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Mainys Dipliomatus
Isz Amerikos Sekretorius Ir Inpedinis

GYVANASZLE i
NUŽUDYTA

Gal Pati Save Nusižudė
ATLANTIC CITY, N. J. — 

Ponia Edna H. Martino, trisde- 
szimts devynių metu amžiaus Į 
gyvanaszle buvo surasta negy
va savo pasisamdytuose kam
bariuose ant South Iowa Uly.

Policijantas Kapitonas Ja
mes Pike sako kad jis ir kiti 
polioijantai spėja kad ta gyva-1 
naszle nusižudė save stovėda
ma priesz dideli veidrodi, zer- 
kola savo kambariuose.

Jie rado revolveri prie zerko- 
lo. Isz to revolverio buvo tik 
vienas szuvis iszszautas, ir ta 
kulka kuri ja nužudė tinka in 
ta revolveri.

Jos gimines sako kad ta gy- 
vanasze jau per kiek laiko bu-i 
vo nuliudus ir susikrimtus, bet 
jie sako kad jie nežino priežas
ties jos to nubudimo.

Daktaras kuris pribuvo, sa-j 
ko kad jis tiki kad ji nusižudė. Į 
Bet policija dar toliau isztirs ir 
nori dažinoti kaip .ir kodėl ji| 
nusižudė jeigu tikrai ežia yra 
savižudystes klausimas.

Jos lavonas buvo surastas ar 
užtiktas policijos virszininko 
James Schearer, kai žmones 
jam pranesze kad jie negali tos 
gyvanaszles priszaukti. Kai jis 
priėjo prie jos duriu jis rado 
jas užrakintas isz vidurio. Tai 
reiszkia kad niekas tenai nebu-; 
vo ir niekas neiszejo kai ji pa
simirė.

Ponia Edna Martino persi-1 
skyrė su savo vyru Balandžio 
pirma diena, 1947 metuose.
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SOVIETU GYDUOLES
■-.. ..

Aptrucina Protą, Pa
kerta Valia, Priverczia 

’ Žmogų Prisipažinti

ATSARGIAI SU
automobiliu!

Sniegas, Ledas, Ūkanos 
Ir Slidus Vieszkeliai
PHILADELPHIA, PA. — 

Policija perspėja visus kurie 
automobiliais važiuoja, labai 
atsargiai važiuoti žiemos laiku, 
kada ulyczios ir vieszkeliai yra 
slidus, ar kada sniegas ir ūka
nos beveik koneapakina drai-i 
yerio.

Daug geriau biski vėliau par
važiuoti negu kad graborius 
mus parvežtu.

Ant vieszkeliu yra paraszyta 
kaip greitai galima važiuoti, 
bet tie ženklai ar perspėjimai 
nieko nereiszkia, kai vieszke-Į 
liai yra sniegu ar ledais nuklo- į 
ti. Kartais net ir penkiolika 
myliu ant valandos yra per 
greitas ir per pavojingas važia
vimas.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Szitas paveikslas buvo nu
trauktas jau keli menesiai 
atgal, ir jis parodo kaip ko
kia pranaszyste, nes ežia bu
vęs Amerikos Sekretorius 
Marshall sveikinasi su esa
moj u Sekretoriumi Dean 
Acheson, kuris tuo laiku bu
vo Po-Sekretorius.

Buvęs Sekretorius Mar
shall pasitraukė isz savo 
Sekretorystes vietos, pasitei
sindamas kad jo sveikata ne 
kokia. Bet tikrumoje iszrodo,- 
kad jis nesutiko su Preziden
tu Trumanu ant Rusijos 
klausimo.

Mes butume tikeje kad 
Sekretorius Marshall pasi
traukė del savo sveikatos, 
jeigu tik jis vienas butu pa
sitraukęs. Bet tuo paežiu sy
kiu pasitraukė 
retorius. Tai 
ežia buvo koks 
pratimas.

Naujas Sekretorius Dean 
Acheson yra gabus ir moky
tas dipliomatas. Jo paskyri
mas in tokia svarbia vieta 
parodo kaip Amerikos Tary
ba dabar eina ir kaip užsie
nio dalykus ir reikalus tvar
ko. Dabar beveik visur kari
ninkai yra atleisti ar atsta
tyti ir in j u vietas stoja dip- 
liomatai.

Po-Sekretoriaus vieta už
ima dabar James E. Webb, 
kuris pirmiau prižiūrėjo 
Amerikos iszlaidas ir kasz- 
tus.

Nors Dean Acheson yra 
mokytas ir gabus žmogus, 
bet žmones negali užmirszti 
kad jis visomis galiomis rė
mė Rusija ir užstojo Sovie
tus, reikalaudamas kad Ame
rika iszelptu ir remtu Sovie
tus per kara ir po karo. Tik 
per pastaruosius metus jis 
pasireiszke kad jis yra nusi
statęs priesz Rusija ir priesz 
Komunistus, Bet ji dar turi 
pasiaiszkinti kodėl jis turė
jo pasisamdęs po savo prie
žiūra ir kaipo savo patarėju 
ta žmogų Hiss, kuris dabar 
yra intartas kaipo tikras Ko 
munistas ir musu kraszto isz- 
davikas.

ir jo Po-Sek- 
reiszkia kad 
nors nesusi-

LONDON, ANGLIJA. — 
Katalikiszkas laikrasztis “Ta- 

i blet” perspėja visus dabar ne
tikėti ka tas Koipunistu suim
tas Kardinolas Mindszenty sa
kys per teismą, j

Kiek buvo galiįna dagirsti ir 
dažinoti, tai pirni jo suėmimo, 
Kardinolas Mindszenty insake 
vienams savo draugui kunigui 
parengti Kardinolo pareiszki- 
ma ir ji paskelbti jeigu Kardi
nolas bus suimtas. To pareisz- 
kimo nuoraszai, kiek mums te- 

j ko dažinoti, buvo pasiunsti in 
Vatikana, ir in beveik visu 
krasztudiscezijas.

Kardinolas Mindszenty žino
jo apie tas gyduoles, kurias So
vietai velriiszku gudrumu pa
vartoja ant tu kuriuos jie nori 
pražudyti.

Mes apie tokias gyduoles jau 
apie dvylika metI.-atgal girde- 
jome. Jos yra Kardinolo Mind
szenty pavadintos “Acte- 
dron.” Vengrijos mokslincziai 

NUŽUDYTAS' daktarai apie tokius vaistus 
i rasze 1937 metuose.

GraikiinoŠnkileliai Pa- KomunisUi tas Skolos 
vJldiKljUN kjUKlivildl K d szitaip pavartuoja: Suimtam 

SZOVC ErOpl^nO žmogui per dvi sanvaites nieko 
" daugiau neduoda valgyti kaip

ATHENS, GRAIKIJA. — tik pasūdytos žuvies ir nieko 
Leitenantas Pulkininkas Sel- neduoda gerti. Kai žmogus yra 
den R. Edner, isz San Jose, Ca- taip isztroszkes kad jis dumblą 
lifornia, su Graiku lakunu žu- ar muiluota vandeni gertu, ta
vo kai jųdviejų eroplanas buvo da jie paduoda jam stiklą van

denio, kuriame yra indeta szi- 
tu “Actedron” gyduolu.

Szitos gyduoles suardo ar vi- 
siszkai sunaikina žmogaus ner
vus. Jos nenutrucina, bet su
paralyžiuoja. Pirm diena žmo
gus jaueziasi stiprus ir jo pro
tas rodos nuszvinta. Per dvide- 
szimts keturias valandas nėra 
galima ji priversti iszsispavie- 
duoti, nes jis stiprus ir jo pro
tas sveikas. Jis bado visai ne- 
jauezia ir jaueziasi galingas.

Bet ant rytojaus jam ima gal- 
i va baisiai skaudėti, paskui jis 
ima jau savimi abejotis, savi
mi nepasitikti, jam protas susi- 
maiszo, jis baisiai iszsigasta, 
pagaliaus būva suparalyžiuo
tas.

Tada jau sudie proteli, pro 
tas jau neveikia, valia pakirs
ta. Jis kaž-kaip ten jaueziasi 
kad baisi praraja yra jo galvo
je, jis negali atskirti vakar die-j 
nos nuo rytojaus, jam susimai-; 
szo sapnai ir darbai, praeitis ir 
ateitis, jis nieko neatsimena. 
Jis tada nori nusistverti ko tik
ro, nori kad kas jam pasakytu, 
linsakytu jis nori kito klausyti.! 
nes pats jau nieko negali nei at
siminti nei nutarti.

Kai žmegus jau szitokioje 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

i

Jau dabar eina gandai kad 
Trumanas rengiasi pasiuns- 
ti savo atstovą pas Stalina 
pasiszneketi ir pasitarti. 
Amerikos buvęs Sekretorius 
tokiam užsimojimui baisiai 
prieszinosi ir sustabdė Prezi
dentą Trumana. Ka szitas 
naujas Sekretorius pasakys 
ar padarys tik laikas mums 
pasakys.

AMERIKOS
KARININKAS

sukilėliu Graiku paszautas.
Eroplanas nukrito ir in kai

na sudužo. Graikijos ir Ameri
kos Sztabas szitas žinias tuo 
paežiu sykiu pranesza.

Yugoslavijos laikrasztininku 
sztabas pranesza kad sukilėliai 
rado ta Amerikieti karininka 

i negyva eroplane, Petnyczioj. 
Sukilėliai sako kad Amerikos 
karininkai tankiai eina su 
Graikijos kareiviais in muszio 

j lauka ir lekia sykiu su jais kai 
jie eina bombarduoti sukilėliu 
vietas.

Amerikos Ambasadorius 
Henry F. Grady sako kad Lei- 

! tentas Pulkininkas Edner visai 
nebuvo apsiginklavęs ir netu
rėjo jokio ginklo, kai jis skrido 
virsz Karpenisi muszio lauka 
pasižiūrėti kaip dalykai stovi.

Ambasadorius Grady prane- 
sze Leitenanto Pulkininko Ed
ner žmonai apie nelaime.

