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Isz Amerikos KITAS KOMUNISTAS KARAS PALESTINE PALIAUBOS

SENATORIŲ
RINKIMAI

Demokratai Gali Val
dyti Senata

WASHINGTON, D. C. — 
Republikonai yra labai susirū
pinę ne viena tik Prezidento 
rinkimais, bet teipgi ir Senato
rių rinkimais.

Demokratai surado penkias 
valstijas kur Republikonu inta
ką susilpnėjus. Jie szitose vals
tijose visomis galiomis stengsi 
savo kandidatus remti, kad jie 
laimėtu. Demokratams reikia 
tik keturiu kitu savo partijos 
žmonių ir jie turėtu virszenybe 
visame Kongrese.

Republikonai gali prarasti 
pirmenybe Senate, nors jie ir 
laimėtu Prezidento rinkimus. 
Už tai Republikonai dabar 
jieszko kandidato, kuris galėtu 
ne tik pats laimėti Prezidento 
rinkimus, bet teipgi padėtu ir 
kitiems partijos nariams laimė
ti kitas vietas ypatingai Senate.

Kongrese Republikonai turi 
penkios deszimts asztuonias 
vietas daugiau negu Demokra
tai. Czia Demokratai turėtu 
užimti apie trisdeszimts vietų, 
kad gautu virszenybe, bet Sena
te, tik keturios vietos viską pa
keistu.

PINIGAI DEL
GINKLU

Daugiausia Pinigu Del 
Eroplanu

WASHINGTON, D. C. — 
Jau galutinai nustatyta kiek 
Amerika paskirs pinigu sziais 
metais del apsiginklavimo. Nuo 
saito nusistatymo paaiszkes 
kiek mums kareiviu reikes. 
Teipgi tikrai dažinosime ar 
jauni vyrukai bus in kariuome
ne imami.

Dabar jau tikrai žinome kad 
Amerika nusistacziusi apsi
ginkluoti, nepaisant kaip Rusi
ją gerinsis ir nežiūrint kas bus 
nutarta Tautu Konferencijoje.

Del apsiginklavimo Amerika 
paskiria 13 bilijonu doleriu ar
ba dū bilijonai ir trys szimtai 
milijonu doleriu daugiau negu 
sžiais metais.

■ Reikes ne tik pinigu, bet ir 
kareiviu. Karo Sztabas reika
lauja keturis szimtus tukstan- 
cziu kareiviu.

Valdžia jau duoda orderius, 
insakymus del 2,727 nauju ka- 
riszku eroplanu. Laivynas 
gaus 1,525 naujus kariszkus 
eroplanus. Isz visko matyti 
kad Amerika dabar jau baiku 
pekreczia ir in karą rengiasi.

SUIMTAS
NEW YORK, N. Y. — Kitas 

Komunistu vadai, kuris yra 
skaitomas kaipo ketvirtas nuo 
pirmutinio Komunistu vado 
Amerikoje, buvo suimtas ir su- 
aresztuotas. Jack Stachel bu
vo sulaikytas ant Ellis Island 
per penkias szimtu doleriu kau
cijos.

Komunistas Jack Stachel ve- 
de savo propaganda, savo dar
bą per Mokslo ir Redakcijos 
szakas.

Jis yra intartas kad jis netei- 
setinai invažiavo in Amerika ir 
kad jis susinesze su draugystė
mis, kurios yra nusistacziusios 
priesz Amerikos valdžia.

Stachel yra 48 metu amžiaus 
žmogus, kuris pareina isz Len
kijos. FBI Slapta Amerikos 
Policija ji suėmė apie deszimts 
valanda prie jo namu ant 203 
West Ninty-Fourth Ulyczios.

Jis yra treczias isz dvylikos 
Komunistu partijos vadu, ku
ris buvo suimtas ir suaresztuo- 
tas per insakyma isz FBI poli
cijos vado. Jis ilgus metus va
dovavo Komunistams, nors jo 
vardas labai retai buvo iszkel- 
tas vieszumoj.

Jo pilnas vardas yra Jacob 
Abraram Stachel. Jis inlinko 
in musu kraszta 1911 metuose. 
Jis iszvažiavo isz Amerikos ir 
paskui sugryžo 1931 metuose. 
In kuri uosta jis inplauke FBI 
policija nepasako. Policija sa
ko kad jis yra ženotas ir turi 
viena vaika.

1939 metuose jis buvo pa
trauktas in teismą už palszyvns 
paspcrtus, bet jis su savo szei- 
mynele dingo, ir niekas nežino
jo kur jis apsigyveno.

Komunistai dabar sako kad 
czia yra politiszkas persekioji
mas.

Susikirto Anglija Su
Amerika

HAIFA. — Karas Szventoj e 
Žemeje iszkelia daug svarbes
niu klausimu negu tik Žydu ne
priklausoma tauta ar Arabu 
laisve. Czia Palestinoje, susi- 
Arabus, o Amerika R, j-m mmc 
kirto Anglija su Amerika. Ang
lija remia Arabus, o Amerika 
Žydus. Rusija nei vieno nere
mia, bet tik tupi ir tyli.

Amerika pasiskubino pripa- 
žinti nauja Žydu tauta, kuri da
bar tikisi pagelbos ir pinigu isz 
musu. Žydai teipgi dabar rei
kalauja kad Amerika panaikin
tu ta uždraudimą siunsti Žy
dams ginklus.

Anglija, isz savo puses, remia 
Arabus ir jiems pristato gink
lus, ir net palaiko Anapus Jor
dano armijas.

Anglai sako, kad jie mato 
kad nei Arabai nei Žydai tenai 
nelaimes, bet apsidaužys, pasi- 
pesz ir paskui Palestina pasida
lys. Anglai toliau sako, kad 
Amerika Žydus remia vien tik 
už tai kad politikieriams rinki
mai rupi ir jie gerinasi Žydams.

Anglija sako kad jos nusista
tymas remti Arabus priesz Žy
dus daug gero daro ir Amerikos 
reikalams Užsienyje. Musu ka- 
rininkiai suitnka su Anglija.

Nauja Žydu tauta ant tiek 
geras dalykas, kad benamiai 
Europos Žydai turės kur va
žiuoti. Bet ta tauta tokia silp
na, tas krasztas toks mažas, kad 
isz jo Amerika niekados nega
les tikėtis pagelbos.

O su Arabais taip kaip tik at
bulai. Septynios Arabu tautos 
dabar kariaujanczios priesz Žy
dus Palestinoje turi daugiau

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PALESTINOJE

Bet Karas Vis Siauczia, 
Vieni Kitus Intarineja

TE L A VI V. — Arabai su Žy
dais sutiko liautis kariavę ir 
paskelbti paliaubas, bet, nei 
vieni, nei kiti nepasisako kada 
jie tas paliaubas pradės ar kada 
nustos kariavę.

Dabar, beveik visuose Pales
tinos krasztucse Žydai intaria 
Arabus ir Arabai kaltina Žydus 
ir jokiu paliaubų nesimato. Ka
ras siauczia kaip ir siautė.

Matyti kad isz viso to susitai
kinimo nieko gero neiszeis. Žy
dai kaltina Arabus, o Arabai 
kaltina Žydus ir jie peszasi 
kaip ir peszesi.

Žydai sako kad jie negali nu
stoti kariavę, už tai kad Arabai 
vis kara veda. O Arabai ta pa
ti sako.

Lebanon kariuomenes rodos 
visai nepaiso ka Tautu Sanjun- 
ga sakoar kaip Amerika graži
na, nes jie žino kad nei viena 
nei kita nedrysiu per toli nueiti 
ar per daug prasiszokti priesz 
Arabus.

Žydai dabar norėtu paskelbti 
paliaubai kai jie turi savo tau
ta. Bet Arabai kaip tik priesz 
tokios tautos insteigima ka
riauna.

Musu politikieriai dabar jau 
praszo ir reikalauja kad Ameri
ka pasiunstu savo armija in Pa
lestina visas tas skerdynes su
stabdyti. Bet galima stacziai 
sakyti kad nieko panaszaus ne
bus, nes Amerikos valdžia nori 
vienus remti, bet bijosi kitus 
inžeisti.

Amerika czia visai už dyka 
insikiszo. Czia buvo Anglijos 
beda ir Anglijos klausimas, o 
Prezidentas Trumanai inklim- 
po ir visus mus inkiszo in kito

Lewisas Sutinka
Derintis Su Kom-
paniju Atstovais
Karas Vis Siauczia Palestinoje, 
Vieni Kitus Intarineja; Jack 
Stachel Komunistu Vadas Su- 
aresztuotas Per Amerikos Poli

cija; Spėja Kad Mainieriai 
Straikuos Ateinanti Menesi
CHICAGO, ILL. — Prezidentas Truma- 

nas paliko Washington, D. C., sakydamas kad 
jis važiuoja ant atostogų, vakaciju. Bet mes 
tuojaus sakeme kad jis važiuoja pradėti sa
vo vaju del ateinaneziu rinkimu. Kaip tik 
taip ir buvo.

Kai tik jis apsistojo Chicagoje, jis ta 
vakara jau pasakė prakalbas, aiszkindamas 
kaip galima iszrauti Komunizmą ir sustabdy-

JOHN LEWISAS
NUSILEIDO

WASHINGTON, D. C. — 
Lewisas, užpykęs ir norėdamas 
savo nepasitenkinimą parodyti, 
apleido mitinga, kur buvo susi
rinkę pasitarti apie algas, dar
bus ir kitus dalykus. Jis pa- 
reiszke kad jis nesiderins ir ne- 
pasisznekes su Southern Coal 
Producers Bendroves Atstovu. 
Tai buvo anuo menesio devy
niolikta diena.

Pirm-takunai; Nauji Ūkininkai

Szita jauna porele žihri in 
savo žeme, kuri už keliu metu 
jiedu tikisi bus gražus ūkis 
Warren Clifford su savo 
žmona Audrey nusipirko že
mes netoli nuo Pasco, Wash
ingtone. Valdžia rengiasi vi
sam szitam krasztui pristaty
ti vandenio isz upiu. Asztuo-

nios deszimts keturios szei- 
mynos czia nusipirko žemes 
ir laukia ne lietaus isz dan
gaus bet, vandenio isz upiu 
del savo busimuju ukiu. Czia 
randasi daugiau negu milijo
nas hektaru žemes, kuri iki 
sziol buvo visai niekam ne
verta.

kraszto vidaus klausima.

ti Komunistus Amerikoje. Jis sako kad 
Kongresas turi Amerikiecziams duoti dau
giau demokracijos, žmones mokinti ir žmo
nėms gyvenimą pagerinti.

