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Isz Amerikos Iszdave Paslaptį;
Atsisakė

ATSIKIRTO PRIESZ 
UNIJA

NORRISTOWN, PA. — Rid
ley Township Augsztesnios 
Mokyklos, High School, stu
dentu benas pasižadėjo daly
vauti, marszuoti parodoje, ku
rie ugniagesiai, firemonai isz 
Bryn Mawr kas metai laiko per 
Dekavones Diena. Viskas buvo 
tvarkoj, pakol Muzikantu Uni
ja paskelbė kad Augszteniosios 
Mokyklos muzikantams neva
lia toje parodoje dalyvauti, 
marsuoti, nes jie nepriguli prie 
muzikantu unijos.

Muzikantu unijos boseliai to
liau nuėjo su savo nusistatymu; 
jie pasakė kad jeigu tas benas 
marszuos toje parodoje, tai visi 
unijos muzikantai atsisakys 
marszuoti.

Studentu benas turėjo nusi
leisti ir ugnegesiai turėjo kita 
bena jo vietoje pasisamdyti.

Bet vaikai nesibijo uniju 
taip kaip suaugusieji žmones, 
ir jie ne taip greitai prisipa- 
žinsta kad jie jau sumuszti.

Jie tai Muzikantu Unijai ir 
jos boseliams greitai atsikirto. 
Jie davė Muzikantu Unijai ži
noti kad ir jie gali savo žodi 
tarti apie tokias unijas.

Dekavones Dienos vakara tie 
studentai turėjo surengė dide
li ir szauniu szoki savo mokyk
los salėj e; jie buvo pasisamdė 
orkestrą, kurios visi muzikan
tai priguli prie Muzikantu Uni
jos. Studentai davė tiems muzi
kantams žinoti kad nei j u pa
tarnavimas nei ju muzika ne
bus reikalinga ta vakara, nes 
mokyklos studentai nuo szio 
laiko nesamdo muzikantu kurie 
prie unijos priguli.

JIESZKO
EROPLANO

FRANKFURT, VOK. — 
Amerikos kariszki eroplanai po 
visa Vokietija jieszko prekybi
nio C-47 eroplano, kuris dingo 
Petnyczioj su dvideszimts žmo 
niu. Eroplanas buvo paskutina- 
ji syki matytas netoli nuo 
Francuzu-Vokiėcziu rubežiaus, 
bet iki sziol nebuvo surastas. 
Eroplanai isz padangių jieszko 
to eroplano, kareiviai po kal
nus ir slėnis ir net po sugriau
tus miestus jieszko to eroplano.

Visas karo sztabas sukruto 
kai vienas eroplanas pranesze 
kad jis gavo per radija žinias 
kad penkiolika keleiviu ir pen
ki lakūnai gyvi. Bet visi jau 
kelios dienos jieszko ir niekur 
jo nei tu žmonių neranda.

Isz nukritusio eroplano atėjo 
szitokios žinios : “Asz nukritau 
girioje, tarp augsztu medžiu. 
Pagelba labai reikalinga. Gal 
galėsiu sukurti lauža. ’ ’

Hugh Dalton, Anglijos iž
do Koncelerijus, pasitraukė 
isz savo augsztos vietos Ang
lijos valdžioje, kai jis prisi
pažino kad jis vienam laik- 
rasztininkui isz anksto isz
dave žinias ka jis už keliu 
dienu per prakalbas vieszai 
paskelbė. Jis buvo nusistatęs 
ir visiems savo darbinin
kams insakes niekados isz 
anksto nieko laikrasztinin- 
kams nepraneszti. Kai jis 
pats užklydo, tai jis pasi
traukė isz savo vietos. Sir 
Stafford Cripps jo vieta už
ėmė.

NUSISZOVE
MOKYKLOJE

14 Metu Vaikas Nusi
žudė Per Pamokas 
Cynwyd Mokykloje 
CYNWYD, PA. — Donald 

Peabody Sargent, keturiolikos 
metu vaikas, mokinys in Cyn
wyd Junior High School, buvo 
mokyklos kambaryje su dvide
szimts trimis kitais mokiniais. 
Per pamokas jis iszsitrauke re
volveri ir paleido kulka in savo 
pilvą. Kulka perejo per jo ku
na ir pataikė kita vaika sėdinti 
užpakali jo, bet ta vaika nesu
žeidė.

Policijantas Kapitonas Wil
liam Schaffer sako kad galimas 
daigtas kad vaikas netyczia nu- 
siszove, bet aplinkybes parodo 
kad jis jau kelis sykius kalbėjo 
apie nusižudinima ir syki mėgi
no nusižudyti.

Mokyklos virszininkas buvo 
nuo kitu vaiku iszgirdes kad 
Donald Sargent jiems parode 
revolveri. Kai virszininkas at
ėjo in kambarį ir užklausė jo 
apie ta revolveri, visame kam
baryje pasigirdo szuvis ir mo
kinys Don. Sargent sukniubo.

Jis buvo greitai nuvežtas in 
Bryn Mawr ligonbute, kur dak
tarai pranesze kad jis jau buvo 
pasimiręs.

Vaikai sako kad Donald Sar- 
getn kelis sykius jiems pasisa
kė kad jis save nusižudys už tai 
kad jis neturi draugu ir nema
to jokios priežasties kam jam 
reikia gyventi.
L

PASZELPA KINIJAI
WASHINGTON, D. O. — 

Visi mes gerai suprantame kad 
dabar Europai labai reikia pa- 
szelpos ir ta paszelpa turi labai 
greitai būti pristatyta. Mes 
taipgi suprantame, kad Ameri
ka negali visam svietui vienu 
sykiu paszelpa suteikti. Ir dau
giau mes suprantame ir pripa- 
žinstame: Kai Europa bus at
statyta, ji isz savo puses gales 
kitiems padėti. Už tai, mes da
bar taip susirūpinome apie Eu
ropa ir už tai beveik visa musu 
paszelpa ir pagelba eina Euro
pai. t

Bet visa tai nereiszkia kad 
mes galime akis užsimerkti ir 
visai pamirszti apie Azija, kur 
Sovietai-Komunistai dabar vi
somis galiomis stengiasi insi- 
briauti. Nors mes nutarėme 
pirmiau szelpti Europa, mes 
negalime pamirszti kad ir Azi
ja yra musu pagelbos ir paszel- 
pos reikalinga.

Gubernatorius Dewey, kalbė
damas Columbia Universitete 
padare labai gera pastaba. Jis 
sake, kad, “nors mes dabar ne
galime in Azija siunsti maisto 
ar kito tavoro, bet mes galime 
tenai pasiunsti daug visokiu 
reikalingu maszinu ir ginklu, 
kurie dabar tik rudyja Pacifi- 
ko salose. Su szitais ginklais 
Azijos valdžios galėtu nors lai
kinai apsiginti nuo Komunis
tu.”

Isz savo puses, mes patartu
me, kad nebutu pro szali pa
skirti Kinijai ir pinigu ir 
maisto. Jeigu mums taip labai 
rupi Italija ir Francuzija, tai 
Kinija turėtu da labiau rūpėti, 
nes mes negalime pamirszti 
kad mums labai reikalinga Ki
nija, kur dabar Komunistai 
grasina visa valdžia paimti in 
savo rankas.

SUVARŽYMAI
SUGRYSZ

WASHINGTON, D. C. -
Dabar jau ne tik gandai, bet ir 
pustikros žinios ateina isz 
Washingtono, kad po Nauju 
Metu Kongresas labai greitai 
inves suvaržymus taip kaip bu
vo per kara, kada mes su tikie- 
tais, kuponais pirkomies mais
to.

Gal ne visas maistas bus taip 
suvaržutas, bet jau beveik tik
rai galima sakyti kad mesa bus 
vėl paduodama su sztampomis 
ar tikietais.

Yra vilties kad kitas maistas 
nebus taip suvaržytas, nes 
Kongresas tikisi kai jeigu bus 
galima nustatyti javu kasztus, 
tai visi kiti daigtai savaime 
ims atpigti ir darbininkai ne
reikalaus daugiau algos.

Kongresmonai tikisi kad visi 
žmones bus patenkinti jeigu 
mėsos kasztai bus nustatyti ir 

suvaržyti, nes ant mėsos Ame- 
rikiecziai daugiausia pinigu 
praleidžia.

Vienok, politikieriai labai 
bijosi ka panaszaus investi kad 
žmones juos nekaltintu ir jiems 
neatkerszintu per rinkimus.

Jeigu valdžia nustatys kiek 
galima imti už mesa ir kiek ga
lima imti už kvieczius ir kitus 
javus, tai ūkininkai pareika
laus kad ta pati valdžia taipgi 
nustatytu kiek galima fabri
kantams imti už maszinas ku
rios yra ukiui reikalingos. O 
jeigu valdžia nustatys kiek ga
lima imti už maszinas, tai ji tuo 
paežiu kartu turės nustatyti 
kiek galima imti už plieną. O 
jeigu plieno kasztai bus nusta
tyti, tai plieno fabrikantai rei
kalaus kad ir anglies kasztai 
butu nustatyti ir suvaržyti. O 
jeigu plieno ir anglies kasztai 
bus nustatyti, tai tie fabrikan
tai reikalaus kad darbininku 
algos taipgi butu nustatytos. 
Czia matome kita užburta rata, 
kuriam nėra nei pradžios nei 
pabaigos.
. Tai matyti kad mes da visko 
galime susilaukti, ypatingai 
jeigu da su Rusiya nesusitai- 
kinsime.

