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T rys Vieszpatystes Mitingas
Isz Amerikos
NORI KAD

PRAGYVENIMAS 
BUTU ATPIGINTAS
‘ WASHINGTON, D. O. — 

Prezidentas Trumanas dabar 
isz Kongreso reikalauja kad 
pragyvenimo brangumas butu 
dabar toks, koks jis buvo per 
nai. Jis szita inneszima duoda 
Kongresui. Jis sako jeigu vi
si Republikonai tiek daug szne 
ka apie visko atpiginimą kai 
ju žmogus taps Amerikos Pre
zidentu, tai tegu jie dabar pra
deda viską atpiginti.

Kongresas jau ir taip labai 
pyksta ant Trumano, o dabar 
tai jie stacziai siauczia.

Buvęs Suvaržinimu Sztabo 
pirmininkas Paul Porter, pri
tardamas Trumanui inteike 
Kongresui septynis punktus 
atpiginimo, kurios Kongreso 
Bankos komitetas buvo suda
ręs. Isz viso buvo asztuoni 
punktai.

Visi tie punktai tik vieno 
dalyko reikalauja: Kad viskas 
vėl butu valdžios suvaržinta, 
kad valdžia nustatytu kiek ve
lia už ka imti, už kiek parduoti 
ir kiek algos galima reikalauti 
kaip buvo per kara daroma. 
Paul Porter sako, kad reika
lingiausia dabar, be jokio ati
dėliojimo, nustatyti mėsos kai
nas ar branguma. Jis sa
ko kad teipgi reikia tuoj aus 
nustatyti kainas plieno, drabu
žiu, pieno ir kitu žmonėms rei
kalingiausiu daigtu.

Republikonu administraci
ja ir Kongresas jau isz anksto 
visus tokius inneszimus iszme- 
te ir sako kad nieko panaszaus 
nepriims.

Paul Porter sako kad jis ne
sitiki kad tokie suvaržymai 
greitai viską atpigintu, bet

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KUNIGUŽIS

NUSZOVE VAGI

PHILADELPHIA, PA. — 
Kai apie dvideszimts penki pa- 
rapijiecziai laike mitinga sale-| 
j e, Kunigužis Theodore Bul 
Įdek, Baptistu bažnytužes kle-į 
bonas užtiko vagi savo ofise. | 
Vagis buvo pasivogęs apie 
penkios deszimts doleriu isz 
ofiso. Kunigužis nusistvere už 
revolverio ir paleido penkis 
szuvius in ta vagi, kuris krito 
ant vietos negyvas. Policija 
pribuvo ir pranesze kad nu- 
szautas vagis buvo Robert 
Winters, dvideszimts penkių 
metu amžiaus vyrukas. Kuni- 
gužios bažnytuže randasi in 
North Philadelphija ir vadina
si “Naujos Tabernakulio 
Szviesos Baptistu Bažnytuže.“

IMS 25 METU 
AMŽIAUS VYRUKUS 

pirmiausia!
Daugiausia Bus 19 Ir 
21 Meto Amžiaus Vy

ruku Kiek Vėliau
WASHINGTON, D. C. —

Lewis B. Hershey, virszinin- 
kas ir prižiūrėtojas visos tos 
tvarkos imti vyrukus in vaiska 
sako kad pirmueziausia bus 
imami vyrukai nuo dvide
szimts dvieju, skaitant žemyn. 
Paskui bus imami jaunesnieji.

Dauguma tu jaunu kareiviu 
bus isz jaunesniuju, nuo devy
niolikos iki dvideszimts vieno 
meto, nes vyresnieji iszsisuks 
ar tai del mokslo, darbo, luomo, 
ženystvos ar kitokios priežas
ties.

Tie kurie baigia ar baigs 
augsztesniasias mokyklas, 
“High Schools,” ne taip leng
vai gales iszsisukti.

Dar nežinia kiek vyruku bus 
imama isz pradžios nes armi
jos sztabas nesako kiek karei
viu dabar reikia. Kai tik armi-
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NUDURE SAVO
VYRA

AMERIKIECZIAI 
KERSZINA 

SOVIETAMS

BERLYNAS, VOKIETIJA. 
—Amerikos Kariszkas Sztabas 
iszleido griežta insakyma, ku
ris uždraudžia Sovietams va
žiuoti ar tavara vežti per vie
tas kur Anglai ar Amerikie- 
cziai valdo.

Szitas insakymas buvo isz- 
leistas kai tik Generolas Lu
cius D. Clay pargryžo isz Wa- 
shingtono, kur jis buvo nuva
žiavęs pasitarti apie Berlyno 
ir Sovietu klausima. Szitas 
instatymas sustabdo visa su
sisiekimą per Bizonija, teipgi 
sustabdo visus traukinius ku
rie važiuotu isz Vokietijos in 
Rusija ar isz Rusijos in kitus 
vakariniu tautu krasztus. Dar 
vis galima atvežti maista ir ta- 
vora in ir isz Bizonijos, bet ne
valia nieko vežti skersai Bizo
nija.

Szitas insakymas dar nieko 
neuždraudžia kaslink troku ir 
automobiliu, bet už keliu die
nu ir ite gali būti sustabdyti. 
Uždraudimas vežti tavora ge
ležinkeliais masai ka reiszkia 
Ruskiams, bet visgi tai pa- 
reiszkimas kad ne vien tik So
vietai gali tokius uždraudi
mus iszleisti ir invykdinti, ir 
isz kitos puses tai parodinimas

CHICAGO, ILL. — Ponia 
Jacqueline Wiser, asztuonioli- 
kos metu amžiaus moteriszke 
ir keturiu menesiu amžiaus sū
nelio motina, apsiverkė Chica- 
gos teismo kambaruose kai isz- 
girdo savo pa>merkima. Ji 
buvo apkaltinta ir pasmerkta 
už nužudinima savo vyro. Ji 
savo vyra buvo nudurius.

kad Amerikiecziai ne tik gali 
dyti.

Sovietai dar kitoje vietoje 
bet ir drysta savo dantis paro- 
gavo per snuki kai Berlyno 
Policijos komisijonierius Dak
taras Edward Friedensburg 
paskelbė kad Komunistu pa
skirtas Paul R. Markgraf, po- 
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FABRIKAS
SUSPROGO

LUDWIGSHAFEN, VOK. 
— Baisus susprogimas sunai
kino I. G. Farben fabrikus 
Ludwigshafen mieste. Apie 
asztuoni szimtai žmonių žuvo 
ir daugiau negu du tukstan- 
cziai buvo sužeisti. Gaisras ap
supo visa miestą ir baisiai de 
ge per asztuonias valandas po 
susprogimo. Liepsnos nuo 
gaisro buvo per keletą myliu 
matyti.

Policija ir vaiskas skubinosi 
in pagelba. Amerikiecziai grei
tai pribuvo in Francuzu val
doma puse, kur tas susprogi
mas atsitiko.

Daug darbininku buvo už
griūti, bet nebuvo galima prie 
j u prieiti ir juos iszgelbeti, nes 
gaisras buvo toks baisus.

Szita nelaime buvo didžiau
sia nuo karo pabaigos. Czia, 
szituose fabrikuose dirbdavo 
apie dvideszimts du tukstan- 
cziai darbininku. Susprogimas 
atsitiko in vienh fabriką kur 
yra gaminama “Nitrate,“ ku
ris yra variuojamas del sprogs- 
taneziu bombų. Jis labai grei
tai užsidegė ir susprogsta. Da
bar po karo szitas fabrikas ga
mino ta sprogstanezia medžia
ga del kvarbos ir del visokiu 
gyduolu, vaistu. Bet eina gan
dai kad Francuzai jau buvo 
pradeje gaminti ta tavora ir 
del labai sprogstaneziu kulku 
ir bombų.

Amerikiecziai kareiviai grei
tai nusiskubino skersai tilta 
kuris yra tarp Mannheim ir 
Ludwigshafen ir stengėsi pa
gelbėti. Jie su trokais ir net su
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Trumanas
Nori Viską 

Atpiginti
Daug Benamiu Stengiasi At- 
važiuoti In Amerika Ir Pavar-
tuoja Palszyvus Metrikus; Ūki
ninkai Ir Studentai Kurie Eina

•s

Mokslus Kolegijose Ne Bus 
Imami In Vaiska

LONDON, ANGLIJA. — Atsakomin- 
gas dipliomatas pranesza kad Amerika, Frau - 
euzija ir Anglija yra pasirengusios Rusijai 
inteikti visus savo pareikalavimus, ant ku
riu Rusija turi sutikti, jeigu Rusija nori 
kad butu koki pasitarimai ar mitingai tarp 
tu keturiu tautu. Bet kokie tie pareika
lavimai yra, nei vienos valdžios atstovai 
nepasako.

