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Neklauso Tautu Sanjungos
Isz Amerikos
KETURIOLIKA

MILIJONU
KOMUNISTU

Ant Szio Svieto
WASHINGTON, D. C. — 

Komunistu Partija sziandien 
turi daugiau nariu, negu kada 
nors turėjo Amerikoje. Tas pats 
matyti ir kituose krasztuose, 
kur Komunistu Partija szian
dien yra galingiausia, ir turi 
daugiau jiegus negu kada pra
eityje turėjo.

Nors skaieziais Komunistai 
mažai nariu turi, bet tie nariai 
yra tokie veiklus, taip uoliai 
dirba, kad jie savo partija vi
sur inkisza. Keturiolika milijo
nu Komunistu tarp trijų szimtu 
milijonu žmonių ant szio svie
to, paveikia daug daugiau negu 
isz j u skaieziaus tikėtume.

Komunistu skaiezius de- 
szimts sykiu padidėjo nuo karo 
pabaigos.

Žinoma, aiszkus dalykas dau
giausia Komunistu randasi So
vietu Rusijoje. Rusijoje szeszi 
milijonai ir penkis szimtai 
tukstaneziu (6,500,000) Komu
nistu valdo ir kankina du szim- 
tu tukstaneziu žmonių.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

JOHN L. LEWISAS 
PRIESZINASI

Sako Kad Teismas Ne
teisingas, Negali Jo

Priversti
—

WASHINGTON, D. C. — 
John L. Lewis, mainieriu bosas 
kreipiasi in valdžios teismą ir 
praszo kad teismas panaikintu 
pareikalavima kad Lewisas po 
prievarta turi derintis su Pieti
niu Draugijų kompanijomis.

Lewisas turi stoti in teismą, 
priesz Teisėja T. Alan Goldsbo- 
rough, kuris jau du sykiu nu
baudė Lewisa ir mainieriu uni
ja.

H. A. Clover, Island Creek 
Sales Kompanijos prezidentas, 
kalbėdamas in kompanijų agen
tus kurie parduoda anglis sako, 
kad jeigu minksztos anglies 
kompanija nori gyvuoti ir savo 
darba vesti toliau, Kongresas 
turi instatymais uždrausti ne 
tik kompanijas bet ir darbinin
ku unijas, kad nebutu valia vi
siems susivienyti ir viską val
dyti.

Lewisas dabar reikalauja to, 
ko spaustuvėse, redakcijose rei
kalavo tie darbininkai kurie 
spausdina laikraszczius. Jie

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Du Muzikantai

Amerikos Prez. Harry 
Truman pats moka ir labai 
myli skambinti ant pijano. 
Jis ežia pasisveikina su Sig
mund Romberg, kuris labai 
daug gražiu operecziu, dainų, 
dainelių yra paraszes. Sig
mund Romberg vede visa sa
vo kapeli j a, orkiestra kon
certe, kuris buvo surengtas 
Washingtone, suszelpti ba- 
daujanezius.

GRAIKAI SUKILĖ
LIAI PRASZO TAIKOS —

ATHENS, GRAIKIJA. — 
Graikijos sukilėliai ir komunis
tai jau dabar praszosi taikos ir 
nori susitaikinti su valdžios ka
riuomene.

Bet Graikijos valdžia pasakė 
visiems tiems komunistams kad 
jie gali susitaikinti vien tik ant 
tu sanlygu kad jie visiszkai pa
siduotu. Kad jie visus savo 
ginklus numestu ir Graikijos 
teismui pasiduoti.

Tie sukilėliai dar ne vieszai 
tuos savo praszymus inteike, 
bet per kitus, nes jie nori daži- 
noti kaip valdžia atsilieps.

Arabai Eina Pirmyn

Arabu legijonieriai, ka
reiviai važiuoja skersai rube- 
žiu isz Anapus-Jordano ir ar
tinasi prie vietos kur kiti 
Arabai kariauja su Žydais. 
Szventoje Žeme j e Arabai ir 
Žydai yra paskelbė ‘ ‘ Szventa 
Kara’ ’ per kuri jie viens kita 
žudo.

22 JURININKAI ŽUVO

9 Marinai, 13 Jurininkai 
Prigėrė; 68 Iszsigelbe jo

NORFOLK, VA. — Dvide- 
szimts du jurininkai žuvo prie 
Hampton Roads kai mažas Li
berty laivas buvo pusiau pa
skandintas.

Visi jurininkai gryžo in savo 
vietas po vienos Laisvos Die
nos per “Memorial Dienos’’ 
atostogas.

Admirolas C. A. F. Sprague, 
dvylikos kariszku laivu koman- 
dorius, kurio visi laivai turėjo 
iszplaukti in Viduržemiu Juras 
sako kad dabar vsi planai, bu
dai yra atidėti ir laivai neisz- 
plauks del keliu dienu.

Isz pradžios nebuvo galima 
sužinoti kiek žuvo toje nelaimė
je, bet dabar isz laivyno iszejo 
žinios kad dvideszimts du tik
rai žuvo. Kad sužinojus tikrai 
kiek žuvo ir kiek iszsigelbe j o 
Admirolas Sprague iszleido per 
radija insakyma visiems juri
ninkams ir marinams kurie pri
klauso prie tu laivu, tuo j aus su 
juo susineszti ir praneszti kur 
jie randasi kad butu galima 
suskaityti.

Vienas jurininkas priplaukė 
prie kranto, kitus kiti laivai ra
do vandenyje ir iszgelbejo.

Tas visas laivynas kuris tu
rėjo iszplaukti ta ryta dabar 
palauks kelias dienas kad butu 
galima visus žuvusius suskaity
ti ir kitus in j u vietas paskirti.

Ta nelaime taip greitai ir 
staigiai atsitiko kad jurininkai 
nesuspėjo nusistverti nei val- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Žydai yra paskelbė savo 
laisva ir nepriklausoma tau
ta. Arabai tokios Žydu tautos 
nepripažinsta ir yra pasiryžę 
kariauti kol jie visus Žydus 
isz tos žemes iszguis.

Beveik visos Arabu ka
riuomenes yra Anglijos kari
ninku iszmokintos ir iszla-

PREZIDENTAS
ATOSTOGAUJA

Iszvažiavo Ant 
Vakacijos

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Trumanas iszvažia
vo ant keliu dienu vakacijos. 
Jis važiuoja in Vakarus. Pirmu- 
cziausia jis apsistos Chicagos 
mieste ir paskui toliau keliaus 
in Seattle, Wash., ir Los Ange
los, California.

Jis sako kad szita jo kelione 
nieko bendra neturi su politika, 
ir kad jis tik nori pasilsėti. Bet 
tokio žmogauą iszvažiavimas 
kaip tik szituo laiku, priesz rin
kimus nieko kito negali reiksz- 
ti kaip tik, kad jam rupi kuo 
daugiausia pasirodyti ten kur 
jo partija apejoja ar visi tos 
partijos nariai balsuos taip 
kaip jie turėtu balsuoti.

Visi kiti kandidatai jau se
niai kaip savo spyezius, prakal
bas sako ir pyszkina. Jau laikas 
kad ir Trumanas pradėtu savo 
vaju. Czia galnhas daigtas kad 
bus pradžia ir Prezidento Tru- 
mano vajaus del tos vietos.

Arabai Ir Žydai 
Nepaiso Insaky- 

mu; Kariaus

A f

Egiptiecziai Pradėjo Bombar
duoti Žydus Ju Sostinėje; Mies
tai Užsemti Per Tvanai 60,000 
Be Namu Oregon Vals., Laivas 
Paskandintas Hampton, Va., 

22 Jurnininkai Žuvo
LAKE SUCCESS, N. Y. — Tautu San- UPES TVINSTA

INŽEIDE ANGLIJOS

KAREIVIUS

Anglai Veteranai Iszejo 
Isz Prakalbu - Valstijos 
Senatorius Juos Inžeide

NEW YORK, N. Y., —
Per Atminties Diena, “Memo 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

vintos. Arabai turi geriau
sius ir naujausius ginklus. 
Nors Žydu kariuomenes gal 
yra geriau iszlavintos, bet 
Arabu legijonieriai neturi 
sau lygaus. Ir Arabu kariuo
menes yra, daugumoje, Ang
lu karininku vedamos.

junga iszleido pareikalavima kad Arabai ir 
Žydai liautųsi kariavę ir gražumu susitai
kintu. Isz pradžios Žydai sake kad jie 
sutinka nustoti ir gražumu taikintis. Ara
bai, staeziai atsake Tautu Sanjungai ir Ang
lija kad czia ne juju reikalas ir kad Ara
bai tol kariaus kol visus Žydus iszvys ar 
isznaikys isz Szventos Žemes. Paskui ir 
Žydai pareiszke kad jie nepaiso Tautu San
jungos, kad jie kariaus kaip ir kariavo.

Tautu Sanjunga jau tris sykius Arabams 
ir Žydams insake sustoti, ir nustatė diena 
ir valanda kada visi turi liautis, bet nei 
vieni, nei kiti nepaklausė tu insakymu.

Mes jau seniai sakeme kad ta Tautu 
Sanjunga yra be jokios jiegos ir kad ji 
dabar visai nieko nereisžkia. Czia tik ki
tas pavyzdys to bejiegiszkumo.

Amerikos valdžia kelis laiszkus pasiuntė 
Arabams, bet Arabai gerai žino kad Ame
rikos valdžia priesz veja puczia. Dau
guma Amerikiecziu užtaria Arabus, ne Žy

dus. Anglijos valdžia teipgi kelis laiszkus 
parasze Arabams ir jiems grasino. Bet, 
Arabai gerai žino kad Anglijos visas biznis 
yra ne su Žydais, bet su Arabais. Ame

rikai ir Anglijai, Arabu aliejus labai rupi, 
ir už tai, Arabai visai nepaiso visu tu gra
sinimu ir grumojimu. O Tautu Sanjunga 
gali tik patarti, ne insakyti. O patarimas 
nieko nereisžkia, kai ginkluoti kareiviai 
marszuoja.

