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Molotovas Nenusileidžia
Isz Amerikos
$140,000,000

DAUGIAU
DEL MOKYKLŲ

10,000 Daugiau Moky
toju Reikia, 9,000 Dau

giau Kambariu
NEW YORK. — Mokslo Ta

ryba New York mieste pareisz- 
ke kad miestui reikia daug dau
giau mokytoju, mokslo kamba
riu ir kad mokslo darbui reikia 
szimto keturios deszimtys mi
lijonu doleriu daugiau.

Daktaras Paul R. Mort isz 
Mokytoju Kolegijos yra szitos 
komisijos virszininkas. Jis, 
kalbėdamas visos komisijos 
vardu pasakė kad New York 
miestas turi visas savo mokyk
las pertvarkyti, kad jiems rei
kia daugiau negu deszimts 
tukstancziu mokytoju daugiau 
negu dabar randasi, kad reikia 
daug daugiau mokyklų ir mo
kyklos kambariu, kad reikia 
paskirti ir invest geresne tvar
ka.

New York miesto ir visos 
New York valstijos žmones visi 
didžiuojasi kad j u mokyklos 
yra geriausios, kad mokslo dar
bas eina kuo geriausiai, o da
bar to paties miesto mokslo ko
misijos nariai sako kad New 
York miestui tikra sarmata 
kad mokyklos tokios prastos.

Szita komisija sako kad dau
giau negu du szimtai tukstan
cziu vaiku New York mieste 
nėra tinkamai mokinami, kad 
jiems nėra tinkamu mokyklų ar 
gana mokytoju. Dauguma mo
kyklų buvo pastatytos pirm 
1900 metu ir dabar visai isz ma
dos iszejusios.

New York miesto mokytojai 
ir mokytojos negali gerai mo
kinti, nes per daug mokiniu tu
ri. Komisija sako kad vienam 
mokytojui neturi būti skirta 
daugiau negu dvideszimts pen
ki mokiniai, o dabar visai ne 
naujiena kad mokytojas ar mo
kytoja mokina suvirsz szimta 
mokiniu.

Beveik visos knygos seno- 
viszkos, isz mados iszejusios, 
prastos. Intaisai mokyklose 
prasti ir netinkami, mokytoju 
algos per mažos.

Visas szitas raportas parodo, 
ka mes jau seniai sakeme ir ra- 
szeme, kad Amerikos žmones 
per daug didžiuojasi savo mo
kyklomis ir per mažai rūpinasi 
apie jas.

SKAITYKIT 
|®=“SAULE”^S 

PLATINKIT!

PRAGYVENIMO
BRANGUMAS

Pareina Nuo Rusijos, 
Ar Viskas Czia Da
Brangs Ar Atpigs

WASHINGTON, O. C. — 
Per kelis menesius bus sunku 
ar tiesiog negalima pasakyti ar 
viskas labiau pabrangs ar ims 
atpigti.

Turime prisipažinti kad vi
sas tas brangumo klausimas ne
pareina isz Amerikos, bet isz 
Rusijos, kur keli žmones dabar 
gali nustatyti kaip viskas eis 
Amerikoje su bizniu.

Viskas gali net dvigubai ar 
net trigubai pabrangti per atei
nanti menesi ar už trijų mene
siu. Bet taip pat viskas gali tuo 
pat laiku labai atpigti.

Visiems mums labai daug 
reiszkia ta Ministeriu Konfe
rencija Londone, kur keturiu 
didžiu tautu ministerial dabar 
tariasi ir derinasi.

Kiek dabar galima pramaty
ti ir pasakyti, tai nieko gero isz 
tos konferencijos neiszeis, nie
ko tenai nebus nutarta. Jeigu 
ta konferencija pairtu tai vis
kas czia tuojaus da labiau pa
brangs.

Bet galimas daigtas kad Ru
sija nusileis ir susitaikins su 
kitomis tautomis. Jau dabar ei
na gandai kad Sovietams labai 
trumpa ir trūksta maisto, ne
paisant kaip jie kalba ir giriasi 
kad pjūtis sziais metais labai

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Apsiginklavę sargai sto
vi prie fabriko kuriame dar- 
bininkaai sustraikavo, ir ne
dirbo ir neejo namo, bet fab
rike tupėjo. Kai policijantai 
atėjo juos isz to fabriko isz- 
varyti, straikuojantieji dar
bininkai policijantus iszsivi- 
jo su vandeniu. Szitokiu 
straikuojancziu fabriku bu

ISZBARE
PHILADELPHIJOS

POLICIJA

Policijantai Nepadeda 
Amerikos Slaptai FBI

. Policijai

PHILADELPHIA, PA. — 
Miesto policijos virszininko 
pagelbininkas George F. Rich
ardson gavo gerai iszbarti nui 
Valstybes Teisėjo Guy K. Bard 
kuris kaltina Philadelphijos 
policijantus ir virszininkus, 
kad .jie visai nepadėjo Ameri
kos FBI policijai, kai ta slapta 
policija suėmė penkis vagius. 
Szitie vagiai buvo pavogė apie 
500,000 doleriu.

Philadelphijos miesto slapti 
policijantai, detektyvai teipgi 
buvo iszbarti, už tai, kad jie su 
tais vagiais, prasikaltėliais ba- 
liavuojo ir uliavojo po saliunus 
ir kliubus mieste.

Valstybes Teisėjas Bard in- 
taria ir kaltina policijos vir
szininko pagelbininka ir kitus.

Visi tie vagiai buvo suimti ir 
suaresztuoti kai Caldžios Slap
ta FBI policija insikiszo. Jie 
dabar yra kalėjime; ju vardai 
ir pravardes: David Joseph 47 
metu amžiaus, nuo 54 ulyczios 
netoli nuo Ridgewood; Morris 
Milarsky 40 metu amž., nuo Da
ly ulyczios netoli treczios; John 
Hallowell 31 meto amž., nuo 
Somerset, netoli Amber; Louis 
Hallowell 25 metu amž., Collins 
uly., netoli Hazzard, ir Archie

(Tasa Ant 4 Puslapio) 

Straikos Paryžiuje

vo tukstancziai Francuzijo- 
je, ir daugiau negu milijonas 
darbininku straikavo, kai 
Komunistu vedams darbi
ninku Federacija paskelbė 
po visa kraszta straikas ne 
priesz fabrikantus, bet 
priesz paczia valdžia.

