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U. S. Sekretorius Perspej a
Isz Amerikos VELYKOS!

DEMOKRATAI
PRIESZ TRUMANA

NEW YORK. — Jau matyti 
kad galimas daigtas kad De
mokratu Partija nepalaikys 
vienybe per ateinanczius Prezi
dento rinkimus, bet susiskal- 
dys jeigu Trumanas bus Demo
kratu kandidatas.

Pirmutinis ženklas szito susi- 
skaldinimo pasirodė kai Tru- 
mano Taryba nusistatė priesz 

*Žydus ant tos Szventos Žemes 
klausimo.

Keli delegatai iszrinkti va
žiuoti in seimą Philadelphijoje, 
(Pa.) arba yra Žydai arba pa
reina isz miesto apylinkių kur 
randasi daug Žydu, stacziai sa
ko kad jie jokiu budu negali ir 
negales remti Trumana kaipo 
kandidata in Prezidentyste, nes 
jie taip darydami užpykintu vi
sus savo žmones.

Szitoks Demokratu delegatu 
iszsireiszkimas yra Demokratu 
Partijai labai svarbus ne vien 
tik už tai kad New York valsti
ja turi tiek daug balsu, votu; 
bet taipgi už tai kad Demokra
tu Partija New York valstijoje, 
tiems savo delegatams neuž
draudė taip iszsitarti. Reiszkia, 
net ir visa Demokratu Partija 
New York valstijoje jiems nors 
savo nutylėjimu, pritaria.

Kai kurie Demokratu didieji 
vadai lauke kaip tik szitokio 
prasiszokimo ir partijos nariu 
iszsireiszkimo. Jie tikisi kad. 
kai Prezidentas Trumanas pa
matys kad priesz ji yra sukilę 
Demokratai ne tiktai Pietų 
valstijose, bet ir Sziaures mies
tuose ir valstijose, tai jis pats 
pasitrauks.

Szitie Demokratu Partijos 
vadai vis turi vilties kad Tru
manas susipras ir pamatys kad 
jis yra nepageidaujamas ir pats 
pasitrauks. Tada jie paskirtu 
Generolą Eisenhoweri kaipo 
kandidata.

Demokratu Partija New 
York valstijoje iszrinks savo 
delegatus in seimą Balandžio 
(April) szeszta diena. Bet tik
rumoje jie jau dabar yra pa
skirti. O szesziolika isz tu dele
gatu yra Žydai.

Keli intakingi politikieriai 
New York mieste atsisakė kai 
jie buvo paskirti kaipo kandi
datai. Vienas isz ju, James M. 
Power stacziai pasakė kad jam 
butu maža garbe važiuoti iu 
Philaedlphija ir remti Truma
na.

Linksma
Alleliuja

Visiems!

Susilaukėme vela Szventes Prisikėlimo Vieszpaties 
Jėzaus! Vėliname musu guodotinams skaitytojams 
su sziomis Szventomis Velykomis, geros sveikatos, ge
resnio pasisekimo sziam gyvenime ir kad kožnas, Die
vas užlaikytu gyva sulaukti Szvencziu ateinancziam 
mete. To vėlina- szirdingai, —“Saules“ Redakcija.

VERBŲ NEDĖLIOS
PARODA

ATLANTIC CITY, N. J. — 
Kas metai, Verbų Nedelioje, 
visos poniute, komutes ir mer
geles stengiasi nuvažiuoti in 
Atlantic City ir tenai pasikrai
pyti ir pažiosoti, pasirodyti ir 
pasižiūrėti.

Visos poniutes kuo gražiau 
šiai ir kuo sztarkiausiai pasi- 
vaikszczioti. Tai tokia ir būva 
ta paroda, kurioje sziais metais 
dalyvavo daugiau negu szimtas 
ir penkios deszimts tukstancziu 
tokiu moterėliu.

Moterų sukneles, “dreses,” 
sziais metais yra gražios ir ma 
dingos, daug ilgesnes, keliais 
coliais žemiau keliu. Liemenis 
intrauktas ir suspaustas, kad 
duotu inspudi graksztumo ir 
plonumo. Toms poniutėms bu
vo gyvas vargas, kurios jau nu
stojo augusios augsztyn ir da
bar jau ima augti per vidurį. 
Jos nabages vos-ne-vos gali 
kvėpuoti tose naujos suknelėse.

Per ta paroda buvo matyti 
kad moteriszkos skrybėlaitės 
sziais metais yra žmoniszkos, 
ne per dideles ir ne per mažos.

Kai tos ilgos sukneles, atėjo 
inmada, gal musu moterėles 
prasimanys trumpesnes pan- 
cziakas, kojines neszioti, ir gal 
nors kiek pinigėliu mums vy- 
rucziams sutaupins, nes jau ir 
taip musu kiszeniai tuszti. Su 
szita ilgu dresiu mada neužteko 
poniutei pirkti tįk ilgas dreses

ir andarokus, bet reiketu ilgu 
apatiniu sijonėliu, sztyvesniu 
ir stipresniu liemeniui juostelių 
ir visokiu kitokiu kvarabu. O 
ir paltai, “coatai“ jau isz ma
dos iszejo, nes pirmiau jie aug- 
szcziau keliu, o dabar turi ir j u 
blauzdeles uždengti.

Paroda buvo graži, bet tuo 
paežiu sykiu buvo visiems na
bagams vyrams perspėjimas 
kiek ta paeziute ar kumute 
sziais metais kasztuos.

DANIJA RENGIASI
IN KARA

COPENHAGEN. — Kraszto 
Apsaugos Ministeris, Rasmus 
Hansen, paskelbė kad nei vie
nam kareiviui ar karininkui ne
valia iszvažiuoti ant atostogų 
del Velykų, kad visi kareiviai 
ir karininkai turi pasilikti sa
vo vietose, ir visi kiti kurie da- 
tar yra iszvažiavo, turi kuo 
'greieziausiai sugryžti in savo 
vietas.

Valdžia aiszkina kad tai da
roma tik del apsisaugojimo, bet 
laikraszcziai raszo kad viskas 
jau prirengta del karo.

Danijos policija prisipažins- 
ta kad daug ginklu buvo pavog
ta nuo kareiviu, sargu ir polici- 
jantu, ir už tai dabar armija tu
ri būti pasirengus jeigu iszkil- 
tu kokie sukilimai ar susikirti
mai, nes ir ežia yra inlinde Ko
munistai, kurie visomis galio
mis stengiasi valdžia nuversti 
ar nors žmones subuntavuoti.

NEPADALINS
PALESTINA

Amerika Pasitraukia,
Atsisako. Szventoji

Žeme Nebus
Suskaldyta

LAKE SUCCESS, N. Y. — 
Amerikos delegatai Tautu San- 
jungoje prasze kad ju pareika
lavimas del Palestino suskal
dymo butu isz knygų iszbrauk- 
tas, ir kad Amerika prisipažins- 
ta kad buvo didele klaida su
skaldyti Szventaja Žeme tarp 
Arabu ir Žydu.

Amerikos atstovas Warren 
R. Austin pasakė tarybai kad 
Palestinas turėtu būti prižiuro- 
mas tarptautines armijos, bet 
negali būti padalintas tarp Žy
du ir Arabu.

Žydas, Daktaras Abba Hillel 
Silver, atstovas isz Palestinos 
Žydijos tuoj aus pasmerkė 
Amerikos atstovo nusistatymą, 
sakydamas kad Amerika dabar 
visai prieszingai kalba ir nesi
laiko savo insitikinimu. Jis sta
cziai visiems pasakė kad Žydai 
nepasiduos, ir kad dabar vien 
tik per smurtą ir prievarta 
Tautu San junga galės Žydus 
priversti daryti ka ji nutars.

O Rusijos atstovas Andrei 
A. Gromyko, nusiszypsodamas 
visiems pasakė kad Rusija nori 
kad Palestina butu padalinta ir 
kad Sovietu Rusija užtaria Žy
dus ir laikosi savo žodžio.

Visas szitas klausimas yra 
toks keblus ir toks pavojingas, 
kad Amerika dabar nutarė nie
ko nedaryti ir laukti pakol 
Arabai su Žydais prie nors ko
kios iszeities prieis.

Kai tik Prezidentas Truma
nas iszsižiojo apie szita klausi
ma, mes sakerne kad jis baisia 
klaida padare, kad jis nežinojo 
ka jis sake ir kad jis neprotisz- 
kai prasiszoko. Net pirm negu 

(Tasa Ant 4 Puslapio)'

JAUNIKAITIS
NUSIŽUDĖ

PHILADELPHIA, PA. - 
Leonard D. Kragstad, 19 metu 
amžiaus jaunikaitis buvo su
rastas skiepe. Szuvis buvo jo

Reikia Greitai
Rusijai Kelias

astoti
Rusijai Perka Kariszku Ginklu 
Isz Amerikos; Yugoslavai Ren
giasi Armijas Prie Rubežiaus; 
New Yorko Demokratai Nenori
Remti Demokratu Prezidentą;

Danija Prirengta Del Karo
' LOS ANGELOS, CAL. — Amerikos 

Sekretorius jau tris sykius per savo pra
kalbas pakartuoju, kad mes dabar negali
me laukti, negalime delsti ar atidėlioti, bet 
turime in darba stoti ir visas pastangas dė
ti kad apsisaugojus nuo užpuoliko, kurio 
tikslas yra ne tik Europa, “bet visa svietą 
užkariauti!” Sekretorius prisipažino kad 
diktatoriai, krasztai kur tik vienas žmogus 
valdo, (kaip yra Rusijoje), gali daug dau
giau ir daug greieziau, bet ka nuveikti ir
padaryti, nes jiems nereikia niekieno klaus- 
tis, jis visgi sako kad:

“Isz praeities, mes matome ir žinome, 
kad laisvi krasztai, kur demokratija vis gy
vuoja, yra daug galingesni už diktatorys- 
tes, ir kad kai laisvas krasztas kaip Ame
rika stoja in darba ar in kova, tai jokia 
jiega ant szio svieto negali tokiai tautai 
kelia pastoti!”