Kongresas Inves 
Suvaržymus

Ant Maisto
Rusija Mums Dabar Skolinga 
Apie 11 Bilijonu Doleriu; Pran
cūzams Kareivoms Insakyti
Szauti Sukilėlius; Anglijos 
Valdžia Uždėjo Didesnes 
Taksas Ant Savo Žmonių

*-------- .

CAIRO, EGIPTAS.----- Arabu szven-
tieji mokslincziai, al-Azahar Universitete, ku
ris yra Arabu mokslo ir tikėjimo szaltinis, szau- 
kia ir reikalauja, kad visi Arabai paskelbiu 
szventa kara priesz visus tokius gnibijonus, ku
rie nori ju szventa žeme suskaldyti. Jie savo 
žmonėms primena kad visi Arabai panasziai pa
skelbė szventa kara priesz kryžiuoezius asz- 
tuoni szimtai metu atgal.

Szitas pakvietimas in szventa kara buvo 
iszleistaš isz Ulemas tarybos, kuri valdo ta 
tukstanezio metu senumo Universitetą. Szi- 
ta ta Universiteto mokslincziu taryba nie
ko bendra neturi su Arabu Sanjunga ir jo
kios intekmas neturi ant valdžios, bet be
veik visi Arabai szventai ir isztikimai klau
so tu savo szventu mokslincziu.

Szita szventu mokslincziu tarybo szau- 
kiasi in visus savo isztikimus vaikus ir sa- 
ko dabar laikas paskelbti visam svietui szven
ta kara. Szitas szventas karas yra kiek
vieno isztikimo Arabo szventa pareiga; ir tas 
kuris nepaskelbs to szvento karo bus pusi- 
dejelis.

Arabu Sanjungos už keliu dienu suszauks 
mitinga in kuri atvažiuos premieriai isz Egip
to, Syrijos, Lebanon, Saudi Arabijos, Ye
men, Iraq ir isz anapus Jordano, Jie pasitars 
kaip pasekmingiausiai pasiprieszinti Tautu San- 
jungongos nusistatymais suskaldyti Palestina.

Ateina žinios, kad Generolas Ibrahim At- 
tallah Pasha, vadas ir virszininkas visos Egipti- 
eeziu armijos atsilankė in elArish, tik dvide- 

I (Tasa Ant 4 Puslapio)

VIENA PARTIJA
LENKIJOJE

VARSZAVA, LENKIJA. — 
Lenku Ūkininku Partija, kuri 
iki sziol taip drąsiai prieszino- 
si Komunistams ir Sovietms, 
dabar jau savo žmones iszdave 
ir stojo in Komunistu ir Sovie
tu eiles.

Žilaplaukis Josef Niecko, 
kuris sutinka su Komunistais 
ir su Rusijos valdžia, dabar už
ima Stanislovo Mikolajczyko 
vieta partijoje.

Jo pirmutinis darbas, kaipo 
naujas prezidentas buvo pa
smerkti ir prakeikti buvusi 
Prezidentą Mikola j czyka. Jis 
sako kad Mikolajczykas iszda
ve savo partija ir savo žmones 
kai jis taip begiediszkai pasi
traukė isz partijos ir pabėgo 
isz Lenkijos in Anglija.

Komunistas Niecko ir kiti 
tokio plauko niekszai užėmė vi
sa tos partijos valdžia, pasisa 
vino visus laikraszczius kai tik 
Mikolajczykas,pabėgo isz Len
kijos.

Niecko sako kad dabar jis ir 
jo partija in protą atėjo ir ma
to kad visiems iszeis ant gero 
jeigu visi stos Komunistams in 
talka.

Ūkininku partija, kuri taip 
drąsiai ir garbingai prieszino- 
si Sovietams, dabar pareiszkia 
kad;

Jie stengsis geresnes sanly- 
gas sukurti tarp darbininku ir 
ūkininku.

Jie kariaus ir prieszinsis 
priesz Amerikos imperializmą, 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SZAUS IN
SUKILĖLIUS

PARYŽIUS. — Prezidentas 
Vincent Auriol iszleido vaiskui 
ir policijai szauti tuos sukilė
lius kurie vis žmones buntavo- 
ja. Komunistu komisija atėjo 
pas Prezidentą ir prasze kad 
jis ta insakyma sulaikytu pakol 
straiku vedėjai turės progos 
pasitarti su valdžios atstovais, 
bet Prezidentas nesutiko ir da
bar kiekvienam kareiviui ir 
policijantui insakyta szauti 
tuos kurie buntus kelia ir 
maiszta daro.

Beveik tuo paežiu sykiu Ju
lės Moch, Vidaus Ministeris pa
skelbė kad jis jau buvo davės 
insakyma kareiviams vartuoti 
karabinus ir szauti jeigu jie ki
taip negali numalszinti sukilė
lius. Iki sziol kareiviams buvo 
uždrausta szauti in žmones. Vi
daus Ministeris sako kad jis 
pilnai sutinka su Prezidento 
Auricl nusistatymu.

Tię kurie turi valdiszkus 
darbus dabar neklauso Darbi
ninku Federacijos, \ kuri pa
skelbė dvieju dienu straikas. 
Jie visi dirba. Mokytoju strai- 
kos visai nesiseka, nes daugu
ma mokytoju nestraikoja, bet 
mokina kaip ir mokino.

Policijantu unija sutiko ant 
straiku ir pritarė Federacijai, 
bet nei vienas isz policijantu 
nesustraikavo.

Komunistams pasiseko užda
ryti kariszkus fabrikus St. 
Etienne mieste, netoli nuo Ly
ons, ir kitus fabrikus in. Aries 
miestą. Komunistai saitus du 
miestus buvo užėmė, bet paskui 
policijantai juos iszvijo.

Vienas žmogus buvo užmusz- 
tas ir apie dvides.zimts penki 
buvo sužeisti kai iszkilo maisz- 
tas netoli nuo Rymos, Italijoje 
kai Komunistai susirinko ant 

(Tasa Ant 4 Puslapio)



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Dabar vyrai gali žinoti kiek 

jie yra verti savo namuose. 
Vienas teisėjas, Missouri vals
tijoje nubaudę viena moterisz- 
ke su 100 doleriu bauda už tai, 
kad su pagaliu musze savo szu- 
ni, ir su 25 doleriu bauda kad ji 
su ta paczia lazda apdaužė sa
vo žmogų.

• •
Pragyvenimo kasztai eina 

vis augszcziau, o karo pavojus 
vis arcziau.

simas iszkels daug gincziu. Ko
munistai prieszinsis; darbinin
ku partijos prieszinsis; bet par- 
gryžusiu kareiviu draugystes 
pritars. Kaip .bus, kaip Kon
gresas nutars da sunku pasaky
ti.

Už Sunaus Gyvenimą
■o***************************************************

Mes kartais per daug gerbia
me ir per daug apstavojame 
bagoczius. Turėtume prisimin
ti kad veinintelis skirtumas 
tarp ubago ir bagocziaus tai 
turtelis, bet ne mokslas ar Die
vo duotas protas. Bagoczius ga
li but didesnis durnius, negu 
biednas žmogelis-

1 '

Kai kurie musu raszytojai 
mums prikaiszioja kad mes ne
pasitikime gana ant Rusijos, 
kad mes ja per daug intarineja- 
me. Rusija mums dabar skolin
ga daugiau negu 11 bilijonu do
leriu. Ar da geriau galėtume 
savo pasitikėjimą parodyti? Ai
da negana?

Skirtumas tarp Komunistu 
ir Amerikiecziu yra tai kac. 
Amerikiecziai savo prięszus 
politikoje sumusza. su ‘ ‘ vo- 
tais,” balsais, o Komunistai su 
kulkomis.

Musu valdžia pernai tiek 
iszdavinejo, kad jeigu dabai 
reiketu mums tiek pinigu sudė
ti, surinkti, kiekviena szeimyna 
Amerikoje turėtu mokėti po 
$1,155.00.

Schleswig mieste Vokieti jo 
je, tie kurie dalina maista, su 
mane szitaip padalinti. Kiek
vienas Katalikas gavo bulviu, 
ir kiekvienas Protestonas gavo 
silkių. Vienas laikrasztininka-. 
isz tenai pranesza, kad toks 
padalinimas supažindina žmo
nes, kurie iki sziol viens kito 
nepažino ir, viens kitam nepa
sitikėjo. O tie, kurie jokio tikė
jimo neiszpažino nieko ir nega
vo.

Komunistai nori isz keliu ka
pitalistu, milijonierių viską at
imti, kad tada visi .galėtume 
lygiai badu dalintis.