Kai naujas Premjeras, Ro
bert Schuman susitvėrė nau

NUSZOVE SAVO
VYRA

YORK, PA. — Ponia Marian 
J. Heyneman buvo suimta ir 
suaresztuota už savo vyro nu
žudymą. Ji prisipažinsta kad ji 
savo vyra nuszove, bet sako 
kad ji turėjo atsiginti nuo jo.

Ji buvo užrakyta in York 
miesto kalėjimą. Ji yra tik vie
natine moteriszke tame kalėji
me. Valdžios advokatas Harold 
B. Rudisill sako kad Ponia 
Heyneman prisipažino kad ji 
savo vyra nuszove.

Policija rado ponia Heyne
man Harrisburg mieste, apie 
dvideszimts penkios mylios 
nuo York miesto kur žmogžu
dyste buvo papildyta. Policija 
ja suėmė Harrisburg mieste, 
nes jie manstino kad ji buvo 
paklydus ar pakvaiszus. Kai 
jie pradėjo jieszkoti jos vyro 
jie ji rado nužudyta.

Ponia Heyneman sako kad 
jos vyras ja musze ir labai ap
daužė. Ji parode apdaužytas 
rankas ir praskelta kakta. Ji 
sako kad jiedu pradėjo bartis 
ir pesztis nakczia. Apie szeszta 
valanda isz ryto jis ja pradėjo 
daužyti, tai ji atsikėlė isz lovos, 
nuėjo prie spintos, iszsieme ka
rabiną ir paleido viena szuvi 
in savo vyra. Tada ji pasiėmė 
savo penkiolikos menesiu duk
rele, Cheryl, užrakino duris, in- 
sisedo in automobiliu ir iszva
žiavo..

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

ja taryba, jis Komunistams 
kelia pakirto ir daug straiku 
sustabdė. Dabar daug darbi
ninku jau sugryžo ar gryžta 
in savo darbus, ir Komunis
tai prisipažinsta kad jiems 
czia nepasiseke žmones taip 
subuntavoti kad jie nuverstu 
valdžia.

Ministeriu Kon
ferencija Nieko

. Nenut a
Amerikos Armija Praszo Pen
kių Szimtu Milijonu Doleriu 
Daugiau Del Užlaikymo Karei
vius; Jeigu Konferencija Londo
ne Pairs Ir Ru .j K iks, Kon
gresas Stos Trumanui In Talka

— Jeigu jau kas J. LEWIS PASITRAU- 
jeigu kas koki ste-

LONDON ANGLIJA, 
visai nesitikėta invyktu,

tie Ministeriai ant
Bet, kaip daly-

bukla padarytu, tai gal 
kokio klausimo sutiktu.
kai dabar stovi, tai nematyti kad butu ko
kios vilties kad kas gero tenai bus nutarta.

Molotovas dabar nori tik kuo daugiau
sia laiko sugaiszinti. Jis ant nei vieno 
klausimo nesutinka ir nesutiks, bet vis stengia
si daugiau, daugiau ir daugiau klausimu isz- 
kelti. Jis teipgi labai gudriai daro kai jis 
ant kokio vieno klausimo nusileidžia ar su
tinka ir tuojaus pareikalauja tokias sanly- 
gas, ant kuriu jis jau isz anksto žino kad 
Amerikos Sekretorius nesutiks.

Molotovas taip daro, nes jo didžiausias 
darbas dabar yra laika gaiszinti Londone, 
kad Amerikos Sekretorius negalėtu gryžti 
in Washington, D. C., ir vesti ta savo pa- 
szelpos reikalą kuri jis invede.

Amerikos Sekretorius stacziai pasakė Mo
lotovui kad karo atlyginimo ar užmokėji
mo klausimas negali szitoje konferencijoje 
būti iszkeltas, nes Potsdam Konferencija ta 
klausima galutinai iszriszo. Rusija reika
lauja isz Vokietijos deszimts bilijonu doleriu.

Dabar tie Ministeriai negali susitarti ir 
nesusitars. Tas stebuklas kuris turėtu in- 
vykti del susitarimo yra, kad Rusija nu
sileistu ir nereikalautu tu deszimts bilijonu 
doleriu isz Rusijos. Kiek dabar matyti, 
tai Rusija jokiu budu tiek turto neiszsižades.

Jau patys Ministeriai prisipažinsta kad
(Tasa Ant 4 Puslapio)

KIA ISZ UNIJOS

Mainieriai Su Lewisu 
Iszsižada Darbininku

Federacijos

WASHINGTON, D. C. — 
Mainieriu bosas, John Lewisas 
isztrauke 530,000 mainieriu isz 
Amerikos Darbininku Federa
cijos. Jis pasiaiszkino kad jis 
taip padare, už tai, kad Fede
racijos Prezidentas William 
Green ir jo vadai bijosi pasi- 
prieszinti tam instatymui, ku
ris yra atkreiptas priesz uniju 
vadus ir kuris yra vadinamas 
Taft-Hartley instatymas.

Lewisui ne pirmutinis sykis 
apleisti Darbininku Federaci
ja. Jis isz Federacijos seimo 
iszejo ir Federacija apleido 
1935 metuose ir nesugryžo per 
deszimts metu. Jis per ta laika 
insteige CIO unija ir tada vi
siems paskelbė kad mainieriu 
unija bus nepriklausominga.

K. C. Adams, mainieriu didy
sis bosas ir ju prakalbininkas 
stacziai pasakė, “kad mainie
riai sau vieni pasiprieszins 
priesz visus valdžios instaty- 
mus, jeigu kiti nedrys. Jis vi
siems laikrasztininkams prane- 
sze kad Lewisas iszsitraukia 
visus mainierius isz tos Fede
racijos.“

Lewisas su keturiais žodžiais 
pareiszke kad visi mainieriai 
apleidžia federacija; jis para- 
sze: “Mes nuo Federacijos atsi
sakome. ’ ’

Tas K. C. Adams yra Mainie
riu laikraszczio redaktorius. 
Jis tame Suvienytu Mainieriu 
laikrasztyje parasze: “Nėra 
jokios priežasties, kodėl mai
nieriai turėtu patys save pasi-

(Tasa Ant 4 Puslapio)



Kas Girdei
“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

1 darytus. Pavasari vis mažiau 
bus kviecziu ir kitu javu. “Atvirai Kalbant” TAVO SŪNŪS