$75,000,000 Bledies

PORTLAND, ORE. — Lie- 
tus ir tvanai taip užtvindino 
upes kad vanduo prasimusze 
per krantus ir užseme daug 
miestu ir miesteliu. Iszkados, 
bledies yra padaryta už dau
giau negu septynios deszimts 
penkis milijonus doleriu. Vaisz- 
keliai užsemti, geležinkeliai isz- 
ardyti taip kad negalima susi
siekti su miestais kurie yra arti 
upiu.

Vanport miestas buvo užsem- 
tas ir nei policija nei daktarai 
negali prie to miesto privažiuo
ti surinkti mirusius ar pagelba 
suteikti gyviemsiems.

Williamette upe persilaužė 
per savo krantus ir užseme di
deli Portland miestą. Daugiau 
negu du tukstaneziai žmonių, 
ant Columbia Boulevard turėjo 
apleisti savo namus ir nesztis 
in kalnus. Daugiau negu de
szimts tukstaneziu žmonių isz- 
sikrauste isz miesto.

Lewis upe prasiliejo netoli 
Woodland, Washingtone, ir už
liejo visa miestą. Tikimasi kad 
czia jau yra ar bus apie dvylika 
pėdu vandenio.

Valdžia pasiuntė kareivius 
pilti piesku ant krantu kad su 
laikius patvinusiu upiu vande
nius.

Raudonas Kryžius pasiuntė 
savo atstovus ir darbininkus su 
pagelba tiems kurie dabar liko
si be namu. Jie duoda maisto ir 
parūpina namus kuriems gali.

Kiek žmonių prigėrė ar ki
taip žuvo, negalima pasakyti.

Geležinkeliu kompanijos sa
ko ka d visi j u darbininkai da
bar pila piesku ir maiszu žemes 
ant savo geležinkeliu, nes van
duo ima iszplauti pelenus ir že
mes isz po geležinkelio rieliu.

(Tasa Ant 4 Puslapio}
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Kas Girdėt
, į . f'

už tai kad jie nenori užpykinti 
svetimus krasztus, ir bijosi isz- 
gazdinti savo žmones priesz rin
kimus.

Rusija dalbar prisipažinsta
,S»

kad ji negali ir nedrysta toliau 
eiti in vakarus Europoje, nes 
Amerika jai kelia užkirto.

——————— , ,
Benicia, mieste Californijo- 

je, Ponia Exorah Tucker, sze- 
iszios desziimts septynių metu 
amžiaus moteriszke ir Charles 
King išz Zanesville, Ohio, nusi
skundžia kad jiedu buvo sužeis
ti kai jiedu stengėsi žaisti beis
bole. Mes sakytume kad szįedu 
seneliai turėtu pasigirti kad jie 
galėjo susižeisti žaisdami. toki 
sportą kuri tik jauni žaidžia.

~——— , , *
Amerikiecziai suruko dau

giau negu visa bilijoną cigaretu 
in diena. Prie szito skaicziaus 
prisideda ir tos moteriszkes, 
merginos ir bobelkos kurios tik 
isz iszdykumo cigaretus cziul- 
pia.

• •• •
Ponia Harold S. Howe gavo 

persiskyrimą, “divorsa” nuo 
savo vyro kai ji parode teisė
jui kad jos vyras, noredams nu
tarti kuria moteriszke pasisa
vinti ir mylėti, iszsitrauke ko- 
zyru kalada ir sau pasidalino 
kozyras, bet nedryso leisti savo 
paežiai ta kalade .perkelti.

• e———————
Vienas mažas berniukas sau 

smutnai stovėjo nuoszalyje kai 
visi kiti vaikai bovinosi ir laks
tė. Viena apysene moteriszke 
priėjo prie jo ir gražiai užklau
sė: “Ar tu neturi draugu su ku
riais galėtai bovintis ? ’ ’

Berniukas atsake; ‘ ‘ Asz tu
riu viena gera dranga, bet asz 
jo baisiai neapkeneziu. ’ ’

• •
Butkus sako kad daug dau

giau žmonių mirszta nuo rūpes
tis negu nuo darbo, už tai kad 
daugiau žmonių rūpinasi negu 
dirba.

Kai žmogeliui ima jau plau
kai žilti ar baigia pulti, jis dau
giau invertina savo ir kitu pa
tyrimą, ir mažiau tiki in viso
kias pranaszystes. Jis randa 
daugiau turto paprastuose pa
silinksminimuose, kaip namai, 
sveikata ir vaikai. Jis labiau in
vertina žmogaus vertingumą ir 
mažiau rūpinasi apie žmogaus 
turtingumą. Jis pradeda labiau 
invęrtinti savo tęva. Jis ma
žiau giriasi ir daugiau giria. 
Jis nesiskubina ir daugiau nu
veikia. Jis tada pradeda geriau 
invęrtinti ir Dievo draugiszku- 
ma.

Skaitant kasztais ar pinigais, 
apsiginklavimas dabar mums 
kasztuoja daugiau negu ketu
riolika bilijonu doleriu. Szitiek 
pinigu karininkai sako kad 
jiems reiks per ateinanezius me
tus, del armijos, laivyno ir ero- 
planu.

Pernai tie patys karininkai 
pareikalavo dvideszimts bilijo
nu doleriu. Jie gal tiek ir dabar 
ne už ilgo pareikalaus, nors da
bar pasitenkina su keturiolika 
bilijonu.

————— , •
Visi kasztai musu krasztui 

sziais metais bus apie penkios 
deszimts bilijonu doleriu.

Tokius kasztus paneszti, kas 
nors, kaip nors turės valdžiai 
daugiau pinigu mokėti. Gali
mas daigias kad bus daugiau 
nauju ir didesniu taksu. Toks 
taksos gal bus uždedamos ant 
kompanijų ir fabrikantu. Bet 
tai jau nereiszkia kad papras
tas žmogelis tos naujos nasztos 
nepajus. Kai fabrikantai turės 
daugiau taksu mokėti, tai vi
siems kaip ant delno aiszku kad 
jie savo tdvora pabrangins.

——————— , , I

Kariszkos musu jiegos dabar 
yra apie vienas milijonas ir 
czvertis kareiviu. Karo Sztabas 
reikalauja pilno dvieju milijo
nu. Kiti karininkai sako kad 
mums reikia pustreczio milijo
no kareiviu.

Nors dabar niekas nieko ne
sako ir neraszo apie ėmimą pa- 
nevalia jaunu vyruku in vaisku, 
bet karo sztabas nepamirszo sa
vo pareikalavimo, ir visi Kon
gresmenai ir Senatoriai gerai 
žino kad ko panaszaųs reikia, 
bet visi laukia rinkimu ir ne
drysta žmones gazdinti ar pyk- 
dinti. Kaip tik po rinkimu mes 
daug visko iszgirsinie ir pama
tysime.

Karo Sztabas jau dabar rei
kalauja isz fabrikantu visokio 
tavoro kurio jau ir taip papras
tam žmogui sunku gauti ar ras
ti.

Butkus sako kad jo draugas 
yra labai dievobaimingas žmo
gus. Jis taip to Dievo bijosi kad 
jis nebuvo bažnyczio je per ke
turios deszimts metu. Tai isz 
tikro jis yra dievobaimingas 
žmogus, tikrąją to žodžio pras
me.

■ • • 1

Puikybe ir pasiputimas, tai 
Dievo dovana mažiems ir pa
prastiems žmonėms.

Politikieriai ir laikrasztinin- 
kai ima vieszai sakyti ir prisi
pažinti, kad Amerika rengiasi 
daug geriau ir labiau apsigink
luoti, -negu iki sziol buvo žmo
nėms pasakyta.

• *
Daug fabriku jau dabar yra 

prirengtu ir intąisytu, gaminti 
kariszkus ginklus. Visi apie tai 
žino, bet politikieriai iki sziol 
nedryso vieszai apie tai kalbėti,

Sunku pasakyti kas bus su 
gazolinu ir aliejumi. Eina viso
kie gandai. Bet szitiek jau visi 
žino: Valdžia jau yra pasiren
gus gazoliną ir aliejų paskirs
tyti ant tikietu, kupanu, kaip 
buvo per kara daroma, jeigu tik 
bus reikalas. Jau dabar gazoli
no kompanijos ima mažiau to 
gazolino siunsti savo kostume- 
riams.

————— • *
Karo Sztabas jau tiek daug 

plieno ir geležies ima reikalau
ti, kad galimas daigtas bus sun
kiau pirktis naujas automobi
lius ar kiti daigtai, kuriems 
plienas ar geležis yra reikalin
ga.

Raudopuju TiKejirpas
(Raszo Tėvas Gabrielius M. Je 
skėlėviezius, Pasijonistas Misi 

jonierius.)

(Tasa)

TIESOS NUTYLĖJIMAS

Musu laikraszcziai ir žurna
lai kartais pagelbsti komunis
tams savo nutylėjimu.

Kai katinas insireplioja in 
medžio virsznne ir jau negali ar 
nedrysta iszlipti, tai kai kurie 
laikraszcziai skubiai siunezia 
savo laikrasztininkus in ta vie
ta ir paskui gražiai ir mokslisz- 
kai apraszo ta nepaprasta invy- 
ki. Jie trokszta žinių, jieszko 
naujienų ir gaudo gandus. Bet 
kode! jie taip tyli apie tuos žu
dymus, skerdynes, baisumus, 
kurie buvo invykdinti ir dalbar 
yra vykdomi Meksikoje, Ispa
nijoje ir Baltijos krasztuose?