Kai Prezidentas Trumanas 
9

per savo prakalbas in Kongre
są pareikalavo kad Kongres- 
manai vėl investu tuos suvaržy
mus ant visu daigtu ir ant dar
bininku algų, jis gerai žinojo 
kadjnieko panaszaus nebus, bet 
jis to reikalavo politiniu žvilgs
niu. Jis žinojo kad visi Repub- 
likonai prieszinsis ir jis kaip 
tik to norėjo. Tada, kai viskas 
da labiau pabrangs, Preziden
tas ir visi Demokratai pirsztai 
badys in Republikonus ir sakys 
kaj Republikonai kalti už visa 
pragyvenimo branguma.

■ • • ' 1 "
Nauji automobiliai kita meta 

bus didesni, gražesni, kitonisz- 
kesni ir gal brangesni.

Antru ranku automobiliai 
dabar biski pigesni. Bet tai 
taip visados buvo rudeni ir žie- 
ma. Jie vėl pabrangs su pava
sariu.

Mėsos vis bus trumpa ir sun
ku pasirinkti per kokius tris ar 
penkis metus.

A / . . .

Dabar daug nauju namu yra 
statoma; daug daugiau negu 
bu,vo manoma statyti. Bet sta
tyba baisiai brangi, ir nepatar
tina statyti, jeigu tikrai nerei
kia,

. \ ; •

Automobiliu darbininku uni- 
jos Prezidentas sumusze per 
rinkimus visūs Komunistus.

- ' i ■ -i-,'. .
' ' • • "

Anglijos darbininku partija 
gal bus sumuszta per rinkimus 
pavasari. Jeigu darbininku 
partija turės pasitraukti isz 
valdžios, tai bus baisiai didelis 
smugiš tiems Amerikoje, kurie 
tikėjosi ir ežia investi darbi
ninku partija in politika ir in 
valdžia.

Szia žiema bus vėl beda su 
aliejumi del szilumos. Valdžia 
pranesza kad bus trumpa alie
jaus ne už tai kad aliejaus ma
žiau randasi, bet už tai, kad nė
ra gana vagonu, vežimu ir 
freitkariu ta aliejų pristatyti.

Tos karaliszkos vestuves 
Anglijoje buvo gražios ir isz- 
kilmingos; bet taipgi ir reiksz- 
mingos. Karalaite Elžbieta isz- 
tekejo už Philip Mountbatten, 
kuris yra Graikas, taip kaip 
jos mocziute isztekejo už Vo- 
kieczio. Visi laikraszcziai daug 
rasze ir apraszinejo kaip nuota
ka gražiai iszrode, kiek dova
nu kas atvežė ar atsiuntė, koks 
didelis pyragas buvo ir kiek 
žmonių apslobo, apalpo ‘belauk
dami tos iszkilmingos vestuvių 
procesijos, parodos.

Per visas tas iszkilmes, per 
tas iszkilmingas parodas, sun
ku pasakyti apie ka ta graži 
nuotaka mano. Ji dabar iszteka 
už svetimtauczio, kai visam jos 
krasztui gresia pavojus ne tik 
isz užsienio bet ir isz vidaus. Ji 
žino kad neužilgo jai teks Ang
lijos sostas, kad jai reikes val
džios vadeles paimti in savo 
rankas. Beklūpėdama prie al
toriaus, kai ji pasižadėjo myle 
ti, gerbti ir klausyti, ar ji prisi
minė ir ta kita pareiga, kuria 
jos vardas ir jos karaliszkas 
kraujas ant jos uždėjo kai ji už
gimė, kad jai reikes ir valdyti?

Bet sziandien tos karaliszkos 
vestuves skamba kaip kokia 
pasaka, kai, graži karalaite su
silaukė savo jauno karalaiczio, 
tai ir mes su s’fl-vo klausimais 
palauksime, ir dabar vėlinsime 
kad jųdviejų gyvenimas butu 
toks apie koki mes pasakose 
skaitome kad ‘‘nuo to laiko jie
du linksmai ir gražiai gyveno 
per amžius.”

j^ĮIESTO vartus greiczianl tinhle.
pasieksime eidami kertes'namus! Asz stiprus, 

ulyczia, pastebėjo Pyplio drau- vargo nekentesim. 
gas. Jiedu ir pasuko siauru sza-j 
lyulycziu.
gyvenamas kvartalas. Namai 
senutėliai, vos laikėsi. Kiekvie
na žingsni lydėjo skurdas ir ne- Tada Elgeta prasze truputi pa- 
szvara. Pro mažuczius apru- laukti kol ji sugrysz isz Kertes 
kusius langus kyszojo isz'blysz-Į kvartalo, kur yra paliktu jos 
ke veidai ir alkanomis akimis sutaupytu centu. Ji iszeidama 
seko praeivius. Priesz saule'pabueziavo nulenkta sunaus 
tarp dvokianeziu skarmalu galva ir dvi sunkios aszaros nu- 
szildesi seni, paliegėliai, kuriu 
ežia buvo prie kiekvieno name
lio, kiekvienos lusznos.. Staiga 

. Pyplis sustojo. Akys insmigo 
in szaszlavyne sedinezia Elge
ta, kuri sunkiai kosėdama 
ggauže purvina juodos duonos 
pluta.

— Motin! Kur asz tave ra • 
dau! Suszuko ir puolė prie El
getos. Senele pradžioj nuste
bo, iszkete rankas ir krūptelė
jo. O pažinus savo sunu, tarė:

— Sūneli, ko nustebai?! Tu 
ponas, tai pasibaisėjai mano 
gyvenimu. Man-gi jis geras.

Pyplis nerado žodžiu. Rauk- 
szletas, sulysęs motinos veidas 
užriszo burna skausmo raisz- 
cziais. Ilgai tylėjo apkabinęs.

— Kas tau yra? Nesupras
dama klausė senute. — Dova
nok man. Seniai jieszkojau, o 
surast tik dabar pasisekė. Kan
kinaus nepajięgdamas atpirkti 
kaltes. Jis bueziavO purvinas 
rankas, taip meiliai, taip nuo- 
szirdžiai. Jokio dirbtinumo 
nesimatė.

— Nesirūpink manim!
•— Czia tave ilgiau nelaiky

siu. Asz iszsižadejau, bet vėl 
gryžau, tai dovanok man. Asz 
maldauju, verkiu, kankinuos. 
Tik tada nurimšiu kai gyven
sim kartu.

— Noriu tau laimes, tai 
vien del to asz negaliu eiti ten, 
kur mane neapkenezia. Jusu 
namuose vėl liksiu barniu prie
žastimi. Duok man savo kalte 
iszpirkti.

Pagaliau apskretusia senute 
Pyplys invede in gražius na
mus. Ja pamaeziusi žmona tuoj 
suszuko: Ii- vėl sene parsigabe
no!

— Ar nesakiau, sūneli, kad 
taip bus!

— Niekis!
Jis nuėjo pas žmona. — Ko

dėl tu mano motina taip pasi
tinki?!

— Asz senei skinu kad jai

Del Dievo meiles, sūneli
Tai buvo vargsziu! nesiskirk!

ilgai motina maldavo, bet sū
nūs savo nusistatymo nekeitę.

jo ardyti szeimynis santika ir, 
bet nebaigė!

— Pasakyk aiszkiai, —pa
sakyk! Prasze sumiš. Ir nuė
jo in paupi. Baisi pabucziavi- 
mo ir aszaru paslaptis paaisz- 
kejo. Iszeidama motina, atsi
sveikino, o jis tada nieko .nesu
vokė.

Vakare isz upes išžgrfėbe se
mite Pyplienes lavona. Elgeta 
motina mirė nenorėdama truk
dyti sunaus laimes, mirė kad 
savo gyvenimu neapsunkinti 
likimo nuskriausto1 sunaus!

—GALAS—

- Kai Kongresas susirinks po 
Nauju Metu, vėl bus iszkeltas 
klausimas ar imti visus jaunus 
yyrukus in vaiska. Szitas klau

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 
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Kiti Bus Pravaryti.

Toli-

krito jam ant galvos. Tarpdu
ryje ji sustojus, da karta pa
žvelgė in sunaus veidą ir pu
tojo :

— Tuojau, tuojau! — Szir- 
di paskutini sudiev sakydama.

Pyplis gryžo pas žmona. Ji 
pradėjo jam prikaiszioti. — Tu 
netikės užsispyrėlis!

— Kam niekinį mane! Ga
lėjau ir pirmiau tai padaryti.

— Bet tu gerai gyvenda
mas eini vargo jieszikoti!

Nieko nesakydamas, Pyplis 
susikrovė savo drapanas ir isz- 

i tiese žmonai ranka. Moteris 
pažvelgė in pikta vyro veidą 
ir maszinaliai nusisuko.

Iszejo laukti motinos,
mesniu užmanymu neturėjo, bet 
pilnai pasitikėdamas savo jie- 
gomis jis drąsiai žiurėjo in nau
ja gyvenimo kelia. Kieme ji 
sulaikė žmona.