Karas siauezia Graikijoje, ir 
nematyti vilties kad ežia grei
tai bus tvarka ar taika. I

Karpenisi miestas yra Komu
nistu sukilėliu apsuptas. Kari
ninkai spėja kad Komunistai 
gal ta miestą jau ir paėmė, nes 
jokio susisiekimo su tuo miestu 
dabar nėra. Graikijos Karo

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Sek. Acheson
Padarys Daug

Permainų
į

60 Czekus Suaresztuota, Intar- 
ti Kaipo Amerikos Szpiegai; 
Gyvanaszle Nusižudė Save Sto
vėdama Priesz Veidrodi Atlan
tic City, N. J.; Sovietu Gyduoles 
Priverczia Žmogų Prisipažinti
KOMUNISTAI

SUIMA CZEKUS
WASHINGTON, D. C.—Eina gandai, kad 

Prezidentas Trumanas su Sekretoriumi Ache- 
PBAGA czEKosLovAKi- ren?iasi dang nermainu padaryti ne tik na- 

munistiszka, valdžia dabar mie. Taryboje, bet ir taip dip’iomatu.
daug žmonių suima ir suaresz-
tuoja. intardama juos kaipo Keli Ambasadoriai bus permainyti, už tai, 

eX" Syr kad jie reikalauja, kad jie butu isz savo parei- 
kiu Bratislavoje buvo suimta gU paleisti. O kiti bus piaszomi atsisakyti ir 

1 jie intarti kad buk jie yra Ame- bus ui kitas vietas paskirti, kai nauji žmones JU
rikes sznipai.

Trys vienuoles, meniszkos ir 
Franciszkonu vienuolyno va
das buvo tarpe tu suaresztuotu. 
Daug Slavoku biznierių i 
mokslincziu buvo suaresztuota.

Keturi dvasiszkiai buvo su-
areštuoti kai iszrode kad Ko- tenan(as Generolas Walter Bedell Smith, jau 
munistiszka Czeku valdžia jau . , , . . , .
taikinasi su Vatikanu, su Kata-; SCniiil pFOSZOSi Ii StC!1^13Si GtSlSOkytl. JIS 
iiku Bažnyczia. dabar v ra parvažiavęs m Amerika ir sako kad

Praeita sanvaite Komunis- .. . .
tiszki laikraszcziai ir radijai, jis už jokius pinigus nebegrysz in Moskva, 
kurie yra po valdžios priežiu- ; . . . ,
ra jau buvo nustoję savo puoli- Ambasadorius John Leighton Stuart Kim- 
Z priesz Kata i joje užėmė buvusio Sekretoriaus Marshall vie- 
11 K. u. .DcLZily CZlcU j * *

Generolas Josef Kuttlvvassr ta Kinijoje, nuo Liepos (July) menesio 1946. 
aresztuoti. Komunistai intaria^ J»S PU SeptyniOS deSZHIltS dviejll metu lf HOFl 
tuos karininkus, sakydami kad gryŽti ii) S3VO profeSOFySteS, lUOkytojaVl- 
jie rengiasi valdžia sugriauti.

Laikrasztininkai sako kad 
Pankrac kalėjime randasi sze- 
sziolik Generolu ir daugiau ne
gu trys szimtai karininku.

Isz visu szitokiu suaresztavi- 
mu aiszkiai matyti kad tenai 
neramu ir kad žmonėms Komu- 
nistiszka valdžia nepatinka. 
Kas dar aiszkiau matyti, tai 
kad Komunistams neramu ir 
kad jie bijosi tu kuriuos jie val
do. J

Dabar eina visokie gandai 
tarne kraszte. Laikrasztininkai 
pranesza kad jie yra girde j e tos nenori, 
apie kokius tenai szaudymus 
toje Pragos dalyje kur yra ap
sigyvenę Amerikos ir Rusijos

(Tasa Ant 4 Puslapio)

vietas užims.

Kiek galima dabar inspeti, tai apie pen-
ir kios ambasados vietos susilauks permainų:

Amerikos Ambasadorius Rusijoje, Lei-

mo darba.

Paryžiuje, Ambasadorius Jefferson Caf- 
fery, kuris tenai darbuojasi net nuo 1944 metu 
nori atsisakyti, pasiaiszkindamas, kad jam 
per daug darbo, irksd jis jau ne jaunas. 
Jis yra szeszios desziirts dvieju metu. Ei
na gandai, kad George M. Harrison bus pa
skirtas in
jam tokis darbas nepatinka ir jis tosvie- 

George Harrison yra Geležin
kelio darbininku unijos Prezidentas.

Buenos Aires, Pietų Amerikoje, Ambasa-
[Tasa Ant 2 Puslapio]

szita vieta, bet iis sako kad



’‘SAULE” MAHANOY CITY, PA.Kas Girdėt
Valdžia rengiasi statyti daug 

vieszkeliu sziais metais. Ir,ežia 
bus darbo ir pinigu.

Prezidento Trumano a lga bu
vo pakelta ir dalbar per ateinau- 
czius keturis metus Trumanas 
pamatys kad užsimoka būti 
Amerikos Prezidentu. Szimfas 
tnkstaneziu doleriu ant metu, 
tai jau ne per blogiausia alga.. 
Žinoma., isz tos algos ir Prezi
dentas Trumanas turės taksas 
mokėti. Jis teipgi gauna, pinigu 
del iszlaidu, kasžtu. Isz viso, 
kai taksos bus atrokuotos, T ru
munais gales taip sakant, parsi- 
neszti namo apie szimta ir de- 
szimts tnkstaneziu doleriu.

Kad tiek paprastas žmogus 
galėtu parsineszti namo kai 
taksos butu užmokėtos, jis tu
rėtu uždirbti apie du szimtu ir 
keturios deszimts tukstancziTi 
doleriu ant metu. Ne daug to
kiu paprastu 'žmonių galima 
rasti.

deszimts tukstaneziu doleriu 
algos turi visokius valdininkus, 
sveczius ir kitu krasztu atsto
vus priimti ir vaiszinti. Ir tai 
baisiai brangiai kasztuoja. -

Prezidentas Rooseveltas ma
žiau gavo. Jis kas metai turėda
vo isz savo kiszeniaus kelis 
tukstanezius dadeti, iręs jo al
ga neužteko del visu reikalu. 
Roose veltas buvo pirmutinis 
Prezidentas mokėti taksas ant 
savo algos.

Bet Rooseveltui buvo lengva 
isz savo kiszeniaus dadeti, nes 
jis buvo milijonierius, pirm ne
gu buvo Prezidentas. Roosevei
tas galėjo taip daryti, bet Tru
manas nėra milijonierius.

Kongresmenai dabar gauna 
pus treczio tukstanezio doleriu, 
daugiau, už kuriuos nereikia 
taksu mokėti, ir dvylika tuks
taneziu doleriu, už kuriuos ir 
jie kaip ir mes turi taksas mo
kėti.

Trumanas ne tiktai ka tiek 
algos gauna, bet jam jo namai 

, visai užldyka. Sziais metais Pre- 
r. zidento kambariai mums taksu 
mokėtojams kasztuos apie du 

, szimtu szeszios deszimts tuks- 
taneziu keturiu szimtu doleriu. 
Szitiek kasztuoja atmokėti al
gas darbininkams, patarnauto
jams, gaspadinems ir kitiems 
kurie tenai patarnauja, ir pirk-

Ir Vice-Prezidentas dabar 
gauna daugiau algos. Jis gauna 
trisdeszimts tukstaneziu ant 
metu. Už szita alga jis turi mo
kėti. taksas. Bet apart to de
szimts tukstaneziu už kuriuos 
nereikia jokiu taksu mokėti. 
Tai reiszkia paprastas žmogus 
turėtu uždirbti apie penkios 
deszimts tukstaneziu kad prie 
Vice-Prezidento algos prisily
gint u.

Beskaitydami apie tokias al
gas ir apie tokius tukstanezius,

ti ar taisyti 'baldus ir taip tuos 
kambarius apžiūrėti.

Prezidento kambariai yra. lu
inai apleisti. Sziais metais kasz
tuos daugiau negu keturis mi
lijonus tuos namus aptaisyti. 
Bet ežia vėl mes taksu mokėto
jai bitą užmokėsime. O Truma- 
nui ežia raudos nėra, viskas 
ežia jam už dyka.

Prezidentas turi nuosava di
deli eroplana, kuris jam nei 
cento nekasztuoja. Jis yra di
delis,- keturiu inžinu ir puikiai 
iszpuosztas.

Laivynas pristato jam pui
ku lai va. Ir laivas ir visi prie 
to laivo darbininkai Preziden
tui nei graszio nekasztuoja. 
Laivas visados yra prirengtas 
ir patuosztas Prezidentui va
žiuoti.

mes gal norėtume pasakyti kad 
jiems sziltos vietos parūpintos,

ir kad jiems jau per daug mo
kama. Bet jeigu mes tik pažiū
rėsime in musu 'biznierių ir fab
rikantu ir unijos vadu algas, 
mes pamatysime kad musu Pre
zidentas ir kiti valdininkai dar 
ir dalbar prastai yra apmokami.

Tik palyginkime mainieriu 
boso Lewiso alga su Amerikos 
Prezidento alga ir tuo jaus su
prasime ka tokios algos reisz
kia.. O Lewisas atstovauja tik 
saujale Amerikos piliecziu, ke
lis szimtus tukstaneziu mainie
riu. O Amerikos Prezidentas 
atstovauja visos Amerikos vi
sus žmones.

SENAS PR AN ASZ AS
Szimtai metu atgal, per 

Grabnyežias, Utarninke Vasa-' 
rio (Feb.) antra diena, žmones 
spėjo ir pranaszavo koks bus 
pavasaris. Jeigu per Grabny-j 
ežias bus dargana, miglos, jei-, 
g u dangus bus apsiniaukęs ir 
niūrūs, tai bus ankstyvas ir 
gražus pavasaris. Jeigu ta die
na bus gražu ir saulute gražiai 
szypsos, ir jeigu barsiukas pa
matys savo szeszeli, tai bus la
bai szalta ir žiema bus 'ilga ir 
vejas bus žvarbus ir pavasaris 
bus labai vėlyvas.

