. — Dvide
szimts metu amžiaus kareivis, 
kurio meile graži mergina"ne
priėmė, nusižudė, kai jis ja pa- 
szove. Dvideszimts žmonių ma
te kai jis ta savo drauge pa- 
szove ir pats save nusižudė.

Jo vardas buvo Leonard We
ber isz Mandan, North Dakota, 
ir jo drauges vardas yra Barba
ra Chalk, dvideszimts vieno 
meto amžiaus. Ji dabar randa
si ligoninėje, kur daktarai sako 
kad ji pasveiks. Szuvis jai pa
taikė arti jos ausies.

Ji policijantam pasiaiszkino 
kad ji buvo su tuo kareiviu su
sidraugavus nuo Vasario 
(Feb.) menesio, bet ji nesutiko 
už jo iszteketi, ir jis už tai bai
siai supyko.

Ji losze tenisą vakare parke, 
kai jis tenai atėjo ir pareikala
vo su ja pasiszneketi. Kai ji 
prie jo priėjo jis ja nustvėrė ir 
pradėjo muszti. Kai ji stengiesi 
apsiginti, jis iszsitrauke revol
veri ir paleido viena szuvi in ja. 
Kai ji sukniubo ant žemes, jis 
sau paleido szuvi in kakta. 
Apie dvideszimts žmonių ma
te kai jis save nusiszove.

Policijantai sako, kad jis bu
vo palikes trumpa raszteli savo 
motinai, kuriame jis savo mo
tinai buvo pasakęs, kad jis sa
vo drauge nužudys ir paskui 
save nusižudys.

Bogota, Columbia. — Apie 
220 žmones likos užmuszti, 500 
sužeisti, per drūta žemes drebė
jimą. Apie penki kaimelei likos 
sunaikinti arti Venezuelos ru- 
bežiaus. Daug bledies padary-

NUSZOVE
SALIUNINKA

GERO VARDO JAU GELEŽINKELIU
NETEKOME

RYTUOSE
STRAIKOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

PENKI KLAUSIMAI
AMERIKAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

COLUMBIA, PA. — Saliu- 
ninkas, bartinderys buvo ant 
smert nuszautas, saliune, neto
li nuo Rowenna. Ji nuszove 
vienas pasigėrės kostumeris, 
kuris kelios valandos priesz tai 
buvo isz to saliuno iszmestas, 
už tai, kad jis tenai lerma buvo 
šukeles ir nemokėjo kaip apsi
eiti.

Bartinderys, trisdeszimts 
metu amžiaus Harry A. Floyd, 
isz Marietta, buvo nuszautas 
pie sietines duris, nuo trisde
szimts pėdu tolumo.

Iszmestas kostumeris, dvide
szimts devynių metu amžiaus 
Richard E. Tate, teipgi isz Ma
rietta, pats pasidavė policijai 
ir buvo suaresztuotas ir in ka
lėjimą patupdintas be jokios 
kaucijos. Jis policijantams tik 
tiek pasiaiszkino, kad “saliu- 
ninkas mane inžeide.“

Valstijos policijantas Sar- 
žentas Herman A. Ries sako 
kad Tate su savo drauge Chris
tine Heberling isz Mount Joy, 
tame saliune gere nuo szesziu 
iki septynių vakare, ir paskui 
susginezino ir susipesze. Jis da
vė jai per aki.

Bartinderys Floyd atėjo prie 
jųdviejų stalelio ir stengiesi j u 
numalszinti. Tate jam atkirto 
kad jis ir jam taip duos jeigu 
jis tik iszdrys iszeiti laukan su 
juo. Bartinderys Floyd juodu 
iszvare isz saliuno ir pasakė 
kad jiedu czia nebegrysztu. 
Tate su savo drauge sau nuva
žiavo.

Apie vienuolikta valanda ta 
vakara, kai bartinderys buvo 
už baro, pasigirdo szuvis lauke 
ir bartinderys sukniubo su 
kulka kaktoje.