— Da valandėlė. Jau baig
ta. O ne. Ji kalbėjo toliau. — 
Mylėdama tave, asz nusilei
džiu: Szelpkim motina, lai ne
elgetaus. Pyplis telaikė savo 
reikalavimus.

— Motute, turi su manim 
gyventi.

— Bet ji mane neapkenezia.
Pagaliau žmona sutiko, bet 

nelemta 'buvo sunui kalte isz- 
pirkti. Veltui juodu lauke atei- 
nanezios motinos, veltui žadėjo 
ja laiminga padaryti. Pavaka
riu iszejo iszejo Kertes kvarta
lam Visur klausinėjo, teiravo
si, bet niekas senutes ndbuvo 
mates.

Saule jau isztiese ilgus spin
dulius skarmalu krūvose, o Py
plis vis klausinėjo. Iszvaiksz- 
cziojo visas lusznas, visus už
kampius. Niekui- mptįnos ne
buvo. Paklaustas vienas senis 
atsake:

— Tamstos motina nenore-

mano namuose vietos nėra! Ne
galiu gyventi su mano szmei- 
žusia moterimi. Juk ji iszvadi- 
no paleistuve, iszkrikusia mo-! 
terim ir tada, kai asz sutikau 
už tave, restorano tarno, teke
ti. Kai ji draudė, kam nepa
klausei.

— Apie tave visi tuomet 
taip mane. Beprotiszkai mylė
damas asz klausiau tavęs ir lei
dau motina atstumti. Bet 'bai
sus jos skurdas neleidžia ra
miai žiūrėti.

— O asz jos visai neapken- 
cziu.

— Tai kartu ir mane. Tai 
asz buvau restorano tarnu, mo
tina tokio vargo nesuprato. Ne
bijosiu, tai ir vėl tarno vietos, 
kad tik nesiskyrus.

— Jai abiem nėra czia vie-
i tos asz pasitrauksiu!

— Gali. Sugriežė dantis.
— Nieko nesakydamas gry

žo prie motinos. — Gana skaus- 
mu ir vargi. Asz su tavim mo-

Kai tik buvo paskelbta kad 
Komunistams nėra vietos kru- 
tamuju paveikslu darbuose, 
Komunistai šukele lerma ir 
pradėjo visus pravardžiuoti.

Ana sanvaite didele kruta
muju paveikslu kompanija, 
‘‘Twentieth Century-Fox” nu
tarė pravaryti visus Komunis
tus ir visus tuos kurie Kongre
sui taip prieszinosi per tardy
mus, ir nesutiko pasisakyti ar 
jie Komunistai ar ne.

Komunistai ir j u advokatai 
dabar sako kad jie kreipsis in 
augszcziausia Amerikos teis
mą. Jie sako kad jie yra skriau
džiami ir persekiojami ir gina 
kad Amerikos instatymai ir 
Amerikos konstitucija neuž- 
draudžia žmogui prigulėti prie 
Komunistu partijos.

tremti Ruskiai butu perduoti 
in Rusijos rankas ir kad Fran
cuzu valdžia už juos atsakys.

Amerikos Taryba ir valdžia 
staeziai pasakė visiems Repub- 
likonams Kongresmenams kad 
ne ju reikalas žinoti ka ir kiek 
Amerika dabar siunezia Sovie
tams in Rusija. Republikonai 
dabar grasina kad jie balsuos 
priesz visokio paszelpa ir pa- 
gelba Europai pakol valdžia 
paskelbs vieszai kas dabar yra 
siuneziama in Rusija.

PRANCŪZAI ISZVA-
NEW YORK. — Krutamuju RE 19 KOMUNISTE 

paveikslu, ‘‘moving pikczie- --------
riu” kompanijų didieji tūzai ir 
atstovai per dvi dienas mitin- Devyniolika Sovietu Rusijos 
gavo ir tarėsi apie Komunistus piliecziu buvo isztremti ir isz- 
darbininkus ir raszytojus, ku-i varyti isz Francuzijos kraszto, 
rie inlindo in sziltas vietas Hol- už tai kad jie kiszosi in kraszto 
lywcod mieste. Jie savo mitin
gus laike in Waldorf-Astoria 
vieszbuti, hotelyje New York 
mieste.

Panaszaus nusistatymo kad 
vis niekur Amerikos fabrikuo
se nėra, iki sziol nebuvo nei gir
dėta kad kokia kompanija ar 
kokie fabrikai vieszai paskelb
tu kad Komunistai yra nepa
geidaujami, ir kad jiems nei 
vietos nei darbo nėra.

Krutamuju paveikslu atsto
vai pareiszke kad jie neduos 
darbo Komunistams, ir kad vi
si Komunistai kurie dabar te-

' nai dirba bus pravaryti. Jie 
ypatingai pareiszke kad tie de
szimts Komunistu kuriuos val
džia suėmė ir kurie priesz teis
mą taip pasistojo ir pasiprie- 
szino yra jau dabar pravaryti.

Eric Johnson, szitu kompani
jų nusistatymas priesz Komu
nistus nėra isz baimes ar isz 
prievartos, bet kad jau atėjo 
laikas nepageidaujamus asme
nis paszalinti. Jiedu taipgi pri
dėjo kad nekalti darbininkai 
nebus intarinejami, ir nėra jo
kios baimes kad dabar visus 
darbininkus laikys kaipo Ko
munistus.

Jie toliau kreipiesi in Kon
gresą ir prasze kad ir Kongre
sas ka panaszaus darytu val- 
diszkuose darbuose.

PARYŽIUS, FRANCIJA. —

vidaus reikalus ir sukurstė ar 
padėjo sukurstyti Francuzus 
per visus tuos sukilimus.

Isztremimas szitu Ruskiu tai 
Francuzijos valdžios antras 
drąsus žingsnis priesz Komu
nistus. Kelios sanvaites atgal 
Francuzu valdžia davė savo ka
riuomenei insakyma peržiūrėt! 
ir perkratyti Sovietu lageri, 
kur buvo surasta daug ginklu. 
Visas szitas lageris bus dabar 
po Francuzu valdžios priežiū
ra.

Sovietu Ambasada isz pra
džios stengėsi pasiaiszkinti kad 
visi tie suimti Ruskiai ir priesz 
Rusija buntus kele, bet paskui 
susitaikino ir pasižadėjo nesi- 
kiszti in jokia politika. Sovie
tu Ambasada toliau aiszkinosi 
kad Francuzijoje randasi dau
giau negu deszimts tukstancziu 
Rusijos piliecziu, ir Francuzi
jos valdžia nenori juos paleisti, 
kad jie galėtu sugryžti in savo 
tėvynė.

Visi tie devyniolika Ruskiu 
buvo nugabenti automobiliais 
prie rubežiaus ir tenai palikti. 
Kur taip ant rubežiaus buvo 
valdžia nesako, bet spėjama 
kad greicziausia jie buvo pa
leisti netoli nuo tos Berlyno 
dalies, kur Sovietai valdo.

Ant rytojaus Rusijos valdžia 
pareikalavo kad visi tie isz-

Susimildami, jeigu iszkeliau*. 
nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
laikraszczio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunezia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo
da kur gyveno ir in kur iszva- 
žiavo. Tokiu laiszku sziandien 
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas iaz 
kur musu skaitytojas rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greieziau galėsi
me permainyt ir greieziau gau-. . . . ‘ -• •' ■ site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog laikraszczio ne
nulaikote. “Saules” Redyste

> arba pradžia J
i SKAITYMO •
*■ JF* • *: ...ir... ■< J
i RASZYMO :
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Pirkie U. S. Bonus
Laimina Medžiotojus Uncle Sam Says

pirm pradedant medžiokle basadoriaus žmona. FrancupalaiminaCzia
Chantilly giriose, netoli nuo 
Paryžiaus.

Po deszinei stovi Lady 
Diana Cooper, Anglijos Am;

zai suteikia jai garbe kai 
praszo kad ji duotu ženklą 
medžiokle pradėti.

--------★-----

visus medžiotojus kurie eis 
briedžiu medžioti. Jie visi 
susirinko prie Sainte-Mar- 
guerite dės Grės koplyczios

Are you counting the days to 
Christmas? There’s noth’ng comnar- 
able to the warmth of Christmas 
feeling. Second best perhaps is 
the feeling when you have the ir oney 
to make dreams come true for you 
and your family. The most efficient 
and sure way to build up a healthy 
backlog of savings is thro igh ydtir 
company’s Payroll Savings Plan for 
buying United States Savings: 
Bonds or your bank’s B jnd-A-Montht 
Plan. Every extra savings bond ybui 
add to your bond holdings is one» 
more powerful stride toward secu+ 
rity. The best Christmas gift you cam 
give your family is to start a 10- 
year plan of automatic monthly bondl 
buying. For example, your invest
ment of 818.75 a month in a savings 
bond every month until Christmas, 
1957, will result in a nest ėgg of 
82,498.94. , U. S. I rensurv

............. j..... « 

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!



4 Iszmintinga Pati 4
kalbėjau tau jog ateis? Palau- 
kie truputi cziouais o asz su- 
gryžsziu tuojaus ir apie viską 
apsakysiu.