Jis klausytojams pasakė ir net nusiskun
dė kad jis kelias bylas norėjo kelis sykius in
vest!, bet Kongresmenai jam rankas suri- 
szo. Jis sako kad tos bylos butu pakir
tosios Komunistus.

RUSIJA PERKA Sakydamas kad, jeigu mes norime Ko- 
KARISZKO TAVORO munizmui kelia pakirsti czia Amerikoje,

mes turime parūpinti daug nauju namu,PARYŽIUS. — Visokios ma- 
szinos, kurios yra karui ar ka- (Juotl pillia balsavilDO falSVe visiems, Hipio- 
riszkiems ginklams reikalingos . . .. . - - . ,v.
yra siunčiamos in Rusija ir in1 t!S VISU Sveikata 1! IDOkslu i! pUZlUFetl 
tuos krasztus kurie yra po Ru
sijos valdžia.

Amerika griežtai yra pasa
kius visiems krasztams kurie 
gauna pagelta ar paszelpa isz 
musu, kad jiems nevalia Rusi
jai duoti ar parduoti ginklus ar 
kariszkas maszinas. Bet tiems 
krasztams dabar labai rupi kuo 
daugiausia visokio tavoro isz- 
siunsti in Užsieni, ir už tai jie 
visi bizni daro su Rusija.

Anglija daugiausia visko pri
stato Rusijai. Pernai Anglija

kad visi butu pilnai, gerai ir tinkamai ap
mokami už savo darbus.

Jis sako kad tie kurie nori Komunistu 
Partija panaikinti, ar kokius instatymus in
vest! uždrausti Komunistams vieszai 
skelbti kad jie yra Komunistai, kad 
žmones visai nesupranta to klausimo.

Beveik isztisos jo prakalbos buvo
ir priesz Komunistus. / Apie asztuoniolika

pasi- 
tokie

apie

in Užsieni iszsiunte $213,000,- 
000 vertes tavoro. Visa czverti 
szito biznio gavo Rusijoj daug 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

tukstaneziu žmonių susirinko jo pasiklausyti.
Jis per tas savo pirmutines prakalbas

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Lewisas buvo patrauktas in 
teismą ir buvo isz jo pareika
lauta kad jis parodytu priežastį 
kodėl jis nenori derintis. Lewi- 
so nelaime kad jis vėl turėjo 
stoti priesz teisėja T. Alan 
Goldsborough. Teisėjas Golds- 
borough j au du sykiu nubaudė 
Lewisa ir abu sykiu Lewisas tu
rėjo prisipažinti kad jis klaido
je. Tie nubaudimai mainieriams 
labai brangiai kasztavo. Ir szi- 
ta syki tas teisejaa primine Le- 
wisui kad jam neapsimoka teis-
mui prieszintis.

Matyti, Lewisas jau pasimo
kino, nes szita syki jis visai ne- 
siprieszino ir neszokinejo, bet 
sutiko su teismo nusprendimu.

Teisėjas Goldsborougr gerai 
iszbare Lewisa, sakydamas kad 
Lewisas nori visas kompanijas 
ir j u bendrove suskaldyti, kad 
jis pats nori viską vesti ir tvar
kyti. Jis parode kaip Lewisas 
pats sau vienas atstovaudamas 
visus mainierius stoja in dery
bas ir už juos visus nutaria ar 
balsuoja, jis nenori kad kelios 
kompanijos susivienytu ir vie
na atstovą pasiunstu. Teisėjas 
toliau patarė kad, kaip Lewisas 
visus mainierius atstovauja, tai 
butu patartina kad ir kompani
jos viena žmogų paskirtu, kuris 
jas visas atstovautu. Jis pa
klausė Lewiso, kaip Lewisas 
drysta sakyti kad jis visus mai
nierius atstovauja, o tuo paežiu

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
tu pakeltos.

Pragyvenimas brangus, ir 
iszrodo kad 'bus brangesnis. Raudopuju TiKęjirrjas

Eina gandai kad valdžia pa
trauks daug darbininku kurie 
dabar stato automobilius, dirb
ti in eroplanu fabrikus.

Dabar visi mažiau kalba apie 
kara, o daugiau apie politika.

Kongresas nieko nesako ir 
nedrysta savo žodi isztarti. Vi
sas Kongresas laukia rinkimu.

Karininkai dabar reikalauja 
kad ju žmones butu paskirti ant 
Pramones ir Prekybos Komisi
jų. Jie sako kad karininkai 
daug geriau žino kas apsigink
lavimui yra reikalingiausia.

Sunku ka tikro pasakyti apie 
ėmimą jaunu vyruku iri vaiska, 
bet isz, visa tai kas dabar darosi 
Washing tone, mes spėjame kad 
su atėinancziu rudeniu, jau pra
dės imti in vaiska jaunus vyru
kus.

Republikonai vis laukia pa
žiūrėti kuris kandidatas bus in- 
takingiausias ir kuris daugiau
sia balsu, “votu” prisitrauks, 
pirm negu jie paskirs ji kaipo 
savo partijos kandidata in Pre
zidento rinkimus.

Kaip dabar dalykai stovi tai 
iszrodo kad Senatorius Taft ga
li būti Republikonu priimtas; 
jeigu ne jis tai Vandenbergas. 
Jeigu sziteimdviem nepasisek
tu, tai tada Dewey gal gautu. 
Bet ežia tik apėjimai. Kaip tik 
atbulai gali būti, ar gal visai 
kas kitas gali pasirodyti.

' ■ Musu Prezidentas Trumanas 
vėl neapsižiurejo, vėl nepasita
rė ir vėl inklimpo. Jis Kovo 
(Mar.) menesyje pasakė Kon
gresui kad Amerika sutinka pa
sitarti su Rusija. Musu Amba
sadorius ta pareiszkima prane- 
sze žodžiu ir rasztu Rusijai. 
Ambasadoriaus laiszkas nebu
vo' gerai apgalvotas nebuvo ap
svarstytas. Rusija tuojaus szi- 
ta neripsižiurejima ir prasiszo- 
kima pilnai ir piktai isznaudo- 
jo, pareikszdama kad Amerika 
nori vien tik su Rusija, pasiszne- 
keti ir pasitarti, Tada musu 
Prezidentas piktai užsigynė 
kad jis ko panaszaus norėjo ar 
prasze. Bet jau buvo per vėlu.

Amerika su kitais mums 
draugiszkaiš k'rrisztais ne tik 
nepasitarė, bet nei nepranesze 
kad jis ka panaszaus sakys ar 
raszys Rusijai. Net ir musu val
džios sztalbas nieko apie szitus 
makamolius nežinojo.

Dabar kitu krasztu žmones 
laiko mus už kokius mulkius ar 
durnius, kad mes vienaip kalba
me ir paskui užsiginame, kad 
musu vadai žengia pirmyn, ir 
paskui traukiasi atgal.

Visi reikalauja daugiau mo
kėti, didesniu algų. Mažesniu 
straiku bus daug, bet dideliu 
nematyti, jeigu Lewisas ir mai- 
nieriai susitaikins. Abelnai im
ant, darbininkai gaus apie de- 
szimtuka ant valandos daugiau.

Maistas gal daugiau nepa- 
brangs, bet drabužiai tai tikrai 
pabrangs ir jau dabar brangsta.

Trumanas ąiszkinasi' kad jis 
norėjo Henry Wallace ir Ame
rikos Komunistams už akiu už
bėgti ir parodyti kad ne vien 
tik Wallace gali su Komunis
tais Rusijoje susineszti, bet' kad 
tai galima padaryti per val
džios sztaba. Bet szitoks Tru- 
mano neapsižiūrėjimas Walla- 
cuį ir Komunistams Amerikoje 
tik pagelbėjo.

(Raszo Tėvas Gabrielius M. Je 
skėlėviezius, Pasijonistas Misi 

jonierius.)

Musu krasztas ima ginkluotis 
ir valdžia jau dabar ima pa
leisti daug pinigu. Reiszkia bus 
daug daugiau darbu, bet tuo 
paežiu sykiu bus ir daug dau
giau pinigu. O kai pinigu būva 
daug viskas dar labiau pa
brangsta. Tada ir prascziokelis 
tampa poneliu ir poniszkai gy
vena.

Žmones dabar ima savo susi- 
taupintus pinigus isz banku ir 
perkasi tuos dalykus kuriu jie 
seniai norėjo ir negale jo "gauti. 
O dabar kai galima gauti, jie 
nepaiso kiek reikia mokėti.

Kompanijos pranesza kad vis 
daugiau ir daugiau žmonių da
bar viską perka ant iszmokes- 
czio. Kas treczįąs liaujas auto
mobilius yra perkamas ant iss- 
mokesczio.

Naujas automobilius vis la
bai sunku pirktis. Taip pat il
su refrigeratoriais. Galima 
prastesniu rasti, bet jie taip pat 
brangus kaip ir geresni.

Kas septinta szeimyna Ame
rikoje pasirengus mokėti su
virsz, dvylika tukstaneziu dole
riu už naujus namus; viena isz 
dvieju szeimynu, kurios jieszko

Dabar santykiai tarp Ameri-j ar laukia naujo namo pasiren-
kos ir Rusijos pablogėjo, ne pa
gerėjo.

Dabar Kongresmenai ir Se
natoriai daugiau ir akyliau 
klauso karininku, dabar kari
ninkai ima tvarka vesti Wasli
ingtone, dabar Amerikos dip- 
liomatai ir atstovai užleidžia 
pirmas vjetas karininkams. O 
karininkai perą taikos bet karo 
žmones. Kaip tik už tai jie yra 
ir karininkai.

gus mokėti suvirsz 
tukstaneziu doleriu, 
kad namai ir randos 
myn, bet augsztyn, br.

septynių
Iszrodo, 

neeis že-
angyn.