Bet jis perspėjo: “Laisvos tautos gali 
per ilgai miegoti, pervelai susiprasti, per- 
velai pavoju pamatyti ir pažinti. Tada per
gale daug daugiau kasztuoja ne tik pini
gais, bet ir žmonių gyvastimis.”

kaktoje, szalia jo buvo mažas 
revolveris. Jo kiszenyje buvo 
trumpas laiszkelis: “Palieku 
visus savo pinigus savo sesu
tei. Jis su savo broliu Roger, 
dvideszimts vieno meto am
žiaus, dirbo spaustuvėje, redak
cijoje. Policija ir jo brolis sa
ko kad jie nežino, kodėl jis sa
ve nusižudė. Felicijos dakta
ras sako kad Leonard Krags
tad nusiszove kada Subatoj. 
Bet tik Utarninke C. W. Goss, 
kuris tenai gyvena užtiko jo la
voną skiepe.

Jis sako, kad mes visi dabar žinome, 
kad Rusija visomis galiomis stengiasi su
trukdyti musu paszelpa Europai. Bet ne
žiūrint visu tu klucziu ir visai nepaisant 
Rusijos, mes savo mielaszirdystes ir pa- 
szelpos darba tęsiame toliau, ir stipriname 
tuos krasztus kurie Rusijai ir Komunistams 
prieszinasi. Ir jis pasakė, kad negana 
mums kitus stiprinti ir szelpti, bet jau lai- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

TRECZIAS KARAS!

Kada Bus Ir Kiek Kasz
tuos? Kas Laimes?
NEW YORK. — Szitokie 

klausimai dabar yra visur ke
liami, ir retas kuris gali ar nori 
in tokius klausimus atsakyti. 
Visa tai kas dabar yra sakoma, 
tai yra vien tik spėjimas, nie
kas nieko tikro nežino. Bet kaip 
galima isz vėjo ar isz debesų 
inspeti kad bus lietaus, kaip isz 
praeities galima žiūrėti in atei
ti, taip ir dabar isz visu ženklu 
galima nors spėti koks ir kada.
tas treczias karas bus, kas ka
riaus ir kas laimes, ir kiek jis 
kasztuos, jeigu ne žmonių gy
vastimis, tai nors doleriais.

Kad Rusija susikirs su Ame
rika, nei vienas Amerikietis 
sziandien neabejoja. Visi spėja
me kad ne greitai, bet kada 
nors už kiek metu.

Nei Amerika, nei Rusija ne- 
nori karo dabar!

Susikirtimai tarp Komunistu 
ir piliecziu iszkils beveik visuo
se Europos krasztuose. Tokie 
susikirtimai pasirodys Italijoje 
ir paskui Francuzijoje. Graiki
joje ir Kinijoje jau dabar tie 
susikirtimai randasi.

Amerika nėra pasirengus 
stoti in kara. Amerika nenori 
ir negali karo pradėti. Nepri
klausoma ir laisva Demokrati-
jos szalis negali karo pradėti, 
nes ne karininkai, bet paprasti 
piliecziai nustato tokio kraszto 
užsienio politika. O paprastas U 
žmogelis niekados nenori karo; 
jis niekados nesutinka ant prie- 
szo užsižulti, bet laukia pakol 
tas prieszas ant jo užsipuola.

Visi Europos krasztai yra 
taip nukanuoti, tokie silpni, 
kad jie jokiu budu negali ir ne
gales atsikirsti ar apsiginti, jei
gu Rusija sziandien nutartu 
juos užimti.

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt

Kristus prisikėlė ir visa gani 
ta atgyjo! Galime linksmai sa
kyti: Ir vėl susilaukėme Links
mu Velykų isz malones Dievo, 
už ka, turime būti dėkingi, kad 
Vieszpats pavėlino mums pa
gyventi ant szio svieto ir 
džiaugtis isz Jo prisikėlimo. 
Kristus mirė teisuosius ir ne- 
teisinosius, — lygiai, idant vi
sus nusidėjėlius iszgelbet nuo 
amžinos prapulties. Apmansty- 
kime gerai svarbu ženklyvima 
szios szventes ir apvaikszczio- 
kime ja priderencziai.

— Redakcija “Saules.”

Kai kurie daigtai atpigs, ’bet 
pra'gyvenimas nebus pigesnis.

" • •
Dideliu straiku gal ir nebus. 

Automobiliu, plieno, elektros 
ir mainieriu unijos nestraikuos, 
nes gaus ka jos nori be straiku. 
Bet bus daug mažu straiku ku
rios suardys visos pramones 
tvarka.

Tautu Sanjunga nenorėjo 
stacziai pareikalauti k a d 
Szventoji Žeme butu suskaldy
ta ir padalinta tarp Žydu ir 
Arabu, bet Prezidentas Truma
nas insikiszo ir viską sumaisze. 
Amerikos Taryba nieko pana- 
szaus nenorėjo, Amerikos Karo 
Sztabas buvo stacziai prieszin- 
gas. Bet Trumanas nieko nepai- 
sindamas insikiszo, nes jam rū
pėjo visu Žydu “votai,” balsai 
del ateinancziu rinkimu.
A;'f ------ ----------------

Palaikyti tvarka Palestinoje 
reikes apie szimta tukstancziu 
kareiviu. Amerika turėtu pa- 
siunsti apie keturios deszimts 
tukstancziu savo kareiviu. 
Anglija su Rusija sutinka ant 
tokios tarptautines kariuome
nes, bet Anglija atsisako siaus
ti! ar palaikyti savo kariuome
nes toje vietoje. Rusija, su mie
lu noru sutinka ir nori daug 
daugiau savo kareiviu tenai pa- 
siunsti. Bet, Amerika bijosi in- 
sileisti Rusijos kariuomenes in 
tas vietas! Valdžia pasirengus 
pąsiunsti apie keturios de
szimts tukstancziu Amerikos 
kareiviu in tuos krasztus, bet 
Karo Sztabas nesutinka.

Anapus tos sienos randasi vi
sos tos senos vieszpatystes vi
durinio ir vakarinio Europos 
kraszto. Visos tos vieszpatystes 
dabar priklauso prie Sovietu 
Rusijos. Jas valdo ne tik Sovie
tu armijos, bet Moskva. Komu
nistu partijos, kurios yra labai 
mažos visuose szituose krasz- 
tuose iszkilo taip augsztai ir 
tiek jiegos gavo, kad jos dabar 
tuos krasztus valdo. Tokios Ko
munistu partijos ir kituose 
krasztuose ta pati darba dirba 
ir rengia.”

Amerikiecziai pasipiktino isz 
tokios prakalbos už tai kad 
Amerikiecziai buvo kaip rai
niai inmige ir nieko neinate ir 
nieko nenorėjo matyti. Ameri
kiecziai inpyko už tai kad ka 
Churchillis sake buvo laibai 
prieszinga visiems musu sieki
mams ir svajonėms del kuriu 
mes per kara kariavome.

Mes ne tiktai ka nustebome 
ir pasipiktinome, bet mes sta
cziai pasmerkėme Churchilli už 
tai kad jis mums teisybe pasa
kė.

Jeigu mes atsiminsime kaip 
mes žiūrėjome in Rusija du me
tai atgal, tai suprasime kodėl 
visi Amerikiecziai taip baisiai 
pasipiktino. Mes du metai atgal 
laikėme Sovietus kaipo musu 
draugus ir stengemies su jais 
susitaikinti, kai jie net ir tada 
peili laike prie musu kaklo.

Mes to peilio nematome, bet 
Churchillis mate.

Mes tada stengemies Rusijai 
pataikauti, duoti jai viską ka 
tik ji prasze ir reikalavo. Pirm 
to mes pardavėme Pabaltijos 
krasztus, Latvija, Estonija ir 
Lietuva; nutylėjome kai Rus- 
kis Lenkija pavergė, daugiau 
negu puses visos Vokietijos isz- 
sižadejome ir jiems pavedeme, 
nutylėjome kai Sovietu armijos 
užėmė Balkanų krazstus. Vis 
stengemies jiems pataikauti, 
jiems nusilenkti.

Bet dabar mes imame in pro
tą ateiti, gauname nors kiški 
szventos dvasios ir imame ma
tyti ka Churchillis mate du me
tai atgal: Kad negalima su Ru
sija susitarti, negalima su Ko
munistais sugyventi.

Churchillis taipgi primine 
Amerikiecziams ju pareiga

TAIKOS LAIKAS;
1 KARO LAUKAS

NEW YORK. — Beveik kas
dien mes skaitome laikrasz- 1 
ežiuose žinias, kurios yra bai ! 
sesnes negu per kara armijų su
sikirtimas ant karo lauko. Mi
lijonai žmonių tampa vergais 
kas sanvaite. In kelias dienas 
laisvos ir nepriklausomos tau
tos paskęsta vergijoje. Penkta 
visopasaulio dalis dabar ka
riauja, viens kita žudo, nors ant 
viso svieto dabar taika turėtu 
vieszpatauti.

Dabar niekas nieko nesako 
apie tas garbingas konferenci
jas, kuriose buvo nustatyta gra
ži ir dangiszka taika visam 
svietui. Dabar niekas nei neat
simena Atlanto Cziarteri. Da
bar skaitome tik apie Rusijos 
užkariavimus ir Amerikos Sek
retoriaus nerangu prisirengi
mą pastoti Stalinui kelia.

Sztai tik keli to musu naujo 
karo fruntai:

Czekosloyakija pasidavė be 
jokio pasiprieszinimo. Laisva 
ir nepriklausoma tauta nulenkė 
galva ir prierne Rusijos kruvi
na junga. Czekams laisve. Cze- 
kams laisve buvo brangi ir ma
loni, bet jie mate kad jie negali 
pagelbos tikėtis isz tu kurie 
taip sziauniai ir drąsiai apie ta 
laisve kalbėjo. Jie sziandien 
jaueziasi kad Amerika juos 
pardavė.