II.
Poni Katre ilgai lauke ant 

sugryžimo savo vyro bet po 
iszejimui dvieju delegatu, Juo
zas dingo per paszalines duris.

Poni Katre per dvideszimts 
metu vedusio gyvenimo žinojo 
daug o ne karta persitikrino 
jog užsimoka klausyti prie du
riu, jeigu vyras turi koki slap
ta pasikalbejima su nepažins- 
lamais o priek tam jiegu užda
ro duris priesz uosi savo pa- 
cziules.

Poni Katre žinojo gerai del 
ko josios Juozukas dingo isz 
namu pirma ne pasimatęs su ja. 
Tieji “delegatai” buvo tai pa
siuntiniai kudo profesoriaus 
kuris juos atsiuntė pas Juozą 
idant užganadintu ji už pada
ryta skriauda ana vakara. Atė
jo ji szaukti ant musztynes su 
pisztalietais a n t dueliaus. 
Priek tam “delegatai” ap- 
reiszke Juozui idant atvestu 
savo budintojus nes musztyne 
ketino atsibūti kuogreieziau- 
sia, ant rytojaus.

Poni Katre buvo baisiai su- 
sirupinus o priek tam pasiutus 
ant savo vyro. Tai toji naktine 
“agitacija” visame yra kalta. 
Užsinorėjo jam komiteto, turi 
komitetą!

Poni Katre butu savo1 vyrui 
pageidojus puikia litanija kad 
rastųsi namie o priek tam bu
vo dideleje baimėje apie savo 
mylima. Pažinojo ji gerai. In 
jokius duelius lyg sziam laik 
neužsidayinejo.

O ka. turėjo daryt ? ‘1 Paims 
norą” ir norints niekad piszta- 
beto neturėjo savo rankose, tu
rės galetis su tuom iszdžiuvu
siu profesorium, kad ji kvara- 
ba pagriebtu!

Ka ežia daryti ?!
Poni Katre sėdėjo užsidunk- 

sojus o norints visokios mislys 
painiojosi po josios galva bet 
nieko negalėjo iszgalvot.

Jeigu galima butu prikalbint 
paezia tojo profesoriaus ir su- 
rasza, tai butu gerai, bet kaip 
ežia pradėti? Kaip-gi užbėgti 
viesulai ?

Staigai ponios Katrės akys 
pražibo, riebus veidai paraudo
navo isz užganadinimo, pasta- 
navijo nusiduoti pas ponia pro
fesoriene.

Apsirėdė, užsidėjo ant gal
vos skrybėlė, pasiėmė paraso- 
nika ir greitai iszejo.

III.
Ponas Juozas sugryžo ta va

kara vėlai. Ne užžiebė žibiu- 
ties, tamsumoje nusirėdė ir in- 
lipo in lova kaip katinas idant 
ne pabudint pacziules su kuria 
ne norėjo insiduot in kalba.

Laike piet liudininkai susi
tarė stoti ant pleciaus muszty
nes asztunta adyna isz ryto, 
mažam parke.

Brrr! Ponui Juozui net sziur- 
puliai perejo per peczius kada 
atsiminė kas atsitiks ant ryto
jaus bet jau 'buvo per vėlai!

— O da gal kalbėtu jog po
nas Juozas yra dideliu szeszku 
ir, dingtų mano komitetas!

Kentėjo baisiai per visa nak- 
. ti ir manstino tiktai apie tai 
. idant jo pacziule ne pabustu 

ankseziau ir ne klaustu jo kur 
taip anksti eina? Pabudęs, ap
sirengs greitai ir iszeis pakol 
pacziule pabus ir nusiduos ant

ALDONAS Juozas sėdėjo prie 
>qstalo ir valgė gardžiai kep

ta kiauliena su kopūstais.
Prieszais ji sėdėjo kaip ir ji

sai, užimta valgiu jo pacziule, 
poni Katre, temino su užgana- 

i dinimu ant jo apbtito, bet bal- 
’ sas josios buvo rustus, po ilgam 

tylėjimui atsiliepė:
— Matai jog geriau tau pa

tinka valgis namie. Sarmatin- 
tumes valkiotis kas nakt in ko
kias ten urvas! Ar tai pritinka 
tokiam žmogui kaip tu, locni- 
ninkui mūrinio namo ir laikan
tis paguodota dinsta! Artai 
izspuole per visa naktį kur ten 
valkiotis ir sugryžti namon už- 1 
sitraukes kaip gyvulys.

— Matai dusZele! Atsiliepe 
Juozas, inkimszdamas dideli 1 
szmota. kiaulienos in burna, 
privalumai, politiszkas darbas. 1

— Bausme Dievo su tais po- ; 
litikiszkais privalumais! Suri
ko poni Katre, ar tai asz turiu 
vyra del saves ar politikos? ' 
Kitados apsieidavai be tuju 
privalumu ir buvo gerai. Nuei
davai pas Icku ant stiklelio, 
teisybe, bet deszimta jau būda
vainamie. O dabar? Jeigu da 
būtumei žmogus malszus. Bet 
tavyje didelis karsztumas o ac- 
szesnio kvailio nesiranda kaip 
užsigeri, da ko klausi ?

— Matai duszele, dabar su
sitvėrė politiszkas kliubas isz 
LaukauckO', Virgelio, Riczino 
ir kitu, norints ne vienas isz ju 
ne turi murines o priguli prie 
komiteto. Iszpuola idant ir asz 
prigulčiau prie tojo komiteto.

— Prie kokio komiteto?
Ponas Juozas giliai užsimis- 

lino.
— Po teisybei da pats gerai 

nežinau nes to visko gerai ne
supratau. Bet yra tai politi- 
kiszkas kliubos, o ir asz turiu 
prie jo prigulėti.

— Gerai, tegul ir taip buna. 
Bet kam tas valkiojimas nak
timis?

— Matai duszele, reike fun- 
dyt, agitavot idant iszrinktu. 
O kada mane karta iszrinks ta
da jiems szpiga parodysiu!

Užsimanstino ir iszsitrau- 
ke dideli gurkszni alaus isz 
stivinczio uzbono.

— Sziandien privalo ateiti 
delegatai su užpraszymu. Bu
vau truputi užsitraukęs vakar 
ir tik tiek atsimenu jog “Cen- 
tralnam” truputi susikivirczi- 
nau su tuom iszdžiuvusiu pro
fesorium ka tai viską valdo. Ji
sai man kalbiejo jog asz per 
kvailas prigulėti prie komiteto. 
Bet asz jam atkirtau jog pats 
yra kvailas, jog yra ne szuo ne 
kiaule ir kas man tik ant liežu
vio papuolė o persitikrino ma
no iszmintinguma tuojaus nes 
nusztilo, kalbėdamas, jog pri- 
siuns pas mane du. Žinoma, du 
delegatus isz komiteto, kitokiu' 
ne gal prisiunsti. Kas toliaus 
atsitiko to nepamenu nes par
važiavau namo nes man kojas 
labai skaudėjo.

—- Na, na! Linktelėjo su gal
va poni Katre, kad tik tieji du 
ponai ant tikrųjų ateitu!

Tame davėsi girdėti varpelis 
prie duriu o inbegus tarnaite 
paszauke:

— Praszau ponios atėjo koki 
tai du ponai. Nori pasimatyt su 
ponu.

Papraszyk in pakaju! Suszu- 
ko ponas Juozas, paszokdamas 
nuo stalo. O ka, matai, ar ne 

pleciaus galėjimo.
Ponas Juozas mislyse pra- 

skendes pradėjo užmigt ir ne- 
poilgam pradėjo krioki.

* * *
Kada pabudo jau buvo sep

tinta adyna. Persigando. Pa- 
szokes isz lovos, pradėjo jiesz- 
koti czeveryku.

Ne buvo jie prie lovos. Ati
darė kamadele idant paimti ki
tus, buvo tuszczia.

Apsidairė ant apredalo, ne
buvo. Dirstelėjo in s'zepa, visur 
tuszczia.

Prakaitavo nebagelis ir puo
lė jam in galva nužiūrėjimas.

Norėjo gautis in kuknia 
idant užklausti slūgines apie 
parėdus, durys buvo užrakytos. 
Sugryžo prie paczios lovos bet 
toji buvo tuszczia, matyt jog 
seniai kaip atsikėlė.

Ponas Juozas riktelėjo kaip 
pažeistas vilkas, suprato dabar 
aiszkiai jog ji pati apgavo. Mė
tėsi in duris bet ne galė jo j u 
iszverst. Buvo drūtos.

— Szauke, reke ir keike, nie
ko ne gelbėjo. Ant galo sėdo 
ant lovos. Ka apie ji pamans- 
tys tasai iszdžiuves profeso
rius? Kalbės jog pasiliko szesz- 
ku ir “raus” bus isz komiteto!

Ka turi daryt?
Kad duris ir iszmusztu tai be 

drapanų ne galėjo nusiduot 
ant pleciaus galėjimo.

Ilgai stenėjo Juozulis, ant 
galo iszsemtas ant pajiegu, mė
tėsi ant lovos ir užmigo.