Kai automobiliu darbininkai 
pareikalavo ir gavo daugiau 
mokėti, tu kompanijų atstovai 
daug nieko nesake, bet jau da
bar matyti, kad automobiliai 
bus brangesni. Automobiliai 
pabrangs szia vasara ar anksti 
rudenyje.

(Tasa)

KOMUNISTU PRAGARAS

De Mars miestelyje, Iowa 
valstijoje, milijonierius Her- 
map Schultz paskelbė kad jis 
nori atiduoti ar iszdalinti be
veik yisa savo turtą. Vagys ta 
vakara jam padėjo, pavogdami 
nuo jo $124,341.

Plienas vėl eina brangyn. O 
kai plienas pabrangsta, tai be
veik viskas pabrangsta, nes 
plienas beveik viskam reikalin
gas. Be geležies ir plieno mažai 
kas sziandien yra gaminama.

Komunizmas turi savotiszka > 
dangų ir pragaru. Tas dangus ’ 
ir tas pragaras randasi ežia pat i 
ant žemes. Po mirties, anapus 
slenksczio nėra nei dangaus nei 
pragaro, nieko tenai nėra, nes 
žmogus neturi sielos, dvasios, o 
tik kuna, ir kaip szunytis pa
stimpa ar nudvesia. O tas ant 
žemes dangus, tai yra gyventi 
po Komunistu partijos valdžia, 
kur kiekvienas yra laisvas, 
linksmas ir kitam lygus, kur 
nėra bado ar bedarbes, kur visi 
linksmi nes visko turi.

Komunistiszkas pragaras tai 
Sibiras, kur jau dabar apie dvi- 
deszimts milijonu badauja ver
gijoje. Victor Kravchenko, 
buvęs Sovietu Pramones parei
gūnas, raszo: “1938 metuose, 
Koncentracijos ir vergijos sto
vyklose buvo daugiau negu 
penkiolika milijonu belaisviu 
darbininku. Tarp 1940 ir 1946 
metu szis skaiezius pakilo iki 
daugiau negu dvideszimts mili
jonu. Czia neskaitoma vaiku. ’ ’ 
(Isz jo knygos pusi. 302) Turis
tai, keleiviai kurie važinėja pa
matyti tolimesnius krasztus 
niekados nėra vežami in tas 
vietas.

Abi szios vietos, dangus ir 
atkirstos ta Geležine Uždanga 
ar Siena, del dvieju geru prie- 
žaseziu: kad kiti isz to dangaus 
neiszsigastu ar isz to pragaro 
nepasipiktintu, ir kad tie kurie 
randasi tame danguje ar praga
re nepaspruktu, nepabėgtu.

Komunizmo Popiežius yra 
Stalinas, kurio Leninas bijojo 
ir norėjo paszalinti. Szitai ka 
mes skaitome Lenino Testamen 
te, Sausio (Jan.) ketvirta diena 
1923 metuose: “Stalinas yra 
linkės suimti visa galia, valdžia 
in savo rankas ir asz neesu tik
ras, kad jis visados moka kaip 
ta jiega, ta galia panaudoti. 
STALINAS YRA ŽIAURUS 
YRA ŽIAURUS IR TAMPA 
IR TAMPA NEPAKENCZIA- 
MAS. Todėl, asz siutinu drau
gams rasti būda STALINA PA
SZALINTI, ir kita paskirti. 
(Stalinas, E. Lyons, Puslapis 
144). Vienok Lenino mirtis su
trukdė szio nusistatymą insyk- 
dinima.

Priesz keletą metu, Ponia As
tor paklausė Stalino: “Kaip il
gai tu tesi žmonių žudymą?’’ 
Stalinas taip greitai užklaustas 
per greitai atsake ir prasitarė: 
“Tol, kol tai 'bus reikalinga.’’ 
(Komunizmo Atsakymai Ko
munistui, Sheen, puslapis 28). 
Szitam darbininku geradariui, 
isznaudotojui Stalinui pagelbs
ti Raudonasis Gesztapas, kuris 
savo varda jau keliolika sykiu 
pakeitė. Pirmiausiai jis vadi
nosi Czeka, G.P.U., N.K.V., o 
dabar M. V. D. Tas Gesztapas 
toks baisus ir tai]b paežiu Kuš
kiu neapkeneziamas kad jis tu
ri savo varda vis mainyti, bet 
pasilieka tas pats. Ar tu varna 
prausi ar neprausi, ji vis juoda.

pareiszke: “Neapykanta yra 
;ai, ko mes norime. Mes turime 
iszmokti neapkęsti, ir tik tada 
mes nugalėsime pasauli. ”(Kon- 
gr. Rekord., tomas 77, puslapiai 
1539-1540).

Juo daugiau kuris neapken- 
czia, tuo geresnis jis yra komu
nistas. Neappykanta yra viena 
isz galingiausiu aistru žmogu
je. Jis apakina žmogų taip 
kad ji verezia ji daryti tai, ko 
jis niekados nedarytu, būdamas 
ramus. Neapykanta galima už- 
muszti savo broli. Kada neap
kenti, tu negali tinkamai ir pro
tingai galvoti. Komunistai szi- 
tuo atžvilgiu daug dirba ir dar
buojasi ir mėgina neapkesti, bet 
kokia neapykanta. Kiekvienas 
tikras komunistas turi neapy
kanta savo szirdyje. Neapy
kanta tikėjimo, neturto, skur
do, vargo, kilmes, lomo ir rases 
neapykanta.. .visos szitos ne
apykantos yra panaudojamos 
pasauliui nugalėti.

Komunistais Mejinsky taip 
apgaule. Pats Leninas sztai ka 
pareiszke, 1920 metais apie tik
rus komunistines daibuoties 

i pagrindus:“Mes turime panau- 
i cloti, “bet kokia klasta, vylius, 

gudrumus, gudru prieszinsta- 
1 tymine sanvoka, slaptumą ir 

tiesos paslepima. ”
Komunstais Mejinsky taip 

pat pareiszke: “Kol yra neisz- 
maneliu, kurie rimtai priima 
musu parasza, mes viską paža
dėsime, jeigu už ta gausime ko 
nors svarbaus.”

Vienas Amerikos laikrasztis 
gavo laiszka, paraszyta vieno 
juoduko (negero), sziais metais 
Sausio (Jan.) menesyje. Jis 
negelejo suprasti, kodėl komu
nistai jam suniokojo doleri už 
dalyvavima ju parodoje ir po to 
su juomi daugiau nekalbėjo ir 
nieko bendro neturėjo. (New 
York News). Kada Komunis
tai yra smarkiai pasmerkti ar 
intarinejami, jie suranda viena 
visuomenei žinoma asmenį, ku
ris pareiszkia pasauliui, kad 
komunistai buvo nesuprasti,

kad jie pasikeitė ir kad jie da
bar ne taip daro kaip pirmiau 
darė.

Komunizmas nėra kapitaliz
mo prieszas. Tuo tarpu, kai ko
munizmas ragina darbininkus 
viską nukentėti del partijos, ko
munistu partija auga galybe ir 
turtu. Rusijoje yra apie 6,000,- 
000 komunistu, ir szis skaiezius 
valdo apie 300,000,000 žmonių. 
Kapitalizme visas turtas yra 
sutelktas in keleto asmenų ran
kas. Komunizme yra tik vie
nas szeimininkas. . .Komunistu 
Partija.

Jeigu tu atsisakai dirbti, tu 
prarandi teise valgyti. Rusijo
je nėra labdarybės ar meiles. 
Komunizmas yra pasiutęs kapi
talizmas.

—BUS DAUGIAU—

BAŽNYCZIOS IR 
TAUTOS PRIESZAIS

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

akis nukreipė prie Jėzaus prie 
Kryžiaus prikalto, ir aukojo 
Jam savo ilgu metu kanezias; 
ju moterys ir vaikucziai dėkojo 
Szvencziausiajai Motinėlei už 
grąžinimą teveliu, o silpno bu
do prasidaveliai muszesi smar
kiai in krutinės, maldaudam 
atleidimo iszdavystes prasikal
timo. Per pamokslą klebonas 
tarė:

— Nukryžiuotojo Kristaus 
vardu, laiminu sziandien • jus, 
kurie nepasidavete prieszu 
smurtui. Jusu kentėjimai jusu 
krauju inraszyti Kristaus Baž- 
nyczios kankiniu sanraszuose, 
jusu pasiszventimai del Lietu
vybės labo pažymėti Lietuviu 
tautos didvyrui knygoje. Pa
tirti smūgiai paruosze jums 
garbes vainiką danguje ir tė
vynainiu varda Lietuviu
liu tarpe. Jusu darbus mines 
ainiu ainai per ilgus amžius ir 
skatins juos branginti Bažny
czia, už kuria jus, ju tėvai, 
krauja liejote, kalėjimuose pu- 
vote, kazoku nagaiku ringes pa
tyrėto. ’ ’

Kunigui bekalbant pamoks
lą, visi griaudžiai verke. Kur 
neverksi, kad tikra tiesa skel
bė. Po pamokslo pradėta giedo
ti: “Szventas Dieve, Szventas 
Galingasis Szventas Amžinasis 
pasigailėk musu! Savo Szven- 
taja Bažnyczia iszlaikyti teikis 
meldžiam Tavęs Vieszpatie! O 
Jėzau, Jėzau, pasigailėk mu
su!”

Visi Budrikiecziai gryžo isz- 
skiriant Margeli. Visos mote
rys džiaugėsi, susilaukusios sa-

bro-

Darbininku algos jau ir taip 
augsztos, dideles, ir vis didėja. 
Beveik visos unįjos jau trecziu 
sykiu reikalauja kad algos bu-

Beveik visi spėja kad mainie- 
riai straikuos ateinanti menesi. 
Da galima tu straiku iszvengti, 
bet mažai matyti vilties.

NEAPYKANTA IR KLASTA
Aiszkiausias k o m u n i z m o 

ženklas yra neapykanta. Vie- 
szo auklėjimo Komisaras, Lu
nacharsky, Maskvoje yieszai

— Žmonys daro ka gali, bet 
Dievas daro kas Jam patinka.