Nors dabar musu moksliu ■ 
ežiai mums inspeja koks oras 
bus, kai jie mokinasi veja, 
mariu bangas ir padangių de
besius, nors jie seka Žvaigždžiu 
kelius ir isz to spėja kada lis, 
kada snigs ir kada gražu bus, 
vienok, beveik visi Amerikie- 
cziai daug labiau tiki in szito- 
kias pranaszystes ir laukia to 
barsiuko per Grabnyczias.

Vienas mokslinczius, per di
delius žiūronus žiurėjo in dan
gaus žvaigždes ir seke pauksz- 
cziu kelius ir paskui padėjęs 
savo žiūronus, atsigryžo in sa
vo dranga ir pasakė kad rytoj 
bus lietaus. Jo draugas jo pa
klausė ar jis ka nepaprasti ma
te ant dangaus žvaigždžių, kad 
jis žino kad rytoj lis. Mokslin
czius atsake, “Visai ne; man 
koja gelia ir už tai asz žinau 
kad rytoj lis.“

Ir mes daug tokiu ženklu, 
ženkleliu turime ir in juos tiki
me ir isz j u sprendžiame ir pra-

Baruch, brolis to garsingo mili
jonieriaus ir Prezidentu pata
rėjo Bernard Baruch eina Am
basados pareigas Haaga sosti
nėje, Nederlandijoje. Jis pir
miau buvo Amerikos Ambasa
dorius Portugalijoje. Dabar jis 
nori pasitraukti.

Yra paprotys visiems Amba
sadoriams inteikti savo atsisa
kymo popieras, pareikszti kad 
jie nori pasitraukti isz savo vie
tų, kai tik Prezidentas būva 
iszrinktas ar kad ir tas pats pa-į 
silieka. Tai tik paprotys. Bet 
visi szitie Ambasadoriai pa
reiszke kad jie nori tikrai pasi
traukti. Ir jie tai jau kelis sy
kius pareiszke, nelaukdami 
Prezidento rinkimu.

I
. Ketvirtos Armijos lakūnai' 
su C-82 eroplanais veža sziena 
in Ely, Nevada valstijoje, nes 
ir ežia sniegas baisiai gilus.

Jau labai seniai tiek daug 
sniego buvo. Ūkininkai skun
džiasi ir sako, kad jie patrotins 
daugiau negu puse visu savo 
galviju kurie suszals ar nuo ba
do nudvės.

Valdžia stengiasi tiems ūki
ninkams padėti ir tuos galvijus 
paiszerti kur tik galima prieiti.

Ūkininkai teipgi valdžios 
praszo maszinu ir sunkvežimu, I 
troku, kad jie galėtu prasikirs- 
ti nors takus per tas pūgas. Jei-: 
gu tiek daug galviju suszaltu, 
tai pavasari mesa vėl pabrangs.

VEŽA SZIENA

Eroplanai Ūkininkams 
In Pageiba

DELTA, UTAH. — Ameri- 
kos valdžia paskyrė szimtus 
tukstaneziu doleriu ūkinin
kams, kad jie galėtu savo gal
vijus iszglebeti isz to sniego, 
kuris taip placziai ir taip giliai 
nuklojo žeme.

Armija paskyrė daug savo 
eroplanu, kurie dabar veža szie- 
na ir iszmeta tose vietose kur 
avys, karves ir kiti galvijai ne
gali jokio maisto rasti, nes 
sniegas per gilus.

- s

Popiežius Ir Ameri

MILIJONU DOLERIU
GAISRAS

Nuosavas, privatinis trauki
nio karas yra paruosztas Pre-

Prezidentas Trumanas bai
siai daug pinigu praszo ir rei
kalauja isz Kongreso, bet jis 
gales jaustis laimingu jeigu jis 
puse tiek gaus.

“BALF” ATSTOVAS
ATVYKO IN

FLINT, MICH. — ūgniage- 
šiai per kelias valandas sunkiai 
ir pavojingai dirbo, kol užgesi
no dideli gaisra, paeziame Flint 
miesto viduryje.

Szeszi sztorai sudegė ir daug 
ofisu buvo apdeginta. Polici- 
jantai stengiasi dažinoti kaip 
ir isz kur tas gaisras prasidėjo.

— Daugelis jaunikaieziu 
isz meiles suėstu savo mylimas, 
o kada apsiveda su ja, tai gai
lesį, jog priesz veseili'a josios 
nesuede.

kos Po-Sekretorius

VOKIETIJA

ju leszu, nes ankseziau paskirti 
du milijonai doleriu jau komi
sijos iszleisti. Dabar, kaip gir-
dejote, yra balsu pasisakauežiu 
už biliaus pakeitima. Patys

zidenttfi ir visa eile puikiausiu 
ir brangiausiu automobiliu su 
draiveriais diena ir nakti stovi 
vežti Prezidentą ar jo szeimy- 
na kur tik jie nori.

Apart algos ir-kitu iszlaidu, 
Prezidentui yra paskirta ketu
rios deszimts tukstaneziu dole
riu ant metu del keliones iszlai
du. .Szitie pinigai yra. del kelio
nių del asmeniniu reikalu, o ne 
del valdžios reikalu. Kai Prezi
dentas kur važiuoja, su Ameri
kos reikalais tai jam atmoka
ma. Isz szitu pinigu jam nerei
kia mokėti del to eroplano, lai
vo, traukinio karo ar del tu vi
su puoszniu automobiliu. Už 
tuos valdžia atmoka. <Ta.s szim
tas ir deszimts .t ukstaneziu ku
riuos Prezidentas gauna, kai' 
jau taksos būva iszmoketos yra 
jo nuosavo alga, jo turtelis.

• * L

Tai iszrodo baisiai daug pi
nigu. Bet jis isz szitos szimto ir

Europos dipliomatai ir val
dininkai žiuri in Amerika ir 
laukia pamatyti ka visos tos 
permainos valdžioje ir tarybo
je reiszkia. Jie sako kad dabar 
naujas Trumanas užima Prezi
dento vieta. Naujas Amerikos 
Sekretorius ir Po-Sekretorius, 
naujas Kongresas ir daug nau
ju Ambasadorių:

Europos biznieriai ir preky
bininkai dabar laukia, nežino
dami kaip biznis eis su szita 
liauja Amerikos valdžia.

Automobiliu, ar tai nauja ar 
tai antru ranku, dabar galima 
labai lengvai gauti pirktis, jei
gu t ik pinigu gana turite. An
tru ranku automobiliai dabar 
daug pigesni, bet nauji automo
biliai dar vis'brangus. Automo
biliu pardavėju agentai dabar 
jau eina jieszkoti biznio, kad 
kas tuos naujus automobilius 
pirktu.

naszaujame koks oras bus: Jei
gu isz ryto žolele szlapia nuo 
rasos, bus sauža diena, reiszkia 
gražu bus, o jeigu rasos nėra 
bus szlapia, reiszkia lis; jeigu 
vakare dangus raudonas bus 
vėjo.

MAINYS
. DIPLIOMATUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

dorius James Bruce, biznierius 
isz Baltimore, Md., reikalauja, 
kad Prezidentas Trumanas. ki
ta in jo vieta paskirtu. Jis sako 
kad kai jis sutiko szita vieta 
užimti, Prezidentas Trumanas 
jam prižadėjo, kad bus tik lai
kinai tik del trumpo laiko. Ja
mes Bruce yra labai intakingas 
ir mokytas žmogus ir jis ežia 
labai gera darba atliko. Prezi
dentas Trumanas nenori ji pa
leisti.

Ambasadorius Herman B.
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Szventas Tėvas, Popie
žius Pijus priėmė Amerikos 
Po-Sekretoriu, George Allen 
ir su juo pasisznekejo ir pasi
tarė, kai tas Po-Sekretorius 
atsilankė in Ryma, bevažiuo
damas in prekybine konfe
rencija. Szventam Tėvui la
bai rupi tarptautiniai klau
simai ypatingai Tautu San- 
jungos Pinigine ir Apsaugos

Komisija. Retas atsitikimas 
kad Popiežius priimtu kad 
ir augszcziausi atstovą ir su 
juo vienu pasiszneketu ir pa
sitartu.

Szventam Tėvui nereikia 
klumocziaus, nes jis gerai 
moka Anglu kalba. Jis moka 
kokia deszimts svetimu kal
bu.

Prancūzas Ir Italijonas

M UNCHEN, VOK. — BALE 
centro pasiustas atstovas Jonas 
Valaitis Sausio (Jan.) 6 diena, 
isz Amerikos atvyko in M nū
diena.. Tai pati vakhra jis atsi
lankė in Munclieno Lietuviu 
vaikiiczin eglute Raudonajam 
Kryžiuje. Vaiku tėvai patyrė 
apie laukiamo sveczio atvyki-1 
ma, skubomis parengė jam pa
gerbti kuklu priėmimą. .1. Va
laitis, nežiūrint pokelioiiinio 
nuovargio, maloniai sutiko pri
ėmimo' dalyvauti ir jame pasa
kė kalba. Pasakytos mintys bus 
indomios visiems Tremtiniams 
Ir Amerikos Lietuviams, todėl 
jos pateikiamos spaudai:

Alano in Europa, atvykimo 
misija, kalbėjo J. Valaitis, pa
dėti tremtiniams emigraciniuo
se reikaluose. Dirbsiu Jusu tar
pe, kaip BALF’o Centro atsto- 
as kartu su ankseziau isz! 

i Amerikos ežia atvykusia BA
LE’o atstove panele Izabele 
Kovaite. Sziuo metu emigracine 
da.lyka tapo pati svarbiausia, 
•nes jos vykdymas tikrai ilgai 
nusitęsė ir dabar da lėtai juda. 
Europoje busiu ne vien BA.LFo 
atstovu: turiu placzius ingalio- 
jimus vienos Amerikiecziu or
ganizacijos, kuri, kaip ir kitos 
paszelpos organizacijos, turi 
teise dalyvauti D. P. instaty- 
mas vykdyme. Szi organizacija 
vadinasi “American Federa- 
t ion of International Insti
tutes.” Czia. teks steigti jos 
skyrius ir organizuoti pati dar
ba.