Finlandijos didvyriai, kurie 
sau vieni taip drąsiai kariavo 
priesz Sovietus, ir kuriuos mes 
taip gyreme, dabar nuleido ran
kas ir rengiasi Rusijai pasiduo
ti, nes ir jie mato kad pagelbos 
isz Vakaru negalima tikėtis.

Graikijoje Komunistai, su| 
pagelba isz Yugoslavijos, Al
banijos ir Bulgarijos galėtu 
sziandien visa kraszta užka
riauti, nepaisant kiek pagelbos

Prisikėlimas
Sumirgėjo visas krasztas, 
sužaliavo placzios pievos... 
prisikėlė musu krasztas!

Kur nežiūri... kitas upas: 
pamiszkeje teka upes, 
paliai upe žydi ievos, 
o už upes 
karklai supas 
ir dainuoja: naujas upas.

Ten toliau giria nubudo, 
o galilaukej—už prūdo, 
szalia gojaus 
želia naujas vasarojus...

Prisikelsim 
mes taip pat, 
kaip naujas rytas, 
taip, kaip saule suliepsnojus, 
taip, kaip žalias vasarojus.
Ar dar prieszai sziandien 

jauezia, 
kad szirdys mus kersztas 

siauezia, 
kaip sziaures palaidas vejas, 
kaip inirszes piktadejas!
Neisznyks tėvu idėjos, - 
nepražus dar mintys kilnios, 
musu szirdys ugnim pilnos 
nuplasnos poryt in Vilnių.

t
O Lietuvi!
mano mylimas Lietuvi, 
augės tylineziuos sziluose, 
kur siūbuoja augszti uosiai 
kur szalis visa žieduose, 
kur kas ryta,

vos tik dienai jau praszvitus 
vyturiu nesuskaityti.
Tai, kaip mus graži tėvynė, 
kaip pavasari beržynai, 
mes atgimkime isz naujo 
ir szirdys inžiebkim kraujai

Ei, nedrįskit... 
mes inirte, 
mes paszele, 
mes sziandien kardu pavirtę 
laukim dvyliktai suskambant I

Truks kantrybe... 
prisikelsim, 
ir žaibu audras sukelsim!
Nors ir kryžiais apsikaisze, 
nors kalnai kapais pavirtę, 
mes taip pat, kaip ir kadaise 
szventon žernen tikintieji, 
ryt, poryt visi nueisim 
ten, kur mus prispausti broliai, 
kur lig sziolei 
jie dar saules neiszvydo.

Tėvu žeme mylimoji, 
kuri sziandien suliepsnojai, 
ar jauti, kad tolumoje 
ten in pietus 
jau nustojo saule szvietus, 
ir dangus toks aptemęs?

O Tėvynė, 
iszsiilgo mus krutinės, 
szirdys tapo jau plienines, 
rytoj ryta prisikelsim, 
žirguos sesim 
ir skriaudėjus ten nudesim!

kiau Komunistus numalszinti 
negu Graikijoje.

Prancūzijoje Komunistai vis 
stiprėja ir vis daugiau vietų 
valdžioje užima.

Vokietijoje, Anglija negali 
j su Amerika susitaikinti; Fran- 
euzija negali nei su Anglija, nei 
su Amerika susiszneketi. Ru
sija palaiko savotiszka vienybe 
ir galybe ir savo propaganda

Amerikos valdžia siunezia Grai 
kijos valdžiai. Jie tik laukia 
žodžio isz Kremlino.

Italijoje Komunistai gali lai
mėti ateinanezius rinkimus. 
Jeigu jie tuos rinkimus pralai
mėtu, tai jie gali sukelti buntus 
ir revoliucija ir smurtu visa 
kraszta užimti. Czia butu sun-

varo.
Anglija vis laikosi, bet Soci

alistu valdžia tik ant plauko 
kabo ir prisipažinta kad jai 
gresia pavojus isz Komunistu. 
Kad ir neužims jos valdžia Ko
munistai, Anglija yra be jiegos 
neturi pinigu, pramone prasta, 
iždas tuszczias, žmones be

Buvusis Anglijos Premieras 
Winston Churchillis daug dau
giau žinojo du metai atgal ne
gu musu dipliomatai ir moks- 
lincziai sziandien žino. 1946 
metuose Churchillis pasakė 
prakallbas in Fulton, Missouri. 
Visi Amerikiecziai baisiai pasi
piktino ir labai užpyko aut 
Anglijos buvusio Premierio, 
Churchillio ir sake kad jis pra- 
siszoko,, kad jis niekus kalba, 
kad jis tik treczia kara kursto 
ir rengia.

Per tas savo prakalbas Chur
chillis buvo pirmutinis pramin
ti tuos žodžius “plieno ar gele
žies siena., ’ ’ kurios dabar visi 
laikrasztininkai ir raszytojai 
variuoja kalbėdami apie Rusi
ja.

Churchillio žodžiai kurie vi
sus mus taip baisiai papiktino 
du metai atgal buvo: i ‘ Plieno 
šieną, geležies uždangala nusi
leido skersai Europos kraszta.

remti ir szelpti tuos krasztus 
kurie Rusijai prieszinasi. Mes 
du metai atgal tokios pareigos 
nepripažinome, bet dabar nėra 
nei vieno Kongresmono ar Se
natoriaus kuris tos pareigos ne
prisipažintu.

Dabar po dvieju metu po tos 
Churchillio prakalbos, Ameri
ka, daro ir darbuojasi kaip tik 
del tu krasztu apie kuriuos jis 
tada kalbėjo ir mums rode mu
su kelia ir musu pareiga ir mus 
perspėjo kad mes negalime su 
Rusija derintis.

Bendras Amerikos advoka
tas Clark padavė Amerikos 
Slaptai FBI Policijai tris szim- 
tus vardu, žmonių kurie yra at
eiviai ir yra intarti kad jie yra 
Komunistai ar Komunistams 
dirba. Jeigu bus surasta kad 
jie yra Komunistai, jie bus isz- 
varyti isz Amerikos.

Buvęs Amerikos Prezidentas 
Herbert Hoover dabar jau laik- 
fasztininkam.s prisipažinsta 
kad jis mažai vilties turi iii ta 
Tautu Sanjunga. Dabar jis jau 
ima visas tautas raginti kad jos 
sudarytu kariszka federacija 
Vakarinėje Europos pusėje. Jis 
sako kad Tautu Sanjunga nu
mirė pirm negu užgimė.
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rika tarp dvieju krieslu ir Ame
rika laptelejo ant grindų.

Turkijai vis gresia Sovietu 
armijos prie pat rubežiaus ir 
pagelba isz Amerikos ateina 
per vėlai ir per isz toli.

Perzija savo vidaus reikalus 
negali susitvarkyti ir jokiu bu- 
du negali ir nedrysta Rusijai 
prieszintis.

Indija stengiasi atgimti, su
sitvarkyti; bet ilgas kelias in 
laisve ir nepriklausomybe.

Visa Kinija gali už metu pa
kliūti in Rusijos nasrus. Beveik 
visa Kinijos sziaurine puse jau 
dabar pakliuvo in Komunistu 
rankas.

Pietų Amerika dabar jau ima 
draugauti su mumis, bet toks 
draugas atnesza daugiau bėdos 
ir vargo, negu pagelbos, nes vi
si tie krasztai sziandien J ra 
ubagai.

Isz viso to matyti kad visas 
svietas dabar rikiuojasi in dvi 
armijas. Viena armija yra ve
dama Amerikos su daug palie
gėliu, ubagiszku draugu, kita 
armija susidaro isz galingos 
Sovietu Rusijos. Nėra jokios 
abejones kad szitos armijos ka
da nors susikirs. Klausimas 
tik kada ir kaip.

Sprogstanczios
Bombos Virszinmkas

maisto, valdžia be intekmes ir 
be turto. Anglija negalėtu szian 
dien Rusijai pasiprieszinti.

Arabai dabar iszsižada Ame
rikos ir Amerikiecziams nepa
sitiki. Czia Trumanas kaltas 
kai jis taip negerai prasiszoko, 
stodamas už Žydus ant klausi-j 
mo kurio jis tada nesuprato ir 
sziandien nesupranta.

Trumanas Žydus užstojo ir
užtarė, o dabar tie patys Žydai 
pravardžiuoja Amerika kaipo 
koki iszdavika ir prakeikia vi
sa valdžia už tai, kad valdžia 
nestoja Žydams in talka. Tru
manas darydamas taip atitoli
no Arabus nuo musu ir supyki
no visus Žydus. Ant szito klau
simo Trumanas pasodino Ame-

Per suktybe, smurtą ir 
velniszka gudrybe, Komunis
tams pasisekė, viena laisva 
ir nepriklausoma kraszta už
imti, pavergti ir paklupdin- 
ti. Jie užėmė Czekoslovakijos 
kraszta ir nustatė kaip gy
vens ar kaip tarnaus Rusijai 
ir Stalinui trylika milijonu 
Czeku.

Po deszinei, mažesniame 
paveiksle yra Komunistas 
Premieras Klement Gott

wald, per kurio pasidarbavi- 
ma ir pasiaukojima Komu
nistai laimėjo ir Czekai tapo 
vergais. Klement Gottwald 
yra mažo ūkininku sūnūs, 
kuris savo mokslus ir lavini
mą gavo Moskvoje.I

Szitas žmpniu susikimszi- 
mas yra mitingas Komunistu 
Pragos mieste, kada Premie
ras Klement Gottwald vi
siems pranesze kad nuo szio

laiko Komunistiszka valdžia 
juos valdo.

Premieras Klement Gott
wald pasiekė savo tikslą, sa
vo kraszta pardavė, kai jis 
privertė seneli Prezidentą 
Eduard Benes sutikti ir pri
imti keturiolikos Tarybos 
nariu pasiszalinima isz tary
bos ir paskui turėjo priimti 
keturiolika Komunistu in j u 
vietas.

Pulkininkas Kenneth D. 
Nichols buvo paskirtas kaipo 
virszininkas viso sztabo ku
ris iszrado sprogstanezia 
“Atom” bomba, ir kuris vis 
gamina visokius kariszkus 
ginklus. Jis užima vieta Ma
jor Generolo Leslie R. 
Groves.