* ''W '■’■■ '

Kai Senatorius Ferguson su 
------ savo komisija pradėjo tardine- 

Dideles kompanijos ir fabri-1 ti ir tyrinėti kiek kas uždirbo 
kantai nenori per daug dideliu Į per kara, visi mes tikejomies ir 
sztoru ar fabriku statytis ar laukėme iszgirsti daug žinių ir 
laikytis. Jie parduoda savo skandalu. Kai keli politikieriai, 
fabrikus kitoms kompanijoms biznieriai ir karininkai buvo 
ir paskui isz tu paežiu kompa- ■ susekti ir nagan paimti už vi- 
niju tuos paežius fabrikus ran- i sokias suktybes, mes tikejo- 
davojasi. Jiems szitoks biznis mies kad ir kiti didesni ponai 
daug geresnis. Jie aiszkinasi' bus suimti už savo neteisinga 
kad jiems daug geriau randa-! bizni su kariszku eroplanu sta- 
votis negu laikytis kaipo savo tymu.
nuosavybe, nes tada jiems ne-'1 Bet Senatorius Ferguson ir 
rupi nei statymas nei užlaiky-j jo komisija iszsigando ir viską 
mas. Bet ežia matyti ir kita la
bai svarbi priežastis; tie fabri
kantai, kai jie parduoda ir pas
kui pasirandavoja tuos paežius! parodyti ir iszkelti vieszumon 
fabrikus, gali nuo savo taksu! kas visa szitabizni pasliepe pei 
numuszti visas tas randas. Vai- kara kad mes nieko iki dabar 
džia ir teismas nieko apie szito- nežinojome.
ki bizni nepareiszke, nors daug --------”--------
kompanijų ir sztoru taip dabar į galime kaip ir kiti žmo

nes suklysti ir nepramatyti kas 
 rytoj ar po rytojaus bus; bet 

Kongresas paskirs pinigui kiek mes dabar matome ir sū
dei paszelpos ne tik Europai, j prantame, tai mes savo skaity- 
bet ir Kinijai. Bet ims daug tojams užtikriname kad bus vi- 
laiko pakol visi Kongresmo- siems gana cukraus. Daug cuk- 
nai sutiks ar nutars kiek pini- raus pareina mums isz Kubos 
gu bus galima paskirti Europai kur sziais metais tas cukrus la- 
del ilgesnio laiko,

pamėtė, kai pamate kad labai 
augszti ir garbinga žmones bus 
invelti. Szita komisija turėjo

daro.

Po nauju metu mes iszgirsi- 
me daug daugiau apie kiek 
kompanijos ir fabrikantai už
dirba, dabar kai viskas taip 
brangu. Tada pamatysime kad 
beveik visas szitas brangumas 
yra tyezia sudarytas.

bai gerai užderėjo. Tai mes sa 
vo skaitytojams patariame ne ■ 
sirupinti apie cukru ir per daug 
jo nesikrauti in skliapus. Gali
mas daigtas kad jis vis atpigs.

Per James F. Byrnes

Viskas vis brangsta, 
vis trumpa ir trūksta; 
dabar eina gandai kad atei
nanti pavasari valdžia gal in- 
ves tuos suvaržymus kaip bu
vo per kara, kada nebuvo bran
gu ir visi nors po biski gauda
vo.

visko 
už tai

Valdžia dabar visomis galio
mis stengsis nors kai kuriuos 
daigtus atpiginti; stengsis,su
laikyti ne tik kasztus bet ir al
gas.

Armija praszo. penkių sziin- 
tu milijonu doleriu daugiau del 
sziu metu. Armija sako kad 
mums baisiai daug kasztuoja 
palaikyti kareivius Vokietijo
je, kur mes užimame Anglijos 
kareiviu vietas ir darbus.

Armijos eroplanu ir lakunu 
dalis praszo daugiau negu trijų 
bilijonu doleriu del nauju ero
planu.

Amerikos laivynas, kuris tik 
viena priesza mato ar pripa- 
žinsta, Rusija, reikalauja bili
jonu doleriu del nauju laivu.

Senatorius McGrath, Demo
kratu Partijos virszininkas pa
taria darbininku uniju vadams 
kad jiems butu geriau, jeigu jie 
per daug nesikisztu in politika 
per ateinanczius Prezidento 
rinkimus. Jis jiems primena, 
kad darbininkai priguli prie 
Demokratu ir prie Republiko- 
nu partijų, ir unijos vadai ne
gali viena ar kita partija remti 
nes jie tada savo darbininku 
neatstovauja.

Plieno dabar bus daug ma
žiau. Kai plieno bus mažiau; 
mažiau bus ir nauju automobi
liu. O kai bus mažiau automo
biliu, tai jie vis labiau pa
brangs.

Bravorinjnkai savo noru su
tiko uždaryti savo bravorus del 
szeszioš deszimtys dienu; bet 
bet kaip dalykai dabar stovi, 
tai iszrodo, kad jie turės ir ant 
ilgiau laikyti tuos bravorus už-

Kompanijos ir fabrikantai 
dabar mielu noru pakelia algas, 
duoda darbininkams kiek tik 
jie reikalauja ir paskui savo ta- 
vora pabrangina. Szitokia 
tvarka, ar tikriau sakant be
tvarke rengia musu pramonei 
ir bizniui ta pati kas atsitiko 
1929 metais.

Valdžia dabar stengsis i-nves
ti instatymus suvaržyti banku 
paskolas, kad butu sunkiau 
skolintis isz banku, kad biznie
riai negalėtu per daug pirktis 
su pasiskolintais pinigais. Bus 
sunkiau 'gauti pinigu del namu 
statymo.

Buvęs Amerikos Sekretorius 
James F. Byrnes parasze kny
ga, kuria jis užvardino “Atvi
rai Kalbant.” Szitoje knygo
je jis papasakoja kaip dalykai 
stovėjo kai jis buvo Sekreto
riumi, ka jis dare, kodėl jis da
re ir ka kiti dare ir sake, ir ko
dėl viskas buvo taip o ne kitaip.

Du žmones kurie daugiausia 
bėdos- sudarė buvusiam Ame
rikos Sekretoriui, buvo Rusijos 
Molotovas ir Amerikos Preky
bos Sekre. Henry Wallace.