Buvo jau po devynių kada 
Juozas pabudo per dalypsteji- 
ma jo veido minkszta rankele.

Atidarė akis, priesz ji stovė
jo poni Katre su užganadintu 
veidu, da apsiredžius su para, 
soniku rankoje.

— Ha! Tu nedora motere! 
Suriko paszokes Juozas. Ka tu 
padarei? Nužeminai mane, din
go komitetas.

— Apsimalszyk, Juozuli, 
prakalbėjo poni Katre saldžiai. 
Apsimalszyk jau viską pada
riau užganadinaneziai.

— Ka tu padarei? Tenais 
ant manės laukia. Ketina atsi
būti galėjimas su pisztalietais. 
Ar girdi? Turiu galetis!

Poni Katre nusijuokė szir- 
dingai.

— Jau po galėjimui, tarė.
— Kaip tai po galėjimui? 

Juk manės tenais ne buvo! 
Profesorius ant manes laukia!

— Profesorius ant tavęs ne 
laukia nes jo tenais ne buvo.

— O kas buvo?
— Liudininkai ir, mes dvi: 

profesoriene ir asz.
— Bijok tu Dievo, ka 

ten padarėt?
— Juozuli, viskas buvo 

redke. Klausyk, dažinojus 
tai buvo per “delegatai” 
tave (nesirūpink kaip asz apie 
tai dažinojau) nusidaviau tuo
jaus pas profesoriene; apsakiau 
apie ka man eina ir abidvi su
sitarėm. Ji dažinojo nuo savo 
prieteliaus (kuris turi truputi 
už daug ilga liežuvi) kur ir ka
da tasai galėjimas atsibus. Ji 
savo vyrui o asz tau paslepem 
drapanas nakties laike o isz 
ryto uždarom miegstubese, pa
czios nuvažiavom ant vietos 
galėjimo kur jau lauke ant jus 
budintojai ir du daktarai.

— Ir kas daugiau?
— Nieko. Papaiko kaip mus 

paregėjo bet isz pradžių nuda- 
vinejo jog apie nieką nežino: 
“Ko jus cziouais norite?” Ta
da mes abidvi pradėjom: “To
ji poni turi vaikus o asz muri- 
naite ir man ir jai yra reikalin
ga. Vyrams musztis nepavelin- 
sime bet jeigu reikalaujate

jus

pa
kas
pas

SAULE” MAHANOY CITY,

kanecz kraujo tai mudvi galė
simos už juos.” Pradėjo juok
tis isz mudviejų bet mes kalbė
jome: “Arba cziouais pradėsi
me galėjimą arba duokite 
mums ant raszto jog Visas tas 
reikalas pasibaigė garbingai. 
Namie tai jau mes- paczios su- 
valdysime savo vyrus.”

— 0 jie ka ant to atsake ?
— Isz pradžių ne norėjo, su

tikt ant musu noro o kad neno
rėjome atsitraukt, tiko ant ga
lo ir parasze popierele. Sztai ja 
turiu.

BALTRUVIENE

Laivyno Greicziausias Eroplanas

Valstijoje Pennsylvanijoje, 
Vienam miestelyje

Tenais nekuriai vyrukai 
netikia,

Paneles su tokiais nenori 
kalbėti,

Nes mažas skaitlis mergeliu 
yra,

Bet visos puikiai gyvena, 
Visos patogios ii- geros, 
Tokiom privalo būti ir 

'kitos merginos,
Geriausia jus vyrukai 

susilaikykite,
Ant doru merginu nelokite.

* * *
Pažystu viena bobele, 
Su labai gera szirdele, 
Kuri visai nesusivaldo,

Po visas pabulkes 
iszsibaldo,

In saliunas sau traukia, 
Ir praszo kad užfundyk,
Del manes šzirdžiuk 

nepavydėk,
Kaip nuo tavęs gersiu, 

Tai kitiems gieda padarysiu,
Ba nuo ju nepraszysiu. 

Paliauk rūtele,
Su savo szpisais, 

Ba tas nesiseks su vyrais, 
Geriausia namie sėdėk,

Po pakampes nesivalkiok, 
Skaityk, ir giesmeles 

giedok.
* * *

Girdėjau kad viena dora 
mergele, 

Biaurai padare gana, 
Tėvelius savo pamėtė,

Ir in kita miestą nusiboste, 
Girdėjau kad su kito tauto 

apsiporavo,
Bet vis vyreli gavo, 
Ka ant to gali sakyt, 

Ir kaip apie tai manstyt?
Kodėl taip padare, 

Tai negirdėjau,
Bet, apie tokius triksus jau 

gana girdėjau,
Kad ir izsrodo ant dievotos, 
O nebuvo nuomones kitokios, 

Merginos sziandien ant 
nieksZu iszrodo, 

Nei ant vieros kokia kas 
turi,

Mat, kito tauto geresnis, 
Ir sportingesnis,

Ant musu tautos vyruku 
nežuri,

Jau daug taip Lietuvaites 
padare,

Ant visados sau akis uždare, 
Dabar gailesi savo 

pasielgimo,
Ir tokio gyvenimo!

PA. ________ ' ————

Tiems, Kuriems NepaPonas Juozas akyvai peržiu
rėjo paduota pop.iera, nusijuo
kė bet vela užtemo.

-—■ Ka tai ženklina! Komite
tą ir taip velniai nunesze!

— Ne nunesze, Juozuli. Ži
nai jog poni profesoriene yra 
užsiskobnusi! Kalbėjau jai: 
“Poni profesoriene, mano vy
ras turi kanecz prigulėti prie 
komiteto, asz taip noriu, o tai 
priguli nuo tavęs. Kada ji ap
rinks, “paskolinsiu” tau tuo
jaus 200 rubliu.” Žinoma jog 
tuojaus sutiko if padarėm “gi- 
szefta!”

—Bet ar jisai sutiks ant to?
Poni Katre szirdingai nusi

juokė.
— Palik jau ta dalyka po 

niai profesorieniai, jau ji duos 
tame rodą.

Ponas Juozas giliai užsi
manstino, paėmė savo pacziule 
in glebi, karsztai pabueziavo in 
lupas ir paszauke:

— Tik isz tavęs, duszele, yra 
iszmintinga moterėle.

Poni Katre prisispaudė prie 
vyro krutinės ir sznabždejo:

— O matai! Jeigu būtumei 
manes klausės isz pradžių, ne 
reiketu tau naktiniu agitacijų 
ir nereikalingas fundinimas 
nes iszmintinga pacziule viską 
gali padaryti!

— GALAS —

tinka Suv. Valstijos 
Ir Paniekinėjo Czio-

naitine Valdžia
Privalo nesztis in Sovietine 

Rusija ir ten jieszkoti giliuko. 
Vėliname visiems tiems kwrie 
yra nudžiugia Bolszcyikiszku 
rojum, kad tuojaus važiuotu iii 
taji palaiminta sklypą ir kož- 
nas. agitatorius kuris geidžia 
užvesti cziouais Soviatini bū
da valdžios, vereziau paliktu 
czionaitinius gyventojus ramy
bėje ir užganadįnime, o lai pa, 
tys pirmiausia sujieszko sau 
laimes per paragavima gyveni
mo Rusijoj.

Daugelis žmonių intikedami 
tokiems agitatoriams, isžkella- 
vo in Rusija jieszkoti tosios lai
mes, bet daugelis pasiliko czio-

ISTORIJEapie Ea iM 
------------------ iszo iszlins, Al 
yva in virszu iszkils, Kaip ui 
aikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio iu 
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

— Klausyk du-kart pakol 
iszsižioji karta.

Satai pirmutinis paveiks
i

^nosis£X7SZaWs W-
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tt. Laivyno „ 1 ai nudr»ž-
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velnią, „ 
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nais kurie burinio ja ir giria 
laiminga Rusija, bet ir tieji 
privalo kuogreieziausia keliau
ti in taji rojų!

Soviatine Rusija turi atida
rytus vartus del kožno ir taip 
tuosius sveczius myli, kad juos 
vėliau neiszleidžia isz tojo ro 
jaus, nes aptveria rubežius su 
duriancziii dratu, kad negalėtu 
isz Rusijos' iszbegti!