Velykų Szv.entese
Prisiminkime 
Tremtinius

BROOKLYN, N. Y. — Po 
žiaurios žiemos pavasario lai
ku Lietuvos atgimstanezioji 
gamta yra nepaprastai graži. 
Jos vieverselio ir kitu pauksz- 
teliu cziulbejimai, gėlėliu in- 
vairumas ir grožis ramina ir 
džiugina žmogaus siela.

Atgimusi gamta Kristaus 
,prisikėlimo szventeje kiekvie
no Lietuvio: Nuo jauniausio iki 
seniausio, žaveja siela ir isz ju 
krūtiniu versziasi maldos ia 
Aukszcziausiaji.

Vieni kitus sveikina, linkė
dami linksmo Alleliuja. Vai- 
kucziai džiaugiasi gražiais 
margucziais, suaugusieji; tiky
binius savo jausmus jungia su 
atbudusia gražia tėvynės gam
ta, kuriai jokia szalis nėra lygi.

Sziandien szioji žavejanezios 
gamtos grožio szalele pergyve
na žiaurius laikus, baisaus 
prieszo naikinama. Jos iszti- 
kimi sūnūs ir dukros yra isz- 
blaszkyti po in vairias svetimas 
szalis, kaip vanago užklupti, 
nekalti paukszteliai.

Velykų szventes tiems -heląi- 
mingiems tremtiniams: Be ju 
brangios tėvynės, be aiszkios s 
ateities ir netbe reikalingiausio 
daikto,—duonos kąsnio, yra la
bai slęgianczios ir grauždios. 
Mums czia gyvenantiems, aezia, 
Dievui, laisvoj szaly, Velykos 
yra su pilnu iszteklium, bet 
kartu musu yra szventa parei
ga kiekvieno, ypacz to, kuris 
tremtiniuose neturi giminiu ir 
artimųjų gąu iszsirinkti viena 
isz nelaimingųjų tremtiniu szei- 
myna ir suteikti jiems pagelba.

BALE mielu noru Jums pa-, 
tars ir patarpininkaus sziame 
gailestingumo ir paszelpos dar
bo.

Szia proga reiszkiu nuoszir- 
džius sveikinimus Velykų 
szventese B ALF Valdybos na
riams, direktoriams, dvasisz- 
kiams, sztabui, skyriams ir vi
siems bendradarbiams. Kartu 
reiszkiu užuojauta ir linkėji
mus tremtiniams, kad jie tvir
tintu savo sielas gyvu tikėjimu

Istorija apie “AMŽINA Ž'Y 
DA.” Jo kelione po svietą ii 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule Publishing Co.,

Pirkie U. S. Bonus

Uocle Sam Says

The kid in upper 4 captured your 
heart during wartime. In spirit you 
traveled with him toward his un
certain future on the battlefields. 
The kid upstairs today is yours. The 
“kid” may be a freckled boy or a 
curly haired little girl—your son or 
daughter who will need your help 
through savings to find a place in 
everyday life. The Payroll Savings 
Plan for buying United States Sav
ings Bonds where you work is the 
only automatic, safe, profitable way 
for you to buy bonds by the install
ment payment method. In this way 
you can build the nestegg which 
can make the difference between 
wishing and having the funds for 
education and a secure future for 
your children. If you are self-em
ployed, buy bonds automatically 
through the Bond-A-Month Plan 
where you bank.

U. S. Treasury Department

Pirkie Ų. S, onus Sziadien!

sziais ju bandymo laikais ir kad 
linksmas Alleliuja atgaivintu 
j u prislėgta dvasia.

Kun. Dr. J. B. Konczius, 
BALE Pirmininkas.

United Lithuanian Relief
Fund of America, Inc.,

105 Grand Street,, 
Brooklyn 11, N. Y.

Skaitykite “Saule”

“Talmudo Paslaptys” j*
Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 

:: Tiktai 150 ::
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa. - "
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NASZLAIT1S
£ABDARINGOS Draugijos 

ofisas. Jame sėdi, rimtas 
žmogus, draugijos agentas. 
Skamba telefonas. Liūdnas at- 
sitikimas. Szaukiama in netur
tinga, bet szvaria miesto dali. 
Ten viename name mirė mote
ris. Ji buvo naszle. Turėjo vie
na da jauna vaikiuką. Savo 
ranku darbu užlaikė save ir ji.

Ant stalo gulėjo da neužibaig- 
tas gražus mezginys. Kambary • 
je, nežiūrint neturto, viskas bu
vo tvarku, gražiu ir su geru 
skoniu sutaisyta. Vaikuczio, 
kuris nusigandęs ir nusiminęs 
sėdėjo kampe, veido bruožai 
rode jo gimties kilnumą. Jis 
liūdnai žiurėjo in savo mirusia 
motina. Jo veidas buvo rimtai 
užsimanstes. Garbiniuoti plau
kai krito jam ant kaktos. Jo 
akys buvo paraudusios nuo 
verksmo.

“Tai tik kūdikis,” sznabž- 
dejo vienas isz kaimynu, “jis 
nesupranta savo padėties. Ži
nai, jis da tik szesziu metu.”

Ineina Labdaringosios Drau- 
guves agentas. Apsižiūri aplin
kui. Pamato kūdiki ir sako 
jam:

“Ateik ežia, mano vaikeli.”
Vaikutis pakilo pamaži ir 

prisiartino prie agento. Szis 
pratiesė jam ranka, o vaikutis 
ramiai padavė savo, ir tuo pa
ežiu laiku savo melsvas akutes 
pakele augsztyn ir tiesiog žiu
rėjo in malonu nepažinstamojo 
veidą.

“Mano mama mirė!” Tarė 
vaikutis rimtai. Ji niekuomet 
nepalikdavo manės vieno. Da
bar asz visko netekau.”

Szvelnus vaikuczio balsas, 
jo gražus, rūpestingas žvilgs- 
nys, pagavo agento szirdi.

“Koks tavo vardas, mano 
vaikeli?” Tarė jis.

“Arturas Maxwell; ir asz esu 
szesziu metu. Tėvas mano taip 
pat mires. Asz—,” jis tarė to- 
liaus ir pertrauke, lyg kokio 
naujo szirdies skausmo su
spaustas.

Agentas buvo geraszirdis 
žmogelis. Jo darbas neužkieti
no jo szirdies. Jis jaute, kad 
tas, jam visiszkai svetimas, 
naszlaitis vis labiau pagauna 
jo szirdi.

“Ar nenorėtum eiti su ma
nim? Perdaug skaudu tau ežia 
vienam būti. Rytoj asz atsive
siu tave pamatyti motina.”

Vietoja atsakymo mažiutįs 
apsikabino abiem rankom 
agento kakla ir ramiai glaudė
si prie jo. Agento szirdis tapo 
jau visiszkai užkariauta, kada 
vaikelio szvelnus veidas palie-' 
te jo vyriszka veidą.

“Tai esi su manim, Artū
rai?”

“Taip!” Tarė Arturas. Jo 
akys juokėsi toje valandoje 
kada jis savo rankove braukė 
nuo ju savo aszaras. Jis nusi
tvėrė savo naujojo prietelio 
ranka. Kelios moters, buvusios 
kambarėlyje, parėmė agento 
reikalą. Ponas Brown pasakęs 
keletą 'žodžiu palaidojimo rei
kale, nes jau žinojo, kad nėra 
jos jokiu giminiu, kurie tuo 
reikalu rūpintųsi, apleido kam
barėli.

Ponas Brown sužinojo taip- 
pat, kad ji katalike. Tai nors 
jis buvo- gana kietas presbiteri- 
jonas, vienok sutvarkė, kad ji 
butu palaidota kataliku kapi
nėse ir su Bažnyczios apeigo
mis. Tame dalyke jis užėjo pas

parapijos kleboną, kuris da ne
buvo gavės žinios apie ta mirti, 
susitarti, kada ir kaip bus pa
laidojimas atliktas. Pas kuni
gą jis sužinojo daugiau apie įni
rusiąja. Niekas nežino kaip ji 
papuolė in neturtą, nes ji visai 
neseniai ten apsigyveno. Ji bu
vo isz turtingos szeimynos ir 
labai gražiai iszaukleta. Tai bu
vo matyti isz jos rasztu popie- 
ru, kurie buvo rasti. Tarp tu 
buvo ir liudijimas kad ji ėmus 
szliuba kataliku bažnyczioje ir 
kad Arturas yra kriksztytis 
katalikas. Kunigas paklausė, 
ka agentas mano daryti su vai- 
kucziu.

Ponas Benjaminas Brown 
atvirai pasakė, kad jis pats 
mano rūpintis vaikuczio atei
timi. “Matai, Teve,” jis tarė 
“asz esu vienas, nevedės, “asz 
pirma karta savo gyvenime ne
tekau valdžios ant savo szir
dies ir sztai del szio vaikuczio! 
Asz noriu ji turėti, asz noriu ji 
padaryti savo pasavintu sūnu
mi, ir duoti jam gyvenimą ir 
padaryti ji laimingu.”

“Bet,” tarė kunigas, kokiu 
budu tai invykdinsi? Tamista 
juk užimi tik tiek vietos, kaip 
kiekvienas nevedės°? ’ ’

“Taip,” tare p. Brown. “Bet 
asz noriu szi vaikuti turėti!”

“Bet Tamista negali jo imti 
in tuos nevedusiuju /namus,” 
atsake kunigas. “Tai negali 
būti jokios kalbos p. Brown. 
Tiesa, niekas neatsiszauke prie 
jo, dabar, bet jokia Lbd. Drau
gija negali jo leisti pas Tamis
ta, esant tokiomis aplinkybėms 
kaip pasakei. Ar Tamista at
kreipi in tai atyda?”

“Asz noriu ji turėti,” tarė 
p. Brown. “Asz noriu ji globo
ti, ji auklėti, duoti jam proga 
eiti in kolegijos mokslą ir duo
ti jam gyvenimo pradžia, ir tu 
Tėvo, turi man patarti, kaip 
asz ji galeeziau sau palikti. 
Asz sakau jums, asz del jo ne
tekau savo szirdies.”