Savo szitoje knygoje Byrnes 
papasakoja apie ta dipliomati- 
ni susikirtima kuriame jis at
stovavo Amerika, nuo raitos 
1945 metuose, iki Užsienio Mi- 
nisteriu susirinkimo New York 
mieste, Lapkriczio (Nov.) me
nesi 1946 metuose. Szitoje kny
goje randame daug ko naujo at
virai pasakyta ir paiszkinta.

Byrnes gerejasi ir inveirtina 
Rusijos Molotova, bet kareziai 
nusiskundžia kai jis kalba apie 
Amerikos buvusi Prekybos Se
kretorių Henry Wallace.
Rugsėjo (Sept.) menesi 1946 
metuose, visi lauke pažiūrėti ir 
iszgirti ka Amerikos Sekreto
rius James Byrnes pasakys a- 
pie Amerikos Sekre. James By
rnes Prezidentui parasze:

“Jeigu del kokios priežasties 
tau, Prezidente, negalima su
valdyti Prekybos Sekretorių, 
Henry Wallace nuo tokiu pra- 
siszokimu apie musu krasz to 
Užsienio klausimus; jeigu tau 
nepilnai aiszku kad reikia po
nui Wallacui uždrausti ir sta- 
cziai pasakyti, kad “jis nesi
kisztu in Amerikos Užsienio 
reikalus, tol kol jis yra tavo 
Tarybos narys,” tai asz pri
verstas pareikalauti kad tu pri
imtai mano pasiszalinima ir ki
ta in mano vieta paskirtai/ ’

Ant rytojaus Sekretorius By
rnes pridėjo: “Asz nesuprantu 
kaip žmogus kuris sakosi kad 
jis tau yra isztikimas, galėtu 
taip tavo varda ir intekme pa
žeminti ir visos musu valdžios 
inta’ka paniekinti. Ant tokio 
žmogaus jokiu budune galima 
pasitikėti. Tu ir asz, Preziden
te, per penkiolika menesiu da-

bavomięs ir prakaitavome 
tariemieš kaip sutvarkyti 
nusistatymą, ant kurio butu 
galima viso svieto taika pasta 
tyti: Prekybos Sekretorius 
Wallace visa ta musu darba su 
giro,ve, suardė in viena diena.”

Ant rytojaus Prezidentas H 
Trumanas pravarė Prekybo. 
Sekretorių Wallace.

Toliau toje savo knygoje By
rnes sako, kad Molotovas yri! 
gyvas dipliomatas, kuris nieką 
dos neužpyksta ir nesikarsz- 
cziuoja, ir pasijuokia isz tu ku 
rie netenka kantrybes. Molo
tovas yra apsukrus ir retai ka 
da tau ka aiszkiai atsakys. C 
Stalinas yra staeziokas. Byr
nes sako kad nei Stalinas, ne. 
Molotovas neprigavo, nei jo. 
Prezidento, -bet prisipažinsta. 
kad jiems daug laiko eme pa
kol jie suprato ko Stalinas nori 
ir siekia.

Stalinas nori to ko Petras Di
dysis norėjo. Sovietu Rusija 
nesiskiria nuo Czaro Rusijos. 
Rusija nori daugiau, daugiau ii 
vis daugiau.

Molotovas parode, kad nega
lima pasotinti Rusijos intekme 
butu pripažinta Rumunijoje, 
Bulgarijoje, Finlandijoje ir 
Dardanelles Salose; jis parei
kalavo Baltijos krasztu ir dali 
Lenkijos. Szitoks draugas la
bai brangiai Hitleriui kaztavo 
Gal kaip tik už tai Hitleris per
pykęs ir pamatęs kad negalima 
su tokiu draugu susitaikinti, 
pa-skelbe kara priesz Rusija.

Rusijos tikslas toks pats 
■ kaip ir buvo senoveje. Rusija 

nori užvieszpatauti visa Euro
pa. (Jis butu galejes pasakyti 
“visa svietą).

Byrnes pataria pasimokinti 
isz paties Markso pamokinimu 
savo žmonėms: “Jeigu kiti 
krasztai nusistatys priesz Ru
sija ir nenusileis, tai Rusija 
mandagiai nusileis. Sovietai, 
’’sako Bynmes “del daug prie- 
ža-seziu nenori kito karo, bijosi 
kariauti. Jie mandagiai nusi
leis, jeigu -drąsesni už save. Bet 
jeigu kiti nusileis, tai Sovietai 
reikalaus dabar kaip jie isz 
Hitlerio reikalavo: Daugiau, 
daugiau, ir vis daugiau!

u

i

Pirmiau valdžia ragino visus 
statytis naujus namus. Bet da
bar jau matyti kad tas nauju 
namu statymas mums ne tinka
ma. Žmones ligi ausu insiskoli- 
na del dvideszimts ar trisde- 
szimts metu. O už penkių metu 
tie sziandien statyti namai ne
bus nei puses tiek verti, kiek 
dabar jie kasztuoja.

Jeigu žmones ir fabrikantai 
mažiau namu statytu, butu ma
žiau darbu; o kai bus mažiau 
darbu tai gal ir darbininkai 
tiek daug nereikalaus algos. 
Gal szitaip bus ar nebus, bet 
augszti valdininkai ir biznie
riai taip spėja ir prie to ir ren
giasi.

Bet nieko tikro ar galutino 
nebus nutarti, iki pavasario. 
Abi partijos daug kalbės, daug 
tarsis daugiau prižadės ir pas
kui gal ir biski ka ir padarys.

i

Bet kaip Kongresas nutars 
arka valdžia darys, mes jau 
szitiek žinome kad paskola isz 
bankos jau bus sunkiau gauti, 
nes valdžia stengsis pinigus 
suvaržyti, kad žmones tiek 
daug nepirktu.

JUOKAI

Geras Tarnas

bėjo gailingai jaunas žmogus 
likausi permusztas per auto- 
bila.
— Daktaras užsimanstes 

tarė: Na tai gerai, parodyk 
liežuvi.

Tonas priimdamas nauja 
tarna, kalba:
— Tai tu jau viena meta 

tarnauji? Ar apie tarnysta 
gerai nusimanai?

Tarnas — Kurgi nenusi
manysiu, daug-galis pone, 
jau pas asztuonis ponus tar
navau in laika tojo vieno me
to!

Gerai Atkirto
Pati — Gailiuosiu labai, 

jog toki kvaili gavau už vy
ra!