Toki agitatoriai moka vien 
tik ger'kbuoti, ąjirenginet visą- 
kias parodas ir nevos užtarian
ti už nuskriaustus, darbininkus 
bet patys nemoka sau sujiešz- 
koti kokio darbelio, todėl pa- 
rengineja visokias “revolįuci-- J i •’: i 
jas” viltyje kad isz tosios pro
gos gausis ir jiems kokis “gar
dus szmotelis” ir gyventi be 
jokios rupesties palaimintam 
sklype Amerikoje.

skristi apie septynis
penkios deszimts 

viena valanda. Reiszkia sai
tas eroplanas skris greieziau 
negu balsas eina per orą. 
gaisas keliauja apie 763 my- 
ias in valanda žemai, o tik 

aPie 660 mylias in valanda 
Padangėse. A 7

Ji'?iniauia kurstomas per 
takstanesius velniu.
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•—■ Nedelioj, Gruodžio 7- 
ta diena per miszias 8 vai., ryte, 
40'Vai. Atlaidai prasidėjo Szv. 
Juozapo bažnyczioje Mahanoy 
City, ir per tris dienas baigiant 
Utarninko vakare, szi didele 
metine szvente buvo iszkilmin- 
gai szveneziama. Tvarka Szv. 
Juozapo 40 vai., atlaidų buvo 
sztai kokis : Nedėlios vakare 7- 
ta valanda miszparai; pamoks
las ir iszpa'žincziu klausoma; 
Panedelio ryta 5-ta vai., Szv. 
Komunija buvo iszdalinta ir < 
miszios buvo 6ta, 7ta ir 9ta val- 
landbmis, nes tai szvente Szv. 
Panele Nekalto Prasidėjimo, 
prisakyta; Panedelio vakara , 
7ta valanda miszparai, pa
mokslas ir iszpažincziu buvo 
klausoma; Utarninko ryta 5ta 
valanda Szv. Komunija iszda
linta ir miszios 7ta, 8ta ir 9ta 
valandomis; Utarninko vakara 
7ta valanda miszparai, pa
mokslas, litanija visu szventu- 
ju, procesija su Szv. Sakramen
tu ir pabaiga 40 vai., atlaidų. 
Iszpažintis buvo klausoma va
karais: Nedelioj, ir Panedelyje 
po pamaldų ir rytais, Panedeli 
ir Utarninka priesz miszias.

Pamokslus laike 40 vai., at
laidų sake sekantieji: Nedė
liok vakara, Kun. Petras Lau- 
makis, klebonas Szv. Kazimie
ro parapijos Saint Clair, Pa., 
Panedelio vakara, Kun. Ant. 
.Alauskas, klebonas Szv. Anta
no ; parapijos Reading, Pa., 
Utarninko vakara, Kun. Vin
centas Nanorta, klebonas SS. 
Petro ir Povylo parapijos Ha
zleton, Pa.
j. ^isi parapijiecziai ir parapi- 
jefes, kaip vyrai, vaikinai, taip

■ b 7 ■ ! -• , . . .

ir moterys ir merginos ėjo prie 
Iszpažinties ir Szv. Komunijos 
per metine szvente, 40 vai., At
laidus. Taip, ne vien ingyjo 
visotinius atlaidus, bet irgi 
tinkamai prisirengė prie Viesz- 
paties Jėzaus gimimo szventes, 
Szv. Kalėdų.

-Tri Utarninke pripuola Szv. 
Leokadijos.

4 Seredoj Szv. Melcziades.
- Ketverge Szv. Damazo 

Pa.
— Ana diena ponia Anelia 

Lankoniene, ponstva Vincai 
Petauskai isz Shenadoro ir po
nia Margareta Petauskiene isz 
Lost Creek, motoravo in mies
tą su reikalais ir prie tos pro
gos atlankė ir “Saules” redak
cija, nes visi yra musu skaity
tojai. Acziu už atsilankyma.
; t Petnyczioj apie 6:45 va
landa vakare numirė sena gy
ventoja Jeva Alanskiene nuo 
1101 E. Market Uly., Locust 
Mt. ligonbute kuri sirgo jau 
nuo Lapkriczio 30 dienai. Ve
lione atvyko isz Lietuvos būda
ma jauna mergina. Prigulėjo 
-prie Szv. Juozapo parapijos 
taipgi Szv. Ražancavos ir 
Saldž. Szirdies draugystes. Pa
liko savo vyra Adoma; du bro
lius: Stanislova Hubertą, mies
te ir Petrą. Laidotuves invyks 
Seredoj su apiegomis Szv. J uo- 
zapo bažnyczioje 9-ta valanda 
ir bus palaidota in parapijos 
kapines. Graborius L. Tras- 

■ kauskas laidos.

Į teri ir anūke. Laidotuves in
vyks Utarninke.

‘ žinomas senas gy
ventojas Juozapas Petuszka, 
nuo 1194 W. Centre Uly., numi
rė Nedelioj, 7-ta valanda ryte, 
sirgdama tik trumpa laika. Ve
lionis gimė Lietuvoj, pribuvo 
in Shenadoryje daugelis metu 
atgal. Prigulėjo prie Szv. Jur
gio parapijos. Jo pati mirė 4 
metai atgal. Paliko dideliame 
nuliūdime tris sūnūs: Vinca ir 
Mykolą mieste ir Petrą isz Ca-

tis daug rasze apie szita mai- kad darbininkams bus atiduota 
nieriams algų atmokejima ir | 70,000 doleriu del užsilikusiu 
mainu atsidaryma; in padan- algų, tie Girard Estate virszi- 
ges iszkele Mainieriu unijos 
vice-prezidenta devinto distrik 
to, John Oshinskie. Jam visa 
garbe teko, kad mainos atida
rytos ir kad mainieriai gavo 
sulaikytas algas.

iSzitas laikrasztis sako ar rą- 
szo, kad Oshinskis visomis ga
liomis darbavosi ir stengėsi tas 

į mainas atidaryti, kad jis tarėsi
'su Girard Estate žmonėmis iri miesto naujai sutverto

lif orui jos, taipgi dukteria po- gu nauju savininku John Rich' nomic Council”
nia Olga Krukoniene mieste. 
Laidotuves invyks Seredoj su 
Szv. Misziomis Szv. Jurgio baž- 
nyiczioje 9-ta valanda ryte ir 
bus palaidotas in parapijos ka
pines. Graborius Vilinskas lai
dos. A. a. velionis buvo “San
ies” skaitytojas.

New York. — Pareita Petny
czios vakara, atsibuvo kumsz- 
:ynes Madison Square Garden, 
tarpe Joe Louis ir Joe Wal
cott. Kumsztynes regejo apie 
18,194 žmones kurie sumokėjo 
suvirsz $216,477 inžango. Isz tu 
pinigu Louis aplaike $75,000 
o Walcott $25,000. Joe Louis 
laimėjo, bet kiti sako kad Wal
cott laimėjo kumsztynes.

— Ana diena lankėsi mies
te pas pažystamus ponia Mari
jona Stulgaitiene isz McAdoo, 
Pa., ir prie tos progos atlankė 

Ponia 
savo

“Saules” redakcija.
Stulgaitiene atnaujino 
prenumerata, kuri jau senei 
skaito. Acziu už atsilankyma.

Girardville, Pa

Girardvilles maineriai visai 
netikėtai gavo pinigu isz Pac
ker Nr. 5 mainu, kurios buvo 
jau beveik deszimts menesiu 
užsidariusios. Dauguma mai
nieriu jau buvo nustoję vilties, 
kad jie gaus savo tas pedes, tos 
užmokesczius kurie jiems pri
gulėjo, ir kuriu jie negavo kai 
Packer Nr. 5 užsidarė. Girard
villes gyventojams buvo tikrai 
riestai ir prastai; jie ne tiktai 
ka negavo savo algos, bet ir 
prarado darbus.

Dabar viskas vėl tvarkoj, 
darbininkai gavo apie tris 
czvertis savo pinigu ir jiems 
prižadėta pilnai atlyginti kai 
tik mainos pradės dirbti.

Vietinis Anglu laikrasz-

■ ir galutinai visa ta klausima 
i iszriszo ne kas kitas kaip ponas 
Oshinskis.’

Gal taip ir buvo, gal ir ne! 
Bet, tas laikrasztis pamirszo ar 
nežinojo, kad Girardvilles
miestelio žmones susitvėrė 1 
draugyste pavadinta ‘ ‘ Girard
ville Economic Council. ” Szi- 
ta draugyste szimta sykiu dau
giau nuveikė, negu visi kiti po
nai ir ponu ežiai del tu mainu 
atidarymo.

Kai vietine unija susikirto 
su centru, szita Girardvilles 
draugyste stojo kaipo tarpinin
ke ir visus sutaikino. Kai dar
bininku unija susikirto su Gi
rard State atstovais ir viskas 
pakriko, szita Economic Coun
cil taryba vėl visus sutaikino. 
Visas derybas su Girard Estate 
vede ne unija ar unijos vadai, 
bet ir vėl szita “Economic 
Council Taryba.”

Szita naujai sutverta taryba 
Girardville mieste laiko savo 
susirinkimus Szvento Vincento 
parapijos svetainėje, ir visos 
tos tarybos vedamoji dvasia 
yra Szvento Vincento Parapi
jos Klebonas Kunigas Mykolas 
Daumantas. Szvento Viniento 
parapijos klebonijose buvo 
“svarbiausi ir reikszmingiausi 
susirinkimai in kuriuos atva
žiuodavo staeziai isz Philadel- 
i'ijos Girard Estate atstovai.”

Kai unija susikirto su Girard 
Estate virszininkai, tai tie vir- 
szininkai tuojaus kreipėsi in 
Kunigą Daumanta ir in narius 
tos naujai sutvertos tarybos 
kad jie stotu in pagelba. Kai 
naujas savininkas John Rich 
susikirto su unija, jis irgi krei
pėsi in szita taryba patarimo ir 
pagelbos.