Kunigas mate visa p. Brown 
nuoszirdinguma ir priverstas 
buvo jam padėti.

“Isztikruju, p. Brown, Ta
mista užsipelnai turėti ji, kuo
met taip nepaprastai esi prie jo 
prisiriszes. Asz žinau viena ke
lia. Atiduok ji in Kataliku

Futboles Mokintojas

Eina gandai kad futboles 
mokintojas Ray Morrison 
apleis Temple Universitetą 
ir eis mokinti in Yale Uni
versitetą. Bet kai jis buvo 
užklaustas ar tai teisybe, jis 
pasakė kad jis nieko neturi 
niekam pasakyti.

Ta peledes statula szalia jo 
yra ten padeda už tai kad 
Temple Universiteto futbo
les ratelis yra vadinamas 
Peleda, į

Naszlaitnami, . pavesk globai 
gerųjų seselių su ta sutartimi, 
kad kaip tik jis bus jau tinka
mas eiti kolegijon, Tamista tu
rėsi pilna laisve ji paimti ir pa
siausti tenai. Bet ta kolegija 
privalo būti katalikiszka, tai 
Tamista to nepamirszi, nes vai
kuczio tėvai buvo katalikai ir 
jis yra kriksztytas katalikas. 
Jo motina mirė mano parapijo
je, tai ir ant manes krinta prie
derme rūpintis juomi. Tamista 
esi kilnios szirdies ir gero bu
do, tai manau, kad jo tikėjimą 
neardysi ?”

“Niekuomet, Teve,” tarė 
agentas. “Kokiu esu tokiu, bet 
teisybe myliu ir laikau. Asz 
priimu jus paturima. Duosite 
man paliudinima laiszka in 
Naszlaitnami, ar ne?”

“Be abejones,” tarė Kuni
gas.

Taip invyko. Kuomet Artūro 
motina buvo palaidota, ji p. 
Brown nugabeno in nurodyta 
Naszlaitnami. Arturas nema-

Tai vyrueziai,

Velykos kaip ir ežia, 
Vėlinu del visu, 

Velykų sveiku ir linksmu.

Kad bobeles szvariai per 
szventes užsilaikytu,

Vaikelius dorai augintu, 

Nuo viso pikto gintu, 
Negeros dukreles kaili luptu. 

Tai vyrueziai szvente didele 
, turėsime,

Szvente gera, 
Paužt galime,

Tai-gi, vieni gražiai užsilaikys, 

Kiti pas gimines atsilankys, 

O katrie pinigu neturės, 
Tai ir Alleliuja gerai giedot 

gales,

Žinoma juom szvente didesne 

ir smagesne, 

O jeigu per Velykas 
neiszsilinksmintu, 

Tai neužmirszti to negalėtu.

O ar del visu bus linksmos
Velykos?

Sostus to nenori žinoti, 

Ir apie neisztekliu girdėti.
Taigi, vėlinu del visu, 

Velykų linksmu, 

Kad visi gražiai 
užsilaikytumėte,

Malsziai tunotumete,

Ir kad sveiki butumete, 
N epasigertumete,

Ir daug nerekautumete, 

Pas vaita ne eitumete.

Tai-gi Linksmu Velykų 

visiems! 

žai prisiverkė, kuomet sužino
jo, kad jam reikės skirtis su sa
vo geradeju, kuri visa savo ku- 
dikiszka szirdimi jau mylėjo. 
Pono Brown’o szirdis kone su
truko prie tos aplinkybes. Bet 
gerosios seseles ir szirdis ir 
rankas atidarė nuliudime m 
aszarose skestaneziam vaiku- 
cziui.

“Neverk, Artūrai,” tarė p. 
Brown. “Buk vyras. Asz Nedel- 
dienyje tave atlankysiu ir lauk
tuvių atnesziu visa traukini ir 
knyga su paveikslais.”

Arturas nuszvito.
“Ar taip? Tikrai traukinį su 

szvilpuku ir skambalu?”
“Taip, viską, ir da didele 

knyga. ’ ’
Gerai! Tarė Arturas juok

damasis. “Pasiskubink Nedel- 
dienyje, dede Benjaminai, pa
siskubink!” Ir palikdamas ji 
taip besijuokanti ir ranka mo
suojanti, p. Brown iszkeliavo. 
Džiaugėsi 'tuo, kaip yra, bet 
maustė, kad jam butu buvę ma
loniau turėti vaikuti prie sa
ves.

Jis buvo geras ir jo žodis 
teisingas. Nedeldienyje jis at
keliavo in Naszlaitnami su di
deliu ry$zuliu, kuriame buvo 
paveikslu knyga ir traukinys. 
Arturas szokinejo isz džiaugs
mo. Jis buvo labai szvariai pa
rodytas, plaukai gražiai suszu- 
koti, o akys žibėjo kai]) žvaigž
dutes. Jis jautėsi neapsakomai 
laimingas ir turėjo tukstan- 
czius visokiu dalyku papasako
ti “dedei Benjaminui.” Ryszu- 
lis buvo visas patikrintas; vis
kas buvo puikus, mažutis buvo 
džiaugsmo pagavime.

Ir taip Nedeldieni lanke per 
isztisus szeszius metus. Vaiku
tis augo. Sykiu augo ir jo mei
le ir prisiriszimas prie dede 
Benjamino.”, J is kitokio vardo 
jam neturėjo.

Sztai jau Arturas dvylikos 
metu. “Dede Benjaminas,” ku
rio meile prie Arturo nekiek 
nesumažėjo, pradėjo manyti 
apie kolegija.

“Bet ji turi būti katalikisz
ka,” prisiminė jis. Daviau ku
nigui žodi ir turiu ji laikyti.”

Tikrai pagarbos vertes tokis 
žmogus. Jis apgalvojo’ ir pa
siuntė Artūrą in viena pietini 
valstijų vienuolyne kolegija 
garsia jau nuo seniai ir gera ve
dama. Jis apmokėjo visas isz-

Bulves Kasa

Szita maszina atlieka dvi- 
deszimts vyru darba ant 
ūkio. Su szita maszina ūki
ninkai Anglijoje gali sutau
panti mažiausia dvidezsimts 
doleriu ant kiekvieno hekta
ro žemes, kai reikia bulves 
kasti.

Szita maszina iszrado ir 

laidas ir sutaiso Arturo kraiti.
Metai slinko. Arturas buvo 

labai dėkingas vaikinas. Jo 
iaiszkai reguliariai lanke jo 
mylima “Dede Benjamina.” O 
sziam buvo didžia u s i a s 
džiaugsmas juos skaityti. Su 
pasididžiavimu ir viltimi jis 
temijo iii pažanga, daroma jo 
mylimo vaikelio. Nekarta Ar
turas savo laiszkuose bandė už 
vesti savo “dede Ben” ant ke
lio, kad jis pažintu teisinga re
ligija. Bet “dede” patraukda
vo pecziais ir tardavo sau: 
“Bus gana man būti geru Pres
biteri jonu. ’ ’

Arturas baigė mokslą. Sztai 
ir užbaigimo diena. Dede Ben
jaminas atkeliavęs pasidžiaug
ti savo auklėtiniu. Taip daug 
prakilnumo ir nekaltumo buvo 
matyti jauno vaikino veide ir 
ta iszvaizda taip buvo neper
matoma ir nesu į oran tania p. 
Brown, kad ji paėmė net neku- 
ri baime, nors jis nežinojo del 
ko. Užsibaigus visoms iszkil- 
mems Arturas su “dede Ben
jaminu” iszejo in kolegijos so
da pasivaikszczioti. Dede Ben 
giria Artūrą už jo gera pasižy
mėjimą moksle. Galutinai atė
jo klausymas:

“Ka manai daryti su savimi 
toliau, mano sunau?”

Arturas sustojo. Dedamas 
savo ranka ant savo pasavinto
jo tėvo rankos, pažiurėjo tie
siog in jo akis, o jo akys prisi
pildė aszaru.

“Dede Benjaminai,” mano 
gyvenimas, nors ir ilgiausias, 
nebutu užtektinas atsidėkoti 
už visa gera, kuri man padarei. 
Mano szirdis nesutalpina jaus
mu, kuomet maustau apie Ta- 
mistos prakilnu ir gausu geru
ma. Asz niekuomet negaliu ir 
niekuomet neatsiteisiu tinka
mai.”

“Szszsz,” tarė Dede Ben., gi
liai sujudintas. “Nekalbėk 
taip. Tu esi man geriauria do
vana, Artūrai. Mano didžiau
sias gyvenime džiaugsmas per 
tuos tarp mokslo metus, tai ta
vo dėkingumas ir tavo pasise
kimas. Bet tikras tavo gyveni
mas da priszakyje. Kokis jis 
bus'? ’ ’

“Dede Benjaminai,” tarė 
jaunikaitis iszkilmingai, “die
na ir nakti manseziau apie tai 
per du paskutiniu metu. Taigi 
ne staigus mano pasiryžimas ir

padare Percival James Pack
man. Jis sako kad jo iszrasta 
maszina atlieka darba kuri 
nei dvideszimts vyru per vi
sa diena nepadarytu. Maszi
na lengvai pakelia szeszios 
deszimts tonu bulviu, ir prie 
jos reikia tik trijų darbinin
ku.

apsirinkimas. Gal tai atmainys 
Tamistos nuomone, nes in ta 
daly'ka kitaip žiuri negu asz. 
Asz manau likti kunigu Dievo 
tarnu ir melstis už Tamista.”

Bonas Brown nubalo. Jis pa
žvelgė in Artūrą,ir atsisėdo ant 
szale stovinezio suolelio nesa
kydamas nei žodžio.

Czia nepajiegiu nupieszt rei
kalą, kas darėsi toliau.