O kai kurie laikraszcziai vie
szai palaiko ir remia komuniz
mą. Daugelis redaktorių nusi
deda, prasikalsta priesz pirmą
jį ir pagrindini geros žurnalis
tikos nusistatymą, būtent, 
skelbti teisybe ir nieko daugiau 
kaip tik teisybe.

Komunistas sako kad Dievo 
nėra. Jis turi taip sakyti, nes 
kitaip sakydamas jis nebūta 
komunistas.

Raudonasis Niholai Bucha- 
rin, savo knygoje, “Komuniz
mo Abėcėlė“ sako: “Kiekvie
nas, kuris save vadinasi Komu
nistu, ir jeigu dar tebesilaiko 
insikibes in savo religini tikėji
mą, jis nusikalsta komunizmui 
ir tuo paežiu sykiu liaujasi bū
ti komunistu.“ Toje paežioje 
knygoje taip pat skaitome: 
“Yra paikyste rūpintis apie 
Dievą. Dievas mums, visiszkai 
nereikalingas.“ (Opium, Sheen 
puslapis 5).

Leninas, vienas isz komuniz
mo kūrėju sako: “Mes nugala
binome žemiszkus karalius, da
bar nugalabinkime dangaus 
skliautu Karaliui“ (Tikėjimas, 
Puslapis 14). Toliau skaitant 
ta knyga randame kad Leninas 
sako: “Szalin su tikėjimu. Ilgai 
tegyvuoja bedievybe! ’ ’

KOMUNISTU DIEVAI

mirti, kaip milijonai Rusijoje 
jau padare. Pasiprieszinti vals
tybei ar tik nepaklusti, yrabai- 
siaus i a sz vei 11 valgys te.

Valstybe yra visagalinga. Ar 
žmogus dirbs ar nedirbs, valgys 
ar badaus, gyvens ar mirs, tai 
'priklauso nuo valstybes. Žmo
gus yra valstybes vergas. Jis 
nieko neturi ir negali turėti. 
Viskas priklauso valstybei. Net 
ir vyro žmona ir vaikai priklau
so valstybei. Kruopskaia, Leni
no naszle, sako: “Nebūkime ne- 
iszmaneliai, sakydami; eik pas 
savo tėvus ar in vaiku namus. 
Nebėra jau daugiau tėvu. Ir 
vaiku namai jau pranyko.“ (Iz
vestia, No. 51) Žmogui nevalia 
nei daryti, nei sakyti, nei maus
tyti ka. nors bloga priesz raudo
nąja valstybe. Jam nevalia nie- 
ko dary ti be valstybes pavėlini- 
mo ir patvirtinimo. Valstybe 
pasakys jam kaip galvoti, vals
tybe jam vadovaus ir jam insa- 
kys. Jis negali klausti, tik klau
syti. Komunizmas sako kad 
žmogus yra sutvertas vien tik 
valstybei tarnauti; krįkszczio- 
nis sako kad valstybe sutverta 
žmogui tarnauti. Sztai kur pa
grindinis skirtumas tarp Ko
munizmo ir Krikszczionystes.

Komunistas pasirinko piau- 
tuva, kryžiaus vietoje; Lenino 
‘ ‘ Komunizmo Pareiszkimas ’ ’ 
tai Komunisto Szventas Rasz- 
tas. Kas paraszyta tame “Pa- 
reiszkime“ yra Komunistui 
szventa tiesa, nors tame raszte 
randasi baisiai daug priesztara- 
vimu kur vienas nusistatymas 
kitam prieszinasi. Vietoje Die
vo Deszimts Insakyrnu, Komu
nistai pripažinsta, du savo nusa
kymu: Gamink vis daugiau ir 
daugiau, ir už viską labiausiai 
valstybe mylėk ir jai tarnauk. 
Neuždrausta vogti, meluoti,O 7 7

svetimoteriauti. Kas padeda 
Komunizmui, tas gera, kas ken
kia ar kliudo komunizmui, 'blo
ga. Nuodėme ežia neturi vietos, 
iszimant tokie darbai ar prasi- 
szokimai kurie komunizmui 
kenkia.

—BUS DAUGIAU—

Pasiskaitymo Knygeles

Penkios Istorijos apie Burike 
ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senove® 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .254

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 204 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

Presz-tikybines kovos direk
torius, Yaroslavsky, sako: “Nė
ra jau daugiau tikėjimo, nėra 
jau daugiau laumiu pasakų, nė
ra jau daugiau pragaro.“ (Ma
dison Square Garden, Prakalba., 
Pono Eenerty pasakyta, Sausio 
menesyje, 1946 metuose).

Krylenko Vieszojo Persekio
jimo Komunistas pareiszke 
Pralatui Budkiewicz byloje 
teisme, “Asz spiaunu ant jusu 
tikėjimo, kaip ir ant visu tikė
jimu.“ ( Walsh, 183 ir 184 pus
lapiuose.) (Trumpa pastaba: 
Kunigas Prelatas Budkiewicz 
buvo vėliau nužudytas; jam 
smegenis isztaszke Komunis
tai).

Komunisto dievas yra valsty
be. Szitas Komunisto dievas tu
ri daug asmenų ir visi raudoni. 
Valstybe yra visagalinga ir vis
kas jai pavėlinta ir leistina. Vi
sas žmogaus gyvenimas pri
klauso nuo valstybes. Valstybei 
reikia tarnauti, be jokio, klausi
mo. Niekados nevalia valstybes 
žodžio abejoti, bet reikia jos vi
sados aklai, kaip vergas klau
syti. Žmogus del valstybes turi 
dirbti ir prakaituoti, kentėti ir

RINKIMAI
CZEKOSLOVAKIJOJE

IR BAVARIJOJE

PRAGUE. — Rinkimai buvo 
laikome Czekoslovakijoje ir 
Bavarijoje. Mums visai nerei
kia sakyti kas tuos rinkimus 
laimėjo, nes jie buvo Komunis
tu (Rusiszki) vedami ir tvar
komi.

Tie žmones nieko nei nežino 
apie slaptus rinkimus, kur žmo
gus gali balsuoti už ka jis nori 
ir niekas nieko nežino kaip jis 
balsuoja. Szitie žmones nega
lėjo nei pasirinkti už ka jie bal
suos. Ant balsavimo popieru 
buvo tik vienos partijos kandi
datai. Žmogui buvo pilna lais
ve balsuoti taip kaip Komunis- 
tiszka valdžia norėjo kad jis 
balsuotu. Žmogus turėjo ežia 
pilna laisve: Ar balsuoti už val
džios paskirtus kandidatus, ar 
tupėti in kalėjime.

Rinkimus laimėjo Komunis
tu partija. Bet mes ta savo skai
tytojams butume gale j e pasa
kyti keliais menesiais priesz 
rinkimus.

Kai kurie drąsesni žmones 
nesutiko balsuoti už tuos kan
didatus, jie galėjo tik savo pa-

siprieszinima parodyti, bet ne- 
gajelq už kuriuos kitus kandi
datus balsuoti.

Bavarijoje Krikszczioniu So
cialistu Partija beveik viską 
prakiszo per rinkimus, nes Ko
munistai beveik visas vietas už
ėmė. Socialistai, Demokratai 
pasiliko kaipo didžiausia parti
ja. Bet ir ežia Komunistai ste
bėtinai daug laimėjo.

KRIKSZCZIONYS
KALTINA ŽYDUS

Sako, Žydai Sunaikino 
Daug Szventoviu

JERUZOLIMAS. — Kriksz- 
ezieniu Unija Palestinoje vies- 
szai sako kad Žydu kariuome
nes padaro kariszkas tvirtoves 
isz vietų kurios nuo seniai yra 
paskirtos del labdarybės ir mie- 
laszirdystes darbu, kaip ligon- 
butes, mokyklos ir kitos tokios 
vietos. Jie ne vardais iszvardi- 
na daugiau negu deszimts tokiu 
vietų, kur Žydai pasiunezia sa
vo kareivius ir isz fenais szau- 
do in Arabus. Kai Arabai at
sako Žydams su szautuvais, tai 
Žydai reke “Gyvalt“ ir visam 
svietui pranesza kad Arabai 
puolasi ant ligonbueziu.

Szita Krikszczioniu Unija 
teipgi sako, kad Žydai kalti už
tai, kad trys kunigai buvo nu
žudyti, du sužeisti ir daugiau 
negu szimtas moterų ir vaiku 
buvo sužeista.

Kokiu trijų ar keturiu tikėji
mu dvasiszki virszininkai taip 
pat sako ir liudija. Jie sako 
kad daugiausia szuviu isz ar- 
motu ir daugiausia sprogstan- 
cziu bombų, kurios pataikė ir 
ligenbutes ir mokyklas buvo ne 
Arabu, bet Žydu.

Tuo paežiu sykiu, Arabai isz- 
leido paskelbimą, kad jie iki 
sziol nesipuole ir paliko ramy
bėje, bažnyczias, mokyklas, li- 
gonbutes ir Raudono Kryžiaus 
vietas. Bet jie sako kad nuo 
dabar- jie negales apleisti ar pa= 
likti ramybėje tokias vietas, 
nes Žydai kaip tik tokiose vie
tose sudaro savo tvirtoves ir 
siunezia savo kariuomenes. Jie 
net iszvardina ligonbutes ir 
bažnyczias kur dabar randasi 
galingos Žydu kariuomenes. 
Meniszku, seselių vienuolynas, 
kliosztorius Notre Dame de 
France yra dabar Žydu karei
viu užimtas ir dabar yra tikra 
Žydu tvirtove, isz kur Žydai 
kareiviai szauna in Arabus 
Szventame mieste.