Amerikos atstovai sako kad czia ne 
vien tik Berlyno, bet visos Europos klau
simas, nes kaip Berlyno klausimas bus isz- 
risztas, taip ir visos Europos klausimas bus

SZPIEGAI VIENS į 
KITA KALTINA j

Mergina Intarineja 
Daug Augsztu Valdi

ninku įf
WASHINGTON, D. O. — 

Elizabeth Terrill Bentley ana, 
vakara prisipažino kad ji szni- 
pinejo del Sovietu Rusijos 
Amerikoje.. Ji intaria Laugh
lin Currie, kuris buvo ant Pre
zidento Roosevelto sztabo, kad 
jis iszdave daug slaptu dalyku 
Sovietams. Kai Amerikos slap
ta policija jau buvo susekus 
Ruskiu, Sovietu slaptas žinias, 
tai szitas žmogus Sovietams

Gyvas Auksas

Pjūtis ir vėl buvo labai ge
ra Amerikoje. Iszrodo kad 
net Pats Dievas laimina 
Amerikieczius. Czia visi tie 
freit-kariai yra pripildyti 
su auksiniais, geltuonais 
kviecziais. Szitas paveiks

las buvo nutrauktas in Kan
sas City, kur tukstaneziai 
freit-kariui yra suvaryta ir 
pripildyta. Tie murai su 
tais stulpais tai yra Sante 
Fe svirnas, kur telpa dau
giau negu deszimts milijonu

buszeliu kviecziu.
Jeigu ir kitose vietose bus 

tokia pjūtis, tai Amerika tu
rės daug daugiau maisto ne
gu jai reikia ir gales daugiau 
pasiunsti in Europa.

iszrisztas.
Valdžios sztabas nieko nesako apie tuos 

pareikalavimus, bet galima spėti kad Ame
rikos ir Anglijos atstovai pareikalaus kad 
Rusija turi isz anksto suprasti kad nei Ang
lija nepasitrauka isz Berlyno, ir kad jokiu 
pasitarimu kaslink Berlyno nebus tol, kol 
Rusija stengsis visus per prievarta pri
versti daryti kaip Kremlinas insako. 
Antras pareikalavimas, kuri visos kitos tau
tos pastatys Rusijai tai be jokios abejo
nes, bus kad Rusija turi liautis stabdžius 
maisto invežima in Berlyną.

Per szitoki susirinkimą ar pasitarima dar 
ir keli kiti svarbus klausimai iszkils:

Graikijos klausimas; kur dar vis Komu
nistai, sukilėliai su Kremlino parama ka
riauja priesz teisetina Graikijos valdžia.

Permaina turės būti padaryta in Mon
treux Seimo nutarimą kaslink Dardanelles 
Salų, kur Rusija nori priversti Turkus pa-
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pranesze.
Labai gražios iszvaizdos Pa

nele Bentley, kuri save vadina
si ir laikosi kaipo raktas visam 
tam Washingtono ir Moskvos 
klausimui iszriszimas, sako 
kad apie tris deszimts du vals
tybiniai Amerikos darbininkai 
yra parsidavė Rusijai, ir isz- 
duodu visas žinias Kremlinui.

Ji intaria Harry D. White, 
kuris buvo Iždo Sekretoriaus 
pagelbininkas. Ji sako kad jis 
padėjo jai gauti daug slaptin
gu žinių apie Amerikos apsi
ginklavimą.*

Nei Amerikos Ambasadorius 
nei Rusijos atstovas nieko ne- 
sako apie tuos apreiszkimus ar 
intarinejimus.

Szita panele sako kad jai 
taip insipyko Ruskiai ir Sovie
tu gyvenimas, kad ji nutarė vi
sa tai praneszti Amerikos val
džiai.

Kongresmonas John McDo
well, Republikonas Kongres
monas isz Pennsylvanijos, pa
stebėjo kad Rusijos atstovai 
Amerikoje labai gražiai gyve
na. Jis sako kad szitie žmones 
sakosi kad jie priguli prie pro
letaru, prastu žmonių, o gyve-
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ir laivyne.

Nors darbininkai beveik vi
sados pavydi biznieriams, bet 
biznis dabar beveik visur pras
tas. ' Daug sztoru jau užsidaro 
duris, taip kaip mes raszeme 
ana pavasari.

Nusistatymas imti jaunus 
vyrukus in vaiska taikos lai
ku labai giliai atsilieps ant 
musu gyvenimo Amerikoje. 
Czia nėra koks laikinis dalykas 
tik Ruskius iszgazdinti. Czia 
jau nauja gadyne Amerikoje ir 
ilgai su mumis pasiliks.

Amerikiecziai turi visokius 
įntaisus kad sutaupinus laika, 
bet jie mažiausia laiko turi; jie 
visados užimti, visados bėga, 
skubinasi, niekados ant vietos 
nepasedi.

Seagrams sznapso bravoras 
savo raporte paskelbė, kad ta 
kompanija per devynis mene
sius uždirbo $42,832,013 pelno!

Kongresas paskirs daug di
desnes algas tiems kurie dabar 
dirba valdžiai ar valstijai. Jau 
dabar visi supranta kad reikia 
daug daugiau mokėti tiems 
žmonėms kurie gali ir moka sa
vo darbus tinkamai atlikti. Iki 
sziol, tik milijonieriai galėjo 
užimti vietas ir darbus nes al
gos buvo tokios prastos kad 
nebuvo galima isz tu algų pra
gyventi. Jeigu kokio ten fab
riko prezidentas gali gauti du 
szimtu ar tris szimtus tukstan- 
cziu in metus, tai kam viso mu
su kraszto prezidentas turi 
gauti tik septynios deszimts 
tukstancziu in metus. Tiek pi
nigu iszrodo labai daug, bet 
jeigu mes tik dirstelsime kiek 
jam kasztuoja pragyventi, mes 
pamatysime kad jis jokiu budu 
negali su tiek algos pragyven
ti. Jis turi keletą desietku 
tukstancziu isz savo kiszeniaus 
iszsikrapsztyti.

Biznis Su Stalinu

ir
su-
už

Kai musu.dipliomatai, poli
tikieriai ir mokslincziai galuti
nai atskyrė Tikėjimą nuo tarp
tautiniu klausimu jie sudarė 
didesni pavoju visam svietui 
negu Komunistai ir Komuniz
mas. Kaip galima intiketi in 
žmogaus ar tautos garbes žodi, 
jeigu tas žmogus ar ta tauta 
Dievo nepripažinsta. Taikos 
sutartis su tokia tauta visai 
nieko nereiszkia.

Daug Lietuviu ūkininku bu
vo iszgabenta isz Mažeikų in 
Karalija, užtai kad jie neatli- 
kos savo prievolių, taip ypacz 
pyliavų.

Nors dabar jau ir taip beveik 
visi kurie nori dirbti turi dar
bus, bet su ateinancziais metais 
reikes daugiau darbininku: 
Eroplanu fabrikai jau dabar 
praszo apie du szimtu tukstan
cziu (200,000) daugiau darbi
ninku; tie kurie ’stato laivus 
nori apie dvideszimts penkis 
tukstancžius (25,000) daugiau 
darbininku; Armija, Laivynas 
ir Lakūnai reikalauja penkis 
szimtus keturios deszimts pen
kis tukstanczius (545,000) dar
bininku. Dabar apie szeszios 
deszimts vienas milijonas (61,- 
000,000) žmonių dirba Ameri
koje, bet ateinancziais metais 
reikes apie szeszios deszimts 
du milijonu ir penkis szimtus 
ir deszimts tukstancziu (62,- 
510,000) darbininku.

Žandarai veždavo ir veža 
moteris, atskiria jas nuo vai
ku. Veža del mažiausios prie
žasties, ar visai be jokios prie
žasties. Paklausdavo tik, kur 
vyras, neatsakydavai kaip rei
kia, ir veždavo. Geriausia buvo 
sakyti, kad vyras užsieny ir 
dar jei parodydavai laiszka isz 
užsienio, geriausia isz Ameri
kos. Jei sakydavai kad nežinai, 
tuojaus intardavo, kad vyras 
miszke pas partizanus.

Virszininkai yra visi Rusai, 
arba vietiniai arba atgabenti. 
Labai žiaurus.

Ūkininkai apkrauti dideliais 
mokeseziais-pyliavimais, ku
riu negali iszteseti. Ūkiai ati
mami, atiduodami naujaku
riams arba pavercziami sov- 
chozazis. Sanvininkai turi pa
tys dirbti ūkyje. Ūkininkai tu
ri duoti naujakuriams viską, 
net drabužius.

Vaikai yra mokinami Stali
no konstitucijos nuo pirmos 
klases.

Tikėjimo visai nemokinami 
mokyklose.

Dabar iszkyla klausimas isz 
kur tiek daug darbininku atsi
ras. Fabrikantai sako kad vis 
daugiau ir daugiau moterų bus 
imama in visokius darbusj 
kaip buvo daroma per kara. Ir 
senesnieji žmones, kurie dabar 
buvo atstatyti, bus vėl imami 
in darbus.

Bažnyczios pilnos mokiniu 
Nedeliomis.

Vilniuje laike daugiausia 
Vokiecziu belaisviu.

Bus sunku, beveik negalima 
pasisamdyti tarnaite ar gaspa- 
dine, nes visos merginos ir mo
terėles bus viliojamos in fabri
kus, kur jos daug daugiau už
sidirbs ir trumpesnes valandas 
dirbs negu szeimyniszkuose 
darbuose.

Lietuvoje pilna Žydu, kurie 
nemoka kaip kalbėti Lietuvisz- 
kai. Ju rankose beveik visos 
krautuves.

Jonas Czernius, kuris buvo 
Lietuvos Ministeris tik de
szimts metu atgal, ir kuris vi
sa Lietuvos armija valde 
prižiūrėjo, su savo žmona ir 
numi pabėgo isz Lietuvos,
tai, kad jis labai gerai pažino 
Stalina ir Sovietus.

Jis dabar dirba in Newark, , 
N. J., už $32.07 ant sanvaites 
sakosi kad jis, linksmas ir pa
tenkintas, kad czia Amerikoje 
geriau būti paprastu darbo 
žmogeliu negu būti ponu ir val
dininku po Stalinu. Jis sako 
kad jis vereziau uždirbtu Ame
rikoje trisdeszimts doleriu ant 
sanvaites ir butu paprastas 
darbininkas negu kad butu 
valdininkas už tos plieno sie
nos.