Tam reikalui tikiuos susi
laukti isz savo tautiecziu tikros 
pagelbos. Emigraciniame dar
be kliucziu gana daug ir ne
lengvai jos neveikiamos. Pa
ežio j Amerikoj teko Lietu
viams daug pasidarbuoti, kad 
'imtu priimtas instatymas, o 
svarbiausia rūpėjo pasiekti in- 
statymo pravedėjus, kad insta
tymas butu palankus pabaltie- 
cziams, atseit, kad pagal ji dau
giausia. tu krasztu žmonių ga
lėtu in Amerika (U.S.A.) at
vykti. Kai]) žinote tas dalinai 
yra pasisekė. Prie to prisidėjo
te ir jus patys gražiai tremtyje 
užsitvirtinduodami. Kada czia 
po jusu stovyklas lankėsi isz 
U. S. A. atvykę kongresmanai, 
tai jie apie jus susidaro gera, 
vaizdą, ga vo gera inspudi ir pa
mate, kad patbaltiecziai Ameri
kai gali būti naudingi, todėl ir 
emigracinis bilius tapo jums 

. palankus. Jusu reikalus pilnai 
suprantu, nes asz pats esu anks
tesnio tremtinio sūnūs. Mano 
levams, Caro laikais del perse
kiojimo, teko isz Lietuvos bėg
ti ir jieszkoti prieglaudos Ame
rikoj. Dabar jus pergyvena tta 
pati, ka. ankseziau jau pergy
veno daugelis Lietuviu ir kitu 
tautybių žmonių.

Toliau J. Valaitis nupasako
jo svaibesnes priežastis, del ku
riu emigracinio instatymo vyk-

Amerikos Lietuviai yra pada
re daug. Jie nenuleidžia ranku 
nei dabar. Priesz szias Kalėdas 
BALF’o Centras yra pasiimtos 
in Europa tremtiniams naujas 
siuntas su suaukotais rubais ir 
maistu. Tos siuntos sudaro 50,- 
000 svaru. Netrukus jos ateis 
czia ir BALF’as per Raudono
jo Kryžiaus skyrius iszdalins 
tremtiniams. Dabar Amerikoj 
BALF’o akcija, yra daugiau 
nukreipta in emigracinius rei
kalus. BALF’as yra pasiryžęs 
kiek galint, daugiau tremtiniu 
aprūpinti emigraciniais insta- 
tymais. Patariu susirasti Ame
rikoj gimines ir pažįstamus, 
kurie sziam reikale galėtu, 
jums padėt.i Užsiraszykite ūki
ninkais, tai lengviau galėsite 
iszvykti. Pats BALF’o Centras 
turi labai daug darbo. Del leszu 
stokos negali samdyti daugiau 
tarnautoju. Taigi gerai galite 
suprasti, kad esant gausybei 
darbo, darbininkai turi per pa
ra dirbti daug valandų. Aiszku 
kad per jas visko iszkart nega
li atlikti. Todėl reikia suprasti 
ir turėti kantrybes, jei kartais 
apie savo emigracinius reika
lus ilgiau nesu lauk iat isz BA
LF’o žinių.

Toliau kalbėdamas apie emi
gracinius krasztus’ J., Valaitis 
pareiszke, kad aivykusiems in 
Amerika pradžoije visu laukia 
nelengvas darbas. Teksią kiek
vienam tureli kantrybes ir pri
prasti prie nauju gyvenimo 
sanlygu. Vienok kantriu darbu 
kiekvienas užsidirbsiąs pragy
venimą. Reikia, taupyti jiegas 
ii- sveikata, nes ten tik sveikas 
žmogus yra reikalingas ir nau
dingas. Pradžioj patartina im
ti kiekviena darba, kuri teksią 
gauti. Vėliau, susipažinus su 
aplinkuma, o ypacz pramokus 
Anglu kalbos, busianezios di
desnes glimybes susirasti ge
resni ir pelningesni darba. Isz 
viso Amerikoj vieninteliu, bet 
tikru pragyvenimo szaltiniu 
Imsiąs daubas. Jokie szmugą- 
liai, kurie galimi Vokietijoj ir 
Francuzijoj, Amerikoje nepri
taikomi. Atvykus in Amerika, 
savitarpiuose santykiuose tek
sią u'žmirszti politinius skirtu
mus ir vadovautis didžiausia 
tolerancija. Musu paežiu ir tau
tos 'būkle reikalauja vienybes 
ir susiklausymo. Taip pat su
prantama, kad kiekvienam tek
sią sugebėti prisitaikinti prie 
nauju sanlygu ir rasti keliu in 
szirdis senai jau ten gyvenan- 
cziu tautiecziu. Tik taktingu 
keliu bus ineita in savo tautie
cziu tarpa ir tada atsirasta pro
ga panaudoti savo prityrimą ir 
gabumus.

J. Valaitis baigdamas savo 
praneszima perdavė tremti
niams sveikinimus BALF’o 
pirmininko Kun. Dr. J. B. Kon- 
cziaus, BALF’o direktorių ir 
sztabo vardu.

Robert Schuman, (po kai
rei), Francuzijos Užsienio 
Ministeris ir Kunigaiksztis 
Carlo Sforza, Italijos Užsie
nio ministeris linksmai svei
kinasi kai jiedu susitiko in 
Cannes, French Riviera, pa- 
siszneketi ir pasitarti apie

tarptautinius klausimus.
Jiedu daug ka bendro nu

veikė, ir jiemdviem toks 
pats pavojus gresia isz Ko
munizmo. Abu labai daug 
nuveikė del savo kraszto, 
sumuszdami Komunistus per 
rinkimus.

dymas eina gana lėtai. Kaip 
ryszkęsni pavyzdi nurodė, kad 
D.P. Komisija Europoje' teturi 
viena savo skyrių Frankfurte, 
gi ju turėtu būti žymiai dau
giau. Daromos pastangos, kad 
D.P. Komisi jos dalbas butu isz- 
plecziamas. Tuo rūpinsis ir 
naujai atvykęs atstovas. Tek
sią. veikti in D.P'. Komisija, kad , 
ji daugiau insteigtu skyrių.! 
Vienok nauji D.P. Komisijos;
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labai blogai sekesi kariauti su — O kad musiszkiai nebutu I pasakojima apie tolimesne to
- ------------------------------------ ------- - ——————— Bolszevika is. Nuorėdami LenkaiA s T O ° užeiti Bolszeviku frontą isz už-
.A.'t V 3lZ18l VO In OV0CZ1US pakabo, jie priversti buvo

pritrukę szo vinių, gal visai bu- muszio jiega, padaręs bendra 
tu atlaike Lenkus? Užklausė iszvada, pasipasakojo, kaip jis 
Vincas. isz N., pulko, N., kuopos raszti-

(Tasa)
Madinga Ponia

traukti su kariuomene per Lie
tuva ir su visom jiegom pulti 
juos isz kairiojo szono. Musu

— Ne, broliuk, tada vistiek 
nebūtume mes ju atlaike. Jie 
puolė in mus su penkiomis di-

Kita vakara Vincas klausi
nėjo apie Lenku fronto invy- 
kius, pradedamas:

— O su Lenkais ar tbko ar- ‘ 
t i matytis? Pradėjo Vincas.

— Patekus man isz N., szta-i 
bo in N., pulko N., kuopos rasz-į 
tininkus, kol musu batalionas 
ilsėjosi po musziu ^n Bolszevi- 
kais viskas buvo ramiai. Dir
bau rasztineje be jokio pavo-i 
jaus, kaip ir tu laike pamoku. 
Bet, kai Bolszcvikai, gerai no-| 
bepamen.u kuriuo laiku tas bu-i 
vo, artinosi prie,Vilniaus, kas
kart* atstumdami Lenkus, ir 
mus vadovybe pasiuntė arcziau 
Vilniaus, kad užėmus Bolsze- 
vikams Vilnių, neleisti jiems 
tenai insigaleti. Kai mes drau
ge su Bolszevikais užėmėme 
Vilnių, tuokart tarp musu ir , I
Bolszevikn vadovybių buvo pa- 
įsiraszyta taika. Kariuomenes 
laikosi viena, nuo kitos kaip ga
lima atokiau. Bet nors vado Į 
vylbes buvo in,sakiusios abiem], 
kariuomenėm, neužkaibineti 
vieni kitu ir neagituoti, bet ne
žiūrint in tai Bolszcvikai pile 

i 1 visu progų agitavo musu ka
reivius. Jie ragino mesti musu1 
kariuomene ir stoti in armija. 
Bet musiszkiai, matydami Bol
szevikn tvarka ir laisve, ne 
manyti nemanė to daryti. Asz-' 
gi pateks pirma karta savo tik
ro jon sostinei!, nors ir labai 
keistu laiku, užmaniau eiti jos 
apžiūrėti. Einu, einu Didžiąją! 
ulyczia, paskiau pasukau ki
ton, reikia gryžti atgal, nebe
randu savo dalies -stovyklos. O į 
“ tovariszczin ” visur pilna: 
pešt i ja, gurgole, rail i ja, artile
rija betvarkiai susimaisze ir -su
daro toki, keista vaizdo, kad ne-1 
gali besusivokti ar ežia rcgii- 
liare kariuomene, ar ginkluotu 
valstiecziu minia. Pirma eida-Į 
mas asz, taip gerai ju nepaste
bėjau, nes labiau indomavausi 
Vilniumi, bet gryždamas ir 
jieszkodamas , saviszkin pri
verstas buvau daugiau stebėtis 
kariuomenes stovyklomis. Kar
tais praeinant Bolszevikn ka
reiviai taip smalsiai in mane 
žiurėjo, o pamate mano rublis, 
tiesiog laižėsi. Kiti einant pro 
szali sakydavo: “Tovariszcz 
•snimaj pagonu,” drauge nusi
imk petin es.

Pagaliau klaidžiojęs ir prisi- • • • • •žiūrėjęs in beskaitlines Bolsze- 
viku gaujas sugryžau, atradau 
įsaviszkius. Dulke, pamaniau in 
ten buvusia musu kariuomene, 
bet visgi ta pati dulke laikėsi 
priesz tuos paežius da.nesenai, 
galvojau.

— Tikrai kaip galėjo Lie
tuvos kariuomene laižytis 
priesz tuos skėrius? Paklausė 
Vincas.