Benediktinu Misijonieriu 
kliosztorius ant Mount Zion 
teipgi yra Žydu užimtsa ir pa-

verstas in tvirtove.
Arabai toliau iszvardino vi

sas bažnyczias ir ligonbutes 
kurias jie ketina bombarduoti, 
ne už tai kad tai yra bažnyczia 
ar ligonbute, bet už tai kad Žy
dai dabar isz j u pasidarė sau 
kariszkas tvirtoves.

Matyti kad Žydai yra žiau
resni ir labiau nori sunaikinti 
Krikszczionystes instaigas, ne
gu Arabai, kurie yra gryni pa
gonys.

AFRIKOS
MINISTERIS

PASITRAUKIA

PRETORIA, PIETŲ AFRI 
K OJE. —Ministeris Jan Chris 
tain Smuts inteike savo atsisa 
kymo popieras Bendram Gene 
rolui Brand von Zyk Tada slap 
tos policijos narys su juo iszejo 
isz valdžios kambaru ir ji nuly
dėjo in jo ūki, kur jis sako kad 
jis sau gyvens be jokiu, politi
kos klausimu.

Ministeris Smuts buvęs va
dovas ir Marsha las sako kad jis 
jaueziasi apviltas ir iszduotas 
savo partijos. Bet jis ant nieko 
nepyksta ir sako kad tokie da
lykai atsitinka politikoje.

Jam buvo pasiulinta vieta 
partijoje kuri prieszinasi vi
siems esamosios valdžios nusi
statymams bet jis visiems pa
reiszke ir pasakė kad jis nusi- 
mazgoja savo rankas ir nenori 
nieko bendra turėti su politika.

Anglijos Taryba tuoj aus pa
skyrė Daktara Daniel F. Malan. 
Jo pareiga yra sutverti kita ir 
nauja valdžia.

Septynios deszimts asztuo- 
niu metu amžiaus Ministeras 
Smuts labai nusivylė ir nuliūdo 
kai jis su savo partija pralai
mėjo rinkimus. Jam tada siu
tino vesti prieszinga partija, 
bet jis atsisakė. Jis iki sziol 
vede darbininku partija.

Ministeris Smuts per daug 
rūpinosi intikti Anglijos di
džiūnams ir per mažai rūpinosi 
reikalais paezioje Afrikoje.

Visa Anglijos valdžia nuste
bo kai Ministeris Smuts atsisa
kė ir buvo sumusztas rinkimuo
se. Valdžia vieszai nieko nesa
ko, bet visi laikraszcziai ilgus 
straipsnius raszo apie tai ir sa
ko, kad visos Anglijos garbe

buvo inžeista kai Ministeris 
Smuts buvo priverstas atsisa
kyti.

NORI PRIIMTI
200,000 BENAMIUS

WASHINGTON, D. O. — 
Republikonu kongresmonai in- 
nesze byla ar instatyma kad 
Amerika tuoj aus priimtu apie 
du szimtu tukstaneziu benamiu 
isz Europos.

Szitas inneszimas bus innesz- 
tas in Kongresą pirm negu kon
gresmonai užbaigs savo darba 
del sziu metu.

Pirmiausia buvo inneszta pri
imt tik viena szimta tukstan
eziu tokiu benamiu, bet po pasi
kalbėjimu tas skaiezius buvo 
padvigubintas.

Bet yra mažai vilties kad kas 
panaszaųs bus priimta. Musu 
darbininku unijos labai prie- 
szinasi ir nenori kad tiek darbi
ninku ežia atvažiuotu.

“Talmudo Paslaptys”

Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 

:: Tiktai 150 ::
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa.

Mažute Verkszlena

Per daug nežinodami kas 
ežia atsitiko, negalime pasa
kyti kam ar kodėl szi mažute 
Dorothy Jean Hodgson, trina 
akutes ii* verkszlena. Ji labai 
norėjo intikti abiem savo

draugam, szunim, kai buvo 
szunims paroda Pittsburghe, 
Pa. Bet matyti, kad vienas 
szuva ja bueziuoja, o kitas isz 
pavydo pasitraukia.

Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says

What do you plan to do on “I am an 
American” Day this month? Listen to 
someone talk? Hear a band play? Ofi 
course, you’ll be one of millions of 
Americans who will enjoy these phases 
of this annual event. One of the best 
ways to observe the day would be to do 
something’ about your own as well as the 
nation’s security. Sign up on the payroll i 
savings plan for buying United States 
Savings Bonds where you work, or if you 
are self-employed, enroll in the Bond- 
A-Month plan where you bank. Amer
ica’s Security is your Security.

U, S. Treasury Dcįarlmenl.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 

DOVANA!

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Bažnyczios Ir Tautos
Prieszais

liu klastingai pulti. Instatymu 
aiszkiai nukreiptu priesz Kata
liku Bažnyczia nepaskelbe, bet 
vietos “czinovaikams” duoda
vo slaptus insakymus persekio
ti Kataliku kunigus remti sta- 
cziatikiu szventiku, brutalisz- 
kus puolimus ir versti Katali
kus žmones in staezia tikyste 
arba “Pravoslavija” Vadinasi, 
Rusai taip galvojo: priverkski- 
me Lietuvius iszsižadeti Kata
likių Bažnyczios, o su ju tauty
be lengvai apsidirbsime.” 
manyta, padaryta.

Prasidėjo kova, kurios laiku 
Rusu “czinovnikai” pavartojo 
žiauriausius, vien Azijatams, 
Barbarams priprastus budus. 
Ypatingu nuožmumu pagarsėjo 
Vilniaus generolas, gubernato
rius Muravjevas, kuri Lietu
viai pažymėjo koriko vardu, ir 
kurio žaiurumus ilgus amžius 
atmins musu Tauta.

II.
Vos paminėtais liūdnais lai

kais Ežeru parapijoje, Budri
kiu kaime, gyveno tūlas Kazys 
Margelis. Dvieju deszimtiniu 
rikėje vos galėjo iszlaikyti vie
na karvyte, gi apie iszlaikyma 
gan skaitlingos szeimynos ne 
buvo galima nei manyti. Kazys 
vienok nusiskundė buk sunku 
gyventi. Jis nemenkiau gyveno ' 
kitu Budrikio kaimo ūkininku. 
Žiema eidavo kirsti medžiu per- 
sisamdydamas miszko perkup- 
cziams, o Vasara padėdavo ūki
ninkams valyti laukus ir tuo 
budu padarydavo ne vien pra
gyvenimą, bet ir sutaupydavo 
kelis skatikus. Margelio mote
ris, gera namu szeimininke triū
so namie ir laike savo priežiūro
je, ir auklėjo vaikiicziiis. Auklė
ti ji mokėjo. Kitu motinu vaikai 
visai ju nepaisė, o Mageliu vai
kai saugojo kiekviena tėvu žo
di. Kitu vaikai nors ir pasitu- 
rineziu ūkininku buvo nudriskę 
murzini, neszvarus o Margeliu 
vaikucziiai ir ponaieziai szva- 
riai aprėdyti, gerai iszlavinti, 
prie gero palenkti. Tai nenuo
stabu kad Margelius visas Bud
riki! kaimas ir visa Ežeru para
pija gerbe, mylėjo ir auksztai 
vertino. Kiekviena Nedeldieni 
anksti ryta, vos saulelei užtekė
jus, Kazys Margelis, szvariai 
apsirėdęs, peseziomis eidavo 
Ežeru bažnytėlė iszklausyti pir
mųjų Szventu Misziu. Nors ir 
toloka mieseziukan žmones-pri- 
skaitydavo virsz trijų verstu 
vienok Miszioms pasibaigus, 
Kazys tuojau gryždavo namo, 
kad Sumai iszleidus isz namu 
savo mylima žmonele su paau
gusiais vaikucziais. Tikrąjį 
Margeliu dievobaimingumą 

’ Dievą pažymėjo ypatinga palai
ma ju gyvenime.

Bet sztai, užstojo žiaurus Mu- 
ravjevo, koriko perskeliojimo 
laikai. “Czinovnikai” apnyko 
visa Lietuva. Nepamirszo jie ir
gi Ežeru parapijos. Tula pava
sario diena jie sukvietė in Eže
rus visos parapijos vyrus. Kle
boną su vikaru suaresztave kur 
tai iszveže, o ju vieta užėmė sta- 
cziatikiu szventikas-popas. Su
sirinkusieji žmones tik tuomet 
patyrė ko nuo' ju norėta, kada 
vyresnis žandaras ii’ valscziaus 
rasztininkas paskelbė, jog nuo 
szios dienos visais tikybiniais 
reikalais privalo kreiptis prie

FJEVYNIOLIKTO szimtme- 
czio viduryj, 1871 metais, 

geležine Vokiecziu kumsztis ša
trine amžina savo priesza Fran
cuzija. Vokietijos armija, nute- 
riojusi veik visa Francuzija, 
galop liko atszaukta savo Tėvy
nėn. Protestonu fanatikai, ap
svaigo nepaprastu laimėjimu 
kareje, pradėjo kurstyti Vokie
cziu kareivius tikslu sukelti 
nauja, kara su Kataliku Bažny
czia. „

“Nugalėjome Tautos priesza 
Francuzija, bet, sztai da Protes- 
tanizmo prieszas nenugalėtas, 
Kataliku Bažnyczia. Dabar lai
kas ir Ja nugalėti,” szauke fa
natikai. .