“Mano krasztas, Lietuva, 
jau pražuvus!” Sako Ponas 
Czernius. “Sovietu Rusija už
grobė mano kraszta 1940 me
tuose:”

Jis yra gyvu kailiu pergy- 
venes Lietuvos juodžiausias 
dienas. Komunistai, Sovietai ji 
ir jo szeimyna gainiojo kaip 
kokius žvėris. Jo duktė pasi
mirė Naciu nelaisvėje isz bado. 
Jo brolis buvo iszvežtas in Si- 
birija, isz kur nėra kelio at
gal.

Jis asko kad, patyręs Rusi
jos rojaus, jis yra dėkingas ap
sigyventi Amerikoje ir dabar 
stengsis tapti paprastu Ameri
kos piliecziu. Jis sako, kad jis 
labai gerai pažinsta Rusijos 
diktatoryste ir yra paragavęs 
to Komunistu rojaus.

Jis toliau sako kad beveik 
visi Lietuviai gerai pažinsta 
Amerika ir Amerikieczius, nes 
net visas treczdalis Lietuviu 
gyvena Amerikoje.

Jis Europoje mate kaip 
Amerikiecziai maitino visus 
Europieczius ir tada suprato 
kokie geri, mielaszirdingi ir 
galingi yra tie Amerikiecziai.

Jam visai nesarmata dabar 
paprasto darbininko darba 
dirbti laisves szalyje. Jis sako 
kad jam czia geriau būti pa
prastu žmogeliu, negu mokintu 
valdininku ten kur Stalinas 
vieszpatauja.

Jis yra mokslinczius, moka 
Vokiecziu, Francuzu, Lenku, 
Lietuviu ir Anglu kalbas, yra 
matematikos mokslinczius, bet 
yra užganėdintas czia Ameri
koje liktis paprastu darbinin
ku, bile tik jis laisvas gales bū
ti.

Jo brolis Mykolas buvo lei
tenantas armijoje, jis buvo isz- 
tremtas in Sibirija. Czernius 
sako kad Naciai buvo žiaurus, 
bet Sovietai yra gyvi žvėrys.

Kai Naciai, Vokieczai užka
riavo Lietuva, tai beveik visi 
Lietuviai sudarė požeminius 
kariszkus burius ir kariavo 
slaptai priesz Vokieczius. Jis 
pats buvo Vokiecziu sugautas 
ir iszvežtas in Vokietija. Bet 
jam pasiseko iszlikti gyvam. 
Jo brolis buvo iszvežtas in Si
birija ir jau atliktas kriukis. 
Sibirije nebe yra vilties.

t J is dabar, apsigyvenęs Ame
rikoje, sako: “Kuškiai, Sovie
tai gali laikytis visus mano 
garbes ženklus, mano medali- 
kus ir visus laipsnius ir diplio- 
mus. Man Amerikoje daug ge
riau dirbti paprasta darba ne
gu Stalinui cziebatus laižyti ir 
fenais kaipo padupezninkas 
valdyti ir pats tarnauti.”

Tokiu žmonių po tukstan
czius galima rasti. Žmogus ku
ris yra paragavęs to Rusijos 
Rojaus, visai nei szneketi ne
nori apie Komunizmi ar apie 
Rusija. Tik tie musu kvailiu
kai, durniai, kurie czia, kaip 
pas Dieva už pecziaus tupi, 
taip drąsiai gieda ta Stalino li
tanija.

Musu Komunistėliams ir 
tiems raudonskuriams geriau
sias priparodinimas ir atsikir
timas yra tai: Paklauskite kiek 
Amerikiecziu pabėgo isz Ame
rikos ir slaptai nuvyko in Ru
sija. O mes visiems tiem rau
donskuriams, durneliams, gali-7 7 O

me szimtus tukstancziu pripa
rodyti ir vardais paminėti, ku
rie pabėgo isz to rojaus ir at
važiavo in ta taip pravardžio- 
jama “prakeiktu kapitalistu 
kraszta” Amerika. Jeigu jau 
žmones isz rojaus neszasi, tai 
jau ar tiems žmonėms proto 
trūksta ar tam rojui rojaus 
trūksta. O tie žmones kurie 
czia atvyksta isz to rojaus yra 
protingi. Tai mums tik viena 
lieka iszvesti ir pasakyti, kac 
tam rojui rojaus trūkta.

Netoli Bostono randasi drau
gyste kuri mielu noru apmokės 
pirmos klases szipkorte, isz 
pirks viza, pasporta kiekvie 
nam Komunistėliui kuris nor 
važiuoti in Rusija. Bet ta szip
korte gilioja vien tik nuva 
žinoti! Tokiam Komunistėliui 
negali nei rūpėti parvažiavi
mas, nes jis važiuos in rojų. O 
isz tikro rojaus niekas jau nie
kados nebenoretu gryžti ar 
iszvažiuoti. Pats Dievas turė
jo Adoma ir J ieva isz rojaus 
iszvaryti. Dabar iszrodo kac. 
Stalinas ta Dievo darba atlie
ka savo padupezninkams, ku
rie isz to rojaus neszasi kaip 
velnias isz davatkėlių susirin
kimo.
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ma.
“Jeigu musu Sesutes pasi

trauktu, tai kelias mokyklas 
reiketu tuojaus uždaryti, nes 
nėra gana svietiszkiu mokyto
ju.”

“Kai dabar, naujai invest! 
instatymai uždraudžia sesu
tėms neszioti savo ordino, 
kliosztoriszkus drabužius, tai 
Sesutes prisilaikys to instaty- 
mo ir eis mokinti apsirengusios 
taip kaip svietiszkes mokyto
jos.”

Czia tai ne pirmutinis atsiti
kimas kur Protestonai Kuni
gužiai deda visas pastangas 
pravaryti kunigus ir sesutes 
isz mokyklų. Bus labai žingei- 
du pamatyti kas czia dabar 
bus, ir ar kiti vyskupai ka pa- 
naszaus nutars ir kitose vieto
se, kur sesutėms ir kunigams 
nevalia mokinti.

negu 
invede 
szimtu

randasi apie
Raudonos 

Ginklai 
inrengti

MINISZKOS NE- 
SZIUOS SVIETISZ-
KIAIS DRABUŽIAIS

BENAMAI VAR
IUOJA PALSZYVAS

POPIERAS

WASHINGTON, D. C. —
Robert J. Cavanaugh, kuris 
yra virszininkas to sztabo, ir 
prižiūri visu ateiviu popieras 
ir metrikus, sako kad daug Be
namiu, ateiviu isz Europos da
bar stengiasi atvažiuoti in 
Amerka ir pavartuoja palszy- 
vus metrikus. Yra tokiu suk- 
cziu kurie pagamina palszyvus 
metrikų žmonėms už kelis do
lerius.

Jis sako, kad musu sztabas 
neturi gana, darbininku visus 
tuos rasztus gerai ir tinkamai 
peržiureti ir metrikus patik
rinti. Daugiausia tokiu žmo-

Farmeriai, ūkininkai, tie ku
rie dirba ant farmos ar ukiu 
nebus imami in vaiska, studen
tai kurie dabar eina mokslus 
kolegijose ar universitetuose 
nebus imami in vaiska.

Mažeikuose 
trys tukstaneziai 
Policijos, kareiviu, 
prasti. Skubinasi
aerodromus, eroplanams vietas 
ypacz prie Szauliu. Darbinin
kai daugumoje yra Mongolai, 
kurie yra geri žmones.

------------------5-------------------- .
Visi laukia karo ir tikisi kad 

karas bus. Net ir Sovietai ka
reiviai insidrasine su keliais 
sznapso stikleliais, sako kad 
jie tik laukia karo, ir visi ran
kas greitai iszkels ir pasiduos.

‘ Kongresas stengsis inneszti 
pareikalavima ir instatyma 
kad daktarai butu imami in 
vaiska, nes jau ir dabar trum
pa ir trūksta daktaru armijoje

Rygoje pardavinėjami rank- 
szuoscziai, abrusai, su raidėmis 
UNRRA.

BISMARCK, N. DAK. — 
Katalikiszkos miniszkos, sesu
tes dabar gali rengtis, kaip pa
saulietes merginos ir moterys 
rengiasi, jeigu tas bus reika
laujama isz valdžios.

Per pastaruosius balsavimus 
buvo nubalsuota, kad visi mo
kytojai ir visos mokytojos, ku
rie mokina vaikus in vieszasias 
mokyklas, “Public Schools’’ 
rengtųsi kaip paprasti svietisz- 
kiai.

Szitaip buvo nubalsuota, už 
tai, kad jie norėjo sesutes, mi-

niszkas pravaryti isz vieszuju 
mokyklų, kur apie septynios 
deszimts j u mokina.

Protestonu Kunigužiai dau
giausia darbavosi kad tokis in- 
statymas butu investas ir kad 
sesutes butu iszmestos. Insta- 
tymas buvo priimtas ir inves 
tas Birželio (June) dvide- 
szimts devinta diena.

Jo Ekcelencija, Vyskupas 
Vincent J. Ryan isz Bismarck 
ir Vyskupas Leo Dworschak 
isz Fargo, pranesza kad sesu
tėms bus valia eiti ir mokyti 
tose mokyklose, ir jos gali ap
sirengti kaip svietiszkes.