Visa sekanezia diena seke ju 
pasikalbėjimas ir daug sunkiu 
valandų per ta laika pergyve
no. Galutinai Arturas iszkovo- 
jo leidimą sekti savo szirdies 
triszkinia. Nors jam labai sopė
jo szirdi, kad pirma karta savo 
gyvenime jis užgavo szirdi sa
vo geradejui. Vienok sykiu su 
tuo jis džiaugėsi. Buvo ju su
tarta, kad jis pasiliks ir pradės 
mokslą seminarijoja.

Praslinko keli metai. Ir sztai 
vakar, tik vakar. Brown atsi
lankė pas mane. Jis turėjo savo 
rauko ja fotografija “Teve A..” 
tarė jis su kokiu tai iszdidumu 
savo balse. “Asz noriu parody
ti tau savo vaikina, Artūrą. Su- 
batoja jis inszventytas kunigu. 
Savo pirmąsias M iszias laike 
Nedeldienyja ir jas laike už 
mane. Jis prisiuntė man szita 
fotografija.

Asz pažiurėjau in fotografi
ja. Ji rode augszta, liesa vyra 
su nekaltomis akimis, atviru 
veidu ir Rymiszko kunigo apy
kakle. Buvo malonu žiūrėti. 
Asz jam tai]) ir pasakiau. Jis 
net užraudo. Jo veidas rode, ka 
mano žodžiai buvo jo ausyse 
kaip kokia graži muzika.

“Turi kuo didžiuotis p. 
Brown,” asz kalbėjau toliau. 
“Ir jis laike pirmąsias Miszias 
už Tamista? Tai jau dabar nė
ra pavojaus, kad Tamista lik
tum nuo Kataliku Bažnyczios. 
Buk pasirengęs.”

Jis nusiszypsojo. “Asz spėju 
kad Tėvas sakai tiesa. Daugiau 
jau asz negaliu atlaikyt. Asz 
buvau primusztas ta žinia, kad 
jis nori būti kunigu, bet juo 
asz daugiau manseziau, tuo 
man darėsi aiszkiau. Asz jau 
suprantu dabar, kokia tai'yra 
augsztybe būti tikru Dievo tar
nu ir dabar labai jo pasirinki
mu džiaugiuosi. Teve, duok 
man kokia knyga skaityti. Asz 
noriu patirti, ka Kataliku Baž- 
nyczia mokina.”

Daviau jam knyga “Katali
ku Tikybos iszguldyma,” ir jis 
prižadėjo perskaityti.

Greitai jis sugryžo. Melski
tės už mane, kad viskas kuo- 
greieziausia iszsipildytu. Nėra 
abejones, kad pasavintojo su
mins maldos pasiete dangų ir 
invykdino, kad tas gailestingos 
szirdies žmogus bus Dievo isz- 
augsztintas.

‘ ‘ Palaminti galiaszirdžia i, 
nes pelnys galiaszirdyste.”

— GALAS —

KAIP IMS IN VAISKA
WASHINGTON, D. C. —

Prezidentas Trumanas Kongre
sui paaiszkino kad armija pa
didinti yra dvejopas būdas.

Vienas būdas, yra imti in 
vaiska visus jaunus vyrukus 
nuo asztuoniolikos iki dvide
szimts metu amžiaus. Szitie vy
rukai butu vaiske, bet ne ka
riuomenėje.

Kitas būdas, kuri dabar Kon
gresas svarsto butu imti tuos 
vyrukus in vaiska del szesziu 
menesiu, paskui jie savo mo
kyklose eitu karo musztra. Ir 
jie nebutu kariuomeneje, bot 
tik vaiske.

Kai kuriems neaiszku koks 
skirtumas yra tarp vaisko ir 
kariuomenes. Kareivis būda
mas vaiske, negalėtu būti pa- 
szauktas ar priverstas eiti ar 
stoti in karo lauka, be Kongre
so insakymo. Kareivis kariuo
meneje turi eiti ten kur armijos 
Karo Sztabas ji siunezia.

Reiszkia, vyrukas vaiske bu
tu po Amerikos Vidaus ir Už
sienio Sztabo valdžia, o vyru
kas armijoje butu po Amerikos 
Karo Sztabo valdžia. Szitoks 
skirtumas gal mažai ka reiszkia 
dabar, bet jis daug reiksztu 
jeigu karas Europoje iszkiltu. 
Tas vyrukas kuris butu tuo lai
ku Amerikos vaiske, negalėtu 
būti pasiunstas in Europa tol, 
kol visas Amerikos krasztas 
per Kongresą nepaskelbtu ka
ro.

ET Neužmirszklt atnau
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
praneszeme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri. ACZIU!

“Saules” Redyste.

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso altorukas, maldų knyga Tilžės 
spaudimo grąžais celuloidos apdarais, 
misziu maldos su paveikslais $1.75; 
Vainikėlis, maža maldų knygele, pa
veiksluotos misziu maldos 75c; AficL 
eraus auksztu klausimai, o kareivio 
mandagus atsakymai, maiszas juoku 
15c; Alenute ir Jonukas gražios pasa
kos 25c; Apie dangų, saule ir kitas 
planetas 10c; Biblija su apie 379 nau
jais paveikslais su apskaitymu ka jie 
reiszkia $2.25; Celibatas arba neže- 
notu kunigu gyv. 30c; Burtai ir bur
tininkas 35c; Dainų knyga gražiausiu 
dainų 75c; Detroito lietuviu muszty- 
nes, už dalinimą nekatalikiszku lape
liu prie bažnyczios 35c; Pamokslai, 
spyeziai, monoliogai ir pilnas trokas 
juoku 35; Eustachijusa graži apysa
ka isz pirmutiniu amžių krikseziony- 
bes 35c; Iszganingi dunojimai apie 
sopulius Motinos Dievo 35c; Girtuok
liu gyvenimas, ju gadzinkos ir szei- 
miniszkas gyvenimas. Nupiesztas su 
15 paveiksliu 35c; Geros rodos ir nau 
dingi pamokinimai 15c; Gudrius pie
menukas, žiemos pasaka 25c; Istorija 
seno ir naujo Testamento 25c; Kaba
las, laimes nuburimai 15c; Karves ir 
gardu suriu padarimas 25c; Keliau
tojai in szventa žeme 35c; Lengvas 
būdas iszmokt angliszkos kalbos, be 
kito pagelbos 35c; Laime ir planetos, 
nuspejimai 25c; Paparczio žiedas, nu
sako kur ir kaip ji atrasti 25c; Pata
rimas vyriams ir moterims apie lyties 
dalykus ir kiti szeiminiszki patarimai 
su paveikslais $2.50; Pontsko Piloto 
galas kuris apsud. Jez. JOc; Pekla, 
kur ji yra ir kam reikalinga 30c; Rak
tas in geresni ir laimingesni gyveni
mą nurodo kaip tapti turtingu $1.00; 
Sveikata ligoniams knygute apraszo 
apie 350 visokiu vaistiszku augmenų 
ir nuo ko jie yra 25c;Naujas saviszro- 
las su paveikslais juokingi skaitymai 
40c; Praloto olszausko darbai ir nuo
pelnas už pasmaugima savo meilužes 
su paveikslu 25c; Virėja, kepeja su 
apie 450 visokiu reikalingiausiu re
ceptu $1; Laiszkams popiera in Lie
tuva su pasveikinimais ir dainei, 1 
tuz. 40c. ŽOLES ARBATOS FOR
MOJE: Kiekvienos rusies atskiria! in 
pakelius su lietuviszkais ir angelskais 
nurodimais. Nuo nervu, iszgasczio, 
bemieges, galvos ir sprando skaudeji- 

įmo ir visokios nervu suirutes 85c;Nuo 
suvalinjimo ir pataisimo kietu viduriu 
GOc; Nuo inkstu ir streinu skaudėji
mo, varo laukan akmenėlius 60c; Ne- 
sislapyk bemiegant 60c; Nuo kosulio, 
dusulio ir niainu astmos, lengvina at- 
koseti 60c; Nuo cukrines ligos 85c; 
Nuo nemalonaus kvapo isz burnos 85 
c; Nuo užisenejusio nosies ir galvos 
katario, hay-fever, $1.25; Nuo viso
kiu rumatisku sausgeliu 60c; Vyrisz- 
kumo paltaisimui, oh boy, geraveikia 
ne tik vyriams, bet ir sutingusias lei- 
dukes pa-akstina $1.25; Moterių mė
nesiniu reguliavimas 60c; Gimdos to
nikas praszalina kliūtis nevaisingu
mo 75c; Trajanka del arielkos 75c; 
Pailiu arbata 85c, Mostis $1.25; Nuo 
surūgusio pilvo, heart-burn 85c; Nuo 
szirdies ir vandeninies ligos 60c; 
Kraujo valytojas valo krauja 60c; 
Plauku tonikas augdina plaukus valo 
paliszkanus ir apsaugoja nuo slinkimo 
ir pražylimo 60c; Seneliu arbata ku
rie nuvargę ir negali ramiai pasilsėti 
85c; Aukszto kraujo milteliai 5 une. 
$ 1; Tyra mostis malszina bile koki 
nežiuli rože, eczema ir t. t. $1.25; Ra
munėlės, trukszoles, liepos žiedai, Va
lerijonai, peliunas po 25c; gausit pas

M. ŽUKAITIS, 336 Dean Park, 
Spencerport, N. Y,
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Žinios Vietines
Dideji Petnyczia. Pas

ninkas.
Dideji Petnyczia y r a 

valdiszka szvente, isz tos prie
žasties visos bankos bus užda
rytos.

Visos kasyklos nedirba 
isz priežasties Velykiniu 
Szvencziu ir pradės dirbti

(Dec.) 12, 1945. Prigulėjo prie 
Szv. Juozapo parapijos.

'Gerai žinomas kvietki- 
ninkas John Luke, 74 metu am
žiaus nuo 2’26 E. Centre Uly., 
numirė Panedelyje po pietų na
mie. Velionis sirgo nuo dusu
lio. Daugelis metu atgal dirbo 
Primrose kasyklose. Paliko pa- 
czia ir viena sunu. Likos palai
dotas Ketverge po pietų, Pro- 
testonu kapinėse.