Ilgai netrukus szis kirszini- 
mas atnesze vaisiu. Bismarkas 
Vokiecziu Karo Vadas ir Kan
cleris Valdytojas paklausė 
“bambizu” kurstymo ir pa
skelbė Kataliku Bažnycziai ar- 
szia kova, kuri visam pasauliui 
yra žinoma kaipo “Kulturkam- 
fas. ’ ’ Vokiecziu žandarai sekio
jo Kataliku kunigus, Prusu val
džia bruko in kalėjimus ramius 
ir valstybei isztikimus pilie- 
czius Katalikus, o Bismarko 

’agentai grobe Bažnyczios tur
tus, uždarinėjo Kataliku vie
nuolijas ir mokyklas. Kad ir 
galinga Vokietija, kad ir stipri 
jos kumsztis, kad ir gudrus bu- , 
vo vyras Bismarkas vienok Ka
taliku Bažnyczios neinveike. 
Beginkliai, kumszczio žvilgsniu 
silpnucziai Vokiecziai, Katali
kai pasirodo — Katalikai pasi
rodė stipresni, negu Protestonu 
ginkluota kariuomene ir Bis
marko geležine ranka. Lengvai 
pasisekė nugalėti Francuzijos 
legijonus ir Napolenu gvardi
jas, bet sunku ka-nors padaryti 
Katalikybai. Protestanizmas, 
neinveikes Kataliku Bažny
czios, nurimo, nors pagiežos ir 
klastos budais visuomet sten
giasi jai ingelti.

Rusijos caru garbintojai, pa
mato kas dedasi Vokietijoje 
pradėjo juos tame dalyke pa
mėgdžioti, lygiai kaip kad nu- 
dienu Lietuviszki laisvamaniai 
Socialistai pamėgdžioja sužvė
rėjusi masona Meksikos Calle- 
sa. Bet ne vien pamėgdžiodami 
Rusai pradėjo persekioti Kata
likybe, Rusus verte prie to ir-gi 
politiniai sumetimai. Rusu ca
rai anuomet buvo pagrobė daug 
svetimu tautu. Pavergtos tau
tos, dažniausia būdamos kultū
ringesnes už Rusus, stiprino sa
vo jieigas ir bandė nusikratyti 
nepakeneziamo jungo. Caro pa
kalikams atrodė kad tik tuomet 
Rusijos imperija iszsilaikys cie- 
lybeje, kuomet visas pavergtas 
tautas surusins; kad visi pa
vergti kitataueziai, pamirsze 
savo tautybe, pamirsz ir-gi kad 
jie uždaryti prieszaudos kalėji
me ir kalėjimą paskaitys savo 
tikru namu. Bet kitatauezius 
surusinti buvo begalo sunku, 
nes jie skyrėsi nuo- Rusu ne vien 
tautybe, bet tikyba.

Rusai priklausė prie staezia- 
tikiu atskalunystes, tuo tarpu 
dauguma kitataueziu priklausė 
Kataliku Kristaus Bažnycziai. 
Matydami isz in vykusios kovos 
galingos Vokietijos su Bažny
czia, jog Katalikybe begalo 
stipri, Rusai nedryso paskelbti 
Jai kova, bet pradėjo isz pasza-

Su-

“Rusu popo,” kad savo vaikus 
turi siuntinėti in nauja inkurta 
valdžios mokykla, gi ligszioli- 
ne bažnyczia. jau nebeskaitytu 
Kataliku 'bažnyczia, bot Pravo
slavu cerkve. Virsz to pridūrė 
kad visi privalo sziuos reikala
vimus pildyti, nes prieszinga- 
me atvejuje gresia smarkios 
bausmes. Visi sziame susirinki
me dalyvaujantieji privalo pa- 
siraszyti, kad su paskelbtais 
parėdymais sutinka ir pasižada 
juos saugoti. Ant stalo vals
cziaus prieangyje gulėjo popie- 
ra paraszams: rasztininkas ra
gino raszytis, bet nieks nesisku
bino. Keli silpnadusziai atsira
do ir pasiraszc, bet dauguma 
nei manyte nemanė prie iszda- 
vystes darbo prisidėti. Ypatin
gai Budrikiu kaimo vyrai buvo 
nusistatė prieszintis: jie tyliai 
stovėjo ir raginimu nepaiso. 
Viską ' temijas pro Įauga isz 
valscziaus buto popas, matyda
mas žmonių užsikirtima, pamė
gino patsai paveikti in minia. 
Iszejes prieangiu pareikalavo 
minios aiszkiai pasisakyti ka 
mananti. To tik ir reikėjo: drą
sesni vyrai pasakė: “Mes esa
me Lietuviai ir Kataliku Baž
nyczios nciszsižadesime. ’ ’ įnir
tęs popas kreipėsi prie vyres
niojo žandaro, praszydamas 
aresztuoti drąsuolius. Žanda
rai pradėjo suimdineti nurody
tus asmenis, bet minia juos už
stojo. Matydami, kad pavojinga 
yra erzinti žmones, žandarai 
apsupo visus susirinkusius ir 
atstato savo szautuvus. Popas 
tuo tarpu vol pradėjo inkalbine- 
ti vyrus prie pasidavimo, val
džios parėdymams, pagaliau,

i lėtokos kantrybes, pradėjo gra-
sinti. Bet jo grasinimus per
trauke garsus Margelio szauks- 
mas: “Muszkit ir žudykit, bet 
mus ne in veiksit. Mes savo tau
tybes nciszsižadesime, savo ti-
kejimo nepaniekinsime.” Szis 
szauksmas pagavo visu susirin- 
kusiuju jausmu. Minia sutižę, 
sulingavo ir iszsikele miszkas 
kumszcziu atkreiptu popo link. 
Bet ilgai laukti neprisejo, kad 
atsargoje klebonijos sodne pa
sislėpusioji kazokai popui pa
davus ženklą pultu nekaltus 
žmones. Barbaru nagaikos tik 
szvilpe ore, o kuriam smoge per 
peczius, tai lig peiliu iszraiže 
drapanas, o kuna paženklinda
vo kruvinomis ringėmis. Nieks 
nebuvo tikėjos tokio susilaukti 
“krikszto.” Su gryna kumszti- 
mi apsiginti nebuvo galima.

Kaikurie bandė pabėgti, bet 
tas jiems nepasiseko, nes tapo 
žandaru sulaikyti ir szautuvais 
daužomi turėjo atgal gryžti. Li
gi vėlaus laiko kamantinėjo ne
vidonai ramius ir nekaltus Eže
ru parapijos žmones, 
surasdami pritarimo 
vaike.

Popo persekiojimą

galop ne
visus isz-

labiausia 
patyrė Budrikiu kaimo gyven
tojai, nes jie atkakliausia prie- 
szinosi jo žiaurumams. Mene
siui laiko praslinkus in Budri
kius tapo atsiusta szimtine rai
teliu, paskiau da būrys pėsti
ninku. Kiekvienoje stuboje ka
reiviu prisigrūdo begale. Iszti- 
sus du menesiu naudojosi atėjū
nai Budrikiszkiu gėrybėmis. 
Arklius panaudodavo padvoms 
žmones verte taisyti kelius, ran
kioti akmenis, kasti graibės.

Koks ten grinorelis isz 
Vokietijos pribuvo,

In Najorko miestą pakliuvo, 
Gyrėsi kad nei velnio nebijo, 
Niekas ji užkabint czionais 

neatsivoži jo.
Bet czionais Amerike velniai 

daug smarkesni, 
'Nieko nebijo ir daug 

smarkesni, 
Czionais velniai ji gerai 

pamokino, 
Per terla iszdalino, 

Amerikoniszku citizenu padare 
Ir jam žioti uždare.

Dabar suprato nebagelis, 
Kad czionais velniai 

neiszpuosuoja, 
Žalia skurius gerai 

iszmankioja.
Matot czion Amerikoj 

kitaip,
Su tokiais atsitinka taip, 

O ne vienas sau kalba: 
Kaip asz in Amerika 

nukeliausiu, 
Tai asz jiemsi parodysiu.
Bet tokius galinczius tuoj 

apmalszina.
Geriau, mieli sakalėliai, 

Pribuvo in ežia tykiai sėdėkite, 
In akis niekam nelyskite, 

Ir laikraszti ‘Saule’ skaitykite.* * *
Viename miesteli, 
Buvo tai piknikas 

Ir tai da nebile kokis,

Tuotarpu laukai paisliko nearti miszkiais ir padaręs kryžiaus
ir nesėti. Budrikiuose pradėjo 
rodytis vargas. Pieningos kar
ves iszpjautos, jau jos isztusz- 
tintos, tvoros sugriautos kurui, 
o kuomet tvorų nebeliko, prade- 
ta tvartus griauti ir sodnus 
kirsti. Pagaliau kelis Budrikiu 
kaimo ūkininkus suaresztavo 
už pasipricszininia ir isztisieins 
metams sutupdė kalėjimai!, o 
visas kaimas turėjo sumokėti 
2,000 rubliu pabaudos už nesi
lankymą szventadieniais in 
cerkve pamaldoms. Neatsižvel
gus iu žiauru isznaudojima ir 
nuožmias bausmes, Budrikiu 
kaimas cerkves nelankė, kūdi
kiu pas popa nekriksztijo, mi
rusius patys laidojo, o vaikus 
namie isz maldaknygių slapta 
mokydavo.

Valdžios “czinovnikai ” ma
tydami, kad žmonių užsispyri
ma sunku inveikti, kareivius 
isz Budrikiu atszauke, gi ju vie
ton atsiuntė “stražnika. ” 
“Stražninkas” kasdien aplan
kydavo viso kaimo stabas, tei- 
riaudamas kas kur dedasi. Isz 
karto tasai nevidonas bandė 
bauginimais priversti žmones 
pasiduoti valdžios “ukazams,” 
bet, matydamas, kad nieko gero 
tuo budu neinveiks, pradėjo 
gražiuoju inkalbineti. Bet ir lo
ji priemone neatnesze pagei
daujamu vaisiu. Tai pagaliau 
stvėrėsi naujo budo: pradėjo 
kabinėti prie atskiru asmenų. 
Pirmas, prie kurio “stražni
kas” prikibo buvo Margelis.