— Karve yra juoda, o bet 
jos pienas yra baltas. — No- 
rints iszrodai kaip kvailys, bet 
tavo žodžiai yra iszmintingi.

— Niekados nekalbekie apie 
praeiti, geriau galvokie kas bus 
rytoj.

vo vyru, vien Margeliene lindė
jo savo Kazio netekusi. Jis ka- • 
targos žiaurumu neiszlaike ir ; 
ten mirė. Sztai, giedojimui pa
sibaigus, nuo aukuro atsisukęs 
kunigas pranesze visiems maž
daug sekaneziai:

— Mieli parapijiecziai; Kas 
jusu nebuvo pažines Kazio 
Margelio. Visi ji pažinojote ir 
visi ji geibete. Protingas ir do
ras tai buvo vyras. Jam dau
giausia prisiėjo nukentėti nuo 
persekiojimo, jis smarkiausia 
ir-gi tapo nubaustas. Taigi 
liūdna praneszu jums žinia: 
Kazys Margelis jau mires toli
mame Sibire. Jis kovoje už 
Kristaus Bažnyczia paguldo sa
vo galva tarp svetimųjų. Sugie
dokime dabar už jo duszia 
‘1 Vieszpaties Aniuolas. ’ ’ Ku
nigas ilgiau kalbėti nepajiege, 
nes aszaros suspaudė jam gerk
le o jei ir kalbėtu tai jo nieks 
neiszgirstu, nes kilo neiszpasa- 
kytas žmonių vaitojimas. Mar
gelio visi gailėjosi, nes gerai ži
nojo, kad jo pastangomis ir ra
ginimu visi Ežeriecziai atrėmė 
klastinga ir žiauru popo puoli
mą sziame kampelyje.

Pamaldoms pasibaigus, visi 
iszejo isz 'bažnyczios, bet da ne 
greitai iszsiskirste, nes Budri- 
kieczius vyrus apspito žmones 
teiriaudamiesi ju apie iszvarg- 
tus vargelius, sveikindami juos 
už ju drąsą.

* *
Margelieues vyriausias vai

kas, Adomas, jau buvo paaugės 
ir pradėjo uždarbiauti. Adomu- 
kas užėmė tėvo vieta ir iszlai- 
kydavoi visa szeima. Vaikutis, 
kuri “stražnikas” verte Mar
gelius cerkvėje apkriksztyti ta
po apkriksztytas tik tuomet, 
kada kunigai gryžo isz kalėji
mo, ir gavo tėvo varda Kazys.

Lietuvai atgavus Nepriklau
somybe, isz Budrikiu kaimo pa
sidavė savanoriais 50 jaunu vy
ru ir sudarė atskira kuopa, ku
riai vadovavo Kazys Margelis. 
Karui pasibaigus, visi spgryžo 
pas savuosius in Budrikius, 
vienas tik Kazys Margelis isz- 
vyko iii Amerika, kur gavės ge
rai apmokama dauba, szelpia 
savo motuszele dažnai siunsda- 
mas reikalingu jos pragyveni
mui pinigu.

III.
Daug pasaulyje buvo kilę ir 

praūžė audru, kurios stengėsi 
griuvėsiais paversti Kristaus 
Bažnyczios kambariu. Nemažai 
atsirado galiūnu, kurie buvo 
pasiryžę Lietuviu Tauta pa
smaugti savo asztriais ir kie
tais nagais. Nutilo ir niekais 
virto tos audros, negarbingai 
žuvo ir-gi tie galiūnai. Tironu

atmintis iszbluko, žudytoju 
vardai isznyko, despotai ąsza- 
ru jurose paskendo. O Kristaus 
Bažnyczia klesteja, ir Lietuva 
gyvuoja!

Doros, szventumo ir nekalty
bes Kristaus skydas yra tvir
tesnis už klastos, žiaurumo ir 
neapykantos klaidatikiu ir be
dieviu smūgius. Pragaro vartai 
nepergales Kristaus Bažny- 
czios.

Tikėjimu, meile ir viltimi ap- 
siszarvavusi Lietuva atlaike 
žiaurius prieszu puolimus. Kan
trybes skydas apsaugojo ja nuo 
geležines barbaru kumszties 
smugiu. Tais paežiais szarvais 
ir tuo paežiu skydūmės szian
dien ir-giprivalome apsiszarvo- 
je užsidengti kovodami su Baž
nyczios ir Tautos prieszais.

Kur-gi tie nudienu musu 
prieszai?

Tiesa, nėr jau kraugeringo 
Bismarko, žuvęs ir-gi Murav
jovas korikas, bet da gyvuoja 
ano “stražniko” parsidavėliu 
anūkai, kurie mus apnyko kiek
vienoje vietoje kurie mus vilio
ja ir verezia tėvu, Margeliu isz- 
kovota Lietuvybe, tikėjimą ir 
dora paminti. SkaucĮu darosi 
prisiminus Rusu despotu tero
rizavimą žmonių už ju tikėjimą 
ir tautybe.

Tik iszgama garbingai žuvu
siu tėvu nepaiso tik kietaszir- 
dis in ju kanežias ranka numoti 
drysta, tik paktadarys didvyriu 
pavyzdžiu neseka. Jei niekais 
virto galiūnu pastangos nuvers
ti Kryžių, jei neapykantos ir 
kerszto sėja sukėlusi audras 
milžinus prarijo, tai nėr dvejo
nes, kad ir nudienu nyksztuku 
nedorus siekiai pražus prie Pet
ro uolos.

Mes, Lietuviai katalikai did- 
vyriu-kankiniu ainiai, kovoje 
už Bažnyczia ir Tėvynė tikėji
mo, meiles ir vilties szarvais ap 
siszarvave, kantrybes skydą 
iszkele, žcngkime pirmyn! O jei 
ir mirt prisieitu atminkime, 
kad musu boeziai pirm to jau 
mirė ir isz kapu Garbinga Kry
žių rodo! — Draugas.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 

DOVANA!

Laibos Kojos

Harry Conover, kuris turė
tu žinoti apie moteriszkas ko
jas, nes jis samduo gražuoles 
savo kojas žurnaluose ir pa 
garsinimuose, sako kad szi- 
tos szeszios merginos turi 
gražiausias ir laibiausias ko
jas, kad sztai, ežia mes mato-

me visa tuziną gražiausi 
kojų. Jeigu kam rupetu ži
noti szitu laibakoju gražuo
liu vardus tai, isz kaires in 
deszine, sėdi ar tupi: Madeli
ne Patterson, Laurie Collier, 
Ronnie Gately, Tam Stevens,

Gini Owen ir Desires Vieaux.
Mes nors stengemies ir no

rėjome sužinoti ju antraszus 
ir j u telefono numerius, bet 
nepasiseke ir už tai negalime 
savo skaitytojams tai patar
nauti.

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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Bažnyczios Ir Tautos

“czinovnikas,” Kataliku kuni
gas mano szeima užjautė, szelpe 
o popas matote ka padare. Juk 
jus ežia gimė, ežia augę, Kata
likais buvo jusu tėveliai ir bo- 
cziai, o jus dabar del tuszczios 
baimes metėt Szventaji Tikėji
mą, susidėjote su atėjūnais, val
katomis ir skriaudikais. Popas 
mus nori padaryti įsegamomis 
sau panasziais, jis nori ir-gi isz- 
naikinti Lietuviu kalba. Ar ver
ta, ar dera doram žmogui del 
menko skatiko iszsižadeti savo 
tikėjimo, kalbos, tautybes? Pa
tys pasvarstykite, juk Judas 
del keliu skatiku iszdave Kris
tų o ar jis laimingas buvo? Pa
sikorė. Lygu gala gaus ir visi, 
kurie lengvai iszsižada tikėji
mo ir tautybes. Asz ne kunigu 
laikaus, bet Kristaus Bažny
czios, o maso patirtus smagius 
ne žmones atlygins, bet Dievas. 
Ir mirdamas isz bado jausiuos 
laimingesnis, negu jus, kurie 
sziandiena susidėjo su popu ir 
jo pakalikais visoko turite 
a paežiai! ”

Visi, kurie klausėsi Margelio 
žodžiu, jam karsztai pritarė. 
Gi “stražnikas,” matydamas, 
jog gražumu Margeli negalima 
palenkti, pareikalavo atiduoti 
karve padengimui užsiliku- 
sios nemokėtos bausmes.

— Imkit patys ir veskit. 
Lai Dievas mato, kad prievarta 
mane plesziate, atsake Marge
lis.

“Stražnikas” su savo sėb
rais iszejo laukan, atidarė var
tus, iszvede karve isz tvartelio. 
Tuotarpu stuboje pasiliko Mar
gelei su savo kaimynais. Neisz- 
pasakytas nusiminimas suspau
dė visu szirdis, visi tylėjo. Mar
geliene, iszvydiisi pro Įauga, 
kad vaikucziu vienintele viltis 
dingsta, pradėjo garsiai raudo
ti. Margeliui szirdis neiszpasa- 
kytai sugėlė, kada moteris su- 
raudojo. Ilgai negalvojus iszbe- 
go isz stubos, stūmė in szali ve
danti karve “stražnika,” mėgi
no ir-gi iszvaikyti jo sėbrus. 
Bet kur tau. Keli vyrai Margeli 
apnyko, gi vienas smoge jam 
pagaliau galvon ir Margelis, 
kraujais apsipylęs, krito ant 
žemes. Esantieji stuboje Budri- 
kiszkai vyrai pamate szi baisu 
nuožmumą, isžbego isz stubos 
gelbėti savo kaimyną. Viename 
akimirksnyje.11 stražnika ’ ’ su 
pasidaveliais apkūlė ir surisze 
inmete tvarteliu. Vienas tik isz 
“stražniko” szaikos pabėgo. Ir 
tuom tai visi labai susirūpino. 
Nubėgs nelabasis in Ežerus 'pas 
popa, pranesz popui apie visa 
invyki, o tasai parsikvies pa- 
gelbai žandarus. O tuomet, kas 
bus ?

— Ką dabar veiksime? Už
klausė tūlas vyras.