Harry J. Weber, 34 me
tu amžiaus, nuo 532 E. Railroad 
Uly., kuris likos baisiai apde
gintas per elektrikini drata lai
ke darbo prie Correall Con
struction kompanijos arti New
kirk, Nedėlios ryta, numirė Se- 
redoje 2:30 valanda ryte Locust 
Alt. ligonbuteje. Velionis paliko 
paezia, du sunu ir dvi dukterys.

DIDŽIOJI SANVAITE

Visas krikszczioniszkas 
pasaulis iszkilmingai ir rim
tai apvaikszczioja Didžiąją 
Sanvaite nuo Ketvergo iki 
Sukatos ar Velykų Ryto.

Beveik visose bažnycziose 
būva laikomos pamaldos, ku
rios ar vienaip ar kitaip žmo
nėms primena Kristaus gy
venimą, kanezia ir mirti.

Petnyczioj po pietų visi 
Katalikai ypatingai pamal

džiai praleidžia tris valan
das; bažnycziose būva pa
maldos, maldos ir pamokslai. 
Daugumoj bažnycziu tos pa
maldos būva laikomos nuo 
pietų iki treczios valandos.

Visi krikszczionys, nežiū
rint ir nepaisant savo skirtu
mu ar invairiu insitikinimu, 
tinkamai ir padoriai ap
vaikszczioja szia sanvaite.

Visi kunigai ir pamoksli

ninkai per savo pamokslus ir 
maldas primena žmonėms 
kad Kristus, Kuris buvo ir 
Dievas ir Žmogus gyveno, 
kentėjo ir mirė už žmonijos 
nuodėmės. Kad žmogus atei
na in szi pasauli gyventi, o 
Kristus atėjo mirti.

Vien tik nabagas bedievis 
neturi szia sanvaite nieko 
daryti, nežino kur eiti, nes 
visi kiti in viso svieto Atpir
kėjo szermenis eina.

iai daug kasztuos. Kiek 
žmonių žus, niekas negali pasa-

i. Ta sprogstanti “Atom” 
įba karo mums nelaimes; 

reikes milijonus kareiviu, ga
lingo laivyno, galingesniu ka- 
riszku eroplanu ir bomberiu.

O kiek tokis karas mums
kasztuos pinigais tai net sunku
insivaizdinti, sunku suprasti.
Po tokio karo, kad mes ji ir lai
mėtume, jau valdžia butu pri
versta visus po prievarta staty

turime pradėti skaieziuoti y 
krauju ir lavonais; musu vaiku ■ 
gyvastimis.

O kad mes sztrimagalviais ei
name in kara, net ir aklas ir 
spaugas mums pasakys. Mes 
negalime iszvengti, nes ne mes 
ta kara rengiame. Musu viena-
tinę viltis, tai ta kuris rengia
iszgazdinti ar pamokinti. O to-

JJtarninke.
Dideji Subata.
“Linksmu Velykų vi

siems Mahanojiecziams ir apy- 
linkiniams gyventojams. Lai 
Dievas užlaiko prie sveikatos 
ir gyvasties.”

Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Velykos — Kristaus 
Prisikėlimo Szvente. Panedely
je SS. Jono ir Baraksio; Utar- 
ninke iSzv. Jono Klimacio; Se- 
redoj Szv. Balbino. Ketverge 
pirma diena Balandžio (April) 
menesis paszvenstas del Kris
taus Musu Atpirkejaus. Ūki
ninku priežodžiai; Sausas Ba
landis nėra u kini n k a m s 
džiaugsmas; žirnius sek Izido
riaus dienoje norėdamas geros 
dagos; jeigu Balandis sausas 
tai Rugsėjis menesis taipgi bus 
sausas; jeigu szitam menesyje 
sziltas lietus lyja tai galima ti
kėtis gero meto; jeigu tame me
nesyje szviesos dienos tai atei
nantis bus szlapias; taipgi ta 
diena yra Szv. Valerio, ir Ba
landžio 1-ma diena 1919 mete 
Antanas Smetona likos paskir
tas pirmutiniu Lietuvos Prezi
dentu. Petnyczioj Szv. Pran- 
ciszko de Paulo. Subatoj Szv. 
Richardo.

Szv. Juozapo Parapijos 
Velykos Didžiosios Sanvaites 
Tvarka:

Petnyczioje: Pamaldos 8 va
landa ryte, Sveikinimas Kry
žiaus visa diena. Kristus Gra
be; Stacijos 7 valanda vakare. 
./ Sukatoje: Apeigos prasidės 7 
valanda ryte; Szventinimas ug
nies, Velykų žvakes ir Krikszto 
vandens; Szv. Miszios 8 vai. 
Iszpažintis 4 valanda po pietų 
ir 6:30 valanda vakare. 6-ta 
valanda vakare, bobineziuje 
bus szventinimas Velykiniu 
Valgiu.

Nedelioj, Velykų ryta: Prisi
kėlimas, Procesija ir Szv. Mi
szios 6 valanda ryte; kitos Szv. 
Miszios: 8, 9 ir 10 valanda. 
Niszparu nebus.

Ponia Jie va Cziginskie- 
ne nuo 630 W. Mahanoy Uly., 
aplaike žinia nuo valdžios, kad 
josios sunaus lavonas, kareivio 
Pfc. Alphonsus A. Chiginsky, 
likos parvežtas ant laivo “ Wai-

Hazleton, Pa. Juozas Ge- 
neviezius angliakasis, staiga 
numirė prie daiJbo Humboldt 
kasyklose. Gimė Lietuvoje, ir 
per 36 metus gyveno Hazletone. 
Prigulėjo prie SS. Petro ir Po
vilo parapijos. Paliko paezia 
Ona. ir dukterį Dorota.

Nanticoke, Pa. Barney Sa
dauskas, nuo 45 W. Field Uly., 
ana diena likos sužeistas laike 
darbo Glen Alden kasyklose ir 
likos tuojaus nuvežtas in Gene
ral Ligonbuteje Wilkes-Barre. 
Jis dabar gydosi namie ir tiki
mos kad trumpam laike visisz- 
kai pasveiks.

Velykos! Prisikėlimo Szven
te parodo mums skirtumą tarp 
žiemos ir vasaros, tarp szalczio 
ir karszczio, tarp tamsumos ir 
szviesos, tarp mirties ir gyveni
mo. Bet, retai mes pilnai inver- 
tiname szita szvente už tai kad 
per ilgus metus mes taip apsi
pratome, kad žinome kad bus 
kitos Velykos, kaip žinome kad 
rytoj saulute vėl užtekės.

Mažai kuomi galime sziais 
metais per Velykas džiaugtis. 
Nors kraujo praliejimas, aeziu 
Dievui, užsibaigė, bet taikos 
niekur nesimatyti.

Kai 'bažnycziose giedamo 
“Linksma Diena mums pra- 
szvito,” visose vieszpatyscziu 
sostinėse didžiūnai kalba apie 
kara ir in kara rengiasi. Kris
tus prisikėlė, bet pasaulis asza- 
rose ir kraujuose vis paskendęs.

Tas akmuo nuo graibo angos 
nusirito, bet kiekvienai motinai 
vis akmuo ant szirdies kai ji pa
siskaito, kas dabar pasaulyje 
darosi ir kas jos vaiko laukia.

Kristus Kalvarijos Kaina pa
siekė ir Velykų Ryto susilaukė, 
bet žmonija savo stacijas eina, 
žmonijos didžiausias ir baisiau
sias kryžius tai yra karas!

Sunku žmogui sziandien 
džiaugtis, kai visi laikraszcziai 
mums raszo apie susikirtimus, 
kraujo praliejimus, varga, ma- 
ra, bada ir kara, kai kiti žmones 
neturi sau vietos, neturi nei 
duonos kąsnelio, kai kiti nete
ko laisves ir vergijoje vargsta.

RUSIJA PERKA 
KARISZKUS

EROPLANUS
NEW YORK. — New York 

miesto laikraszcziai sako kad 
Rusija perkasi labai daug viso
kiu kariszku ginklu isz Ameri
kos, kad Rusijos laivai kasdien 
iszveža isz Amerikos tukstan- 
czius tonu visokiu kariszku 
ginklu ir visokio tavoro kuris 
gali būti pavartuctas del ka
riszku ginklu.

Laikrasztis ‘ ‘ Journal-Ameri
can” raszo kad Rusijos agentai 
isz Amtorg kompanijos perka 
visokius ginklus, eroplanus, 
bomberius ir eroplanams inži- 
nus ir siunezia juos in Rusija.

Szitie laikraszcziai sako kad 
Rusijos agentai viską perka 
Texas, Arkansas, Arizona, Ca
lifornia, New York ir net pa
ežiam Washingtone.

Ruskiai taip viską dabar per
ka, kaip Japonai pirko priesz 
kara. Rusijos laivai plaukia isz 
uosto in uosta ir renka ginklus, 
geleži, plieną ir kariszkus ero
planus.

In Jersey City miestą, New 
Jersey valstijoje, Katalikai Ve- 
taranai pareiszke savo pasipik
tinimą ir pradėjo marszuoti

apie uosta kur Rusijos laivas 
lauke daugiau ginklu.

Thomas Carlin, tu veteranu 
prezidentas sako kad nors ka
talikai veteranai parodo kad 
jiems tokis musu biznierių biz
nis nepatinka. Katalikai isz 
vaisko pargryže kareiviai, ve
teranai sako kad Prezidentas 
Trumanas galėtu toki bizni tuo
jaus sustabdyti jeigu jis tik no
rėtu.

NEPADALINS
PALESTINA

elge, kad dabar viską sutvar
kyti.

U.S. SEKRETORIUS 
PERSPĖJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
kas ir namie gerai apsižiūrėti 
ir save apsiginkluoti. Jis nieko 
staeziai nepasake apie emeima 
visu jaunu vyruku in vaiska, 
bet jis sako kad, “mums dabar 
reikia, ir verktinai reikia galin
ga armija! ’ ’ Kaip ta armija bus 
sutverta tai Kongreso reikalas.