Tie vyskupai, savo atskiro
se katedrose per Miszias pa- 
reiszke szita bendra paskelbi- t

deszimtas nuoszimtas pareitu 
isz tu krasztu, kuriuos'Sovietu 
Rusija yra užkariavus. Tai 
reiszkia kad labai daug žmonių 
turėtu atvažiuoti isz Latvijos, 
Estonijos ir Lietuves. Bet 
kaip tik už tai labai daug Žydu 
dabar statosi kaipo Lietuviai 
ir ant Lietuviu kvotos važiuo
ja in Amerika. O Lietuviai tu
ri vargti ir seiles ryti.

Amerikos Sztabas pranesz 
kad tokiu Lietuviu, Latviu ir 
Estoniecziu dabar randasi apie 
keturios deszimts tukstancziu 
kurie norėtu atvažiuoti in 
Amerika. Bet kaip dalykai da
bar stovi, tai imtu apie penkios 
deszimts metu visus juos pri
imti.

Prezidentas 
ta byla in- 
tukstancziu

niu randasi Austrijoje ir Vo
kietijoje isz kur žmones galva- 
trukeziais bėga in Amerika. 
Lenkai ir Vengrai stengiasi 
priparodyti kad jie yra Vokie- 
cziai, kad jie galėtu atvažiuoti 
po Vokietijos kvota in Ameri
ka. O Žydai lenda in visu 
krasztu kvotas ir nuduoda kad 
jie Lenkai, Vengrai, Latviai, 
Lietuviai, Austrai ar kitu tau
tu piliecziai, kad tik inlystu in 
Amerika.

Kvotos ateiviams atvažiuoti 
in Amerika yra nustatytos, 
kad czia atvažiuotu treczia 
procentas, bet kurio Europos 
kraszto gyventoju.

Pirmiau 
Trumanas 
leisti du
ateiviu, ir pirmiau negu ta ki
ta byla buvo investa inleisti 
suvirsz keturiu szimtu tuks
tancziu, tai in Amerika buvo 
insileidžiama per metus 153- 
929 ateiviu.

Per kara visos szitos kvotos 
buvo nutrauktos.

Po karo Amerika pareikala
vo, kad tie kurie ineis in Ame
rika turi priparodyti kad jie 
buvo Vokiecziu persekiojami. 
Dabar jie turi priparodyti kad 
jie buvo Naciu persekiojami.

Vokietijos kvota buvo di
džiausia, bet mažiausia Vokie
cziu galėjo priparodyti kad jie 
nieko bendra neturėjo su Na
ciais, ir už tai ta Vokiecziu 
kvota tuoj aus buvo isznaudo- 
jama kitu, kurie nudavė kad 
jie yra Vokiecziai.

Vienas pareikalavimas to 
nusistatymo insileisti suvirsz 
dvieju szimtu tukstancziu Be
namiu, reikalauja kad keturios

Žydas Ir Žydelis In Kara

Visi Žydai ir Žydeliai, Žy- 
delkos ir Žydelkaites stoja 
in kara priesz Arabus tame 
naujame Žydu kraszte, Iz
raelyje. Visi yra imami in 
vaiska, nežiūrint nei metu 
nei luomo, nes Žydai isz pat 
paskutinuju kovoje toje

Szventoje Žemeje del savo 
naujai gimusios tėvynės.

Czia du sargai stovi prie 
miesto, vienas senas ir barz
duotas, antras jaunas pien
burnis; abudu ta pati dar
bą, ta paczia pareiga eina: 
Saugoti savo nauja kraszta.

Sude
Sudžia — Tai tu tikrai 

prisipažinsti jog savo pa- 
czia taip sumszai?

Kaltininkas—Ne musziau 
ponas sudžia, tik kaili isz- 
periau, o už tai in kalėjimą 
nesodina!

Pirk še U. S. Bonus 1

Uncle Sam Says

Graduation days are now over and 
millions of youngsters are enjoying that 
annual summertime vacation. Now is 
the time for you parents to give serious 
consideration to their future education. 
Thousands of students will enter high 
school or coll^rre this fall with no finan
cial worries. Their parents started buy
ing Bonds early and with maturity 
those bonds are now yielding $4 for 
every $3 invested. You know Savings 
Bonds yield a good profit at no risk to 
the principal. U. S. Treasury Department

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

SAULE” YRA' 
GERIAUSIA J

DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszyk jiems lai- 
kraszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $5.00. 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.
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Isz Gyvenimo
Toki brangi drobule! Ar jus 
manote, kad Raibiene in tuos 
vystys ta nevelele? Ji pasida
rys raisztelius, gaila tamstos 
dovanos, vaikas ju nematys, ir 
niekam jam pratintis vargo 
vaikas, bradas ir tiek, sergąs 
matomai, kuo greieziau nusi- 
spakanos tuo geriau, naujiena 
vaikas.

— Duokit man asz pats su- 
vystysiu, pertrauke p. Feliksas 
neapkęsdamas bobas plepsio.

Boba matomai užpykusi pa
mėtė siaustuves ir iszejo isz 
kambario bumbėdama: Gali, 
gali! Vystyk! Kad toks gudrus, 
tai asz nemoku, matysiu kur 
dingsi kaip paleis gerkle, jau 
vaikas isz pat pragaro!

Moteriszkei iszejus, p. Fe
liksas paliuosavo vaika isz 
skarmalu ir tuoj suprato prie
žastį rėksmo: ant vaiko kūno 
raudonos driužes nuo suverži
mo linksminęs užraudonavu
sios, vietimis oda atszokusi.

Vaikas nustojo verkti, isz- 
tiese rankytes su matomu pa
sigėrėjimu.

P. Feliksas atplesze szmote- 
li sąvartos drobes, iszejo in 
kambari, kur da jam innesztas 
virdulis uže, užplikė szmoteli 
pyrago, suminke su grietine, 
užbarsto cukraus, suriszo ir in- 
dave mažam kankintiniui.

Szypsojo meiliai žiūrėda
mas kaip vaikas godžiai ežiui- 
pe, paskui iszeme isz vglizos 
savo keleiviszka vaistine ir 
eme tepti mostimis, užraudona
vusias vietas, apdėjo su drobes 
dirželiais, tepe, varste galu ga
le suvystė in plonus baltus 
siaustu vus.

Vaikas eme migti meiliai 
szypsodamas, gal jam sapna
vosi motina, gal jautėsi kokio 
karaliaus vaiku. Kas pasakys!

P. Feliksas sėdėjo szalip aut 
lovos ir neatsigerejo, nuobodis 
kasžin kur dingo, užmirszo 
apie savo sopulius, jautėsi ne
paprastai gerai.

Tuo tarpu pasigirdo ratu 
bildesys ir netrukus inejo se
suo.

—- Nemiegojai, kaip man 
sake žmones tarė juokdamosi, 
oi Feli, kam vargsti ? Da isz ke
liones, na atvažiavo musu gel
bėtoja, nusibodesim to nepra- 
szyto sveczio.

Czia parode in nelemtos isz- 
vaizdos 'boba, mėlynai raudona

(Tasa)
I 
i - — ——

— Kaip jie tuos pinigus už 
nieką laiko! Maustė, laimingi 
jaucziasi, nors nesimato pas 
juos, kad per virszu pluštu. Vi
sai ne, vienok ketina da nupuo
lusi broli remti susijuokė, ji 
ne veidmainiauja, ne, o rasit, 
e-e-e! Koks asz! Ne, ežia nesą 
melo, nei veidmainystes! Pora 
sykiu perejo per kambarį, ir 
dabaiges arbata inejo in nuro
dyta sau kambarėli.

Langinyczios buvo uždary
tos, iszpuszenta lova lauke pa
taisyta, p. Feliksas atsisėdo ir 
eme auti kojas, nusiavė ir at
gulė.

Tylumoje pasigirdo vaiko 
verksmas.

— Matomai ir ežia su poil
siu reikės atsisveikinti, lyg ty- 
czia. Apsiklojo galva, bet pa
sirodė troszku, nudengė ir 
stengėsi neatkreipti domes ant 
to cypimo, bet veltui, vaikas 
kas karta balsiau reke.

— ’ Bieso apsėstas ar ka! 
Pikta sumurmėjo p. Feliksas 
besirioglindamas isz lovos.

Insispyres in pantaples j r 
susiraukęs, atidarė duris, isze- 
jo in kambari, paskui per prie
mene in virtuve ir neužtemy- 
tas atsistojo ant slenksczio ka
maros.

Ten prie lovos stovėjo senu
ke boba ir po savam tilde ver
kianti vaika. Draskė ji viena 
ranka visa pagalve bambėda
ma: Ar ne nutilsi. Na cziucziu! 
Liuliu! Cziucziu! O neviekszla. 
Na, nam pabliausi tu taip pas 
Raibiene!

P. Feliksas stovėjo tarpdu- 
ryj. Moteris iszvesta isz kan
trybes eme draskyti skurlius. 
Iszdraskius viena ranka su
griebė vaika ir permetė in kita, 
stira kieta. P. Feliksas patemi ■ 
jo, kad vaikas buvo be marsz- 
kineliu.

Smarkiai permestas vaikas 
eme da didžiau szaukti, boba 
szalim rasta ant lovos kamszti 
ingrudo jam in lupas ir baigė 
vystyti.

P. Feliksas pritire kokio tai 
nepažinstamo jam iki sziol 
jausmo, kurio pavergtas prisi
artino prie lovos.

— Ka jus taip žiauriai, 
vaikas rasit serga, ka jis kal
tas vargszas!

— O je tu riksmas! Tai tur
būt tas benkartas neleido po
nui užmigti, kada tildau jis sa
vo ir savo! Tylėk utele! Kaip 
duosiu in siena paėmus, tai ži- 
nisi rėkti.