— Nepasiduosime! Suszuko 
desetkas balsu. Ir visu Budri- 
kiszkiu tarpe kilo pasiryžimas 
kovoti ligi paskutiniuju, kad 
nusikraezius popo priespaudos 
ir “stražniko” žiaurumo.

Tūlam laikui pasilakus jau 
Margeliu kieme nei vieno sveti
mo žmogaus nebuvo. ' Visi isz- 
vaiksztinejo po savo stubas. 
Budrikius apgaubė nerimasties 
dvasia. Visi ko tai nepaprasto 
lauke.

Isz tikrųjų, ilgai laukti ne- 
prisejo. Vakarop, sambreszkiui

(Tasa)

“Stražnikas” tuo tarpu be- 
gailestingai spire sumokėti 
bausme. Neatsižvelgiant in 
drėgna ir szalta rudens orą, at
ėmė Margeliu visus sziltus ru
blis, patalines, palikdamas vai
kus vicnmarszkinius. Stu'boj 
pasiliko plikos lovos, o szaltis 
Lapkriczio menesyje ne vien 
vaikus, bet ir tėvus pradėjo 
gnybti. Neatsižvelgiant in ne
paprastai dideli varga Marge
liai nusistatė viską nukentėti, 
bet kūdikio cerkveje ne kriksz- 
tyti. “Stražnikas” vėl pradėjo 
geruoju in tikinėti:' “Nuneszkit 
savo kūdiki cerkven. Pamatysi
te, jog už tai jus ne vien apdo
vanos, bet ir visas lig sziol pa
imtas isz; jusu bausmes gra
žins.” Margelis vienok kumsz- 
tis drueziai suspaudęs trenkė in 
stata ir tarė: “Greicziau jus 
mane negyva matysite, nekaip 
cerkven savo kūdiki neszaiiti.”

Pagaliau pabaudos priaugo 
už dvi sanvaites 14 rubliu, o su
mokėti nebuvo isz ko.

iSztai ir “stražnikas” atėjo 
su keliais parsidavėliais vyrais 
kurie pasidavė popui ir jam 
tarnavo. Inejes stubon “straž
nikas” pareikalavo sumokėti 
14 rubliu. Margelis ruseziai in. 
ji pažvelgė tarė:

— Juk pats Tamsta žinai, 
kad pinigu nebeturiu. Kiek tu
rėjau visus jums atidaviau.

— Man tas nerupi. Pabau
da turi but sumokėta, atsake 
11 stražnikas. ’ ’

— Imk pats, jei gali, bet 
asz daugiau nemokėsiu, nes ne 
turiu, tarė Margelis.

— Da taip blogai nėra kaip 
kad Tamsta sakai, juokauda
mas atsake ‘ ‘ stražnikas. ’ ’ Juk 
da tvarte yra karve. Jei nesu
mokėsi pinigais tai turiu insa- 
kyma paimti karve.

— Imk jei szirdis tau lei
džia. Atimsite karve, vaikai ne
turės ko valgyti. Bet tas niekis. 
Vely mirti, negu nevidonams 
pasiduoti.

'“Stražniko” sėbrai tuotarpu 
pradėjo Margeliene kalbinti:

— Nežudykite saves ir szei- 
mynos. Nebūkite kvaili. Toks 
iszejo “ukazas,” tai ji pildyki
te. O kai inpykinsite valdžia, 
tai ji jums viską atims ir isz 
ukes iszvarys.

— Lai atima ir szias dvi de- 
szimtines, vis vien jau prie uba
go gurbos privarė, atsake Mar
geliene. Sziaip ar taip, arsziau 
jau nebus, kaip kad yra dabar.

— Ar ne vis vien, kas jusu 
kūdiki pakriksztys: Lietuvis 
kunigas, ar popas? Juk popas 
ir-gi dvasiszka y pala, jis ir-gi 
Dievui tarnauja, gero mokina, 
intikinejo pasidaveliai.

Sziuos žodžius pagirdo' ir-gi 
Margelis, prisiartinęs prie vy
ru, tarė garsiai kad ir kiti gan 
skaitlingai susirinkusieji Bud
rikio kaimo žmones iszgirstu.
■ ’•—- O, vyrueziai, vyrueziai! 
Kur jusu smegenys? Ar jus jau 
ir Dieva pamirszote ir sarmatos 
netekote taip begediszkai ir ne
protingai kalbėti? Jau jus ne- 
isziskiriate Kataliku kunigo nuo 
Rusu popo. Kunigas yra nuo 
Dievo siustas tam, kad mus mo
kyti,. prie gero lenkti kriksztyti 
ir laidoti, gi popas yra caro 

padėjus tirszteti, netoli miszko 
kelyj, kurs veda in Ežerus pa
sirodė keli raiteliai ir du veži
mai. Visas Budrikiu kaimas 
žaibo 'greitumu sužinojo, kad 
kareiviai ateina bausti maiszti- 
ninkus. Kaime kilo neiszpasa- 
kytas sumiszimas, kliksmai,

gyvo sutvėrimo. Tuotarpu ka
reiviai, pasiekė kaimo gala, ir 
patemyje nepaprasta tyla kari
ninkui paliepus sustojo atsar-
goję. Karininkas prisiartino 
prie popo kuris kartu su karei
viais vyko iii Budrikius suteik
ti szio kaimo gy ventojams kru-

verksmai, dejavimai bėgioji
mas. Vienok viskas greitai nu
rimo, nutilo. Stubu durys tapo 
uždarytos, langai isz vidaus 
lentomis užstatyti, veik visose 
grineziose užkurta krosnis, isz 
kaminu kilo durnai, ulyczioj no-

vina krikszta pravoslavijos, ta
rė:

— Ka Tamsta manote? Ko
de! kaime taip ramu?

— Nieko ypatingo, atsake f 
popas. Mužikai užsidarė savo 
bakūžėse manydami, kad mes 
ju isz stubu iieiszkrapsztysime. : 
paliepkite kareiviams laužti 
duris, greitai pasiduos.

Karininkas, klausydamas po
po patarimo, paliepė karei
viams su syk užatakuoti visas 
stubas. Kareiviai 15 vyru skai- 
cziuje puolė namus. Pasigirdo 
neszvarus Rusiszki keiksmai 
duru daužymai, skambesys su 
gurytu bangu stiklu. Bet apsi
rikta. Budrikiccziai pasirodė 
nesą bauksztus, pasipriesziiio 
stipriai. Besiveržiaiitiejo pro 
langus kareiviai tapo pasz- 
laksztyti verdaneziu vandeniu, 
gi insibrovusieji in priemenes 
isz tamsiu pakampiu liko pa- : 
sveikinti spragilais. Puolimas 
nepavyko. Vienon tik stubon 
pasiseko insiveržti. Rado viena 
pasenusi žmogeli. Kareiviai ge
rokai ji apdaužė, suriszo varg- 
sza ir inmete vežiman. Isz sene
lio sužinota, jog moterų ir vai
ku kaime nėra, jos kokiu tai pa
slaptingu budu kur tai dingo. 
In stubas insiveržti nebuvo ga
limybes, tai kitos iszeities ne- 
bliko, kai tik palikus sargybas 
kaime gryžti in Ežerus ir laukti 
isz apskriezio pagelbos. Taip ir 
padaryta: popas, karininkas ir 
keli žandarai susėdo in vežimus 
ir pasuko arklius in mieseziuka 
o keli raiti kareiviai pasiliko 
sargyboje.

Bet sztai ir pusvalandžiui 
nepraslinkus Budrikiuose kilo 
gaisras.’ Tai Margeliu tvartas 
doge. Sargybiniai kareiviai bi
jodami artintis prie kaimo ne
gelbėjo, gi ugnis spareziai au
go. Užsidaro stitbose žmones bi
jodami, kad gaisras neapimtu 
viso kaimo, pradėjo bėgti kilu
sios ugnies gesinti. Prisiminė 
kad tvartelyje buvo surisztas 
“stražnika” su savo sėbrais. 
Keli drąsuoliai szoko tvartelio 
vidun, jau liepsna apimtan, ir 
už valandėlės kiekvienas juju 
vilko su savim suraisziotas 
žmogystas. Taip tai tapo iszgel- 
betas nuo mirties Budrikiu kai
mo budelis. Margeliu karvyte 
da pirm to pati isžbego isz tvar
to.

Tuo tarpu lyg perkūnas tren
kė in minia. Staiga isz visu pu
siu pasijuto esanti apsupta ka
reiviais ir žandarais. Mat, kely
je in Ežerus, pamate gaisra žan
darai karininkas ir popas pa
skubėjo gryžti atgal, o czia at
vykę pasiskubino patylomis ap- 
suti susirinkusius vyrus. Prie- 
szakyj iszejes popas suszuko: 
“Negodiaji, podajties” (latrai 
pasiduoki!). Budrikiecziams 
kitokio iszejimo nebuvo kaip 
tik pasiduoti in nevidonu na
gus. Keli kareiviai paliuosavo 
gulinezius ant žemes “stražni
ka” ir jo sėbrus, gi kaimo vy
rus žandarai suvarė in dideli 
kluoną.. Pradėta kratyti stubas, 
bet nieko nesurasta, nesurasta 
ir-gi moterų ir vaiku.

— Kur moterys su vaikais? 
Reke popas. Vienok tardomi 
vyrai nei žodžio in tai neatsa
ke.

— Turime laiko, palūkėsi
me, o viszteles su viszcziukais

BALTRUVIENE

Po Dekoreiczion diena, 
Mažai kur buvau,

Žinelių mažai surinkau, 
Nes mažai kur ka girdėjau, 
Tai ir mažai czion indejau.

Taigi, netikėtai užprasze mane 
gandras,

In Filadelfija in kuinus, 
Kur viena bobele,

Kuri turi maža stubelo.
Sztai ir jos vyrelis parvažiavo, 

Kaip nuo jos žinia gavo, 
O kaip apie tai dažinojo, 
Vela in svietą iszdumejo

Bet asz vela in tonais važiuosiu, 
Apie viską dažinosiu.

* * *
Vai tu Džerse naszlelo,

Visi ne sena bobele, 
Norints tu rėdėsi kaip mergele, 

Betiszrodai kaip monke.
Babini plaukus, 

Pauderinoji savo feisa,
Bet tas nieko nepagelbes, 

Nes publika da daugiau tave 
isz j nokinės.