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

jis savo ta prakalba pasakė, 
Anglijos ministeris ir gražumu 
ir piktumu jo prasze palaukti, 
neprasiszokti. Bet Trumanas 
nieko neklause, nieko nepaisė 
ir taip inklimpo kad dabar vi
sas Amerikos Sztabas vos-ne- 
vos iszbrido isz klausimo.»

Mums Žydu geras upas rupi 
del biznio ir del rinkimu, bet 
mums Arabu geri santykiai la
biau rupi del viso to aliejaus, 
kuri jie turi ir kuris mums taip 
labai reikalingas dabar ir bll§ 
reikalingesnis jeigu kitas ka
ras iszkiltu. Trumanas ežia taip 
prasiszoko ir taip negerai pasi-

TRECZIAS KARAS!

ter W. Schwenk ’ ’ in San Fran- Lie t u vo jo Velykos turėtu bu-

Turi Gera Aki

cisco, Calif., pereita Nedelia, isz 
. Wuiapag, Saipan, Pacifiko Sa
lo^ Lavonas bus parvežtas in 
llahanojaus del palaidojimo. 
Kareivis Alphonsas instojo in 
Amerikos tarnystes Lapkriczio 
(Nov.) 11,1943, o likos užmusz- 
tas ant kares% lauko Vasario 
(Feb.) 26, 1945 ant Iwo Jima, 
Marshall Salos. Paliko savo 
motinėlė ponia Jie va Czigins- 
kiene, du brolius Juozą ir Ed
vardą ir trys seseris: Konstan
tina, Isabella ir Lilliana. Jo tė

ti gražios ir linksmos, nes tenai 
teipgi pavasaris drengia, lau
kai žaliuoja, saulute bueziuoja, 
gamta vilioja. Bet, tenai jau 
laukai szi pavasari neskambes 
su Birutes daina, tenai Velykos, 
Prisikėlimo Szvente turės lauk
ti. Tenai tiktai tie . kryžiai, 
kryželiai, kurie taip gražiai 
margino laukus, dabar turi 
prasmes. Gal ir tu kryželiu jau 
nebeliko. Jeigu tie kryželiai 
dingo nuo taku, takeliu, tai jie 
rado vieta kiekvieno Lietuvio

Szita panele gerai moka 
kaip karabina vartuoti ir tu
ri ne tik gražias akeles, bet ir 
gera aki. Sharon McBride 
sau užsitarnavo vieta in savo 
Universiteto karabinierių ra

teli. Ji stojo in lekntynes su 
trimis szimtais vyru kurie 
buvo suvažiavę isz visu Ame
rikos Universitetu in tas 
lenktynes.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Didžiausias pavojus szian
dien yra kad Rusija su Ameri
ka visai nesusiszneka, kad jo
kio susisiekimo tarp tu dvieju 
galingiausiu krasztu nėra. Ru
sija nori su Amerika derintis, 
jeigu Amerika pripažins visus 
tuos Rusijos užkariavimus. Ant 
to Amerika nesutinka. Dabar 
jie viens kita pravardžiuoja ir 
viens ant kito pyksta. Sunku 
pasakyti kada vietoj priekais.z- 
tu ims karabinus vartuoti.

Tie kurie daug daugiau apie 
tokius dalykus žino, sako kad 
vargiai bus karas su Rusija in 
penkis metus. Rusija vis nebus 
pilnai prisirengus. Už deszimts 
metu galimas daigtas kad Ame
rika su Rusija susikirs ant karo 
lauko; o už penkiolikos metu, 
tai jau beveik visi sako kad ka
ras negali būti iszvengiamas.

Visi Amerikos dipliomatai ir 
karininkai vis tikėjosi kad Ru
sija susmuks, kad Rusijos žmo
nes sukils priesz savo skriaudė
jus. Bet dabar tokios vilties vi
sai nėra. Rusijos Sovietai paro
de kaip jie galingi ir kaip jie 
save žmonių nesibijo ir nepaiso 

*kai jie panaikino beveik visus 
pinigus. Jeigu ežia kas pana- 
szaus butu padaryta, tai visi 
žmones sukiltu priesz valdinin
kus ir priesz valdžia. O Rusijo
je nei vienas neiszsižiojo priesz 
ta savo valdžia.

Karas su Rusija, kai ateis, 
bus ilgas, sunkus, baisus ir

ti in darbus, nebutu kapitalistu, 
fabrikantu ar kompanijų, bet 
visi turėtu valdžiai dirbti. Per 
ilgus metus nebutu gana mums 
ne tik tavoro, bet ir maisto. 
Amerika turėtu permainyti sa
vo pinigus ir j u verte daugiau 
negu per puse sumažinti. Jeigu 
galima insivaizduoti kiek tas 
karas kasztuotu, tai doleriais, 
jis kasztuotu daugiau negu $1,- 
000,000,000,000 (vienas trilijo
nas doleriu). Mes turėtume at
sisakyti visu savo skolų, kaip 
Europos krąsztai atsisakė po 
pirmojo pasaulinio karo.

Valdžia jau per ilgus metus 
po tokio karo turėtu algas nu
statyti ir viso maisto ir tavoro 
kasztus suvaržyti.

Taksos ant visu butu dides
nes, apie du sykiu tiek kiek mes 
dabar mokame.

Musu valdininkai jau visa tai 
žino ir daug daugiau žino, bet 
jie bijosi apie tai kalbėti priesz 
rinkimus!

Už tai, dabar Kongresas sku
binasi paskirti bilijonus doleriu 
Europai, už tai dabar musu ka
rininkai reikalauja kad ne vien 
tik maistas ir doleriai butu 
tiems krasztams siuneziami, ber 
ir karabinai, eorplanai, karisz- 
ki ginklai, karininkai ir karei
viai.

Mums daug geriau musu 
kraszto gerove, jeigu tas karas 
bus vedamas Europoje, o ne 
Amerikoje; mums daug geriau 
kad kiti su musu ginklais ka
riaus, negu kad musu vaikai 
tuos ginklus imtu ir ant musu 
kraszto žemes kariautu ir kris
tų.

Mums daug geriau butu jei
gu mes dabar Sovietams kelia 
užkirstume, Stalinui parodytu
me kad mes baiku nekrecziame 
ir statome szimta kariszku ero
planu, kur jis viena gamina; 
siuneziame deszimts kariszku 
laivu, kur jis viena turi, lavina
me tiek kareiviu, kiek Raudo
noji Armija turi; ir kad visa ta 
musu kariszka galybe stoja in 
talka tiems Europos krasztams 
kurie nenori pasiduoti Rusijai 
ir tarnauti Kremlinui.

Tokis musu nusistatymas 
gal nors kiek proto Sovietams 
suteiktu ir gal Stalinui Szventa 
Dvasia duotu.

Tokis musu prisirengimas 
baisiai daug kasztuotu, bet visi 
te kasztai nei szimtines daleles 
tiek nekasztuos kiek viena die
na karo su Rusija. O ežia mes 
visai neaprokuojame kiek musu 
jaunu vyruku pražūtu ant to
kio karo lauko!

Iki sziol, mes karo kasztus 
skaieziavome pinigais. Dabar

kis pamokinimas sziandien ne- . 
ra su knygomis, bet su karabi- : 
nais, ginklais ir galingomis ar-
mijomis.

UNIJU VADAMS 
RIESTAI

WASHINGTON, D. C. — 
Darbininku Unijų Komunis- 
tiszki vadai pradėjo bugauti ir 
iszsigasti, kai valdžia ir teis
mas pradėjo juo gainioti.

Washingtone, trisdeszimts 
szesziu metu amžiaus, Harold 
Christoffel, buvęs Milwaukee 
valstijos automobiliaus darbi
ninku unijos prezidentas, ir 
unijos vadas, kuris vede strait 
kas priesz Allis-Chalmers fab
rikus, smutnai sau stovėjo, 
priesz teisėja ir iszgirdo savo 
pasmerkimą: Nuo dvieju iki 
szesziu metu in kalėjimą už me
lavimą po prisieka.

Jis teisme, po prisieka, užsi
gynė kad jis nėra Komunistas 
ir kad jis nėra Komunistas ir 
kad jis niekados nieko bendro 
neturėjo su Komunistais.

New York mieste valdžios 
policija pradėjo be jokiu baiku 
gainioti Komunistus. Suaresz- 
tavo Rusijoje gimusi Irving 
Potash, Tarptautines Kailiniu 
ir Odos Darbininku Unijos vice 
prezidentas. Jis buvo labai uo 
lūs Komunistu partijos narys i

Kai jis buvo in kalėjimą in- 
mestas su keturiais kitais “gar- 
bingais” Komunistais, jie nu
tarė nieko nevalgyti, badauti, 
pakol teismas iszleis juos ant 
kaucijos. Jie visi dabar laukia 
teismo.

San Francisco mieste Darbi
ninku unijos prezidentas Phil 
Murray pasiuntė savo leitenan
tą Allan Haywood, praneszti 
Komunistu Harry Bridges kad 
jis yra pravarytas isz unijos va
dovybes. Harry Bridges vis 
yra bosas visos jūreiviu unijos 
kurioje randasi daugiau negu 
75,000 nariu. Bet Harry Brid
ges dabar turi daug rupeseziu; 
valdžia ji traukia in teismą ir 
rengiasi ji isz Amerikos iszva- 
ryti, kaipo nepageidautini žmo
gų.

Washingtone, Herbert K. 
Sorrell, kuris Hollywood, Cali- 
fornijos valstijoje taip drąsiai 
ir sztarkiai visus bosavo, da
bar yra patrauktas pasiaisz- 
kinti. Jis po prisiek užsigynė 
kad jis nėra Komunistas. Kai 
jam po nose buvo pakiszta kor
tele ant kurios buvo jo vardas 
ir pavarde ir parode kad jis yra 
pilnas ir gerame stovyje narys 
Komunistu partijos, jis sake 
kad ta kortele buvo palszyva, 
bet paskui ant visko prisipaži
no.

. yas Juozas mirė Gruodžio szirdyje!
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