— Czia tai paikas atsaky
mas. Mat Lietuviams isz pra
džių padėjo ir Vokiocziai. O kai 
Bolszcvikai užėmė beveik visa 
vasaros rytu Lietuva, žmones 
insitikimo kas do laisves nesze- 
jai “Raudonieji,” nes žiauriau 
už Vokiecziu užgyventus ple- 
sze ir alino užimtąsias žemes. 
Tada žmones patys, kaip sava
noriai, stojo prioszais juos ir 
pagaliau rszgrudo isz savo že
mes.

— Taip ir buvo, patvirtino 
Vincas.

Bagoczka, milijonierka 
Ponia Gwynne Vanderbilt 
buvo iszrinkta kaipo viena 
isz deszimts madingiausiu 
poniu Amerikoje, kurios pui
kiai apsiredo ir daugiausia 
drabužiu turi. Musu iszroka- 
vimu tai czia ne tokia jau di
dele garbe ar atsižymėjimas, 
nes tokios ponios tukstan- 
czius doleriu iszduoda ir už 
tai gali taip madas varinėti.

— Palauk, asz da nebai
giau apie Vilnių. Nors mus Vil
niaus gyventojai priėmė bars
tydami po kojų gėles ir asza.ro- 
dam-i isz džiaugsmo, vienok ne
ilgai mums ten tebuvo lemta 
būti. Nebepamenu, rodos, tre- 
czia, diena, gavome isz vadovy
bes insakyma; apleisti Vilnių. 
Ka ir padarome. Traukinys 
tarp Vilniaus ir Kauno buvo 
tada, pagadintas, o mums grėsė 
isz Lenku puses pavojus. Žy
giuodami Kauno linkui daž
nai susidurdavome su klaidžio- 
janeziais Lenku raiteliu būriais 
i r juos nuginkluodavome. 
Gryžtant mus persekiojo kaip 
i t i m twt y d an i i Len k u pa rt izan ai, 
kuriems mes nuo-szirdžiai vi
sliom et at s i 1 y gi n d a vo m e.

įSugryžes in Kauna musu ba
talionas vėl gavo sziek, tiek at
silsėti. Bet, deja, neilgai. Greit 
gavo musu pulkas vėl insaky
ma trauktis Lenku frontą Sei
nų linkui. Apie nuotikius, in- 
vykusius Lenku fronte asz pa
pasakosiu tau kita syki, o da
bar laikas sapnuoti.

— A.sz galdcziau klausyti 
tokiu pergyveniniu iki pat, ry
to, gėrėjosi. Vincas.

— Migkiva, pabaigė abu
du.

Vincas tik lanke sekanezio 
vakaro. Jis norėjo 'žinoti ka 
jaute ir mate jo brolis Lenku 
fronte, bekovojant musu ka
riuomenei su Lenkais Seinų 
apylinkėje. Viena vakara užsi
rūkę abudu ir atsigulė. Vincas 
matydamas gera brolio upa pa
šiauše:

— Stasy, papasakok ka pa
tyrei Lenku fronte?

— Tu vis su savo pasakoji
mais! Na, gerai. O apie ka, ir 
kur sustojau ana vakara?

— Kad jusu pulkas sugry- 
žo isz Vilniaus Kauna, o Kaune 
valandėle pasilsėjus buvo isz- 
siustas Lenku frontai! Seinų 
apylinke, tose Vincas.

— A, atsimenu, tarė Sta
sys. Taigi, musu N., pulkas ga
vo insakyma žygiuoti Lenku 
fronto linkui. Bara jis užėmė 
Seinų apylinkėje už Beržininku 
miestelio. Kad suprasti visa, ir 
kodėl taip i.nvyko, reikia atsi
minti, kad tuo laiku Lenkams

vadovybe insitikinusi Lenku 
imperializmu, nenorėjo leisti 
Lenkams ne pėdos inlysti in 
musu kraszta, ir kaip jau sa
kiau užtraukė priesz juos fron 
ta.

— Kalikuri laika kovojom, 
viena, gražu ryta, asz iszgirdau 
kad eme pasiutusiai szaudyti. 
Gal žingeidumo, ar atsargumo 
vedamas, asz iszejau su pora 
kitu rasztaninku pažvelgti kaip 
einasi kova. Gi žiūriu eilese pa
sidarė judėjimas. Asz supratęs 
kad mums jau nebegerai, lei
dausi greit atgal. Perbėgdamas 
pamaicziau, kad pafrontėj vi
sas kareiviu pulkelis apstojęs 
su katiliukais virtuve ir belau
kia pietų. Jis buvo atsargoje. 
Tuo taipu granatos kartais nuo 
karto sproginėjo apie virtuve. 
Supratau, kad Lenku artilerija, 
ja pastebėjus taiko ir paliepiau 
kuogreieziausia važiuoti isz 
czia atgal prie Gurgoles vuoros. 
Vos tik pavažiavo ir kareiviai 
iszsiskirste tuoj: Szu-szu-szu — 
pofff! Armotois szovinys nu
kirto kaip tik ton vieton kur 
stovėjo virtuve.

— Staseli, tu iszgelbejai 
kareiviu pulkeli, virtuve ir ark
lius! Nustebės suszuko Vincas.

— Be abejones jei nebu- 
cziau paskubinęs, gal armotos 
szovinys butu juos visus isz- 
taszkes, pastebėjo Stasys, ir le
sė kalba, toliau.

— Kai pa įbėga u in raszti- 
ne, radau jau Gurgole pasiren
gusia i r su si tvarkiusia važiuo
ti. Greitu laiku parlėkė apdul
kėjusiu raiteliu pulkelis ir par- 
nesze insakyma trauktis kuo
greieziausia atgal. Važiuoti1 
mums buvo labai nepatogu, nes 
kelias ėjo per Tyrlaukius in il
ga nestaezia auksztuma. Len
kai, būdami netoliau 2 ar3-ju 
varstu, szaude in mus kaip in- 
manydami. Bet, aeziu Dievui, 
nors kiekviena, minute poszke- 
jo ir sproginėjo mums siunezia- 
mos ju granatos, nuostolio ma
žai tepadaro, mat musu vienas 
szarvuotas automobilis sulaikė 
kuri laika. Lenku desziniojo 
■sparno veržimosi, kuris norėjo 
mus apeiti. Nežiūrint tu keblu
mu mums pasisekė tvarkingai 
a tis i t raukti.

A

— O kad ne szarvuotas au
tomobilis visa Gurgole butu pa
tekusi Lenku belaisven! Nera
miai suszuko Vincas.

— Nors ir ne visa, bet da
lis butu patekus, pastebėjo Sta
sys.

— Tik, gaila, kad važiuo
jant musu Gmg'olei per Berži
ninku miesteli, tese toliau pasa
kojima. Stasys, .sulūžo vieno 
ginklu vežimo ratas. Lenkai ne
toli jau szauke: “panic davai- 
tes! Panic ostaveie!” tai veži
mą ir paliko Lenkams su visais 
ginklais. Vežikas papiauste 
sztrangus užszoko ant vieno 
arklio ir nulėke drauge su gur
gole. Pagaliau mes .sustojome 
gana toli nuo fronto ir nebe
jausdami pavojaus galėjome 
ramiai pasilsėti. Kiek vėliau 
sužinojome, kad ir szia. vieta 
Lenkai puolė tii-szcziausiomis 
pajiegomis. Per tai jiems pasi
seko sziek tiek mus in veikti. 
Reikia, pažymėti, kad musisz- 
kiai nebutu pritrukę szoviniu, 
galbūt ilgiau butu Lenkus su
laikė.

vizijomis pėstininku, dvi divi
zijom raiteliu, o musu nedau
giau buvo už dvi divizijas iszvi- 
so. Na, tai matai szi kai'ta. mus 
Lenkai i n veike. Ki lasyki papa- 
saksiou musu la-imejima, užbai
gė Stasys.

Vos sekanti vakara juodu 
suėjo miegamąjį ir atsigulė, 
Vincas neužmirszo paklausti:

— Stasiuk, vakar vakara 
žadėjai da ka nors isz savo pa
tyrimu papasakoti ?

— Nepameluosiu, ka. žadė
jau ir iszpiklysiu, atsake Sta
sys ir pradėjo pasakoti:

— Turbūt jau laikrasz- 
cziuose skaitei kaip mes suku- 
leme ties Szirvintais-Giedrai- 
cziais Lenku Generolo Želikov- 
skio kariuomene. Man ir-gį te
ko tam muszyj dalyvauti. Ne
minėdamas baisiu to muszio 
pasekmių asz noriu tau pri
minti viena, juokinga muszio 
inkyki. Kai prasidėjo szaudy- 
mas, Lenku raiteliu keturi es
kadronai, netikėtai musu pėsti
ninku užklupti, eme gintis. 
Kad pasekmingiau gynusis jie 
nusėdo nuo arkliu ir suriszo 
juos užpakaly vienos daubos 
krumelyj. Patys užtiesė mus 
grandine. Kaip tik prasidėjo 
szis szaudymas pasigirdo or
laiviu zirzimas. Neilgai trukus 
jie jau skraidė virsz kovojan- 
cziu. Da valandėlė praleidus 
dumpf! dumpf! Sprogo keltas 
numestu isz orlaiviu granatu- 
bombii visa išarti Lenku raiteliu 
surisžutju arkliu. Arkliai iszsi- 
gande bombų trenksmo, sutrau
kė kamanas ir pasileido betvar
kiai bėgioti, ir maiszytis po mu
szio lanka.

— Cha, cha, cha! Tai ir ge
rai, saldžiai nusikvatojo Vin
cas.

— Ir tokiu budn ju pusėj? 
pasidaro didele betvaike. Vie
ni Lenkai bego savo arkliu gau
dyti, kiti da szaude, bet tai]) 
nevykusiai, o da kiti slėpės nuo 
tu “didžiųjų paukszcziu,” ku
rie galėjo ir ju grandine užpul
ti. Betvarke daug jau amžinai 
užmigdo, o dar daugiau iri mu
su rankas atidavė.

— Buvo girdelis, kad ir 
patsai Želigovskis beveik pate
ko in niusiszkiu rankas?