Tuo laiku Margeliene buvo 
nesezia. “Stražnikas,” tai pa- 
temijas, pradėjo kasdiena po 
kelis kartus pas Margelius lan
kytis, nuolatos klausinėdamas 
ar jau kūdikis gimęs. Pagaliau 
gimė vaikutis. “Stražnikas” 
tai sužinojęs lig vanagas puolė 
tėvus versdamas tuojau ap- 
kriksztyt kūdiki pas popa Eže
ruose. Tėvas begalo nusiminė 
gi motina pradėjo ,szaukti “Ne
duosiu savo kūdikėlio popui iii 
nagus. Velyj pati savo ranko
mis ji pasmaugsiu, nekaip cerk
vėje kriksztysiu.”

“Stražnikas” iszejo isz šlu
bos nieko nepratęs. Rytojaus 
diena atnesze Margeliui pakvie
timą pribūti in valscziu Marge
lis, pildydamas insakyma, 
anksti ryta, atsisveikinęs su na-

Per Dekoreiczion szoko ir 
linksminosi, - 

Kiek tik kam norėjosi, 
Mergionos su moterims 

maiszesi, 
Kožna isz savo dukrelių 

gėrėjosi.
O czia szirdeles, mamyte 

Isz dukreles’ savo, 
jau gana, 

Bet kada kvaraba inlindo, 
Keliu merginu papuoszai 

dingo, 
O kad girtos buvo, 
Tai paezios nežino, 

Juk no dyvai,
Po kelis stiklus trauke, 

Nuo guzutes nei nesusirauke, 
Ka daryt,

Kokios mameles, 
Tokios ir ju dukreles.* * *

Pottsvilleje atvyko 
visokiu morgu, 

Taip kuriu yra valkatų, 
Po rodliauzes ir kitas pabulkes 

reizuoja, 
Ant vietos niekad 

neapsistoja, 
Atsiranda ir toki vyrai, 
Kurie prisiplaka prie 

merginos, 
Flirtuoja ir duoda joms 

pinigus, 
Su vilczia kad jam jos bus. 
Kaip tik nuo katro pinigu 

sugriebė, 
Tuojaus velnias ja pagriebia, 

Girdėjau kad ten kur ant 
vienos ulyczios, 

Neduoda ramybes savo 
kaiminkai, 

Nekaltai ja apkalbinėja, 
Badai ir laiszkus pas ja 

raszineja, 
Žinau apie jas gerai, 

Badai joms kaili ketina iszperti 
gerai, 

Už tokius apjuoliliejimus, 
Nekaltos moteres 

apkalbėjimas.

Pasitraukia Isz Tarybos

Clinton P. Anderson, ku
ris buvo labai gerai žinomas 
Amerikos Taryboje, kaipo 
Žemdirbystes Sekretorius at
sisakė ir pasitraukė isz tos 
vietos. Jis. dabar stoja in kan
didatus del Senatoriaus Nau
joje Meksikoje. Prezidentas 
Trumanas priėmė jo atsisa- 

ženkla, iszejo valscziun. Ten 
jau jo lauke pas valscziaus 
rasztininka popas. Abudu jie 
griežtai' pareikalavo, kad Mar
gelio kūdikis t uojau butu atga-
bentas cerkvei! ir pakriksztyta. 
Margelis vienok griežtai atsa
ke: “Asz esu Lietuvis ir Kata
likas. Savo vaiko niekad neduo
siu kriksztyti cerkvėje.” Uz 
szi drąsu pasipricszininia gavo 
nuo valscziaus rasztininko pora 
antausiu ir tapo uždarytas ka
lėjimai!, kuriame net juodos 
duonos ir vandens jam neduota. 
Margelis vienok nesuminkszte- 
jo. Porai dienu praslinkus tapo 
paliuosuotas.

Trumpam laikui prabėgus 
“stražnikas” vėl atnesze pa
kvietimą pribūti in Ežerus. 
Czia vėl popas su valscziaus 
rasztininku bandė ji prikalbin
ti kūdiki cerkvėje apkrikszty- 
ti, bet jam vėl griežtai atsisa
kius tai padaryti, suome ji ir 
nuvarė peseziomis 60 verstu in 
Trakiu apskrities kalėjimą, ku
riame, iszbuves du menesiu, 
gryžo namo pamelynaves, supu
tęs, iszblyszkes, be keliu dantų. 
Kada kaimynai pradėjo klausi
nėti, kas per priežastis tu jo mė
lynių, Margelis atpasakojo 
jiems visus žiaurus kankinimo 
budus, kuriuos priesz ji pavar
tojo Trakiu “sledovatelis” 
((ardy to jas). Margelio vienok 
kankinimai neinveike; kūdiki 
nors jau gerokai per pastaruo
sius szcszius menesius paaugu
si, vis da nekriksztijo. k

Ežeru popas ir-gi buvo užsi
kirtos. Jis stvėrėsi naujo budo 
tam, kad priversti Margeli pa
siduoti jo norams. Susitaręs su 
“stražniku” ir valscziaus rasz
tininku uždėjo Margeliui pa
bauda po puse rublio kasdiena, 
kol kūdikis nebus pakrikszty- 
tas cerkveje. Nerdamasis isz 
kalio Margelis niokojo pabau
da, bet nepasidavė. Porai san- 
vaieziu praslinkus pabauda ta
po padvigubinta. Ir to nepasi
baugino Margelis. Tolcsniai 
mokėjo. Kada iždas isztusztejo 
ir paskutinuosius skatikus isz- 
leido padengimui paskirtos pa
baudos, pradėjo pardavinėti 
galvijelius. Pardavė dvi avi, 
penima parsziuka, bet kūdikio 
cerkvei! nenesze. Pagaliau atėjo

kyma. Jis ežia jau renkasi 
savo daigtus ir rengiasi isz- 
važiucti isz Washingtono. 
Kai Clinton Anderson tvarkė 
Žemdirbystes reikalus, tai 
ūkininkai labai gerai ir gra
žiai gyveno, nes jis už ūki
ninkus galva guldė. 

sunki dienele, kada pas Marge
li nieko nebeliko: stubelka su 
tvarteliu, nesėtas laukas ir vie
na karvyte. Bausme tuo tarpu, 
augo. “Stražnikas” kasdiena 
ateidavo pasiimti paskirtąja 
bausme. Pinigu jau pritruko ir 
nebuvo isz kur gauti. Visur 
tuszczia, vien vejai szvilpia, 
viskas iszparduota, gi uždarbis 
vien pragyvenimo iszlaidas pa
dengdavo.

—TOLIAUS BUS—

ŽYDAI NORI

ATSIKIRSTI
JERUZOLIMAS. — Žydu 

Hagannah armijos marszuoja 
prie Jenin miesto, Arabu tvir
toves, kur jie nori Arabams at- 
kerszinti. Jie artinasi isz trijų 
pusiu ir sako kad jie paims ta 
tvirtove. Bet Arabu Iraqi ka
riuomenes Žydus užpuolė prie 
Ein Vered ir Kfar Yona.

Egiptiecziai pradėjo bombar
duoti Žydus ju sostinėje, kuria 
Žydai dabar vadina Israeliu.

Eina gandai kad Iraq kariuo
menes nukirto visa susisiekimą 
Žydu Tel Aviv mieste.

Žydu laiki aszcziai pranesza 
kad Žydu kariuomenes su ero- 
planais bombardavo Egiptie- 
czius kurie buvo atveže apie 
penkis szimtus daugiau karei
viu ir kariszku tanku ir ginklu 
prie Isdud miesto. Žydai sako 
ir giriasi kad jie nuszove du 
Arabu eroplanus kurie bombar
davo vietas kur buvo vien tik 
moterys ir vaikai.

Sziaurineje dalyje Žydai sa
ko kad jie bombardavo du ma
žus Arabu miestelius prie Leba
non rubežiaus kad sustabdžius 
Lebanon kariuomenes kurios 
rengiasi marszuoti priesz Žy- 
dus.

Ne per daug tikru žinių gali
ma gauti isz Szventos Žemes 
dabar. Žinios kurios dabar at
eina tai yra ar isz Arabu ar isz 
Žydu, ir suprantamas dalykas 
kad vieni ir kiti giriasi ir sako 
kad jie savo prieszus musza ir 
kulia. Bet isz viso matyti kad 
Arabai czia ne tiktai ka nesi
traukia bet vis daugiau ir dau
giau miestu ir tvirtovių užima 
ir kad Žydai traukiasi ir jau 
beveik pralaimėjo kara.

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

ISTORUEapie Da i,1!
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip uš- 
(aikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu, Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio au- 
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15£.
Saule Pub. Co., Mahanoy Citj
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Žinios Vietines
— Gerai žinomas musu tau

tietis p. Antanas Bukantas isz 
Shoemaker peezes, suigryžo isz 
Norfolk, Virginios, kuris sve- 
cziavosi pas savo dukteria p. 
Helena A. Moore.

— Ponas Bernardas Sodai- 
tis isz Easton, Pa., ana diena 
lankėsi mieste su reikalais, prie 
tos progos atlankė ir 11 Saules ’ ’ 
redakcija. Ponas Sodaitis yra 
szio apskriczio reprezentatas 
del Singer Sewing Machine 
kompanijos. Ponas Sodaitis 
myli skaityt laikraszti “Sau
le. ’ ’ Acziu už atsilankyma..

— 'Petnyczioj pripuola 
Szvencz. Jėzaus Szirdies.

— Subatoj Szvento Bonifa
co.