— Duokit man ta vaika! 
Tarė rimtai p. Feliksas. Kam- 
barelyj ant mano pataisytos 
lovos asz ji apžiūrėsiu kas jam 
yra.

— In pono lova ta brada! 
Dieve brangus, bene karalaite, 
kas ji pas Raibiene lovoj lai
kys?

— Neszkit, neszkit! Per
trauke p. Feliksas.

Moteris paėmė vaika ir ko 
tai nusiminus nesze in paskir
ta svecziui kambarėli, ežia in- 
neszus padėjo ant lovos.

Tuo tarpu p. Feliksas isze- 
mes isz savo valizos balta dro
bule, perplesze iszilgai, paskui 
skersai ir padaręs keturias 
siaustuves, padavė ■ žmonai: 
Pervistykie in ta, tie skurliai 
stori braižo vaiko kūneli, dy- 
vai kad rėkia!

Panele Marilyn Radlein 
isz Des Plaines, Illinois .^val
stijoje, czia parodo naujus 
akiniu, akuliorius. Szitie 
akiniai yra taip padaryti, 
kad galima per juos viską 
matyti, bet žiūrint in juos 
matyti, tik veidrodis. Tas 
priežodis vis teisingas, ku
ris sako: “Kad ir nežmon- 

— Na ka czia ponas dirbi? iszka, bile kitoniszka.”

nosia, kas reiszke, kad mėgsta 
“paszlaptyti burna.” Laike ji

BALTRUVIENE

Avai kūmutes, avai, 
Isz visur ateina pas mane, 

Tiligramai ir tiliponai, 
Su žines, 

Net mano galva skauda.
Isz visur szauke: 

Baltruviene pribuk, 
Ir misiukes pakoeziok, 

Dievaž, in visur sunku man 
pribūti. 

Jau kila taip badai priesz 
pabaigos svieto.

Dievuliau mano, 
Kas isz to bus, 

Isz tikro nežinau, 
Gal musu tauta žus, 

O kas isz tu vaikeliu bus, . 
Kaip suaugs ir pareis in 

metus ?
Nekurtai auga kaip 

cigonukai, 
Nes nežino apie mokslą 

tikybes, 
Pilni padūkimo kaip 

biaurybes. 
Mokslo nuo motinėlės neturi, 
Kuri vaikeliu savo neprižiūri, 

Vyrelis spėja iii darba 
iszeiti, 

Bobelei reikia pas kūmutes 
eiti.

Namie vaikus palieka, 
Nesirūpina apie juos nieką, 

O valgis,
Ka nutvėrė, tai suėda.

Tu Dievulėli mano, 
Gero nebus isz tokiu vaiku, 
Ba neturi mokslo nuo tėvu, 

Ant ulycziu keike, 
Tai yra labai biauru, 

Ir negražiu.* * *•
Czia kita žinute,

Isz Skulkillo pavieto, 
Kad vyrukai nekurtuose 

miestuose,
Rugoja ant merginu, 

Kad nežiūri ant savo 
vyruku, 

Kad prie kitu tautu gretinasi, 
Su autobilais vakariais 

važinėjasi. 
iSztai, jie myli.kitu tautu 

vyrukus, 
Ir sportinius autobylius, 

Ba tokis autobilinis varytojas, 
Tai didelis Anglas, o ne 

Lietuvys.
Kokia tai jauna mergele, 
Jos motinėlė už vyro leisti 

nori, 
O tai už kokia autobilio 

varytojo, 
Ba tai Anglių sportukai 

neprasti, 
Tiktai didelei nebe garbingi, 
Dukreles motinėlės klauso, 

Ir tėvelio balso,
Ba parncsza buteli guzutes, 
Tai jau net džiaugsmo turės, 
Nes, ka motinėlė liepe daryt, 

Tai turi taip daryt, 
Ir viską iszpildyt.

Tokia mergele nemoka 
namiiio darbo, 

Tiktai savo uosi kreipė prie 
vyru, 

Nėra k*o dyvytis,
Juk tai ne žmoniszkai, 

Tiktai tikrai gyvuliszkai. 
--------------—

rankoje krepszi vycziu iszpin- 
ta ir lauke.

— Ir tu jai atiduotumei 
vaika? Užklauso p. Feliksas 
rimtai žiūrėdamas in seserį.

Ji kiek patylėjus tarė: Kad 
•galecziau rasit neatiduoeziau, 
asz staeziai negaliu imti ant 
saves pareigu nepakeliamu, 
kiek galėsiu, pridursiu bet....

— Na kur gi ponuliai tas 
benkartas? Pertrauke jųdviejų 
kalba, užkimęs nesmagus bo
bos balsas, duokit, insidedu ir 
beeinu, ot kas paleistuvauja o 
kas metavoja, ki, ki, ki, ki! Su
sijuokė.

— O czia, ponas neapsiken
tė klausytis jo rėkimo, paėmė 
nutildyti, tarė p. Morta eida
ma in kambarėli o paskui jos 
durno boba su krepsziu.

— Nereikia, atsiliepia p. 
Feliksas, asz vaiko neduosiu, 
pats auginsiu. Sesuo ir boba 
sustojo lyg in žeme susmegu
sios. Tu, tu? Užklausė nustebu
si sesuo.

— Asz sesute, man -tik pa
žiūrėkit gera aukle, iszsivesziu 
vaika ir ten nusamdysiu moin- 
ku, matysi kokia dukrele sau 
paauginsiu!

— Isztikruju?
— Nagi isztikruju! Prita

rė p. Feliksas.
— Tai nėra ko, vaiko ne

beduos ponas, pats augins, eik 
namon tuszczia Raibinele! Ta
re p. Morta.

— Neilgai, ne, kad jau taip 
klykia, tai veikiai nusiraitys, 
ir gerai bradas ir gana, bam
bėjo boba.

— Nesirūpink, tarė rus- 
cziai p. Feliksas. Te tau už ke
lione ir gerus norus,* kalbėjo 
kiszdamas bobai > in ranka de- 
szimtrubline. Sesuo žiurėjo in 
broli szypsodama, bobai isze
jus tarė: Geras tu žmogus Feli, 
bet nepagal jiegu paemei sau 
naszta! Labiau dabartiniame 
tavo padėjime.

P. Feliksas szyptelejo.
— Zinai ka, laikinai lai tas 

vaikas palieka pas mane, kaip 
tavo reikalai pagerės, atsiimsi, 
antra mes tavęs dabar neleisi
me greitai, ne svajoti ne sva
jok!

— Vienu žodžiu laikysite 
pas save dykaduoni, sena niek- 
szi, o j sesute!

— Ne vien niekszams kar
tais atsitinka suklupti, nevy
ko, nevyko vėl pavyks prisi
kelti, o vis tarp saviszkiu visus 
gyveninio smūgis lengviau pa
kelti.

— Ar ir tavo vyras taip 
mano? Užklausė p. Feliksas.

Custer Channel eroplanas 
yra visai kitokis eroplanas 
ir visai nepanaszus in musu 
paprastus eroplanus. Will
ard R. Custer ji iszrado ir 
pastate. Szitas eroplanas 
jau buvo kelis sykius iszme- 
gintas ir jis isz tikro lekia. 
National Aircraft fabrikan-

— Mes lyg vienas, kelsime 
visi isz vien lengviau keltis, 
jis galva turi, tuoj ka nors, isz- 
galvos.

— Sveiki linksmi! Suszu- 
ko ineidamas szvogeris.

— Kaip tu taip, nieko ne
jutome, kalboj p. Morta svei
kindamosi su vyru.

— Ot iszgirdau, kad kas 
svetimas, paėjau in atkeri ir 
klausaus, o tai tu Feliksas svei
kas. Girdėjau kad kas ten tau 
nevyko, nebijok turiu kaip tik 
aukso geszefta bus gerai suki
lnos, brolau.

Iki vakaro viskas susitvar
kė, atsirado aukle, viežliba 
žmonike naszle kuri savo asz- 
tuoneta vaiku paaugino, tai su
tiko p. Feliksas" pavesti globai 
savo augintini.

Kur dingo diena nepatemijo 
p. Feliksas, pagal sodžiaus gan 
vėlai nuėjo gulti, nes jau de- 
szimtis ant seno laikrodžio isz- 
kukavo geguže p. Feliksas at
gulė ir tuoj užmigo, užmigo 
kaip seniai miegojo, nesivaidi- 
jo nuobodžio baisi szmekla, 
sieloje ir szirdyje užvieszpata- 
vo seniai jau pageidaujama ra
mybe. Keistas sapnas sapnavo
si p. Feliksui: Mato nežemisz- 
kos grožės esybe, stovėjo žiū
rėdama in ji, paskui užklausė: 
Ar pažysti mane?

— Ne! Atsake p. Feliksas, 
kas esi?

— Esmi, meile, pagaliau, 
ir sztai atėjau iszgclbeti tave, 
atgaivinau tavo szirdyj ki- 
birksztele užslopusia nuo že
mes dulkiu, ji jau apszvies nau
jo gyvenimo taka, duos tikra 
laime.

Reginys pranyko, p. Felik
sas pabudo, buvo balta diena, 
jautėsi pailsėjęs, sveikas, leng
vas, pažvelgė in laikrodi, buvo 
devinta. Erne rėdytis.

— Galima? Pasigirdo už 
duriu szvogerio balsas.

— įPraszau, atsake Felik
sas.