— Sznekejo buk musiszkiai 
ji kulkom palydoje, bet gerai 
nežinodamas tvirtinti negaliu, 
rimtai atsake .Stasys.

— O, kad ji 'butu sueziupe, 
ar nudėjo! Džiūgavo Vincas.

— Kad musu kareiviai bu
tu pažine, gal ir butu nuszove. 
Gera, paukszti dviem kulkom 
szauna, juokėsi Stasys.

— Ar velnias ji isz ten be- 
isznesze, kad butu ant vietos 
nudėjo?

— Vistik .szi muszi mes pil
nai laimėjome. Musziu lauke ta 
liudijo Lenku lavonu krūvos. 
Žinoma, ir musiszkiu nevienas 
u žm igo am ži 11 u miegu!

Czia Stasys prisiminė, kad 
'szia.m muszyj žuvo vienas jo 
geras draugas, giliai atsiduso 
i r skausmingai pra sznafbždejo 
Vincui: /

— Vineuti, gana apie tas 
baisenybes 'bekalbėti, szi vaka
ra asz nebenoriu apie jas bepa
sakoti. Kita syki paklausk, vėl 
papasakosiu.

Czia. Stasys visai pertrauke

nes, persikėlė in N., pulko ūkio 
dalies rasztine, kaip dabar ge
rai ten jaueziasi, beveik lais
viau už gimnazistą, ji.

, Paskiau klausinėjo Vinco 
apie mokyklos gyvenimą, apie 
mokslo draugus su kuriais kar
tu jis buvo instojes Lietuvos 
savanoriu armijon tarnauti.

Kaip sapnas prabėgo Stasiui 
Gaigalui tos dvi sanvaitines va- 
kacijos ir kaip sekantis rytas 
iszauszo 30-toji diena., kuomet 
Stasys atsisveikinęs su savo 
tėveliais, sesute ir broliu Jur
giuku, vėl gryžo Vinco lydimas 
tuo paežiu keliu in Skuodo sto
ti. Nam.išzkiai visi paliko be
verkia, Stasys irgi važiuoda
mas aszarojo, nes nežinojo ar 
belemta jam bus gryžti pas sa- 
viszkius, numylėtus. Apie U 
valanda ryto juodu jau buvo 
stoty j ir žiurėjo in perbėganti, 
užilsusi, nuo Kretingos trauki
ni, po valandėlės abudu broliu 
su aszaromis atsisveikino ir 
Stasys vėl sėdėjo vagone szvel- 
naus ilgesio svajonių liūliuoja
mas. Tik viena mintis, kad jis 
teberado sveikus ir gyvus savo 
tevuczius ir broliukus, ta min
tis, kaskart it gaivingasis bal
zamas, atgaivindavo jo szirdi, 
pratusia ilgėtis, kentėti ir varg
ti. GALAS. "

1

Gretchen, kalaite žiuri in 
perspejima, kuri vaikai pa- 
rasze, perspedami visus ku
rie myli savo szunis, kad kai 
kurie susiedai tyczia nutru- 
cina szunis, inmaiszydami 
sutrintus ir sumaltus stiklus 
in maista.

Szito szunio sanvininkas 
Allen Boyer, Chicagos mies
te paskelbia kad jis* padova
nos szimta doleriu tam žmo
gui, kuris jam pranesz kas 
taip szunis jo susiedijoje nu- 
trucina. ,

rantijas del joarsikvietimo ju 
pas ūkininkus Vermonto vals
tybėje.

Klimato ir žemes ūkio kultū
ros požiūriu Vei-mont valstybe 
yra. panaszi in Lietuvos šauly- 
gaS ir todėl tremtiniams, kurie 
yra mikenteje nuo Komunisti
nio-režimo, bus surasta tinka
ma vieta apsigyventi.

Kun. Dr. J. B. Koiiczius pra
leido Vermonto dvi dienas ir 
buvo lydimas Rev. W. J. Cain, 
iszvietintiems asmenims Bur
lington diecezijos direktoriaus 
ir p. IIugi i Dayle isz New York, 
N. C. W. C. direktoi-iaus.

iPasitarimuose dalyvavo p. 
Arthur Packard, Valstybinio 
Komiteto Tremtiniams pirmi
ninkas, Les Eaton, Vermonto 
Development Komisijos atsto
vas, E. Reynold Johnson, Dar
bo insta.igois vadovas, - Harris 
W. Soule, Komiteto Sekreto
rius ir W. Arthur Simpson, So- 
cialio Gerbūvio komisijonie- 
rius.

Susitikimas ir pasitarimas
invyko gubernatoriaus Gibson
instaigoje. — BALF.

Vienoje apygardoje, 
Girdot kad Komunistai Price $2.00 st‘" p°i"1

Tu Filio vienas sportas 
atvažiavo, 

Nuo kokio tai drinkso 
svaiguli gavo, 

Ir ant krėslo
. vos sėdėjo, 

O kas tame name 
darosi, 

Tai net baime ima, 
Vyrai, bobos ir mergos, 

girti kaip kiaules, 
Mat, prie girtybes 

visko atsitinka, 
Svietimtaucziai isz to 

juokėsi, 
Tai vyrueziai labai negerai, 
Jeigu greitai nesu valdysite, 

Tai greitai velnias paims.
ą: * *

Kada buna geri laikai, 
Tai turi zobova musu 

vyrai, 
Tada pinigu kožnas 

turi, 
Bet kas bus rytoj, 

Apie tai visai nežiūri, 
. Taigi, vienas vyrukas 

isz miesto, 
Daug pinigu turėjo,

Isz kazyru loszti 
užsinorėjo, 

Bet niekad giliuko 
neturėjo, 

iSztai, in trumpa laika 
viską pralosze, 

Dabar tasai vyrukus, 
Visai biednas kaip 

ubagas.
Bet, jeigu ateityje, 

Nuo kortu atsikratys, 
Tai ant senatvės 

pinigu tui*e.s. 
$ & # 

<

durnavoje, 
Jie laukia geresniu 

dienu, 
Ir kokiu tai permainų. 

Sako kad už keliu 
metu, 

Jiems bus in vales 
pinigu, 

Kaip Stalinas nuo
tureziu atims. 

Bet kol tasai laikas 
ateis, 

Ne vienam galas 
pareis.

Geriau kad toki 
dirbtu, 

Taja misli paraeskite, 
Ir to negarsinkite ir 

nesakykite, 
Ba kaip Dede Šamas 

dažinos, 
Tai kitaip jums 

pagiedos, 
Pas Dede Juozą iszvaryis, 

Ta syk amžina geležine tvora 
pamatys!

* *
Ana. diena, 

Skulkino paviete, 
Užtikau viena boba, 

Panašai in tikra 
ragana, 

Kuri ant žmonių 
nuolatai apkalbinėja, 

Nęs liežuvi turi ilga, 
Neduoda pasilsio, 
Vis loja, niekad 

nenustoja, 
Goriau kad ja 

velniai pagriebtu, 
Tai tikras ramumas \ 

ten butu!

HENEW-PO/NT FOUNTAIN PEN.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa., U. S. A.
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RŪPINASI
INKURDINTI

TREMTINIUS
BROOKLYN, N. Y. — Laik- 

rasztis “Burlington Free 
Press” savo laidoje Sausio 
(Jan.) 6d., 1949 m., placziai ap- 
raszo apie BALF’o Pirminin
ko Kun. Dr. J. B. Koncziaus da
romas pastangas surasti kvie
tėju ir inkurdinti Lietuvius 
Tremtinius pas ūkininkus Ver
monto. Laikrasztis raszo, kad 
BALF’o Pirmininkas .tuo rei
kalu susitiko su vietos tremti
niams inkurdinti komitetu ir 
aptarė visas galimybes tremti
niams isz Baltijos valstybių 
pai’sigalbenti. Jis yra gavės isz 
komiteto užtikrinimą .suteikti 
700 tremtiniu reikalingas ga-

Ten years can make a big difference.. 
That youngster, now in pigtails, will ba 
grown up and ready for college in 10 
years. Or you may be ready to tackle 
that pet project of yours, a new home, 
retirement, or starting a small business. 
Yes, 10 years can make a difference in 
many things. Money, for instance. If 
you go about it right you can make to
day’s money grow, right along with! 
those plans for the future.

Figure, today, how much you’ll need 
in 10 years. Then put aside the amount 
in U. S. Savings Bonds each week, 
enough to equal the total you have in> 
mind, always remembering that for ev-j 
ery three dollars you invest today, you? 
will receive four dollars in 10 years. If 
you are on a payroll, join the Payroll: 
Savings Plan where you work. If yon 
are self-employed, enroll for the Bond- 
a-Month Plan at your own bank. >

U.S, Treasury Department
_
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Žinios Vietines
—■ Petnyczioj pripuola Szv. 

Petro Nolasco.
— Musu skaitytojas ponas 

Adomas Alansku isz Hamlburg, 
Pa., ana diena lankėsi mieste su 
reikalais, taipgi atlankė savo 
szvogeri p. Stanislova Hubertą 
ant E. Market Uly., ir prie tos 
progos atlande redakcija, ku- 

- ris atnaujino ponios Teofilės 
Sebolienes prenumerata už 
laikraszti “Saule.” Szirdingai 
acziu už atsilankyma.

— Sukatoj Szvento Pran
ei szko de Sales.

— Kita sanvaite: Nodelio j 
pripuola 4-ta Nedelia po Trijų 
Karalių, taipgi Szvento Marty 
no; Panedelyje Szv. Jono Bos
co; Utarninke pirma diena Va
sario (Feb.), ir Szv. Ignacijo 
Vysk., taipgi ta diena 1263 me
tuose Vokiecziai nugalėjo Lie
tuvius paėmė Karaliaucziu. Va
sario menesis paszvenstas del 
Jėzaus užslėptojo gyvenimo. 
Ūkininku priežodžiai: Jeigu 
per Grabnyczias saule szvie- 
czia, tai tikėkimės szalczio ir 
sniego. Ant Szvento Motiejaus 
jeigu ledas tirpsta tai netrukus 
bus jis kietas. Jeigu nuo sziau- 
riu tame menesyje vejas szaltas 
puczia, bus vaisingas metas, o 
jeigu to vėjo neturime Vasario 
menesyje tai Balandžio mene
syje tikrai bus; Seredoj Gra'b- 
nyczios; Ketverge Szv. Blažie- 
jo; Petnyczioj Szv. Andriejo; 
Subatoj Szv. Agotos.