— Kita sanvaite: Nodelio j 
Szv. Norberto; Panedelyje Szv. 
Roberto; Utarninke Szv. Me
dardo; Seredoj Szv. Primo Fe
licijono ; Ketverge Szv. Marga- 
rieta; Petnyczioj Szv. Bernabo; 
Subatoj Szv. Jono isz Fakundo.

—• Martynas Tunilla, saliu- 
ninkas nuo 638 W. Mahanoy 
ply., ana diena sugryžo isz Ex
celsior Springs, Mo., kuris tu
rėjo operacija McCleary Clinic 
ligonbuteje, jausdamas daug 
sveikiau.

—, Sekantieji iszeme paveli- 
Iiima (license) del apsi vedimo 
isz Pottsvilles Korto: Povylas 
A. Szukaitis ir Regina Sleges- 
kiute iszi Shenandoah; Jonas J. 
Karas, Jr., ii* Alberta II. Ma- 
cziuiskiute isz Shenandoah; Al
bertas J. Yuoczys ir Berta AL 
Ąleistick isz Frackville.

— Burt J. Ilasenauer, 48 
metu amžiaus, reporteris del 
laikraszczio Pottsville Republi
can, staiga numirė nuo szirdies 
ligos Utarninko vakara Y. M.- 
C. A. svetainėje Pottsvilleje. 
Paliko paczia, sunu ir brolis. 
Laidotuves invyks Subatoje.

Shenandoah, Pa. — Puldama 
nuo trepu namie, ponia Alesa 
Traskauskiene isznarino savo 
tiesa ranka. Gydosi namie.

- —■ Stanislovas Urbanavi- 
czia, nuo 23 W. Coal Ulyczios, 
aplaikepersiskyrimą (Divorce) 
nuo savo paczios Ona, 41 W. 
Arlington Ulyczios. Stanislo
vas sako kad jo pati Ona aplei
do ji Spalio (Oct.) 30 diena 
1937 metuose.

— Anthony ir Florence Ka- 
nigoski nuo 221 N. Main Uly., 

, aplaike pavelinima isz Pottsvil
les suda kad galėtu permainyti 
savo pravarde ant Kane.

.— Kunigas Bernardas Szim- 
kus vikaras Szv. Jurgio parapi
jos, likos perkeltas in Szv. Ra- 
palio parapijos Philadelphia, o 
jo vieta užima Kunigas Juoza
pas Neverauskas isz Szv. Ra- 
palio parapijos Philadelphia.

Tamaqua, Pa. — Amelija, 
duktė pons. Emilio Falascu, ir 
Jurgis sūnūs pons. Jurgiu iSta- 
czioku (Stack) isz Girard vilios 
eme szliuba Sukatoje-, Gegužio 
29-ta diena, 9:30 valanda ryte, 
Szv. Jeronimo bažnyczioje 
mieste. Svotai buvo: panele 
Jean Falasca isz miesto ir Juo-’ 
;zapas Gudoms isz Girardvilles. 
Panele Amelija dirbo pas Dr. 
Jewello, dentista mieste, o Juo
zapas dirba, kaipo rasztininkas 
Capperell Construction kompa
nijos. Vestuves atsibuvo pas 
nuotakos tėvus. Jaunavedžiai 
apsigyveno 239 A Ulyczia Gi- 
rardvilleje.

Girardville, Pa. —- Szv. Vin-

Moterys Protestuoja; Kovoja JOHN L. LEWISAS
PRIESZINASI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kreipiesi in augszcziausius teis
mus, bet nieko nelaimėjo. Jiems 
buvo insakyta gryžti in savo 
darbus. Teisėjas Luther M. 
Swygert po prievarta sustabdė 
j u straikas ir uždėjo ant j u uni
jos indžiunkszina, tai. uždrau
dimą straikuoti.

Mainieriu kontraktas užsi
baigia szio menesio trisdeszim- 
ta diena. O mainieriai be kon
trakto nedirba.

Kai moteriszke užsispiria 
ir kai ji nutaria priesz ka ko
voti, tai prieszui jau bus be. 
da. Altadena, Californijoje 
telefono kompanija pradėjo 
dėti stulpus del telefono dra- 
tu. Moterys tuoj aus pasiprie- 
szino sakydamos kad tie stul
pai sugadins visu j u daržu ir 
namu groži ir kad j u namai 
kokiu tukstancziu doleriu at
pigs. Kai kompanija nepa

cento parapijos mokinai, stu
dentai, kurie sziais metais už
baigia augsz.tesnia.ja mokykla, 
“High School,” labai gražiai 
pasirodė, eidami prie Szv. Ko
munijos sykiu. Visi buvo apsi
rėdė su savo mokyklos moklisz- 
kais drabužiais. Po Misziu visi 
buvo klebono Kunigo Dauman
to užkviesti ant pusrycziu, pa
rapijos salėjo. Ne tik visi tie 
studentai buvo ant Misziu ir 
ant pusrycziu, bot ir ju mokyto
jai ir mokytojos.

Tai buvo pirmutinis sykis 
sziojc parapijoje kad kas pana- 
szaus butu padaryti. Tai pada • 
re labai gražu inspudi ant visu. 
Lietuviai studentu isz szios pa
rapijos yra dvideszimts du ku
rie sziais metais baigia augsz- 
tesn i a ja mokykla.

Vikaras, Kunigas Jeronimas 
J. Bagdonas pasakė pamoksta 
pritaikinta tiems studentams. 
Jis ragino visus nepamirszti 
kad jie yra ir liksis “Lietu
viais,” kad jie negali savo tau
tos pasirinkti, kad jie tik gali 
pasirinkti ar jie -bus geri ar ne
geri, bet jie amžinai pasiliks 
Lietuviais ir, ar jie nori ar ne
nori, jie nesz garbe ar darys 
sarmata visiems Lietuviams ir 
visai Lietuviu tautai.

Chicago, Ill. — Petnyczioj, 
Birželio (June) 4-ta diena, 9-ta 
valanda vakare, Chicago Sta
dium, Amerikos Prezidentas 
Harry Trumanas atvyko in 
czionais, ryszium su atidarymu 
parodos paminėjimui szimta 
metu sukakties, kai Szedai atei
viai atvyko in Suvien. Vals., vk 
durvakariniu valstijas. Prezi
dentas važiuodamas trukiniu, 
taipgi kalbės nuo traukinio 
platformos: Fort Wayne, Ind., 
Sulbatoj, 1:20 valanda popiet, o 
Gary, Ind., 3:35 valanda ta pa
czia diena. Kiti miestai kur 
Trumanas kalbės: Omaha, Ne
braska, Seattle, Wash., Berke
ley ir Los Angeles, Calif.

New York. — Atvyko 15 Lie
tuviu: Gydytojas Henrikas Lu- 
koszeviczius laivu Argentina 
atvyko in New Yorka Gegužio 
17-ta diena isz Argentinos, kur 
gyveno per du metus. Gydyto

klausė ir nepaisė tu moterė
liu, tai jos savotiszkai visa 
darba kompanijai sustabdė. 
Jos, kaip ir szita moterele, 
Mrs. Rose Grock inlipo in isz- 
kastas stulpams skyles ir 
tuose skylėse tupėjo ar stovė
jo, pakol darbininkams buvo 
laikas ejti namo. Kai szita 
raszome, tai stulpai dar nėra 
inkasti.

jas Lukoszczeviczius Lietuvoje 
buvo teisėju ir Lietuvoj Uni
versitete teisiu mokytoju asis
tentu. Laikinai apsigyveno 
Richmond Hill, New Yorke pas 
U. Cziauskiene. Uoste pasiti- 
Gydytojas Pranas Padalskis ir 
BALE atstovas Jonas Valaitis.

Laivu Qripsholm isz Szvodi- 
jso Gegužio-May 19-ta diena at
vyko : Janina Kloviene su duk
terim Jadvyja ir sunum Ramu- 
cziu, 2 metu. Atvyko pas C. A 
Kirsnis, 441 ,W. Broad St., 
Paulsboro, N. J. Jadvyga Ra
manauskiene su 3 m., šuneliu 
Leonu. Apsistojo Newark, N. 
J., Krilavicziuos. Gydytojas 
Stasys Petrauskas su žmona Ci
ną, dukteria Laimute ir 2 metu 
sunum Ramucziu. Apsigyveno 
pas Gydytojo Pr. Bogdonavicz, 
1148 E. Grand St., Elizabeth, 
N.J. Uoste pasitiko ir atlikti 
pagelbėjo BALF atstovas Jo
nas Valaitis. Be to, pasitiko: 
p. Budreckiene ir Gydytojas 
Bagdonaviczius isz Elizabeth, 
N. J., p. Kirsniai ir Gydytojas 
Petras Kazlauskas.

Isz Sz vedi jos Gegužio-May 
21 d„ Norvegu laivu Staven- 
gerfiord atvyko: Marija Tere
se Radzevicziute ir Antanas 
Szlapaitis. Apsigyvens Prans- 
kaieziuos, 199 Bendrix St., 
Brooklyn, 7, N. Y. Uoste pasi
tiko ir pagelbėjo nuo BALE D. 
Klinga. Laivu Marine Jump
er, Gegužio 21 diena atvyko: 
Kostantinas Burba, žmona Do
nata ir duktė Atari joną. Iszvy- 
ko apsigyventi pas Adomai- 
szius, 10034 Michigan Avė., 
Chicago, 111. Uoste pasitiko 
Lietuvos Konsulato Attache 
Anicetas Simutis ir BALFmt- 
stove Ona Valaitiene.

UPES TVINSTA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kalama upe iszsiliejo per sa
vo krantus ir užpludino, apsi
ėmė Kalama miestą Washing
tone.

Visoje apylinkėje žmones 
kraustosi ar rengiasi kraustytis 
isz savo namu nes upes vis la
biau ir labiau tvinsta.