Vyras — Na, na, ne pyk, 
juk kvailesnio už mane nebu
vo, jog butu tave paemes 
paczia!

ZINUTĖS

už

Pas Daktara
Ateina vyrukas pas dakta

ra, labai susiraukas. Mato
ma, kad jam kas labai kenke. 
Daktaras liepe jam atsisėsti 
ir pats baigė raszytie receptą 
del pirmiau inejusio ligonio. 
Kada ligonis iszejo, daktaras 
užklausė:
— Kas tau kenke, mano 

mielas?
— Ak, ponas daktare, kal-

Arabai rengiasi paskelbti 
szventa kara priesz Žydus ir 
svetimtauczius. Ju vadai sako 
kad visi Arabai turi in szita 
kara stoti; tas kuris nestos in 
kara bus nusidėjėlis, griesznin- 
kas.

Eina gandai, kad tikru žinių 
nėra, kad Amerikos valdžia 
prižadėjo de Gasperi valdžiai 
Italijoje pasiunsti Amerikie- 
czius kareivius jeigu bus rei
kalo.

(Tasa Nuo 3 Puslapio) 1 
-■---- ' . 1kas ir doras, padare dideli 

žingsni moksle. Kada parva
žiavo namo ant vakacijos ir ka
da tėvui perskaitė mokslinius 
pabudinimus, labai džiaugiesi, 
ba tikrai turėjo puikius lipš
nius; motina manstino, jog jo
sios sūnelis norint bus advoka
tu, tai vis bus naudinga del vi- 

"suomenes.
Mano Sūnūs

Bego metas po metui, Bra- 
zikas ne galėjo apsigalvot apie 
pardavima kromo. Rūgo jo, jog 
geri laikai del kupeziu praėjo: 
o norint atsirądinejo kupeziai, 
norėdami nupirkti visa andeli 
ir norėjo gerai užmokėt, bet su 
pardavimu nesiskubino.

— Da ne atsitaike proga, o 
ir taip nesusiveda, kalbėjo Bra- 
zikas.

Jurgis jau nuo keliu metu, 
ant vakaciju ne parvažiavo. 
Mat tėvas vėlino sau, idant jo 
sūnūs laike vakaciju atsilanki- 
lietu in užrubežinius miestus, 
pažintu svietą ir žmonis, ba tas 
kožnam žmogui reikalinga. 
Jurgis-gi ne atlankė nuo senei 
levini narna, suvis atprato nuo 
jo. Nuolatines keliones užtrini 
pometi jo duszioje apie kudiki- 
nius metus.

Tame laike name Braziku at
silankė mažiukas sveczias: 
dukriukc kuri ant krikszto 
szvento aplaike varda Marijo
na. Maža Marijonele tapo, o už 
poros metu, jau mokėjo persi- 
žegnot; poni Brazikiene glamo
nėjosi su ja per dienas, sztai 
viena karta ineina josios vyras, 
laikydamas rankoje laiszka.

— Džiaugkis paeziule, pa- 
szauke linksmai, Jurgis szi me
ta parvažiuos ant vakacijos 
priesz paskutini egzaminą. O 
mano sūnūs man sarmatos ne
padarys, tai narsus vaikinelis! 
Nori namieje da geriau prisi
rengt ant egzamino.

— Ka tavo sūnūs, nusijuokė 
poni Ona, o nuo kada J urgis 
aplaike taje malone vadintis 
tavo sunum?

Ponas Brazikas taipos-gi nu- 
. siszypsojo, ba buvo linksmu. 

Kada Jurgis sugryžo ir stojo 
priesz tėvą, tasai iszskete ran
kas szaukdamas:

— Sveikas drūtas sunau 
mano!

Szirdingai pasveikino Jur
gis motina, kuri niekadis isz jo 
szirdies ne užgeso, o paskui pa
sveikino maža sesute Mariuką, 
nesziojo ant ranku ir lulavo vi
saip.

Paskui motina nuvede ji in 
pakajeli, kur buvo paveikslas 
Motinos Dievo, priesz kuri ka
bojo maža žibintaite. Motina 
dirstelėjo ant sunaus, bet kada 
ir tėvas tuojaus inejo tai užsi
mezgė linksmas pasikalbėji
mas.

Po piet iszejo tėvas su sunum 
pasivaikszcziot, o vakare nu
ėjo in kliu’ba ir net vėlai nakti 
sugryžo.

Kada jau Jurgis nuėjo ant 
atilsio ir ponas Brazikas liko 
pats vienas su savo paczia, pa- 
szauke trindamas rankas isz 
džiaugsmo:

— Skarbus vaikinukas už
augo, labai džiaugiuosi isz ma
no sunaus!

— O da labiau džiaugėsi, 
kaip sulaukus Nedėlios sūnelis 
suvis ne pamanstino apie baž- 
nyczia.

— Tai mat, kaip atsikratė

nuo tosios kvailystes, kalbėjo 
in savo paczia Ona. :

— Praszau tavęs, mano vy
re, ne girk to kas vertas papei- i 
kimo, ar ne temini, jog galva- i 
trukezais skubina in prapulti?

— Gaila man tavęs, mano 
brangi, atsake Brazikas, vis da , 
su linksmumu, ■ asz ten nepai- 
siau ant tavo nobažnumo, bile 
szaip esi szauna žmona: gera 
gaspadine, paezedi, tyki kaip 
avaite, rūpiniesi apie vyra ir 
vaikus tai jau tavo maldos mau 
nieko ne kenke. Bet tas viskas 
nereikalinga ir geriau, idant 

nustotum tuju poteriu ir be to 
begalinio klupszczevimo, ba 
tai ant tuszczio ir didele kvai
lybe.

— To nebus kaip tu nori! 
Da ne girdėtina, idant Dievas 
ne iszklausytu tuju, katrie Jo 
praszo pagelbos.

— Esi protinga. Manes ne 
pavertai ant davatkino, tas 
pats ir Jurgi ant savo kurpa- 
liaus ne perdirbsi, sziandien 
progresas milžiniszku žingsniu 
ženge. Kol Jurgis sėdėjo namie
je, tai tikėjo in bobiszkas kvai
lystes, sziandien jau yra kito
kios nuomones. Visi tavo sten- 
gimai yra dovanai: žinok, jog 
asz laikau Jurgio szali ir nepa- 
velinsu daugiau jo paikint.