— Seredoj apie 9:55 valan
da ryte, kilo ugnis Chas. Kerns 
namuose, 339 W. Pine Uly. Ug- 
nagesiai greitai užgesino lieps
na kuri kilo kamine.

:— Musu ugnaigesiai teipgi 
likos iszszaukti Seredoj, 4:45 
valanda po pietų in Buck Mt. 
Didele isziupelis prigulintis 
prie Musolino Contracting 
kompanijos isz Hazleton, užsi
degė prie Buck Mountain kelio, 
bet Good American Hose Co., 
Ugn'agesiai greitai užgesino 
liepsna.

— Pennsylvanijos Power ir 
Light Kompanija sulaiko elek
triką Seredos naktije, nes kas 
tokis pagedo, bet tuoj likos pa
taisyta ir vela paleido szviesa 
ant ulycziu.

— Ana diena panele Izabel
la Szukiavicziute nuo 639 E. 
Centre Uly., apvaiksztinejo sa- 
'vo gimimo diena.

— Gerai žinomas, jaunas 
gydytojas, Daktaras Cyril A. 
Whalen, 40 metu amžiaus, nuo 
238 W. Pine Ulyczios, kuris 
sirgo ilga laika, numirė Utar- 
ninke, 11:07 valanda ryte, Lo
cust Mt. ligonbute Shenadory- 
je. Velionis gimė Jacksons kai
melyje, vedas du syk, jo pirmu
tine pati Alice Domson, numi
rė; 1939 metuose. Paliko savo 
motinėlė Brigeta Whalen, 
mieste; jo pati Mary (Blakei*); 
viena sunu, dvi dukterys; ketu
rios seserys ir du brolius. Lai
dos Subatoje, su apiegomis Szv. 
Kaniko bažnyczioje 10:30 va
landa ryte ir bus palaidotas in 
parapijos kapines.

— Lietuviu Moterų Kliu- 
bas isz Schulykillo pavieto tu
rėjo savo metini Vakariene ir 
Szoki, Utarninke, Sausio Jan. 
25-ta diena Necho Allen svetai
nėje, Pottsvilleje. Apie 300 na
res ir švėčziai “dalyvavo tame 
vakarėlio, o isz Mahanojaus

buvo: pons. V. Grebliunai, A. 
Stakonai, F. Schoppei, J. Pan- 
gonai, J. Paserpskai; ponios: 
W. D. Boczkauskiene, E. Ryan, 
L. Wentz, J. Želonis; paneles: 
Agues Walchak, Helena Alans- 
kiute, Marg. Szimkoniute ir T. 
Žalis.

ISZDAVIKE
PARVEŽTA

“Aszies Salomija”
Teisinasi

Taipaąua, Pa. — Margareta 
Armoniene nuo 518 Washing
ton Ulyczios, staiga numirė 
Nedėlios vakaru, Sausio 23-czia 
diena savo namuose. Velione 
kitados gyveno Shenandoah, o 
apie 29 metai atgal persikraus- 
te iii Tamakve. .Jos vyras Jonas 
mirė 1919 metuose. Prigulėjo 
prie SS. Petro ir Povilo parūpi- i 
jos. Paliko dideliame nuliūdi
me: dvi dukterys: J. Metrick, 
Tamaqua ir F. Wetterau, Wil
mington, Del., du Simu: Jero
nimą, Summit Hill ir Edvardu 
Shenandoah, taipgi 9 anūkas ir 
broli Jonu Matalaviczia, mics-Į 
te. Laidotuves invyko Ketver
ge su apiegomis SS. Petro ir 
Povilo bažnyczioje 9-ta valau-i 
da ir likos palaidota in Szvento 
Jurgio parapijos kapines She- 
nadoryje. Graborius Jonas A. 
Gibas laidojo.

WASHINGTON, D. C. — 
Mildred E. Gillars, keturios de
szimts asztuoniu metu amžiaus 
moteris, per kara buvo musu 
kareiviams žinoma 'kaip 
“Aszies Salomija.” Ji per kara 
dirbo Naciams, kalbėdama per 
radijo in musu kareivius, pa
tardama jiems pasiduoti ir 
daugiau nekariauti. Ji vis sa
kydavo, kad visas tas antras 
pasaulinis karas yra susikirti
mas tarp Žydu ir Krikszczio- 
niu.

Shenandoah, Pa. — Panede- 
lio vakara, Shenadoro Lietuviu 
Kliubas laike savo susirinkimą 
kambariuose ant North Main 
Uly. Bernardas Szerksznys li
kos aprinkąs kaipo preziden
tas; Peter Franks, vice-prezi- 
dentas; Edward Derringe, sek
retorius; Juozapas Romanskis, 
finansinis sekretorius; Edward 
Koons, iždininkas.

Frackville, Pa. — Ponia Juli
ja, 39 metu amžiaus, mylima 
pati Juozapo A. Pauzo, gerai 
žinomas saliuninkas nuo 101 S. 
Line Uly., numirė Panedelio 
ryta, Sausio 24-ta diena. Velio
ne po tėvais vadinosi Julija 
Karieviute. Gimė Shenadoryje, 
prigulėjo prie Aprėiszkimo P. 
AI. parapijos mieste. Paliko sa
vo vyra Juozapa; sunu Juoza
pa, namie; savo motina Marga
reta (Karieviene) ir pa-tevi 
Henrika. Klemantavicziu, mies
te; du brolius: Edvardą ir Ro
berta Klemantavieziai, mieste; 
devynios seserys: Alt. Fritz ir 
E. Vailoniene isz William Penu ■ 
D. Ląviene,xJ. Marshall, Stella 
ir Veronika Karieviutes, 
Frackville; Vanda, Irene ir 
Gertruda Klemantavicziutes ! 
isz miesto. Laidotuves invyko ■ 
Seredoje, su Szv. Misziomis 
Aprėiszkimo Paneles Marijos 
'bažnyczioje 9 vai., ryte, ir kū
nas palaidotas in Szv. Liudviko ' 
parapijos kapines Frackvilleje.

Po karo ji buvo suimta, su:| 
aresztuota ir parvežta atgal in 
Amerika, kur ji dabar stengiasi 
teisintis, ir sako, kad nors ji 
dirbo Naciams, bet tikrumoje, 
ji taip dare, kad ji galėtu Ame- 
rikiecziams daug žinių suteikti.

Per radijo isz Vokietijos ji 
baisiai puolėsi ant Prezidento 
Franklin D. Roosevelto, visaip 
ji pravardžiuodama ir szmeiž- 
dama.

Jos advokatai stengėsi pripa- 
rodyti kad ji nėra Amerikos pi
liete, bet jiems nepasiseke. Jei
gu jie but galeje priparodyti, 
kad ji nėra Amerikos piliete, 
tai Amerikos teismas negalėtu 
ja kaltinti už savo kraszto isz- 
davima.

Vokiecziu radijo virszinin- 
kas Adelbert Houben buvo pa- 
szauktas kaipo svietkas, liudy
tojas. Jis po prisieka teisme pa
sakė, kad szita Mildred Gillars, 
ar “Aszies Salomija” gaudavo 
apie du ar tris tukstanczius 
markiu ant menesio. Musu pi
nigais butu tarp asztuoniu 
szimtu ir dvylikos szirntu dole
riu ant menesio.

Taikos Ženklelis

Iszejo Pasisveczioti

Karalaite Elzbieta pirmu- 
tinaji syki pasirodė žmo
nėms kai ji iszvažiavo pasi
sveczioti. Ji buvo užsidarius 
namie nuo savo sunaus užgi
mimo iki dabar. Ji apsilankė 
in Clarence palociu, kur ji su 
savo vyru apsigyvena kai 
jiedu atvažiuoja in Londoną.

SEKRETORIUS eson reme ir užtarė Owen Lat-! kada ju prireiks. Kai tik mato-: p Ą V App VJpT IA V A 
tiranre niTsi«+.%+.VTTici.i labai tan. Ixnzl 'b-aKn.r. ion cniormtoc ar » CV T V7vJl> T IL/Llil'

ACHESON
! timore nusistatymai labai tan- te kad kelias jau sniegotas ar 
kiai buvo panaszus in Sovietu slidus, tai toliau nei nevažiuo- 
nusistatymus. , kite pakol neužsidesite ant sa-
Nuo 1946 metu Dean Ache- vo antomobiliaus ratu lenciu- 

son jau buvo nusistatęs grieš- Sus-
Patartina žiemos laiku ka 

sunkaus vis vežtis savo auto
mobilyje. Jeigu paeziute nesve- 
ria dvieju szimtu svaru, ar jei
gu be savo žmoneles tankiai va
žiuojate kur, tai policija pata
ria in automobiliu insideti ke
lis maiszus pesku. Tos peskos 
duos jusu automobiliui vogos, 
svorio, ir dar geriau susigadins 
jeigu kada kur nors inklimpsi- 
te. Tada tik tu pesku reikia bis- 
ki paberti po užpakaliniais ra
tais ir vėl sau sveiki galite va
žiuoti.

Bet ar su paeziute, ar su pes- 
į komis ar su lenciūgais važiuo- negu szjmta doleriu.
i jate, visgi atsiminkite, kad at-

Gegužio dvylikta diena, 1947 sarga giedos nedaro. Jeigu jau kad policijantu visa tg vakara 
metuose Dean Acheson pasi- skubinaties žiemos laiku, tai vj.sur buvo. Tai sunku suprasti 

skubinkitės isz kaip kas dryso ir galėjo tokia

.WASHINGTON, D. C. — 
Augsztas, liesas, gražios isz 
vaizdos, penkios deszimts pen- tai priesz Sovietus ir reikalavo 
kiu metu fabrikantu ir kompa- geležines rankos.
niju advokatas, tankiai pava- jęaį Anglija paskelbė kad ji 
dintas Pirmuoju ar Antruoju iszsįtraukia savo karuiomenes 
Žmogumi Washingtone, Dean 
Acheson, Amerikos naujas Sek
retorius, yra mokytas, szvelnus 
ir intakingąs žmogus.