Tada Tate inejo in saliuna su 
karabinu rankose. Jis priėjo 
prie vieno kastumeno, Samuel 
Nissley, padavė jam savo ka
rabiną ir penkis szuvius ir jam 
pasakė: “Asz ji nuszoviau. Pa
smauk policij autus. ”

KOREJA. — Nors visos ži
nios isz Korėjos iszrodo baisiai 
blogos, bet mums dar nėra jo
kio pavojaus ant karo lauko, ir 
nėra abejones kad mes ta kara 
laimėsime. Bet mes jau gero 
vardo netekome visuose Rytu 
krasztuose, už tai, žad mes ne- 
suspejome ir negalėjome vienu 
smugiu numalszinti ir sumuszti 
tuos Komunistus.

Amerikiecziu kareiviu buvo 
užmuszta ir sužeista, bet tai 
mažai ka reiszkia per toki ka
ra; dar daugiau tokiu nelaimiu 
bus, bet mes gerai žinome, kad 
tie Komunistai jokiu budu ne-! 
gales priesz mus pasistoti, kai 
musu jiegos ir musu armijos te
nai pribus.

Iszrodo, kad mes tenai pa
siuntėme klapcziuka nuveikti 
vyro darba. Bet mes dabar ma
tome kad tenai ne baikos ir da
bar mes jau su visomis savo jie- į 
komis pulsime tuos Komunis-' 
tus.

Bet, Tolimu ir Artimu Rytu 
krasztai labai nustebo kai mu-' 
su mažos armijos buvo taip su- 
musztos ir atstumtos tu Komu
nistu. Visi mislino, kad vienas 
smūgis isz Amerikos parbloksz 
visus tuos Komunistus.

Visi insivaizduoja Amerikos 
jiegas, tokias, kurios taip su
musze ir paklupdino. Japonus. 
Visi tie krasztai nežino ir ne-' 
supranta, kad Demokratijos 
krasztas nėra toks kaip kiti ka
riszki ir karingi krasztai, kad 
mums ima daug ilgiau prisi
rengti ir stoti in kara.

Jie dabar nežino ka mislinti 
apie Amerikos armijas. Jie tiek 
daug isz musu tikėjosi, o dabar 
mato, kad ir mes esame pri
veisti trauktis nuo to Komu
nistu užsipuolimo.

Nors mes gerai žinome, kad 
mes sumuszime tuos Komunis- I 
tus, bet, visu tu Rytu krasztu 
žmones dabar ima abejoti apie 
musu norą, ar apie musu jiegas. 
Mums dabar reikia visiems 
tiems krasztams parodyti savo 
kariszkas jiegas ir trumpu lai
ku duoti mirtina smūgi visiems 
tiems Komunistams ir parodyti 
visiems kitiems, kad mes esa
me nerangus in kara, bet, syki 
stojus, tai jau kitiems dantys 
byres!

1,00(1 KUNIGU 
SUIMTA

reiviai kurie dabar randasi ant 
to frunto, tenai ir pasiliks kai
po lavonai, pirm negu musu ta 
galinga kariszka jiega suspės 
tenai pribūti.

Amerikos kariszki eroplanai,
kos Septintas Laivynas apsupo kurie taip susprogdino Nacius 
Formosa Sala. Amerika teipgi ir paklupdino Japonus, dabar 
neprieme to Kinijos tautininku pūva ir rūdija ant žemes ir ne-

traukinius.
Mes per daug nežinome apie 
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ir pareikalavimus, bet mes ir va(j0 Chiang Kai-shek pasisiu- gali savo sparnus pakelti in pa- 
nepaisome. Mes tik tiek žinome Įinima pasiunsti savo armijas dangės ,už tai, kad tie mulkiai 
ir tiek sakome, kad kai viena in Korėja, Amerikai in talka. Vaszingtone ju sparnus pakir- 
kuri kompanija ar unija supa
ralyžiuoja visas kitas kompa-t 
nijas, ar tai butu anglių mai-| 
nose ar ant geležinkeliu, tai ta 
kompanija ar ta unija neteisin
gai pasielgia, nežiūrint kaip 
teisingi butu jos pareikalavi
mai. Nėra tokios kompanijos . I 
ar tokios darbininku unijos, 
kuri butu virsž visu Amerikos 
piliecziu labo ir gero.

Dabar, Armijos Sztabas ve
da tuos “Rock Island” geležin
kelius.