— Vargszas tu esi! Žmoge
li. Papildai didele piktadaryste 
ant locno sunaus.

— O matai, jog pavadinai 
ji mano sunum: ba dabar jau ir 
pasiliks mano sunum, juokėsi 
Brazikas.

— Ne, mano mylimas, to
kiu kokiu tu norėtum ji turėt, 
tokiu ne pasiliks. Ir asz turiu, 
pagelba, ant kurios tikrai atsi
duodu, o taje pagelba yra Mo
tina Dievo, Ji iszklausys mano 
praszymu ir mano sunaus ne 
aplais. Būdamas vaikinuku, 
meldėsi in ja kas diena, del to- 

’ gi isz savo apglobęs jo neapleis.
— Tavęs isz tosios ligos 

kvailystes ne iszgydinsiu, 
' mėgstu tykumą ir linksmumą, 

džiaugkimes, jog sūnūs mano 
ne nusidavė in tave, tiktai in 

' mane.
1 Jurgis labai mokinosi buda- 
’ mas namieje, jog ne turėjo ka

da su motina ilgiau kalbėt. Vie-
’ nok karta atrado tam tikusi lai

ka idant su sunum savo pakal
bėt apie tai, kas ja labiause ne
rimavo.

— Klausykie sunau, tarė 
susijudinus, kada jau laikas 
iszvažiavimo prisiartinejo, asz 
matau, jog stojeisi ne taip la
bai prie Dievo linkias, kaip pir
ma, matomai pasidavei piktom 
intekmem. Praszysiu Dievo, 
idant tave apszviestu ir turėtu 
savo szventojo apgloboje.

Aszaros stojo Jurgiui akyse, 
nieko vienok ne atsake.

Iszvažiuojent atsisveikino su 
motina, neapmalšzindamas nei 
vienu žodeliu josios sopuliu. 
Jaute iszmetinejimus sanžines.

Nes sau kalbėjo: Meluot ne 
moku! Tai veluk tylėsiu.

In kelinta diena po tam poni 
Brazikiene klūpojo su savo 
dukriukia, priesz paveiksią 
Motinos Dievo ir karsztai mel-l 
dėsi, už savo atszalusi sunu. j

Sztai ineina in pakaju Bra-,$ 
zikas ir prakalbėjo:

ba norints Dievas kantrus, vie
nok yra teisingas.

Kad taip kitu kartu, gal būti 
Brazikas užsidegęs piktumu, 
sziandien užsimanstino, sėdo 
prie stalo valgyti pietus, tylėjo, 
tiktai tankiai dirstelėjo ant pa- 
czios su gaileste.

Sztai gauna telegrafu:
Egzaminą garbingai sudė

jau! — Jurgis.
Brazikas paszoko isz džiaug

smo.
— Onute paeziute, atneszk 

vyno! Szalin su smulku! Jur
gis, mano sūnūs, mano džiaugs
mas, te gyvuoje Jurgis!

—TOLIAUS BUS-
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United States Savings Bonds have 
made last minute Christmas shop
ping worries a thing of the past for, 
wise Americans. In fact even though 
you thought about what to give 
members of your family or close 
triends for a month of Sundays you 
could not come up with a better 
Idea than Savings Bonds. Think of 
Savings Bonds in terms of what they 
will do for the recipient. For ex
ample, bonds provide immediate- 
funds in the event of an emergency 
and help to pay for education, trav
el, a new home or a dozen and one 
other things which members of your 
family dream about. Your gift of a 
bond makes you a partner in the 
realization of the fondest hope of 
someone you love. What more could 
you ask of a Christmas gift?

U. S. Treasury Department
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Visi In Talka! Visi Taupinkime Maista!

I'M COUNTING ON YOU!

jog' manės ne užmirszti, o pri 
siuntei man puike dovana a— 
varduvių nė žinau kuom asz at
silyginsiu; per silpnos mano 
pajiegos, o per tai daug gero

, • a ne sztant pa-man padarai Asz. neprl. • au teveli> j0, 
ant dekavotie, u . ,

TAVO SUNU5
su pinigais, katl uoa ”ia rį\0 
siunti, liepe sunaudot ai t 
asz noru. O kad dabar jokio

y ARGAS man su tuom vaiki
nuku! Kiek kartu ant jo 

dirsteu, nuolatos susiraukiąs, 
rodor nusigandęs ko, o ne tėvo 
rodos bėgtu kur pasislėpt. Asz 
baisiai nekencziu tokiu ne da- 
virusiu! Teip kalbėjo kup- 
czius Brazikas in savo paczia 
Ona, kuri prisijausdama, jog 
užsinesza ant barnio, prisiarti
no prie lango, o atsilinkus bis- 
kuti uždangalio, dirstelėjo ant 
ulyczios, idant paslėpt savo ne
ramumą. Už valandos paklau
sė gražiu balsu, novos, žodžiu 
savo vyro ne suprasdama:

— Apie.ka tu, mano vyre 
kalbi?

— Apie tavo sunu!
—- Jeigu tu ka sau vėlini, 

tai asz jam apie tai pasakysiu.
— Ar tu, Jurguti?! Tai ta

vo kalte, jog tame vaikine nė 
yra jokio gudrumo, tiktai nuo
latos apsižlumbias, kaip sena 
boba, paszauke supykęs ponas 
Bražikas. Jisai amžinai laiky
sis tau už andaroko, kitokis isz 
jo nebus!

— O gal butu gerai kad ji 
kur kitur atiduoti ant mokslo ? 
Tarė Ona, su pakajum.

‘— Kur kitur?! Paszauke 
Brazikas, negalėdamas jau nuo 
pikaumo susilaikyt. Reike isz 
kailio iszsinaryt girdint tokias 
pasakas. Ar tu manai, jog tavo 
sūnūs kur kitur daugiau isz- 
moks, negu prie manos krome? 
Ir jog daugiau kupezystos isz- 
moks kaip pas mane Nieka
dos? Asz tiktai buvau prie 
kupeziaus pastumdėliu, szian
dien, esmių kupezium, jog kito 
toki musu mieste nesiranda. 
Tiktai per mano apsukrumą ir 
gabuma to dasilaukiau ka 
sziandien turiu. Jeigu tavo 
sūnūs pas mane nieko neisz- 
moks, tai jau gal niekur, ba ir 
Paryžiuje nepadaro isz avižos 
ryžiu. Susilaikias valandėlė ir 
mostelejas su ranka da davė, 
ne ka, szkada, gaiszint laiko.