— Labas rytas! Na, gera 
tau žinia atneszu, yra geras 
dalykas, tik reikia pasidarbuo
ti per koki menesi galima už
dirbti tūkstanti rubliu.

P. Feliksas nu'bucziavo szvo- 
geri ir tarė: žinai ka, szia nak
tį naujai užgimiau ir visa tiesa 
jums pasakysiu, kapitalas ma
no nežlugo, yra to labo ir neži
nau ka su juo daryti, kodėl me
lavau viską jums papasakosiu.

— Tuo geriau, gailu mums 
tavos buvo. Žinojome, kad tai 
buvo tavo gyvenimo tikslas 
tapti turtingu, staiga viskas 
sugriuvo, tai baisu?....

Naujas Eroplanas

tai, in Hagerstown, Mary
land ji iszmegino ir pripaži
no kad jis tikrai gali skristi.

Szitas eroplanas kitonisz- 
kesnis už visus kitus, už tai 
kad jam nereikia jokiu spar
nu. Jis sveria apie tūkstan
ti svaru bet turi tik keturios 
deszimts pėdu, skersai ir isz-

—• Oj sarmata man to tiks
lo, matau kaip klydau many
damas, kad viskas ingy jama už 
pinigus, dabar supratau, kad 
tai monai. Tas mažytis varg
szas prikėlė mane, ingavau gy
venimui tikslą, matysite, pa
auginsiu už vyro iszleisiu ot ir 
nulupsiu prie ju karszti.

— Palauk Feli, da pats sa
vo szeimyna gali turėti, — pa- 
teinijo p. Morta.

— O jau tas del manos pra
rastas, atsake p. Feliksas.

— Pamatysime — juokda
mosi kalbėjo sesuo asz kajp tik 
žinau tau atsakanezia drauge, 
da kitąsyk simpatizavote jau
nose dienose, bet tu da buvai 
bepradedąs savo karjera kuri 
tave monijo pavidale kapitalo, 
kuriame matei laime ir neturė
damas vilties iszvažiavai!

P. Felikso veidas paraudo, 
akys praszvito: argi Janka tik
rai...

— Tikrai, tikrai, pertrau
ko sesuo, netruko jai ir 'geru 
partijų, atsake visiem.

— Kurgi ji, ka veikia? In- 
domavo p. Feliksas.

— Ūkininkauja, dede Onuf- 
ras mirdamas paliko jai savo 
dvariuką tai ir gyvena.

— Nuvažiuosime ka? Ot 
sena pažinti atnaujinti tarė p. 
Feliksas triniodamas rankas.

— Ir sena simpatija atgai
vinti! Užbage sesuo, duok Die
ve, dora ji, protinga ir szeimi- 
ninke gera.

— P. Feliksas tylėjo kokia 
valanda, paskui staiga pliauk- 
sztelejo sau per kakta ir su- 
szuko:

— Koks asz asilas buvau, o 
dabar jau pervelu, per vėlu!

— Gerau pervelu kaip nie
kada, patemijo sesuo, szian- 
dien važiuosime broleli, nesz- 
laicziui motinos reikia, tau 
drauges, o jos gyvenimas tusz- 
czias, ta man pati sake.

— Važiuojame! Oj, gera tu
sesute! GALAS.

NEATSIMENA AR JI 
NUSZOVE SAVO

VYRA
WOODSTOCK, VA. — Po- 

nia Julia Emily Emmart po 
prisieka teisme sako kad ji nie
ko neatsimena, nei ta diena po 
tos dienos kada jos vyras, Dak
taras Geo. A. Emmart, buvo 
nužudytas savo aptiekoje, in 
Strasburg, Rugpiuczio trisde- 
szimta diena 1947 metuose.

Jį prisipažinsta kad ji labai

ilgai del sparnu. Szitoks 
eroplanas daug pinigu su- 
taupintu, kurie dabar yra 
reikalingi del milžiniszku 
sparnu. Ir vietos teipgi 
daug sutaupintu. Kiti ero- 
planu fabrikantai ka pana- 
szaus tiria ir mėgina.

pyko ant savo vyro, kad ji in- 
tarinejo kad jis su kita boba 
buvo susineszas ir užsidegęs. 
Ji sako kad ji sugavo savo vy
ra su Agness Crabill, aptieko
je, labai intarinose santykiose 
ir kad nuo to laiko jos vyras 
pradėjo reikalauti persiskyri
mą, divorso, bet ji nesutiko.

Daktaras per kelis menesius 
visai negyveno namie. Kai jis 
pargryžo, jiedu jau gulėjo at
skirose lovoses ir nieko ben
dra neturėjo. Ji sako kad ji 
nieko neatsimena nuo dvieju 
dienu priesz ta nužudinima iki 
tos dienos kada ji atsidūrė ka
lėjime. Ji atsimena kad poli
cijos atstovas, szerifas jai in- 
teike persiskyrimo, divorso, 
popieras Rugpiuczio trisde- 
szimta diena.

Jos brolis sako kad per ke
lias sanvaites visi labai bijojo 
kad ji nenusižudytu, ji nieko 
nevalgė, tik knygas skaitė ir 
rūke cigaretus. Teismas da
bar intaria ja už jos vyro nužu
dinima. Ji ne tiek ginasi, kiek 
sako kad ji nieko neatsimena.

AUTOMOBILIUS IR 
TROKAS SUSIKŪLĖ

BALTIMORE, MD. — Au- 
tomobilius susikūlė su mažux 
troku prie Windsor ir Pulaski 
ulycziu, Baltimoreje. Arthur 
L. Jackson nuo North Parrish 
ulyczios, kuris vare ta troka, 
iszlindo isz po savo apvirtusio 
troko ir visai nebuvo sužeistas. 
Ponia Sadie E. Fink, szeszios 
deszimts metu amžiaus mote- 
riszke nuo Reisterstown viesz- 
kelio, ir David Roffeld isz Mia- 
ami, Florida, kuriuodu važia
vo tame automobilyje kuris ap
sivertė, buvo labai sukriesti ir 
gal sužeisti. Jiedu buvo nu
vežti in West Baltimore ligon- 
buteje.

Biski Geriau
Ponia — Kodėl tu Mariu

te nepaszokini savo jauni
kio?

Mariute — Ka czia szo- 
kint po veseilei, asz ji pa- 
szokinsiu biski geriau!

Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
tes,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada sinusite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu sinusite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

Saule Publishing Co., 
Malianoy City, Pa.

ISTORIJEapie na isz 
-------- --------- iszo iszlins, Al- 
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15£. 
Saule Pub. Co., Mahanoy City
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šio pasisekimo.
— Seredoj Szv. Dominin

ko.
—■ Ketverge Szvencz.

neles Marijos Sniegines.

Žinios Vietines

Pradeda VajuSenatoriai ir Kongresmonai ; 
baisiai pyksta ant Trumano, ir ; 
dabar tyczia jam ant visu klau
simu prieszinasi. Jiems labai 
rupi greitai gryžti in savo na
mus ir pradėti savo darbuote 
del ateinancziu rinkimu. Jie 
jauczia kad Trumanas tik ty
czia juos dabar suszauke kad 
sutrukdžius jiems vaju del rin
kimu.

O Demokratai taipgi pyksta 
ant Trumano, nes ir jiems rupi 
skubintis namo ir rengtis prie 
ateinancziu rinkimu. O tie De
mokratai kurie pareina isz pie
tiniu valstijų ir dabar baisiai 
pyksta ant Trumano, už tai, 
kad jis visiems jiems pasiprie- 
szino ant to klausimo kaslink 
valstijos teisiu ant žmonių. 
Trumanas norėjo padaryti 
juodukus, nigerus lygius su 
baltais žmonėmis kaslink poli
tikos ir balsavimu.

Szitie Demokratai isz tu pie
tiniu valstijų sako kad jie yra 
nusistatė tyczia laika graszin- 
ti su visokiomis prakalbomis, 
kad nei Trumanas nei Kongre
sas negales jokiu instatymu in
vest!, kol visi tie mitingai užsi
baigs.

Francuzijos atstovai taipgi pa- 
sisznekejo su tuo Molotovu.

Bet nei vienas isz j u nieko 
nesako kas isz tu pasisznekeji- 
mu invyko ar buvo nuveikta.

Isz visu tu pasisznekejimu 
dabar aiszkiai matyti kad nie
ko naujo neinvyko ir viskas po 
senovei stovi, kad Rusija nusi- 
staczius iszvyti ar iszguiti 
Amerikonus isz Berlyno.

Visi tie delegatai ir atstovai 
sako kad Rusija nusistaczius 
visai nesiskubinti, bet laukti ir 
pažiūrėti ka dabar kiti darys.

vai ir eroplanai jieszko dingu
si eroplano.

Luzerne, Pa. — Musu senas 
tautietis Ignas Griffinas, nuo 
473 Vaughn Uly., numirė Pet- 
nyczioj, Liepos 23 d., 8:15 vai. 
ryte, pas savo duktere, Marijo
na, Bellas. Velionis sirgo per 
keletą sanvaites. 
voje, atvyko in 

Philadelfijos penkis deszimts

Pa-

SHENANDOAH, PA

: —■ Rugpiutis — August.
— Gerai žinomas musu 

skaitytojas, p. Jonas Szatas isz 
New Philadelphia, ana diena 
motoravo in mieste su reika
lais, ir prie progos atlankė ir 
“Saules” Redakcija, atnaujin
ti savo prenumerata už savo 
laikraszti. Acziu už atsilan- 
kyma.

—• Utarninke Szvento Ste
pono Rel. Pop.