Nors mes užtariame darbi
ninkus ir norime kad jie gautu sunku czįa įnsikiszti ir So- 
teisinga atlyginimą už savo 
darba, bet mes negalime juos 
užtarti, kai jie drysta visai mu
su valdžiai ir visai musu krasz
to tvarkai pasiprieszinti.

Nėra tokios darbininku uni
jos kuri butu didesne ar svar
besne už musu valdžia, ir nėra 
tokiu bet kurios unijos reikalu, 
kurie butu svarbesni už musu 
kraszto laba ir gerove.

Mes nepaisome apie ka jie 
dabar straikuoja, bet ju klausi-Į 
mas yra tarp ju ir kompanijos, 
ir mums visa tai nerupi. Kas 
mums rupi, yra tai, kad kai 
mes užsimokame už tikieta kur 
važiuoti, mes norime tenai nu
važiuoti, nepaisindami ar kom
panijos atstovai ar unijos va
dai mus ten nuvesz.

Musu darbininku uniju va
dai labai daug kalba apie lais
ve sziame kraszte, bet jie pa- 
mirszta kad ir tie kurie nedir
ba, bet važiuoja turi tokia pat 
laisve. Kai darbininkas ima in- 
sakyti savo bosui, savo savi
ninkui, fabrikantui kaip savo 
fabriką vesti, tai jau nėra lais
ves, bet jau darbininku Tota- 
lirazimas, Faszizmas, ar Bosa- 
vimas! O kai kiauszinis ims 
viszta mokinti, tai jau laikas 
apsidairyti, apsirokuoti ir pa
žiūrėti kur mes stovime ir kur 
mes einame!

Jeigu asz darbininką pasi- 
samdau man kuri darba atlikti, 
asz jam, o ne jis man insako 
kaip tas darbas bus atliktas.

to jau keli metai atgal.
Mes gerai žinome, kad Ame-

Eina gandai, kad Kinijos 
Komunistai yra jau pasirenge 
pultis ant Formosa salos, ne- rika dabar turi labai kreitu 
paisant 
Laivyno.

Amerikos Septinto “Jet“ kariszku eroplanu. Bet 
per Korėjos miglas, tokie greiti 

Kremlinas gal neiszdrystu eroplanai, puldami isz 45,000 
pultis ant Graikijos, kur mes 
jau esame davė savo žodi kad 
mes su ginklais ir su savo ar
mijomis Rusijai kelia pastosi-' 
me. Bet Sovietai dabar gali 
pultis ant Yugoslavijos.

Irane neramu, to kraszto vi
daus reikalai nepastovus, ir 
valdžia neaiszki. Amerikai bu-

vietams kelia pakirsti. Bet ir 
Yugoslavijoje ir Irane Rusija 
žino kad jos armijos susitiktu 
su Amerikos kariuomenėmis ir 
su Amerikos ginklais.

Visa Korėjos ir Europos 
j krasztu padėtis dabar kybo 
ant Amerikos kariszkos jiegos, 
o ateitis, ar taikinga ar karisz- 

j ka randasi Kremlino nuspren
dime. Kremlinas dabar gali nu
tūpti ir nutilti, ar visa svietą 
kraujuose paskandinti.

GINKLAI 
PHILIPPINIECZIAMS

MANILA. — Philippinu Ap
saugos Sztabas pranesza kad 
jau laukiama del daug karisz
ku ginklu isz Amerikos.

Vaszingtonas yra paskyręs 
dvideszimts septynis milijonus 
doleriu ginklams del Philippi
nu, Koriecziu ir Kiniecziu.

Ginklai kurie yra dabar Phi- 
lippiniecziams siuneziami yra 
karabinai, szarvuotos tankos, 
artilerijos maszinos ir karabi
nai, kariszki automobiliai ir 
mažos armotos.

pėdu augszczio tokiu smarku
mu ant prieszo, negali ilgai gy
vuoti tokios miglose. Czia kaip 
tik reiketu tu taip pavadintu 
isz mados iszejusiu kariszku 
eroplanu, su kuriais mes Hitle
rį ir Japcna paklupdeme. Bet 
tokie musu eroplanai yra už 
pusdyke parduoti ar ant ‘dum- 
po’ iszmesti.

Vaszingtone tiek daug buvo 
kalbama apie nauja, sziu dienu 
kariszka ranka padangėse, tiek 
daug buvo niekinama Laivyno 
Jiegos. O dabar kaip tik Lai
vynas palaiko visas musu ka- 
riszkas jiegas toje Korėjoje.