Norint kas diena ponia Ona 
gaudavo už savo sūneli pipiru 
ir visokiu iszmetinejimu, bet 
ant veido to neparodė, tiktai 
užlaikinejo malszuma ir links
mumą, o tai del to, idant vyrui 
ne dupte priežasties ant didelio 
piktumo, ba kaip jis pats kalbė
jo: Nekenti susiraukliu. Su 
kantrybe tikrai aniuoline lauke 
kol vyras josios apsimalszine- 
davo. Nes tame laike viesulą 
didinosi. Brazikas prisiartino 
prie paezios, akys rodos ugnia 
užsidegė, gyslos ant kaktos pa
sipūtė, ir visas drebantis pa
szauke: Paliauk man paikinus 
vaikinėti! Gremzda užauginai! 
Nuolatos jam kokius tai kuni
ginius pamokslus in galva ka
li taip jog vaikas suvis kvai
las! Iszgirsta kur baisa varpe
lio ant kokio bokszto, tuojaus 
kaip kokis kvailis meta kepure 
nuo galvos, muszasi in krutinę 
net riauksi; jau po perkūnu vi
si juokėsi kaip isz kokio idijo-

drabužio nereikalauju, tai tuo
sius pinigus papskirsu ant nau
dingo miero. D žiaugiuo siu la
bai, jog tiejei pinigai paeina 
nuo mario brangaus tėvelio, tai, 
net rodos del gero kokio ge
rinus tinka.

UžpeczetinUS laiszka, nu
siuntė ja ant paczto; paskui su- 
kuopinus mintės, atsiklaupė 
priesz paveiksią Motinos Die
vo ir karsztai meldėsi, szauk- 
dama pagelbos.

Vakare kada Brazikas misi- 
dave pagal savo papratima in 
kliuba, Jurgis viską motinai 
apsakė kas atsitiko su kromi- 
ninku.

Apsimalszink sūneli, tarė 
motina, mes tam vargszui pri- 
gel besime. Pasakyk man, kaip 
jis vadinasi ir kur'gyvena?''

— Brangi motinėlė, kokia tu 
gera! Paszauke Jurgis imda
mas motina už kaklo. Tasai 
kromininkas vadinasi Skurs- 
kis, o gyvena prie Grodzkos 
ulyczios.

Paraszius ant korteles tuo
sius žodžius:

— Ant užižmokejimo skoles 
kupeziui Brazikui.

Indejo poni Brazikiene pini
gus su kortele in koperta, už- 
peczetino ir nusiuntė ant pasa
kyto adreso:

Poni Ona nusiszypsojo užsi- 
ganadijus.

Vienok matau, jog Jur
gis ne yrą sutvertas ant kup
eziaus; iszsiunsiu ji in mokyk- 
a, tegul mokinasi ant provi- 

uinko. Kožnas advokatas ia 
trumpa laika dasidirba turto.

0 ka padarysimu -savo 
^Upczysta?

Kupczysta? O-gi par
uošų viską ir jsz pinjgu -,gy. 
eiisnne, tai geriauses užsiemi- 

ne v°ikt ir pinigus skaityt.
Ir isztikro sūnūs Braziku 

in-i T tUre.'j° apleist tevini na‘ 
niu’ nT iszsiurite in Vied- 
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to. Po velniu! Net man sarmata 
daro, tas tavo-iszkvailintas sū
nelis. Permainykie.jo auginimą 
ba asz ne noru, idant butu zo- 
koninku, tiktai kupezium.

— Mano mylimas paeziuli, 
atsake Su gražumu Brazikiene,
asz tau niekame nesiprieszin- 
siu kaip nori, asz taip darysiu! 
Koki amata jam aprinksi, tai 
prigulės nuo jo paszaukimo, 
gabumo ir nuo tėvo valios. Asz 
tiktai ta pildysiu, kas del moti
nos yra privalumu ir tuju tiesu 
atimti sau nepavelinsu.

Brazikas, jau nieko ne atsa
ke, atsisuko ir iszejo in kroma. 
Vakare kada nusidavė in klu
bą, kaip tai Idas diena dare, 
Ona, likus pati su savim, pra
dėjo kalbėt apie reikalus, kurie 
del josios labai apė jo.

— Pasakyki© man, sūneli, 
paklausė, tu esi labai gabus, o 
ar tu turi užsimylejima kup- 
czystoje ?

— Ar gal tėvas ružino ant 
manes ?

—■ O gal ir turėjo tiesas ru- 
žint ?

— Sziandien man tėvas už
draudė kalbėt “Aniuolas Die
vo,” o kada pamate aszaras 
akyse, labai užpyko ir nubėgo 
pas tave, motin.

Ona tai iszgirdus, labai nu
liūdo ir pabalo.

— Rūpinkis mano sūneli 
ne būtie taip jaustum, bukie 
narsum, o bile mažmožo in gal
va nesidekie. Melskime Dievo, 
idant permainytu tėvo nuomo
ne.

Bego sanvaites ir nieko tokio 
ne užėjo, kad Brazikai kame 
susikivirezintu. Brazikas buvo 
užganėdintu, jog mate visus 
linksmus, taip kaip jis norėjo.

Viena diena parėjo ant piet 
labai supykias. Priesz sėdant 
prie stalo, atsiliepe in paczia:

— Ar tu žinai, pralaimėjau 
teismą, kuri kaip žinai traukėsi 
per visa meta.

— Priimkie tai nuo Dievo 
su džiaugsmu, ba visi kryželei 
turi būtie priimti, atsake Ona.

— Tfu, su tuom Dievu! Pa
szauke Brazikas. Advokatas, 
kvailas, nemokėjo tiesiuos pec- 
vest ir del to pralaimėjau ties
ina. Ir da tas kvailys liepe ge
rai užmokėt! Jeigu da turetau 
viena sunu, tai turėtu liktis ad
vokatu. Tai sziandien geriau- 
ses amatas ir naudingiausias. 
Baigdamas tuosius žodžius, sė
do prie stalo. Brazikiene atkal
bėjo drauge su sunum trumpa 
maldele, laike kurios Brazikas 
peržiūrinėjo laikraszti.

Po piet iszejo Brazikas su su
num pasivaikszcziot, ir nusida
vė drauge in kroma.