— Nedelioje Klebonas, Ku
nigas Antanas E. Kubek, Szv. 
Marijos, Pravoslavu Kataliku 
bažnyczios klebonas apvaiksz- 
cziojo savo Keturios Deszimts 
Metu Insiszventinimo Sukak
tuves.

Iszkilmingos, vy'skupiszkos 
Miszios buvo atnaszautos puse 
po deszimts isz ryto. Jo Ekce- 
lencija, Vyskupas Daniel Ivan- 
cho isz Homestead atnaszavo 
iszkilmingas Szventas Miszias 
ir Klebonas, Kunigas Anthony 
Kubek buvo jam pagelbinin- 
kas. Szeszta valanda vakare 
buvo surengta iszkilminga va
kariene, kurie parapijiecziai 
surengė in Elk’s Hall. Kunigai 
svecziai isz visos apylinkes 
pribuvo pagerbti sukaktuviu 
celebrantą.

Parapijos choras po vadovy
be profesoriaus John Sekura 
iszpilde visas giesmes bažny
czioje ir dainas per vakariene.

Kunigas Kubek yra gimęs in 
Piller-Peklen, Vengrijoje, Lap- 
kriezio antra diena 1885 me
tuose. Jis yra sūnūs Kunigo ir 
Žmonos Emil A. ir Mares Schi- 
rilla, Kubek. Jis savo kunigys
tes mokslus ėjo Presov diecezi
joje. Rugpiuczio menesyje 1908 
metuose jis buvo inszventintas 
in kunigus. Po savo insiszven
tinimo jis mokino toje diecezi
joje per kelis metus. Po Pirmo 
Pasaulinio karo Kunigas Ku
bek atvažiavo in Amerika ir 
buvo paskirtas Klebonu in Szv. 
Petro ir, Po vilo bažnyczia in 
Elizabeth, N. J., isz kur jis bu
vo perkeltas in New Bruns
wick, N. J., in Szvento Juoza
po bažnyczia. 1930 metuose jis 
buvo paskirtas in Szv. Marijos 
bažnyczios parapija Mahanoy 
City, kaipo vikaras savo tėvui. 
Kai jo tėvas pasimirė Liepos 
menesyje 1940 metuose, jis li
kosi in klebono vieta. Vysku
pas Takach ji už kleboną pa
skyrė.

Jis visos bažnyczios paveiks
lus ir stovylas pertaise ir per- 
maliavojo, nes jis pats yra ar
tistas ir yra nupieszes daug 
gražiu paveikslu isz szventuju 
gyvenimo.

- Kunigas Kubek, sulyg Pra
voslavu tikėjimo nusistatymu, 
yra ženotas. Jis apsiženijo su 
Mary Gerbery, kurios tėvas 
buvo Kunigas Alexander Ger
bery, Diecezines Seminarijos 
Direktorius Presov mieste 
Vengrijoje. Jiedu turi szeszis 
vaikus. Visi vaikai yra iszeje 
mokslus ir yra mokyti vyrai ir 
merginos ir moterys. Kunigas 
Kubek yra labai gerbiamas vi
su miesto žmonių, ir visas 
“Saules” Redakcija vėlina 
jam ilgu metu ir linki geriau-

— Ponia Ona Yancziulie- 
į ne nuo 526 W. Coal Ulyczios, 
paplaike žinia isz
kad jos tėvas Andrius Amala- 
viezius, nuo 2279 Yelland uly., 
Philadelphia, Pa., numirė Su
katoje, pirma valanda po pietų 
pas savo sunu Joną, sirgdamas 
per koki tai laika. Velionis gi
mė Lietuvoje, atvyko in Shena- 
doryje būdamas da jaunas vy
rukas, po tam persikraustė in 
Mahanoy City, o apie penki 
metai atgal apsigyveno pas sa
vo sunu Joną, Philadelfijoje, 
Jo pati Ona mirė apie deszimts 
metu atgal. Paliko dideliame 
nuliudime, dvi dukterys: Ona, 
pati Juozapo Yancziulio, mies
te ir Marijona, pati Bernardo 
Sklario, Philadelphia, Pa., du 
sunu: Joną ir Jeronimą, Phila
delphia, Pa., taipgi keletą anu- 
ukus. Kūnas likos parvežtas 
pas Graboru Vinca Menkevicz- 
ia, 215 S. Main uly., o laidotu
ves invyks Seredoj, su apiego- 
mis Szvento Jurgio bažnyczio- 
je, 9 valanda ryte, ir bus palai
dotas in parapijos kapines.

— Konstancija, mylima pa
ti Jono Maciejausko (Macey), 
220 W. Centre ulyczios, numi
rė Sukatoje, 10:55 valanda va
kare, namie, po trumpai ligai. 
Velione gimė Mahanoy City. 
Prigulėjo prie Szv. Jurgio pa
rapijos, R. K. L. Susivien,. ir 
prie keletą Kliu'bu. Paliko sa
vo vyra Joną, du sunu: Vinca 
ir Joną; dvi dukterys: Kons
tancija, slauge prie Szv. Luko 
ligonbute, Philadelphia ir Do
rota, Miami, Flor., motina, Ma
rijona Vizgirdiene; seserį, He
lena, pati Jono Urbono, isz Ma
hanoy City, ir broli Bena, Ak
ron, Ohio. Laidos Ketverge 
isz Graboriaus Vinco Menke- 
viezzio koplyczios 15 E. Cherry 
ulyczios, su Szv. Misziomis 
Szvento Jurgio 'bažny ežioje 9 
valanda ryte, ir bus palaidota 
in parapijos kapines.

Gimė Lietu- 
czionais apie 
metu atgal. 

Buvo angliakasis, apie devyni 
metai atgal kaip dirbo prie 
Lance, Glen Alden kompanijos. 
Jo pati Ona mirė Sausio 29 d., 
1939; sūnūs Jonas Kovo 4 d., 
1939. Prigulėjo prie Szv. Onos 
parapijos. Paliko dideliame 
nuliudime du sunu ir dvi duk
terys: Kazimiera, kuris tar
nauja vaiske; Juozapa, taipgi 
tarnauja del “Dede Sarno,” 
New Yorke; Marijona Bellas, 
namie ir Agnieszka, slauge isz 
Portland, Oregon. Laidotuves 
invyko Utarninke, Liepos 27- 
ta diena, isz Bety kopliczios, su 
apiegomis Szv. Onos bažny
czioje 9-ta valanda ir palaido
tas in Szv. Marijos kapinėse 
Pringle.

Girardville, Pa. — Juozas 
Pridokas, Girardville miesto 
biznierius surengė labai gražu 
iszvažiavima, pikniką savo 
draugams in Gables Grove, 
Gordon, Pa. Daug žmonių su- 

• važiavo ir labai gražiai pasi
linksmino. Sz ven t o Vin
cento parapijos kunigai buvo 
pakviesti, bet vien tik vikaras, 
Kun. Jeronimas Bagdonas ga
lėjo dalyvauti, nes klebonas 
Kun. Mykolas Daumantas tu
rėjo iszvažiuoti su parapijos 
reikalais.

Zarankiene, 'biznierka taipgi 
turėjo savo iszvažiavima, in 
kuri ji užsikviete visus savo 
draugiiS ir kostumierius. Szi
tas iszvažiavirnas, pikninkas 
buvo arti miesto ir už tai labai 
daug žmonių susirinko. Ant 
vakarienes pribuvo parapijos 
vikaras, Kun. Jeronimas Bag
donas. Visi labai gražiai pasi
linksmino. Czia buvo girdėti 
labai daug gražiu, Lietuviszku 
dainų, nes daug Kapsu, Dzuku 
ir Vilniszkiu susiejo, susipaži
no ir sykiu pasilinksmino.

Paris, Francija. — Didelis 
Francuiszkas eroplanas /1 Late- 
coere 631” kuris skrido tarp 
Martinique ir Afrika su 52 pa- 
sažierais, krito in mares. Lai-

FABRIKAS
SUSPROGO

su Stalinu ima daugiau inver- 
tinti Amerikos nusistatymą ir 
jau ima suprasti kad ne visi 
Amerikiecziai yra durniai ir 
mulkiai.

1 \

IMS 25 METU \ 
AMŽIAUS VYRUKUS

PIRMIAUSIA

Princeton, Ind. — Mažiausia 
13 mainieriu žuvo in Kings ka
syklas, netoli nuo czionais, kai 
atsibuvo baisus susprogimas. 
Tautiszku Sargu Leitenantas 
Murel Jones sako gal ir dau
giau tenai žuvo, bet trylika la
vonu jau surasta. Nebuvo ga
lima nei vieno isz tu mainieriu 
pažinti nes jie buvo taip sumal
ti ir sudeginti. Szitas baisus 
susprogimas iszgriove stora 
siena, kuri buvo pabudavota, 
sustabdyti gaisra, kuris prasi
dėjo nuo kito panaszaus su- 
sprogimo ana Spaliaus menesi. 
Kiti mainieriai kurie iszliko 
gyvi ir spėjo isz mainu iszlysti 
gryžo in mainas ir stengėsi pa
dėti tiems kurie tenai darbavo- 
vosi kitus iszgelbeti. Czia dir
ba apie devyni szimtai mainie
riu, nes szitos mainos yra vie
nos isz didžiausiu toje apylin- 
kejje. Kai pernai czia buvo 
padaryta kad mainos buvo per 
du menesiu uždarytos.

pa
ge 
pa 
ga

Detroit, Mich. — Nedelioje, 
Liepos 25-ta diena, czionais in
vyko Bolszeviku suorganizuo
tas piknikas, kuris vadinosi 
“Spaudos Pikniku.” Detroito 
Bolszevikai panaszius “Spau
dos Piknikus” rengia kiekvie
na meta. Jie deda dideles 
stangas minėtus piknikus 
rai iszgarsinti, kad galėtu 
rodyti Bolszevikiszka savo
lybe. Szimet “Spaudos Pikni
kas” buvo labai skystas, o pik- 
nikieriai vakare gryžo namo 
labai nuliude. Isz pat ryto pik
niko rengėjai pastebėjo kad in 
pikniką atsilankė žymus skai- 
czius jiems visai nepažistamu 
svecziu. Netrukus jie iszaiszki- 
no kad tie svecziai buvo Ame
rikos Valdžios policija (Fede
ralinio Investigacijos Biuro, 
F. B. I. agentai). Rengėjai pa
stebėjo kad nelaukti svecziai 
labai akyliai viską stebi ir pro
tarpiais fotografuoja piknikie- 
rius. — N.