Lakūnai, kurie skrido priesz 
Nacius ir Japonus yra dabar 
pasirenge skristi ir priesz tos 
Korėjos razbaininkus, bet jie 
czia ras sunkesni ir pavojin
gesni darba negu priesz galin
ga Vokietija ar Japonija nes da 
bar nėra jokios tvarkos, nėra 
gana eroplanu, nėra gana gink
lu, už tai, kad tie ginklai ir ero
planai buvo už dyka atiduoti 
kitiems ar sunaikinti!

SZOVE IN ANG
LIJOS EROPLANA

ži-VENGRIJA. — Ateina 
nios isz Vatikano, isz Szvento 
Tėvo Sosto, kad per viena nak- 
ti Komunistine Vengrijos poli
cija, areziau prie Jugoslavijos 
sienos esa-neziame rajone suėmė 
apie tūkstanti Kunigu, vyru ir 
vienuoliu.

Pabėgėliai isz Vengrijos sa
ko, kad tai buvo vienas isz di
džiausiu smugiu Vengrijos Ka
talikams, nuo to laiko kada 
Kardinolas Mindszenty buvo 
suimtas ir suaresztuotas.

Birželio (June) devinta die
na Komunistine policija insi- 
lauže in klebonijas ir vienuoly
nus. Jie iszlauže duris ir Isz- 
dauže langus. Tie, kurie buvo 
suimti ir suaresztuoti, gavo tik 
pusvalandi pasiruoszti ir jiems 
buvo pavėlinta su savimi nesz- 
tis tik deszimts svaru, daigtu, 
maisto ar drabužiu.

* Jeigu motere nenori kal
bėti, tai yra ženklu, jog ji serga.

BRANGIOS KLAI
DOS KORĖJOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ATOMINES BOMBOS 
KLAUSIMAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

siunsti in Korėja ar pradėti ki
ta frunta Europoje. Kai dabar 
Amerika rengiasi kita tokia 
atomine bomba paleisti del 
tardymo ir isztyrimo mariu dy- 
kumuose, argi nebutu daug 
protingiau ir naudingiau ta 
bomba paleisti ant tu Komunis
tu ir taip sutaupinti tukstan- 
czius Amerikiecziu kareiviu 
gyvas ežiu?

s
Ir mums iszrodo kad tokis 

protavimas yra visiszkai pro
tingas. Jeigu mes jau stojame 
in kara su tais Korėjos Komu
nistais, tai mes turime pavar- 
tuoti geriausius savo ginklus, 
“o geriausias ginklas musu 
rankose sziandien yra ta ato
mine sprogstanti bomba!“

— Vyras veda moteria prie 
altoriaus tik viena diena, bet 
po szliubui motere vyra veda 
už nosies per visa gyvastį.

HONG KONG, KINIJA. — 
Du kariszki eroplanai, kuriu 
lakūnai negalėjo pažinti, szove 
in Anglijos prekybini eroplana 
virsz Swatow uosta. Ant to 
eroplano buvo szeszi keleiviai, 
kurie važiavo in Taipei, For
mosa. Nei vienas isz j u nebuvo 
sužeistas.

Eroplano pirmasis karinin
kas, I. Harvey, buvęs Anglijos 
Lakunu Sztabo virszininkas 
sako kad tiedu eroplanai kelis

- sykius apsuko aplink jo preky
bini eroplana ir paskui paleido 
savo szuvius. Tiedu eroplanai 
turėjo baltas ir 'mėlynas spal
vas, bet jis sako jis negalėjo 
dažinoti kuriam krasztui jie 
priguli.

savo kariszkus eroplanussus 
pasilaikė, naujus pasistatė ir 
savo draugams daug savo se
nesniu kariszku eroplanu pa
siuntė. O mes tuo paežiu sykiu 
naikiname, deginome ir su
sprogdinome savo kariszkus 
eroplanus.

Dabar, kai mums reikia daug 
eroplanu veszti musu kareivius 
in Korėjos karo frunta, mes 
randame kad musu rankos 
tuszczios. O kai nėra gana ka
riszku eroplanu, tai musu ka-
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