TRYS MAINIERIAI 
ŽUVO

PITTSTON, PA. — Kai kiti 
mainieriai jau beveik buvo pri
ėję prie vietos kur vienas, 34 
metu amžiaus mainierys buvo 
užgriautas daugiau žemes ir 
akmeniu pasileido ir ji uždusi
no. Keli szimtai tonu anglies 
ir akmeniu pasileido ir užgriu
vo tris mainierius, keturis szim- 
tus pėdu po žeme.

Apie puse po szesziu vakare 
darbininkai buvo prie j e prie 
vietos kur Anthony Berzak, 34 
metu amžiaus mainierys buvo 
gyvas. Bet daugiau anglies ir 
žemes pasileido ir jie negalėjo 
prie jo prieiti. William Ambro
se, 53 metu amžiaus ir Julius 
Pitara, 27 metu amžiaus žuvo 
sykiu su savo draugu Anthony 
Berzak.

TAUTU SANJUNGA 
BEJIEGE

Į 
« - '•* •

Negali Sutaikinti Žydus 
Ir Arabus - Arabai 

Kulia Žydus
LAKE SUCCESS, N. Y. — 

Rusija pareikalavo kad Tautu 
Sanjunga po prievarta insaky- 
tu visiems liautis Palestinoje, 
ir kad Arabai ir Žydai nustotu

Birželio (June) dvide
szimts pirma diena Republi- 
konai vadai susirinks ant 

'seimo Philadelphijoje, Pa., in 
Convention Hall. Czia jie 
viens kita sveikins, prakal
bas sakys, viens kitam pun- 
dys ir stengsisi viens kita in- 
tikinti kuri Republikona isz- 
rinkti in kandidatus del Pre
zidento.

Tie visi stulpai kuriuos 
czia matote tai yra tik laiki
nai pristatyti, nes daug visko 
reikia czia taisyti. Visi jie

Tautu Sanjunga

Warren R. Austin, Ameri
kos delegatas Tautu Sanjun- 
goje, pranesza Kongresui 
kad sziuo laiku negalima,, nie
ko permainyti Tautu Sanjun- 
goje. Kongresas ketino už
drausti vienai tautai pasi- 
prieszinti priesz, bet kokius 
inneszimus, nežiūrint kad vi
sos kitos tautos tokio inneszi- 
mo norėtu. Rusija tokius pa- 
siprieszinimus jau daugiau 
negu dvideszimts sykiu pa- 
vartuojo. Warren R. Austin 
sako kad reikes kada nors vi
sa cziarteri ar konstitucija 
permainyti, bet dabar ne lai
kas!

kariavę. Bet Tautu Sanjunga 
staeziai pasakė, kad ji negali 
niekam nieko insakyti po prie
varta, nes Tautu Sanjunga yra 
be jiegos!

Amerikos atstovai stojo sy
kiu su Rusija ant to pareikala
vimo, bet visi kiti kitu tautu at
stovai toki inneszima iszmete.

Kam ežia Amerika taip ki- 
szasi, kai Anglija tyli ir nieko 
nesako sunku suprasti. Czia 
yra Anglijos, ne Amerikos rei
kalas.

Egiptiecziai dabar siunezia 
daugiau armijas in Palestina 
priesz Žydus, kurie ir dabar ne
gali atsilaikyti.

Francuzijos Konsulas Jeru- 
zolime pranesza, kad Arabai 
pradėjo szaudyti in jo namus.

Karaliaus Abdullah Arabai 
kareiviai, legijonieriai apsupo 
Žydu tvirtoves Naujame Jeru-

Rengiasi Del Seimo

bus iszimti priesz seimą, kad 
koks truputi inkauszes ar 
prisiszveites kandidatas ne
užsimanytu augszcziau už ki
tus pasistoti, ir nepradėtų 
lipti ir rioglintis areziau lu- 
bu.

Visa szita milžiniszka sale 
yra dabar naujai iszmaliavo- 
ta ir iszpuoszta del to seimo.

Czia ne vien tik Republiko- 
nai laikys savo seimą, bet ir 
Demokratai, kurie suvažiuos 
nuo Liepos (July) dvyliktos 

zolime, kur randasi apie devy
nios deszimts tukstancziu Žy
du.

Keliose vietose Žydu armijos 
yra isz visu pusiu apsuptos ir 
dabar turi kariauti ir gintis isz 
visu keturiu szonu.

APVOGĖ BIZNIERIŲ

Vagiai Gavo $4,800 Ir
Automobiliu

PHILADELPHIA, PA. — 
Du vagiai inszoko in vieno biz
nieriaus automobiliu Wssahic- 
kon apylinkėje. Vienas isz tu 
razbaininku paėmė automobi- 
liaus rata ir nuvažiavo in Bar
ren Hill, kur jiedu apvogė biz
nierių Philip Colona, ant ketu
riu tukstancziu ir asztuoniu 
szimtu doleriu. Kai jiedu atėmė 
isz jo visus tuos pinigus, jiedu 
ji iszstume isz jo automobiliaus 
ir nuvažiavo.

Apvogtas Philip Colona pes- 
czias atėjo in Whitemarsh Poli 
cijos namus ir pranesze kas jam 
atsitiko.

Stebėtinas dalykas yra kad 
visa tai atsitiko paeziame vi
dudienyje kai ant to kelio buvo 
daug kitu automobiliu.

Vagiai paliko ta pavogta au
tomobiliu ant Henry Avenue, 
kur policija ji surado apie ket
virta valanda po pietų.

Philip Colona pasiaiszkino 
policijai kodėl jis tiek daug pi
nigu turėjo su savimi. Jis sako 
kad jam vienas biznierius buvo 
ka tik užsimokejes už darba. 
Jis policijai pasakė, kad jis tu- 
r ere j o dar $1,600 su savimi, bet 
vagiai tu pinigu nerado.

INŽEIDE ANGLIJOS
KAREIVIUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

rial Day,” visi visur pyszkino 
ar klausiesi prakalbu. Tas pats 
buvo ir in Washington Heights, 
New York, kur susirinko daug 
žmonių del parodos ir prakalbu.

Czia dalyvavo ir Anglijos

dienos iki septynioliktos.
Matyti kad ir. Demokra

tams ir Republikonams labai 
rupi Pennsylvanijos balsai 
del Prezidento. Visados par
tijos iszsirenka ta miestą ar 
ta valstija, kuri turi daug 
balsu, bet kurios nusistaty
mas neaiszkus in kuria puse 
ji pasuks. Demokratai tikisi 
visus Pennsylvanijos balsus 
sau pasitraukti; Republiko- 
nai taip pat sako ir taip pat 
tikisi.

pargryžusieji kareiviai su savo 
benu ir garbingomis spalvomis.

Buvo pakviestas sveczias 
prakalbininkas, valstijos Sena
torius, Joseph Zaretski, buvęs 
kareivis Pirmame Pasaulinia
me Kare. Jis buvo laikomas 
kaipo garbingas sveczias, ku- • 
riam buvo paskirta garbingiau- 
šia vieta tose prakalbose. Kai ' 
jis atsistojo kalbėti, jis tuojaus 
užsipuolė ant Anglijos ir pradė
jo Anglams prikaiszioti ir visa 
Anglijos valdžia intarineti ant 
Palestino klausimo.

Szitas Senatorius perskaitė 
laiszka, raszyta pono William 
Henry Harrison, po Tippeianoe 
susikirtimo per Amerikos Re
voliucija priesz Anglija. Szita- 
me laiszke Ponais Harrison, ku
ris tada buvo Generolas ir vė
liau buvo iszrinktas Amerikos 
Prezidentu, jis rasze: “Ginklai, 
kuriuos Angl.ija siuntė szi- 
tiems laukiniams Indi jonams, 
ir dabar stovi prie laivu.”

Tas Senatorius klausė: Ar 
koks skirtumas dabar yra kai 
Anglija siunezia ginklus tiems 
laukiniams Arabams priesz Žy
dus? Jis toliau sake, kad jis rei
kalauja kad Amerika nutrauk
tu visas paskolas Anglijai, kad 
Anglams nieko neduotu, kol 
Anglija nustos szelpus Arabus 
priesz Žydus.

Jo prakalba taip nepatiko 
Anglams ir taip juos inpykino, 
kad jie visi pakilo ir iszejo isz 
svetaines.

22 JURININKAI ŽUVO
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

teliu, nei diržu, kurie yra intai- 
syti iszgelbeti žmogų vandeny
je.

KETURIOLIKA
MILIJONU

KOMUNISTU
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Priesz kara Kinijoje buvo 
tik szimtas tukstancziu Komu
nistu, dabar tenai randasi apie 
du milijonai ir asztuoni szimtai 
tukstancziu. Szita saujale Ko
munistu valdo daugiau negu 
szimta milijonu Kiniecziu.
s Po karo septyni krasztai Eu
ropoje buvo Rusijos užimti: 
Lenkija, Czekoslovakija, Ven
grija, Romunija, Bulgarija, Yu
goslavia ir Albanija.

Apart to, Rusija pasisavino 
Estonija, Latvija, Lietuva, Ru- 
thenija, Bukovina, Bessarabija, 
Koenigsberga, Petsamo ir Ka
relija. Pacifiko vandenyse Ru
sija pasiėmė Dairen ir Kurile 
Salas ir Sakhalin.

Francuzijoje ir Italijoje ran
dasi apie trys milijonai Komu
nistu. Graikijoje ir Turkijoje 
Amerika pakirto Komunistams 
kelia su 400 milijonu doleriu.

Komunistai savo darba dabar 
tik pradeda. Mes daug daugiau 
iszgirsime isz Komunistu ir pa
matysime ka j u pastangos gali 
nuveikti.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.