KONGRESAS
NIEKO NEDIRBA
NIEKO NENUTARS
WASHINGTON, D. C. —

Kongresas užbaigs savo mitin
gus ir susirinkimus už kokiu 
dvieju sanvaicziu. Bet per tas 
dvi sanvaites vargiai kas bus 
nuveikta. Visi Republikonai

TĖVAS NUŽUDYTAS
CHICAGO, ILL. — Razbai- 

ninkai pasivijo viena automo
biliu in South Side, privažiavo 
prie jo ir trys razbaininkai, 
‘gengsteriai’ paleido szuvius. 
Nathan Gumbin susmuko savo 
automobilyje negyvas. Owen 
Gumbin, devyniolikos metu 
amžiaus sūnūs ir nužudyto vy
ro moteris, buvo paszaukti in 
policijos namus paaiszkinti ka 
jiedu žinojo apie Nathan Gum
bin bizni ir draugus ir ar jis tu
rėjo kokiu prieszu ar nepriete
liu.

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
tankomis stengėsi prakirsti ke
lia per griuvėsius.

Isz pradžios ėjo gandai kad 
tukstaneziai žuvo szitoje nelai
mėje, bet vėliau Karo Sztabas, 
Valdyba, pranesze kad žuvo 
tarp penkių ir asztuoniu szim- 
tu žmonių, ir kad apie du tuks
taneziai darbininku buvo ap
deginti ar sužeisti.

Sužeistieji buvo nuvežti in 
ligonbutes. Praneszzta kad 
buvo visokiu gandu kad Ko
munistai szita fabriką susprog 
dino, bet Karo Sztabas sako, 
kad niekas nieko negali pripa- 
rodyti, ir kol kas aiszkaus bus 
dažinota, turime sakyti, 
ežia tik nelaime ir viskas.

Prezidentas Trumanas lei
do laikrasztininkams nu
traukti szita paveiksią, kai 
jis paskelbė kad jis dabar 
pasilsi pirm negu pradės va
ju del ateinancziu rinkimu. 
Trumanas sako kad jis tik
rai tikisi kad Demokratai ir 
jis laimes rinkimus.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ja pasakys kiek kareiviu da
bar reikia, tada jau ir bus nu 
statyta. Spėjama, kad apie 
trisdeszimts tukstaneziu isz 
vieno sykio bus paimta, o po 
tam tai apie tiek kas menesis.

NORI KAD
PRAGYVENIMAS '

BUTU ATPIGINTAS

kad

AMERIKIECZIAI
KERSZINA 

SOVIETAMS

SKAITYKITE “SAULE”

SZPIEGAI VIENS
KITA KALTINA
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

na kaip Amerikos didžiausi po
nai.

Szita panele sako kad Kuš
kiai gavo daug žinių apie Ame
rikos kariszkus B-29 eroplanus 
bomberius. Ji intaria J^ona Bu- 
denz, kuris jau yra atsisakęs 
Komunizmo. Ji sako, kad jis 
daug žinių yra perdavęs savo 
draugui Louis Adamic, Yugo- 
slavijos agentui.

Isz viso to iszeina kad ežia 
Amerikoje daug žmonių augsz- 
tose vietose dirba ir darbuoja
si del Komunizmo. Mes apie tai 
jau seniai raszeme ir sakemo, 
nors retas kuris skaitytojas 
mums intikejo. Daugiau tokiu 
Stalino padupezninku atsiras 
už keliu dienu.

TARIASI SU
MOLOTOVU

At-MOSKVA, RUSIJA. — 
stovai isz vakariniu tautu pa- 
sisznekejo ir pasitarė su Rusi
jos Užsienio Ministeriu Molo
tovu, kuris visiems pasisakė 
kad jis dabar atostogauja ir 
nenori nieko bendra turėti su 
tarptautiniais klausimais.

Amerikos Ambasadorius 
Walter Bedell Smith pasiszne- 
kejo su Molotovu. Anglijos 
ypatiszkas atstovas taipgi sa
ko kad jis pasisznekejo su tuo 
paežiu Molotovu, ir Francuzu 
laikraszcziai raszo kad ir

kelius, atkartatinai pasiaiszki- 
no, kad jis pasirengęs, bet ku
ria diena pasitarti, pasiaisz- 
kinti ir susitarti su Sovietais 
jeigu tik jie žmoniszkai pasi
elgtu.

Dipliomatai isz Amerikos, 
Anglijos ir Francuzijos susi
rinko pasitarti Londone. Jie 
visi sutiko praneszti Stalinui, 
kad visi jie yra pasįrenge su 
juo pasitarti apie ta Berlyno 
klausima. Laikrasztininkai 
sako kad szitie dipliomatai 
Stalinui daugiau laiszku nera- 
szys, bet pasiuns savo atstovą, 
kuris žodžiu Stalinui pranesz.

Francuzijos dipliomatai 
daug negali dabar daryti, nes 
j u krasztas nėra pastovus, nes 
valdžia ir augszti žmones kei- 
cziasi.

Amerikoje, Treczios Parti
jos kandidatas in Prezidentus, 
Henry Wallace, per savo pra- 

j kalbas yra pasakęs, kad Ame-

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
nors tiek nuveiktu, kad sustab
dytu ir užkirstu ta kelia in 
brangesni pragyvenimą.

Bet matyti, kad nieko gero 
nei isz szito inneszimo nebus. 
Republikonai nesutiks, o Re
publikonai sudaro dauguma 
balsu Kongrese ir Senate.

TRYS i
VIESZPATYSTES 

MITINGAUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
licijantu vadas Berlyne yra 
paszalintas isz savo vietos už 
tai kad ijs nėra demokratisz- 
kas ir už tai kad jis komisijo- 
nieriaus nenori klausyti.

Szitas policijos vadas Berly- rika nieko nenustotu, jeigu da
ne, Markgraf, buvęs Vokiecziu bar pasitrauktu isz Berlyno ir 
armijos kapitonas, kuris prie- visus tuos žmones apleistu ir 
me Komunizmą ir tapo Krem- 
lino apasztalas Stalingrade, 
jau seniai buvo visu intartas 
už pavogimą tukstaneziu Vo
kiecziu, kuriuos jis vis siuntė 
iri Rusija. Daug Berlyniecziu 
vis dingsta ir niekas nežino 
kas su jais atsitinka. Musu 
dipliomatai, ir ypatingai musu 
laikrasztininkai jau seniai in- 
tarinejo szita policijos vada, 
sakydami kad jis ir jo padup- 
czninkai vagia Vokieczius ir 
siunezia juos in Rusija ar in 
Sibirą.

Generolas Clay, iszleisda- 
mas ta instatyma, kad Sovie
tams nevalia vartuoti geležin-

pavestu Sovietu prieglobai. 
Bet Amerikos visas sztabas 
prie to nepritaria, ir Anglijos 
dipliomatai davė savo žmo
nėms žinoti, kad tas Amerikie
tis Wallace tik niekus plepa.

Londono laikrasztininkai sa
ko kad Anglijos valdžia jau da 
bar rengia susirinkimą, kuria
me dalyvauti turėtu Stalinas ir 
Trumanas. Francuzijos Mi- 
nisteris Attlee sako, kad tokia
me susirinkime ir jis aszmen- 
iszkai dalyvautu.

Per visus szitus gandus Sta
linas savo pypke ruko Kremli- 
ne ri nieko nesako. Bet jau ma
tyti kad visas tas Kremlinas

pasidalinti su Rusija tomis 
tvirtovėmis. ,/

Trieste kraszto Laisve ir Ne
priklausomybe. Amerika, Ang
lija ir Francuzija reikalauja 
kad szitas krasztas butu Itali- 
jonams sugražintas.

Amerikos Ambasadorius Ru
sijoje, dabar gryžta isz Berly
no in Rusija. Frank Roberts 
Anglijos Ministeris Moskvoje, 
iszskrido su eroplanu in Berly- 
na ir paskui skris in Moskva. 
Anglijos Ambasadorius Rusi
jai, Sir Maurice Peterson su
sirgo.
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Visos karo skolos dabar 
yra atmokėtos tarp Anglijos 
ir Amerikos. Czia Amerikos 
Sekretorius,. George C. Mar
shall pasiraszo ant sutareziu 
ir kontraktu. Sir Oliver

Franks, Anglijos Ambasa
dorius Amerikoje sėdi szalia 
ir žiuri. Jis atstovauja Ang
lijos kraszta ant visu tu su- 
tarcziu.

★ 
★ 
★

64 pus., Did. 5x7 col.J
Dabar Po 25c. J
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