Dvejomis dienomis priesz tai 
kada Girard Estate paskelbė

ninkai beveik per kiaura nakti 
tarėsi ir mitingavo pas Kunigą 
Daumantą klebonijoje.

Dabar kai-viskas jau kaip 
ant sviesto, tai daug visokiu 
vadu rasime, kurie girsis, kad 
ir jie prisidėjo prie szito darbo; 
bet tie kurie žino kas czia buvo 
ir kas dirbo ir darbavosi, gerai 
žino kad be to Girardvilles 

“Eco-
nieko nebutu 

buvę, ir da ir sziandien Packer 
Nr. 5 butu uždaryta, ir mainie- 
riai nei cento nebutu gave! 
Toje taryboje Kunigas Myko
las Daumantas yra vedamoji 
dvasia. Jam daug pagelbėjo ir 
dabar pagelbsta Dan Gallagher 
vietinis virszininkas del Penn
sylvania Power & Light Co. 
Jiem dviem Girardvilles žmo
nes turėtu būti dėkingi ne vien 
tik už Packer Nr. 5 atidaryma, 
bet ir už invedima nauju fabri
ku miestelyje!

SZV. KARAS PRIESZ 
GROBIKUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Shenandoah, Pa. — Buvusia 
Schuylkill pavieto szerifas P. 
J. Murphy, 78 metu amžiaus, 
numirė Petnyczios ryta namie 
1336% Gordon Uly., Allen
town, Pa. Apie deszimtsmetu 
atgal velionis gyveno Shenado- 
Tyje. Paliko paczia, viena duk-

Floor Models 
$149.95 and up 
Plastic Models 
(White and Cream) 

$19.95 and up

Sessions Electric

$14.95 to $52.50
I

Sport Equipment
Sleds

I

Car Accessories
AUTO HEATERS

Tool Boxes — Wrench Sets

Mail or Phone Orders Filled
Phone 487

MAHANOY CITY, PA.

Electrical
Appliances

i CZIA GERIAUSIA KRAUTUVE PIRKIMU KALĖDŲ DOVANU

| INVAIRIU DAIKTU DEL VISU SZEIMYNOS NARIU

szimts-penkios mylios nuo Pa
lestino rubežiaus. Jis sako kad 
visos jo armijos gerai pasiren
gusios ir pilnai apsiginklavu
sios stoti in karo lauka.

Visos kitos armijos teipgi 
stovi pasirengusios. Karinin- 
ir kareiviu atostogos yra nu
trauktos, ir visi tie kurie buvo 
iszvažiavę ant atostogų gavo 
insakyma greitai sugryžti.

Daug Libijos kareiviu, kurie 
kariavo priesz Italijonus dabar 
savanoriais stoja in Arabu ar
mijas ginti Palestino kraszta.

Arabu szventi žmones savo 
paskelbimą vesti szventa kara 
priesz visa pasauli, sako kad 
Tautu Sanjunga neturėjo ir ne
turi jokio ingaliojimo suskal
dyti Palestinos kraszta. Tau
tu Sanjunga nori svetimo tur
tą svetimam atiduoti.

SZAUS IN
SUKILĖLIUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

RADIOS BICYCLES

Sidewalk Bicycles

Visit Our
Record Dept.

The Latest In
RECORD ALBUMS

[ Childrens Records 
Our Specialty

i Childrens Kiddie
TROLAS

$9.95 to $18.95

DOLLS 
$1.98 to $10.50

Her Eyes Move... 
She Has 
Long, 
Long 
Lashes

Portable Washers 
Deluxe Cabinet Ir oner s 
Portable Ironers 
Sweepers
Electric Mixers
Waffle Irons
Toasters
Electric Broilers 
Coffee Makers
Electric Irons
Tree Bubble Lights

$1.98 to $3.95

ELECTRIC TRAINS

Timely Gift I

Paszelpa Europai
savo seimo.

Leon Jouhaux, Socialistu Fe- | 
deracijos sekretorius ir Benoit | 
Frachon, Komunistu sekreto- 
rius reikalavo kad Prezidentas | 
Auriol atszauke ta instatyma t? 
kareiviams szauti in sukilę- g 
liūs, bet Prezidentas ju nepa- $ 
klausė ir insakymas stovi.

Doll Houses
Doll Furniture
Table And Chair Sets
Rockers Trucks
Black Boards All Sizes 
Guns — Drums
Auto Speedway 
Stuffed Toys 
Construction Sets
Pitching Horseshoes

Wagons

Dinner Ware 
$7.59 to $38.75

Aluminum Ware
See Our Lovely 

Selection of Dinner Sets 
Hammered Alum. Trays 
Carving Sets 
Cocktail Sets

Pajieszkojimas

Pajieszkau savo pus-brolio 
Juozapo Danalaiczio, isz Lietu
vos, Laipalotu kaimo ir Gra- 
žiszku parapijos. Meldžiu atsi- 
szaukti ant adreso:

William Berston
2623 South Street

Philadelphia, Pa.

Viena Partija Lenkijoje
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Hunting
Fishing 
Baseball 
Basketball
Archery
Football
Outboard Motor

Home Auto Supply

Firestone Store

Sutrinta ir nukamuota 
Europa, du metai po karo 
pabaigos vis stengiasi prisi
kelti, atsigaivinti ir atsista
tyti. Su Amerikos pagelba 
tas prisikėlimo darbas eina 
pirmyn. Czia 115 tonu inži- 
nas yra inkeliamas in laiva 
S. S. Belijeanne, in Weehaw

ken, N. J. Dvideszimts devy
ni szitokie inžinai yra siun- 
cziami in Lenkija. Lenkija 
baisiai nukentejo per kara ir 
likosi be jokio susisiekimo 
Lenkija daug daugiau visko 
gautu jeigu ji galėtu Rusijos 
ir Komunistu nusikratyti.
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_ mis politikos partijomis.
Kai Mikolajczykas buvo tos 

partijos Prezidentas tai ta par
tija neturėjo nei vieno atstovo 
nei valdžioje nei taryboje, bet 
dabar Komunistai kelis kitus 
Komunistus isz to partijos in
dės in sziltas ir geras vietas.

Dabar visi tie, kurie da yra 
Mikolaj czykui isztikimi yra 
persekiojami ir suaresztuojami 
ir už tai dabar galima sakyti 
kad tik viena partija liko Len
kijoje; tai Komunistu partija.

priesz Amerikos nusistatymą -------------------------
visus laisves krasztus pavergti. Pottsville, Pa. — Dvylika

Jie rems Lenku-Rusu taikos draugu “badžiu” mainieriu 
sutarti ir draugiszkuma, nes dirbo per visa nakti atkasdami 
“vien tik Rusija dabar užtik- daugiau negu trideszimts tonu 
rina, garantuoja Lenkijai tai- anglies ir rąko po kuriais gu- 
ka, laisve ir nepriklausomybe! Įėjo Juozas Tamalonis, 38 metu

Jie ves Ūkininku Partija amžiaus mainierys isz Combola 
nauju keliu ir bendraus su kito- Jis buvo nuvežtas in Good Sa-

maritan ligonbute Pottsville, ir 
nusiszypsodamas prisipažino 
kad jis jau visai nesitikėjo die
nos szviesa pamatyti. Vieta 
kur jis anglis kasė užgriuvo, 
jis szaukiesi pagelbos. Laime 
kad kitas toks pat mainierys 
Wm. Mack ji iszgirdo. Mack 
pasiszauke kitus mainierius ir 
pradėjo kasti prie ingriuvu- 
sios vietos. Auszrai breksztant 
jie pasisekė Juozą Tamuloni ir 
ji vilkte iszvilko isz tos skyles 
ir greitai nuvežė in ligonbute. 
Daktarai tikrai nesako ar jis 
pagis ar ne, nes jis buvo labai 
sudaužytas ir suspaustas, bet 
kas da arsziau tai kad jis per- 
szalo, būdamas szaltame mai
nu vandenyje per visa nakti. 
Tamalonis dirbo savo pasida
rytoje maino je, kaip ir daug ki
tu szitoje apylinkėje daro. Jie

iszsikasa skyle in kalno szona 
ir paskui eina vis giliau ir gi
liau. Kartais jie ir labaj giliai 
insikasa.

— Tamsybe užmerkia abi 
akis ir sako, kad ji iszmintinga.

— Visi geidžia gyvent ka- 
nuoilgiausia, bet niekas nenori 
būti pavadytu senu.

Juozas Stalinas prižada Cze- 
koslovakijai 400,000 tonu kvie- 
cziu. Tai net du sykiu tiek negu 
buvo pirmiau prižadėta tiems 
Czekams jeigu jie nepriims 
Amerikos Sekretoriaus Mar
shall paszelpa ir stos Rusijai in 
talka. Kad czia kokios klaidos 
nebutu ir kad musu skaitytojai 
tikrai suprastu, mes da pakar- 
tuojame: Stalinas “prižadėjo” 
400,000 tonu kviecziu, bet nei 
vieno buszelio nedave.
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