Juk jau viena vyreli 
nuganubinai,

Už gyvasties ramybes 
nedavai, 

Dabar visiszkai darai monke 
isz saves,

Ar tai pripuola del tavęs?
* * *

Tiliponas skambėjo
Ir tokia žinia atėjo, 

Baltruvienele, atvažiuok iii
Mein v i lie, 

Nes mergeles czionais nedorai 
apsiėjo,

Po rodhauzes važinėjo,
Ir lenais negerai dare, 

Ir juoku daug ten padare, 
Geriau szirdeles paliaukite,

Nes bus gieda jums.
* * *

Vienoje vietoje buvo 
vestuve, 

Ant kurios daug žmonių 
pribuvo,

Vestuve be guzutes,
Tai nėra jokios ramybes,

Sztai, kulokai tuojaus pasikėlė, 
Kožnas koki tai daigia nutvėrė,

Galvos pyszkejo, 
Ir viskas dundėjo, 

Neiszsistovejo su alum 
užbonai,

Vienas tarė: 
Duok tam velniui smagiai,

O bėgsime namo, 
Policistai jiem parvesiu,

In lakupa nuvesiu, 
Kaip pasakė,

Taip ir padare, 
Musztukus pas vaita nuvarė. 

gryž, tarė pasitycziodamas po
pas. Kareiviai pradėjo jiesziko- 
ti pėdu. Galop susekė pėdas ir 
viskas paaiszkejo. Moterys su 
vaikais pabėgo iii miszka. Tuo
jau nusiusta raitus kareivius 
saugoti per nakti miszka kad 
moterys isz ten nepabėgtu kad 
rytojaus diena padarius “me
džiokle.” Popas dabar begalo 
džiūgavo, nes buvo tikras, jog 
aukos jau tikrai jam nepa
spruks iss nagu.

Bergždžia popo buvo viltis, 
nes moterų jau miszke nei vie
nos nebuvo. Kuomet Budrikie- 
cziai pamate buri kareiviu be
siartinanti kaiman, moterys, 
aprengusios paskuboms savo 
vaikuczius, iszbcgo su jais in 
sodnelius, paskui dasigavo jau 
ju gi tolesniai kloniais per lau
kus ligi pat miszko bego. Tame 
bėgime rudens miglos ir vakaro 
sambreszkis savo neperrengia- 
ma skara, apdengė, paslėpė jas 
nuo akiu besiartinaneziu karei
viu ir popo. Miszkan dasigavu-' 
sios, valandėlė atilsėjusios, lei
dosi vien joms žinomais takais 
ir takeliais prie Nemuno, o su- 
radusios pora valcziu persikėlė 
su vaikais kiton pusėn Nemuno. 
O ten tai jau joms nebuvo bai
mes, nes pažystamieji kaimynai 
ir gimines priėmė jas in savo 
pastoges ir paslėpė nuo žiauru 
p o p o p e r s e k i o j i m u.

Ilgai popas su kareiviais kra
to miszka, dvi dienas skambėjo 
kareiviu szukavimai, szunu lo
jimai, bet tuszczias darbas nie
ko nesurado. Moterys lig žeme 
prarijo. Kamantinejami ir žiau
riai kankinami vyrai paslapties 
neiszdave. Popas vienok vis da 
vilties nenustojo susilaukti 
gryžitancziu Budriku kaimo iho- 
teru ir vaiku. Lauke menesi, an
tra, o ju kaip nėr, taip nėr!

Prasidėjo Budrikiszkiu teis
mas. Pavasario vėjelis gaivina 
gamta, saulute sziltais ir skais- 
cziais spindulėliais visus sutvė
rimus džiugina žmones laukuo
se triūsa, gi Budrikiu vyrai su
varginti, nukamuoti badu ma
rinami, nagaikomis pliekiami 
pūdomi Trakiu kalėjime laukia 
teisini dienos. Sztai ir atėjo to 
ji dienele. Ne vienas Budrikisz
kiu tiekjosi, jog teisme bus pro
gos pasiteisinti, isz aiszkinti vi-

Namas Medžio Virszuneje

Melkon Arslanian; isz 
West Orange, N. J., pasibu- 
davojo sau narna medžio vir
szuneje, už tai, kad jis norėjo 
pasitraukti nuo žmonių ir 
pats sau vienas gyventi. Tai 
buvo szesziolika metu atgal, 
ir jis czia gyveno per visus 
tuos metus. Jo tas namas yra 
apie szimta pėdu nuo žemes. 

sas savo skriaudas ir tuo budri 
pasiliuosuoti nuo kankinimu ir 
Ežeru popo ir “stražniko” per
sekiojimu. Tuotarpu skaudžiai
apsiriko, kurie taip mane. Teis
mo nariais buvo tie patys Rusai 
popu vaikai, isznaudotoju ir 
skriaudėju ir “aJbrusiteliu” už-
tarejai. Nei iszsižiot neleido no
rintiems pasiteisinti. Ir sztai 
paskelbtas sprendimas: Kazys 
Margelis už kurstymą Budrikiu 
kaimo gyventoju priesz valdžia 
nubaustas deszimts metu katar- 
gos darbu, gi visi kiti po 5 me
tus paprasto kalėjimo Rusi jis 
gilumoje. Iszklausius sprendi
mą, visi begalo nusiminė, bet 
nei vienas nesigaileji.

Isznaikines ir nuskriaudęs 
Budrikiu karma popas nieko 
nelaimėjo. Cerkves nieks isz 
Ežeriecziu nelanko, mokykla 
tuszczia stovėjo, net keli parsi
davėliai, kurie isz baimes susi
dėjo su popu, dabar atsitolino 
nuo jo, lig nuo piktosios dva
sios. Tui kudu popo gyvenimas 
pasidare Ežeruose nepaken- 
cziamas ir buvo priverstas pa
sitraukti. Su popu iszsidangi- 
no ir-gi ir liaudies mokyklos 
mokytojas, kuris pildė “psa- 
lomscziko” pareigas cerkveje.

Popui iszsidanginus, “straž- 
nikui” pasikeitus, Ežeruose 
pasidarė ramu. Iszkrikusios 
Budrikiu kaimo moetrys su vai
kais pradėjo gryžti iii namus. O 
baisus tie ju namai buvo. Tur
tingas kadais Budrikiu kaimas 
atrodo lig ubagu vieta. Stogai 
kiauri, tvoros sugriautos, sod
nai isznaikinti, gi nearti laukai 
dirvonais pavirto. Daug prisėjo 
vėl triūso padėti, kad viską ne 
tai kad sutvarkius, bet bent pa
stoge paruoszus. Nepaiibaisejo 
Budrikiu kaimo moterys sun
kaus darbo. Paczios stogus tai
sė, paczioi tvoras tvėre, paczios 
langus ir duris dėjo. Po keliu 
sanvaieziu Budrikiu jau nebe- 
pažiiitum. Tuo tarpu gryžo isz 
kalėjimo paliuosuoti Ežeru ku
nigai. Pirmas ju rupesnis buvo 
padėti Budrikiu kaimo mote
rims. Sekanti Nedeldieni pa
skelbė visoj parapijoj nukentė
jusiam kaimui rinkliava. San- 
vaitei praslinkus, vežimu veži
mai surinktu gerybių ėjo in 
Budrikius. Taip sėjai taip pra-

Jis sako, “Czia mano na
mai ir ežia asz gyvensiu. Asz 
kreipsiuos in augszcziausius 
teismus, jeigu mane norės isz 
czia iszvaryti.”

Tos žemes sanvininkas no
ri czia užvesti parka ir sako 
kad tas medis kuriame ran
dasi Melkon Arslaniano na
mas turi būti iszkirstas. 

gy venimui viso ko užteko. G e-# 
ri kaimynai stojo talkon ir pa-' 
dėjo lauko darbus nudirbti. Gy
venimu apsirūpinta. Budrikie- 
cziu vienok vyru da nesimatė 
jie da ilgai puvi tolimuose sve
timame kraszte kalėjimuose. 
Tik kartais klebonėlis, aplan- 
kes juos, parveždavo namisz- 
kiams žinių, kad kol kas da gy
vi.

Prabėgo penki meteliai. Įp, 
Budrikuis atėjo linksma žinia,, 
jov vyrai tapo paliuosuoti ir 
gryžta namo. Neiszpasakytas 
džiaugsmas kilo visame kaime. 
Pasiilgusios savo vyru moterys 
paaugusieji ir ilgai tėvu nema- 
eziusieji vaikai, visi iszbcgo in 
laukus sutikti savo brangiųjų 
teveliu. Sztai tuo paežiu keliu, 
kuriuo penki metai tam atgal 
budeliai, popo vadini, ėjo kan
kinti Budrikiecziu, pasirodė 
būrys vyru. Džiaugsmo aszaros 
riedėjo taip laukiancziuju, taip 
gryžtaneziomis skruostais. Su 
skaiseziomis gėlėmis sutiki, 
meilingomis szirdimis ‘pasvei
kinti inejo iii Budrikius tie, ku^ 
rie juos apleido žandaru nagai-’ 
komis kapojami.

Saulute, matydama szi jaut
ru vaizda, isz auksztu židrainiu 
nusiszypsojo ir szviesiais, 
skaiseziais spinduliais Budri
kiecziu džiaugsma nuszviete.

Sekanti Nedeldieni visi Bu- 
drikiecziai nuvyko in Ežerus 
padėkoti Dievui už suteiktą isz- 
tverme kentejimuose ir pa- 
reikszta globa szeimynoms. 
Jiems iszvažiuojant mieseziu- 
kam galingai sugaudo bažny
czios varpai. Visa Ežeru para
pija sujudus, o daugel svietelio 
isz visur atvykusio szioms isz- 
kilmems, sutiko juos prie szven- 
toriaus. Kunigai su procesija 
invede gryžusius kovotojus už 
Bažnyczia ir Tėvynė baižily- 
czion ir ju intencija atlaike 
Szventas Miszias. Niekad taip 
karsztai nesimeldė žmoneliai, 
kajp dabar laiko sziu pamaldų. 
Gilus ir jautrus atsiduksejimai, 
karszitos meiles jausmai, griau- 
dus maldos žodžiai su stambio
mis džiaugsmo aszaromis ver
žėsi isz nesuskaitomos minios 
akiu, pakeltu prie Nukryžiuoto
jo Kristaus Garbingai kenteje 
Budrikiu vyrai aszarotas savo

(Tasa Ant 2 puslapio)

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 iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada sinusite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

Saule Publishing Co., 
Malianoy City, Pa.