Nauju Metu iszvakarėse, Po
nia Dwight F. Davis surengė 
vakaruszkas del Washingtono 
didžiūnu. Priesz pat vidurnak
ti, kai visi vienas kita sveikino
si, belaukdami tu Nauju Metu. 
Du didžiūnai areziau ir rodos 
szileziau sveikinosi Teisėjas 
Felix Frankfurter ir Dean Ach
eson. Szitiedu jau seniai kaip 
draugauja.

Jiedu gyvena susiedijoje. 
Frankfurter daug kartu padė
jo Dean Acheson darbe ir biz
nyje. Kai Acheson norėjo gauti 
advokato darba Amerikos Dar
bininku Federacijoje, Teisėjas 
Frankfurter jam daug geresni 
parūpino: Advokatu Draugys
tes advokato darba, kur jis už
sidirbdavo apie szimta ir pen
kios deszimts 
metus.

WASHINGTON, D. C. — 
Kas nors pavogė didele ir bran
gia vieliava, kuri buvo iszka- 
binta per puosznu ir didinga 
Prezidento Inkurtuviu balių. 
Darbininkai pasigedo tos vie- 

niekur

tukstaneziu in

1933 metais 
paskyrė Iždo 
bet už szesziu menesiu ji prava
rė kai jiedu nesutiko. Jis gryžo 
in savo ta szilta ir piniginga 
darba kaipo Advokatu Drau
gystes advokatas. Jis dabar jau 
suprato kad Washingtone ne
užsimoka prieszintis didesniam 
už save, kad geriausias kelias 
yra sutikti ir didesniam ponui 
nusileisti. i.

Kai karas iszkilo Dean Ache
son buvo intakingiausias narys 
Komiteto Apsaugoti Amerika 
ir Alijantams Pagelbeti. Jis isz- 
kalbingiausiai intikino Sena
torius ir Kongresmonus skolin
ti pinigu ir laivu Anglijai.

Rooseveltas ji 
Po-Sekrtoriumi,

isz Graikijos, Dean Acheson pa
dėjo investi nusistatymą su
stabdyti Rusija. Jis prisidėjo 
prie nustatymo tos tvarkos 
Europoje, kuria buvęs Sekreto
rius Marshall invede.

Kai jis buvo Po-Sekretorius 
prie Byrnes, jis tikrumoje ėjo 
visas pilno Sekretoriaus parei
gas, nes Sekretorius Byrnes va
žinėjo po visus krasztus su 
Rooseveltu in tas Konferenci-j 
jas.

ji yra 
ir dvy-

liaves ant rytojaus ir 
nerado.

Vieliava ne maža, 
asztuoniu pėdu ploczio
likos pėdu ilgio, tai butu sun
ku insideti ja in kiszeniu.

Carter Barron prie kurio 
priežiūra buvo visi tie paren
gimai sako kad jis niekados nei 
nepamislino kad kas tokia di
dele vieliava norėtu ar galėtu 
pavogti. Jis buvo ta vieliavo 
pasiskolinės isz Prezidentu ofi
su. Vieliava kasztuoja daugiau

Ir kas labai keistai skamba,

trauke, atsisakė, pasiaiszkin- susimildami, 
damas kad jam reikia savo Kto, nes mes nenoriipe patro- didele vieliava nusineszti. Po- 
darba ir savo bizni prižiūrėti. savo geru draugu skaity- ĮĮcįja dabar jieszko vieliavos ir 
Jis tada visiems savo draugams! t°ju- 
aiszkiai pasakė kad jis jau dau
giau nebegrysz in valdžia ar in 
taryba kaipo Antrasis, kaipo 
kito paterajas ar pavaduotojas 
Ana sanvaite jis buvo paskir-‘ 
tas in pirma vieta, in Amerikos 
Sekretoriaus vieta.

vagies.

SOVIETU GYDUOLES KOMUNISTAI
SUIMA CZEKUS(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Trumanas, paskirdamas 
Dean Acheson pasakė, kad Tru
manas nustatys tvarka ir pa
rengs instatymus, o Amerikos 
Sekretorius Dean Acheson tuos 
instatymus iszpildys. Bet rei
kės palaukti ir pažiūrėti, nes 
isz praeities matyti kad Dean! 
Arreson ne taip greitai kitu 
klauso, bet savotiszkai dirba ir 
veikia.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Ambasadoriai. Czia buvo apsi
gyvenęs ir vienas Major kari
ninkas, kuris dalyvavo tame 
suokalbyje nuversti Komunis
tu valdžia, bet paskui visus 
viekimus, budus iszdave Ko

ATSARGIAI SU
AUTOMOBILIU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

padėtyje, Komunistai ji atsive- ( 
da in teismo ofisus ir jis jau 
žuvęs, nes jis prie visko prisi
pažins, jam tada jau nesvarbu 
ar tai tiesa ar grynas melas, ar 
jis save kaltina ar kitus inta- 
ria, nes jo protas jau dingės,
jo valia pakirsta ir nervai su- munistams ir tuos Generolus 
ardyti. iszdave. Viena gražia nakti pa-

Jeigu Komunistai su kitais sigirdo szuviai, ir tas Major ka- 
savo prasikaltėliais taip pasi- i rininkas iszsitiese ant grindų 
elgia, tai kas galėtu sakyti ar 
tikėti kad Kardinolas Mind- 
szenty to iszvengs, kad Komu
nistai jau jo pasigailės. Komu
nistai gerai žino kad jie jokiu 
kitokiu budu ta Kardinola ne
privers nebutu dalyku iszpa-
žinti ar kitus iszduoti ar intar- ninka in sveczius ir paliko tas 
ti. kulkas jo krutinėję.

Priesz szitoki velniszka Ko-J ---------------------
munistu pasielgimą nėra jo- AMERIKOS 
kios pagelbos, priesz szita tru- 
cyzna nėra jokiu vaistu.

Kardinolas Mindszenty apie 
ta “Actedron” gerai žinojo, ir 
už tai jis to savo draugo Kuni
go paprasze ir jam insake pri
rengti raszta, ir ji visiems pa- Sztabo virszininkai sako kad 
skelbti, jeigu Komunistai pri- dabar armijos rikiuojasi mar- 
verstu Kardinola kaip ir kitus szuoti in szita miestą ir Komu- 
taip iszsispavieduoti. : nistus iszvaryti.

su visu tuzinu kulku krutinėję.
Eina gandai, kad tie kurie 

iszspruko, ar kuriems pasisekė 
pasikavoti kai Komunistai su
ėmė tuos Generolus ir karinin
kus kurie buvo iszduoti, ta 
nakti atėjo pas ta Major kari-

Genevieve A. Irish, isz 
Burlington, Vermont ežia ro
do taikos ženkleli, kuris bu
vo jai padovanotas Preziden
to Trumano ir jo žmonos. Vi
si darbininkai ir tarnaites 
Washingtono ofisuose gavo 
szitokius ženklelius. Ant j u 
paraszyta: “Asz veliju kad 
taika ant viso svieto vieszpa- 
tautu, vietoj negu kad asz 
bueziau iszrinktas Preziden
tu.”

I* ————    ■■■■■

Kodėl?
Mikutis — Mamyte, kodėl 

musu papei plauku nėra ąnt 
galvos?

Mamyte — Ba tėvelis 
daug galvoja, už tai!

Mikutis — Bet, kodėl tau 
mamyte tokie dideli plau
kai?

Mamyte — Eik valgyt, ir 
neklausinekie tokiu nieku!

Iki karas pasibaigė jis buvo 
žinomas kaipo vadas visu tu 
kurie reikalavo kad Airierika 
turi Rusijai nusileisti. Adolf 
Berle buvo isz Amerikos Tary
bos paszalintas, už tai, kad jis 
nesutiko su Dean Acheson ir 
reikalavo kad Ameriką geleži
ne ranka parodytu Rusijai. 
Szitas Adolf Berle pernai buvo 
Kongreso Komisijos paszauk- 
tas pasakyti ka jis žino apie 
tuos žmones kurie vis reikala
vo ir reikalauja kad Amerika 
Rusijai nusileistu. Jis iszvar- 
dindamas tokius, paminėjo ir 
valdininko Alger Hiss varda, 
kuris dabar yra intartas kaipo 
savo kraszto iszdavikas.

Priesz tai Dean Acheson bu
vo paskirtas Amerikos Po- 
Sekretoriumi ir tas Alger Hiss 
buvo jo pagelbininkas. Teisė
jas Frankfurter sykiu su Dean 
Acheson patvirtino ir užtikri
no kad Alger Hiss su savo bro
liu Donald yra isztikimi pilie- 
cziai ir geri darbininkai.

Berle sako, kad kai jis nesu
tiko ir pasiprieszino jis buvo 
labai gražiai ir greitai paszalin- 
tas 1944 metuose.

Už keliu menesiu ir Dean 
Achesono akys atsidarė ir jis 
pradėjo jau kita daina riesti. 
Jis nusivylė Rusija ir Komu-! 
nistais, kai Rusija neprisidėjo 
prie Suvienytu Tautu Paszel- 
pos Administracijos, UNRRA.

Bet 1945 metuose Dean Ach-

Bevažiuojant su automobiliu 
reikia vis žiūrėti pirmyn ir isz- 
rokoti ar butu galima sustoti, 
jeigu kas pasipintu ant vieszke-! 
lio.

Szitas perspėjimas yra ypa
tingai atkreiptas in tuos žmo
nes kurie gyvena kalnuose, 
kaip mainose, kur važiavimas 
žiema gali būti tikrai pavojin
gas.

Policija pataria visiems nie
kados neiszvažiuoti isz namu 
be lenciūgu del savo automobi- 
liaus ratu, nes negalima žinoti

Ant Pardavimui Ar 
Randos

Kotelis; 28 kambariai. Arba 
pajieszkau pusininką prie biz
nio. Meldžiu atsiszaukti sziuo 
adresu:

Mrs. J. Ackelaitis,
Cor. Main and Bridge Strs., 

Box 218 - Mahanoy.Plane, Pa.
Telephone 202 (t.F.3)
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