ISTORIJEapie Da i8Z 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip ui- 
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio »u- 
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 Cįtj;
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Žinios Vietines
— Utarninke pripuola Szv. 

Medardo.
— Nedelioj, Birželio (June) 

13-ta diena, 7-ta valanda vaka
re, iSzv. Juozapo parapijos sve
tainėje, atsibus Szv. Juozapo 
parapijos Mokyklos Užbaigimo 
Programas. Bus losziama laibai 
graži Operette. Taipgi baigu
siems 8-ta skyrių, bus duodami 
diplomai. Amerikos Legionas 
duos medalius vaikui ir mergai
tei baigusiems 8-ta skyrių už 
geriausia mokslą, pasielgimą 
paklusnumą ir gabumu. Szv. 
Juozapo parapijos klebonas 
Kunigas P. Czesna duos dova
nas už kasdien klausymu Szv. 
Misziu, kasdien atsilankymu in 
mokykla ir taip pat dovanas 
gaus vaikas ir mergaite kiek
viename skyriuje už geriausi 
mokslą. Programas mokslo me
tu užbaigimo Katalikiszkoje 
parapijos mokykloje yra vienas 
isz svarbesniu in vykiu kiekvie
noje parapijoje, taigi ir Seserys 
Szvento Pranciszkaus, kurios 
isztiesiu Mokslo Metu užbaigi
mas Mokykloje butu vienas isz 
svarbiausiu invykiu Szv. Juo
zapo parapijoje.

— Seredoj Szv. Primo Fe
licijono.

—■ Laidotuves a. a. Juozapo 
Nevaro, 47 metu amžiaus nuo 
(533 W. Market Uly., kuris nu
mirė Seredoj 8:15 valanda va
kare Ashland ligonbuteje, atsi
buvo Panedelyje su apiegomis 
Szv. Juozapo bažnyczioje 9-ta 
valanda ryte, ir palaidotas in 
parapijos kapines. Graborius L. 
Traskauskas laidojo. Velionis 
sirgo trumpa laika. Gyveno pas 
savo seseri ir szvogeri J. Pata
šius. Gimė Skotlandijoje. Atvy
ko in czionais 1904 metuose. Bu
vo angliakasis. Paliko seseri J. 
Patasziene, mieste ir broli Pet
ra isz Mitchell Field, L. I. N. Y.

— Subatoj, 9-ta valanda ry
te, Szv. Juozapo bažnyczioje, 
Kunigas K. Rakauskas, vikaras 
suriszo mazgu moterystes pane
le Pranciszka, duktė pons. Juo
zu Karlavicziu ir Edvardu, sū
nūs pons. And. Mroczku isz 
Trentono. Svotai buvo Antoni- 
hette Karlavicziute, Elenora 
Reily, Marie Hanlon, Elenora 
Kerszetskiute, Elenora Uszro, 
Julia Bulkavicziute, Cathariene 
Korinchock, ponia G. Yurick ir 
Natalie Yurick, Andrew Mrocz- 
ka, Edvardas ir Kazimieras 
Karlavicziai, Anthony Pakaski, 
Michael Korinchock, Fr. Pala- 
tovich, Andrew Repella ir Fr. 
Mroczka.

— Adele, duktė pons. Phi
lip Marzullo nuo 17 E. Maranoy 
Avė., ir Albertas Čižiką isz 
miesto eme szliuba Subatoje 
10-ta valanda Saldž. Szirdies 
Italu bažnyczioje per Kun. Ben
jamin Mattrazzo. Svotai buvo 
ponia Fr. Marzullo ir Juozapas 
Čižikas. Vestuves atsibuvo 
Saldž. Szirdies svetainėje. Jau
navedžiai apsigyvens 17 E. Ma
li anoy Uly.

— Petnyczioj apie 4:30 po 
pietų George Tishy, 44 metu 
amžiaus isz Boston Run, likos 
sužeistas in krutinę laike dar
bo Maple Hill kasyklose. Taip
gi Antanas Januszionis nuo 
109y2 Jackson Uly., Port Car
bon, likos sužeistas in koja. 
Abudu angliakasius likos nu
vežti in Pottsville ligonbute.

—• Ketverge Szv. Margarie- 
JOS. .....  | ' I jį

Shenandoah, Pa. — Szvento 
Jurgio parapijos Mokslo užibai
gimo vakarėlis buvo labai gra
žus ir indomus. Sesutes vaiku- 
czius iszmokina ne vien tik kaip 
skaityti ir raszyti, bet taipgi 
kaip gražiai loszti, dainuoti ir 
pasielgti.

Kazimierietes Sesutes jau 
nuo seniai yra atsižymėjusios 
savo gabumais mokinti ir la
vinti vaikuczius. Vakarėlis bu
vo vieszoje miesto Augsztesnio- 
sios Mokyklos svetainėje.

Girardville, Pa. — Sanjun- 
gietes surengė gražu Kortu lo- 
szimo vakarėli, ana Neclele. Va
karėlio pelnės buvo paskirtas 
Klebono Kunigo Mykolo Dau
manto Sidabro Jubilejaus Fon
dui. Moterys tiek dovanu buvo 
suneszusios, kad visi kurie at
ėjo ant to vakarėlio gavo nors 
po viena dovana.

Tamaqua, Pa. — Albertas J. 
Yuszinskas, nuo 320 E. Union 
Ulyczios ir Hilda Reinert taip
gi isz miesto, likos sužeisti kada 
ju automobilius kuriame jie va
žiavo, trenkė in kita kara kur 
vare Frederick R. Bowdin isz 
Drums,Pa. Nelaime atsitiko ar
ti Hazletono.

Port Carbon, Pa. — Danielius 
Stanonis, G0 metu amžiaus isz 
miesto kuris sirgo per koki tai 
laika, numirė Good Samaritono 
ligonbuteje Pottsvilleje. Prigu
lėjo prie Szv. Stepono parapi
jos. Jo pati mirė dvideszimts 
metu atgal. Paliko tris dukte
rys. Laidotuves atsibuvo parei
ta Utarninka. *

Pottsville, Pa. — Subatoj 
apie G-ta valanda ryte, Ray
mond Thomas, 46 metu amžiaus 
mirtinai nuszove savo buvusia 
paezia Catharine Florida, 27 
metu amžiaus, josios miegama 
kambaryje. Raymond Thomas 
likos suaresztuotas. Policija da
ro tyrinėjimą.

Hazleton, Pa. — Agnieszka 
Dalinskiene, Sr., kuri sirgo 
trumpa laika numirė savo na
muose. Gimė Lietuvoje, atvyko 
in czionais 48 metai atgal. Pali
ko savo vyra Mykolą, keletą 
vaiku taipgi du brolius: Vinca 
ir Stanislova Rollandai ir dvi 
seserys. Likos palaidota su Szv. 
Misziomis SS. Petro ir Povilo 
bažnyczioje, ir palaidota in pa
rapijos kapines.

Atlyginimas

Tommy Herbert, isz Cleve
land, Ohio, neteko abieju 
rankucziu kai traukinio inži- 
nas ji suvažinėjo. Jis gavo 
nuo New York Central gele
žinkelio ir General Motors 
kompanijos $80,000. Septy
nios deszimts tukstaneziu do
leriu teismas sulaiko ir tik 
teismas vėliau paskirs kiek 
ir už ka isz tu pinigu bus ga
lima suvartuoti.

Vargszas Benamis

Szitas mažutis nežino nie
ko apie laisve, nes ji užgimė 
•benamiu kariszkuose lage
riuose, Salzburge, Austrijoje. 
Jis ežia žiuri per tvora, ne isz 
ilgesio, bet isz pripratimo, 
nes jam kitokis gyvenimas 
visai nežinomas. Szitokiu ne
laimingu mažucziu yra szim- 
tai tukstaneziu beveik visuo
se Europos krasztuose.

DU SUŽEISTI

Trokas Su Automobi
lius Susimusze

PHILADELPHIA, PA. — 
Du vyrai buvo gerokai apdau
žyti kai automobilius su troku 
susikūlė ant Broad ir Wharton 
ulycziu anksti ryte. Jie buvo 
nuvežti in Szventos Agniszkos 
ligonbute.

Sužiestuju vardai: Harry Le
vering, 29 metu amžiaus vyru
kas nuo 1424 S. Patton uly. Jis 
važiavo in automobiliu kuri va
re James J. Troy, 32 metu am
žiaus. Nei vienas nei kitas drai- 
verys nebuvo sužeistas. Peter 
Antonio, 39 metu amžiaus žmo
gus važiavo sykiu su Howard C. 
Catter kuris vare troka. Kieno 
kalte ežia buvo ar kaip atsitiko 
tas susikulimas sunku pasakyti.

HITLERIO
DAKTARAS

PAKARTAS

6 Kiti Pilnai Užsimokė
jo Už Žmogžudystes

LANSBBERG, VOK.—Sep 
tyni Vokiecziai gydytojai, dak
tarai ir karininkai buvo Ame- 
rikiecziu pakarti už baisias 
žmogžudystes, kurias jie papil
de per kara.

Jie buvo nuteisti už nužudy
mą tukstaneziu ir už sužeidimą 
ir daugiau, kai jie visokius ban
dymus dare ant gyvu žmonių.

Jie buvo pirmutiniai eiti ant 
kartuvių. Isz viso dvideszimts 
penki buvo nuteisti mirties 
bausme.

Keli lipo ant kartuvių prikai- 
sziodami kad Amerikos teismas 
juos neteisingai pasmerkia. Bet 
visi drąsiai stojo ant kartuvių, 
kalėjime, kur Hitleris buvo pa- 
raszes savo knyga “Mein 
Kampfu, kai jis ten buvo kali
nys dvideszimts-penki metai 
atgal. Keturi buvo dak
tarai, trys buvo augszti kari
ninkai, kurie prižiūrėdavo tuos 
kankinimus ir žudymus.

Generolas Karl Brandt, ketu
rios deszimts-triju metui buvo 
pirmutinis mirti. Jis karta pa
sigyrė: “Sztai vienas Vokietis 
kuri Amerikiecziai niekados 
nepakars!” Jis buvo Hitlerio 
daktaras.

Kitas Hitlerio daktaras, The
odore Morrell pasimirė ana 
sanvaite kalėjime.

Generolas Brandt pradėjo sa
kyti tokias ilgas prakalbas nuo 
kartuvių, kad kareiviai užmo
vė maisza ant jo galvos kai jis 
kalbėjo.

“Visai nesarmata stovėti ant 
szitu kartuvių,” jis sake, “Asz 
isztikimai tarnavau savo te- 
viszkei, kaip ir kiti tarnavo.”

Jis neprisileido nei kunigo 
nei kitokio dvasiszkio mirties 
valandoje. Visi kiti taip pat 
pareiszke kad jie nenori jokio 
dvasinio suraminimo ir nenori 
nei kunigo, nei kunigužio.

Penki kiti kurie buvo nuteis
ti per ta tardymą, buvo nuteisti 
in kalėjimą iki gyvos galvos. 
Keturi kiti gavo nuo deszimts 
iki dvideszimts metu in kalėji
mą. O septyni buvo iszteisinti 
ir paleisti.

KOMUNISTAI
VOKIETIJOJE

BERLYNAS. — Komunistai 
taip gazdina ir taip spaudžia 
Vokieczius ir visas politiszkas 
partijas, kad musu atstovai sa
ko, niekas tos Komunistu inta
kes nepaszalins kaip tik karisz- 
ka jiega.

Kur Komunistai valdo, ten 
nėra jokios laisves. Ten Komu
nistai Vokietijoje savotiszkai 
valdo ir viską sulyg Komunistu 
nusistatymais daro ir tvarko.

Czia visai nėra nei laisves nei 
lygybes. Czia rinkimai visai 
nieko nereiszkia. Czia Komu
nistu propaganda szmeižia 
Amerikieczius ir mokina Vo
kieczius prieszintis Amerikie- 
cziams.

KARAS PALESTINE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

negu 35 bilijonu žmonių. (Pa
lestinoje randasi mažiau negu 
vienas milijonas, skaitant Ara
bus sykiu su Žydais).

Jeigu iszkils kitas karas, tai 
visi Arabu krasztai bus invelti 
ar intfaukti, nes jie visai arti 
prie Rusijos.

Anglija laikosi savo tvirto- 
ir eroplanams vietas in Iraq, 
Kuwait, Bahrein ir Anapus- 
Jordano, ir stato kitas karisz-

Viena diena buvo paskir
ta kaipo “Draugiszkimo Die
na” New York mieste. Ap 
vaikszczioti ta diena buvo su
manyta priminti kaip baltieji 
žmones nusipirko isz Indi jo
nu visa New York miestą už 
dvideszimts keturis dolerius.

Mayoras William O’Dwy
er stovi užpakalyje ir sako 
prakalbas, kai pryszakyje 
yra parodoma kaip tos pre

kas eroplanams vietas ir tvirto
ves ant Cyprus ir Aden Salų.

Amerika turi eroplanams 
vieta prie Perzijos juru ant 
Saudi Arabijos kranto. Szita 
eroplanams vieta Amerikai 
kasztavo keturis milijonus do
leriu.

Rusija labai norėtu czia in- 
lysti, bet Komunistams nėra 
vietos, ir Arabu Užsienio biznis 
nėra su Rusija, bet su Anglija 
ir Amerika.

Arabijos didžiausias turtas 
tai aliejus. Arabijoje randasi 
daugiau aliejaus negu Ameri
koje. Szita Arabijos aliejų val
do Anglija su Amerika. Pran
cūzija teipgi jau in szita bizni 
lenda. O del karo, tai aliejus 
taip reikalingas, kaip ginklai. 
Tai reiszkia, Arabai turi gink
lus be kuriu mes negalime nei 
pradėti kara Europoje.
Kai Žydai susikirto su Arabais 
Palestinoje, Žydai darbininkai 
ir inžinieriai kurie prie tu alie
jaus szuliniu dirbo, sustraika- 
vo. Kai Amerika paskelbė kad 
ji Žydus remia, tai Arabai dar
bininkai ir inženieriai sustrai- 
kavo. Todėl nebuvo gana Ara
bai visus perspėjo kad jeigu 
Amerika ir labiau rems Žydus 
priesz Arabus, perkirs visas tas 
paipas, vamzdžius per kuriuos 
tas aliejus teka.

Aiszkus dalykas, kad karo 
laiku, Arabas bus geras ir ga
lingas draugas ar vis galinges
nis ir pavojingesnis prieszas.

Anglijos dipliomatai ir poli
tikieriai ir Amerikos karinin
kai visa tai labai gerai supran
ta ir Arabu jiegas ir intaka in- 
vertina. Bet Amerikos politi- 
kieriaims labiau rupi rinkimai 
ir szilta vieta valdžioje negu vi
so kraszto gerove ir apsauga.

JOHN LEWISAS
NUSILEIDO

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
sykiu uždrausti vienam žmogui 
keturiolika kompanijų atsto- 
vauti.

Per visa ta iszbarima, Lewi- 
sas, nosi nukores tylėjo. Jis su
tiko derintis ir daugiau pana- 
sziai neprasiszokti. Mitingai 
del derybų prasidėjo Panedeli.

Iszkilmingos Prekybos

kybos del to sklypelio žemes 
buvo invykdintos keli szim- 
tai metu atgal. Peter Minuit 
sveikinasi su Indijonu vir- 
szininku ir viens kitam duo
da savo žodi kad prekybos 
buvo teisingos ir geros ir kad 
visi laikysis savo duoto žo
džio.

Czia visi indijonai labai 
vaizdingai ir budingai apsi- I

Amerikiecziai vis stengiasi 
ka naujo iszsimislyti. Los 
Angeles mieste, laikraszti- 
ninkai, raporteriai ir foto
grafai susirinko in Holly
wood Parka iszrinkti gra
žiausia mergina. Jie tik už
matė raudonplauke Jeanne 
Ayrest, ir tuoj aus pavadino 
ja “1948 Metu Žases Gražuo
le.” Jeigu kas dabar tikes 
kad ta raudonplauke gražuo
le žąsis ganys, tas nabagas 
nesupranta Amerikiecziu.

RUSIJA PERKA.
KARISZKOTAVORO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

gavo Czehoslovakija ir Lenki
ja.

Anglija Rusijai pasižadėjus 
ir pristatyti 2,400 troku, 1,100 
traukiniams inžinu ir daug 
daugiau visokiu masziniu.

Francuzija, Belgija ir Skan
dinavija teipgi daug visko Ru
sijai siunezia.

PREZIDENTAS
POLITIKUOJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
taipgi pareiszke kad jis nesu
tinka ir kad jam nepatinka ta 
byla, kuria Kongresas dabar 
innesze ir priėmė, kuri inleistu 
du szimtu tukstaneziu Europos 
benamiu in Amerika. Jis sako 
kad tokie ateiviai, ar benamiai 
nuskriaustu tuos kurie jau da
bar czia dirba ir gyvena.

Pirm negu jis atvažiavo in 
Chicago, jis sustojo in Gary 
miestą, Indiana valstijoje. Czia

rede, bet mes abejojame ar 
tais laikais tie indijonai ne- 
sziojo marszkinius ir ar jie 
buvo tokie draugingi.
- Viena dalyką visi mes ži
nome, tai yra kad tos preky
bos buvo labai geras “bargi- 
nas” mums, nes toki sklypą 
žemes nusipirkti už dvide
szimts doleriu tai isz tikro 
buvo geras biznis. 

jis aiszkiai ir staeziai pareiszke 
kad jis dabar politikuoja ir pa
ramos jieszko. Keli tukstaneziai 
žmonių czia buvo susirinkę.

Jis czia pareiszke savo nepa
sitenkinimą su Kongresu, kur 
Republikonai turi virszenybe, 
ir savo pasistatė kaipo papras
to žmogaus draugas ir darbi-į 
ninko užtarėjas.

Jis sako kad jis buvo labai^ 
prieszingas kai Kongresas taip' 
greitai panaikino visus suvar
žymus po karo. Jis sako kad jis 
norėjo ta padaryti isz lėto, kad 
viskas per daug nepabrangtu. 
Bet kai Kongresas panaikino 
visus suvaržymus tai tuo paežiu 
sykiu viskas pradėjo paszielisz- 
kai brangti. Dabar abi partijos 
viena kita kaltina del szito 
brangumo.

Biski ankseziau, Prezidentas 
kalbėjo in Fort Wayne, Indiana 
kur buvo susirinkę apie penki 
tukstaneziai žmonių. Szitie jo 
klausytojai jo staeziai užklausė 
ar bus sudaryta pastovi taika?

“Asz szitiek galiu jums pa
sakyti,” sake Prezidentas, 
“bus pastovi taika jeigu Ame
rika iszpildys savo darba ir pa
reiga, kuria Pats Visagalis Die
vas jai pavede ne tik po szito 
karo bet po ano pirmo karo, 
1920 metuose.”

Jis sake kad trijų dalyku bū
tinai reikia, jeigu mes norime 
susilaukti taikos:

1— Kad Amerika dirbtu ir in 
talka stotu Tautu San jungai, ir 
darbuotųsi su visais tos Sanjun- 
gos nariais ir atstovais.

2— Kad Europa butu suszelp- 
ta ir atstatydinta, ir kad Ame
rika stotu in ta szesziolikos 
krasztu sutarti, kuri buvo nese
niai sudaryta.

3— Kad Amerikiecziai greitai 
investu ta instatyma imti visus 
jaunus vyrukus in vaiska. Jis 
visiems paaiszkino kad jau ke
linta karta jis stengiesi szita 
treczia punktą investi, bet Kon
gresas jam vis kelia užkirto.
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