Ne mažai nusidyvijo Ona, 
jog už dvieju adynu iszgirdo 
staigus žingsnius savo vyro, ei
nant trepais augsztyn. Brazi
kas inpuole in pakaju patrosz- 
kias ir apkaitės nuo piktumo.

— Tas tavo sūnūs tai tik
rai žioplys, nieko isz jo ne bus! 
Paszauke.

— Kuom velei nusikalto ? 
Paklausė ne drąsiai Ona.

— Tuom, ka ji mokinai! 
Szitai atėjo in kromo vienas isz 
mano pirkyku, kromininkas, 
kuris jau nuo puses metu yra 
skolingai. Per puse adynos kone 
stenėjo ir dejavo, net man gal
va pradėjo skaudet, jog dabar

Amerikos valdžia, kaip 
szitas Dede Samas pataria 
visiems taupinti maista, tau- 
pinti duona, mesa ir kiauszi- 
nius kad kiti nebadautu. 
Valdžia visiems dabar pata
ria tik tiek imti prie stalo 
kiek suvalgysime, kad nie
kas neliktu, kad nieko ne
reikėtų iszmesti. Taip dary
dami, mes daug maisto su

ne gali atiduoti skolos, ba pati 
apsirgo ant karsztliges: nori, 
idant jam palaukczia. Po teisy
bei lyg sziolei mokėjo ratom, 
nes taip turėjo darytie, o ne bu
vo jokia loska. Atmink koki 
man szposa Jurgis padare? 
Sztai, norint jis visada iszrodo, 
jog trijų ne moka suskaityt, 
pribėgės prie manės, pradėjo 
praszyt, idant tam žmogui pa
laukiau, ir tai taip prasze, jog 
rodos liepe, ko asz suvis nesi
tikėjau.

— Ir asz taipos-gi mylimas 
dusziuk, praszau drauge su 
Jurgiu, palauk tam nelaimin
gam žmogui, tai iszpildinsi 
mielaszirdinga daigta.

— Asz ne to in czia atėjau, 
idant ir tavo zaunu klausyt, pa- 
szauke rustai Brazikas. Ar-gi 
asz del to dirbau ir rūpinausi, 
idant mane isz visu szaliu dras
kytu? Ne, isz to nieko ne bus! 
Sūnūs tavo turi eitie in svietą, 
ba jeigu bus namieje, tai nieko 
isz jo ne bus. Bus antkakle del 
visuomenes, asz tuojaus ji isz- 
rengsiu!

Ona norėjo vyrui primint, 
jog“ turtas priguli prie abieju, 
tai turi pilnas tiesas savo veli
jimus iszsakyt, ba ne maža pa- 
soga atgabeno isztekedama už 
jo. Vienok bijojo tuom labiau 
užpykint, ir kad pats tuju žo
džiu ne palaikytu už kokius 
prikaisziojimus.

Už valandos pamanstinus at
sake saldžiai:

— Mylimas mano vyre, pra
szau tavos, ne niekink nuola
tos tikimiszku jauslu Jurgio, 
ne apsunkinekie taip savo san- 
žines. Gana turiu pakramtu jog 
nuo laiko mudviejų susiporavi-

'CLEAN 
PLATE 

UB

taupinsime ir pagelbesime 
tiems kurie sziandien badau- 

. ja.
Czia nėra jokio reikalo 

gardumynu iszsižadeti ar sa
ve nuskriausti; valdžia tik 
praszo kad mes nieko neisz- 
mestume, kad mes tik tiek 
pirktumies, kiek mes suval
gysime, kad nieko neliktu, 
kad nieko nereikėtų iszmesti.

mo ne galėjau tavęs priverst 
prie Dievo, o gal negana rūpi
nausi apie tai?

Norint Brazikas buvo perpy- 
kias, vienok matydamas paczia 
su aniuoliszku saldumu, tare in 
ja pusiau szposingai:

— Apsimalszyk, mano bran
gi, teisybe, asz žinau, jog tu 
nori mane davatkiniu padaryti.

— Tai del ko-gį esi kur- 
czias ant mano praszymu ir 
meldimu ?

— Mano mylima, duokie 
szventa pakaju! Jeigu persitik
rini, jog visi tavo pamokslai, ka 
man kas diena proviji ant niek 
ne tinka, tai ant galo nustok su 
jais. Pažinau asz priežaste tavo 
stengimu; tai “praskus-gal- 
vei” darbszauje tame, . idant 
mums moterystėje laime su- 
maiszyt. Ne asz jiems už tai at
liepsiu.

— Vyre mano, ne plovok! 
Jeigu pyksta tai norint ne plo
vok ant kunigu. Tikėk man, 
jog jokis kunigas manes ne mo
kino idant su tavim vaidieziau- 
si, tiktai kad su tavim taikin- 
tausi visame.

Matydamas, jog savo vyra 
nepertikrins, iszejo Brazikiene 
in kita pakaju.

— Nieko nemaezys, kalbėjo 
in save, asz ji ne pertikrinsiu. 
Bet mano privalumu yra idant 
Jurgi augiu tau Katalikiszkai. 
Jeigu tokia name nesutaika 
vieszpatauje, geriau bus dėl jo, 
kaip iszeis isz namu, kad tik
tai gautųsi in geras rankas. O 
kaip tai yra didele nelaime, jei
gu pats yra bedieviu!

Taip maustydama, atidarė 
szepa, peržiurėjo joje drabu
žius; ne kuriuos isz drabužius 
atskyrė ir padėjo ant kėdės.

— Tuosius bus galima per
dirbt, kalbėjo pamaželi in save, 
nauju szlebiu nereikalauju, ap
sieisiu.

Paskui sėdo prie stalelio ir 
parasze tokia laiszka:

Brangus teve! Dėkui tau

Arti Vorcesten 
nelaime atsitiko, 

Viena moterėlė, savo 
sena vyra paliko, 

Su kitu iszdume, 
Pinigus pasiėmė, 

Ir nežine kur 
dingo, 

Tai vis atsitinka su 
tokiais, 

Katros jaunos apsiveda 
su seniais, 

Po tam, po keliu 
metu, 

Pradeda kvailuot,
Nei gero žodelio, 
Nenori jam duot.

Sziandien senis ramybes 
neranda, 

Reikėjo priesz laika 
gerai padaryti, 

Tinkama moterėlė 
pasirinkte, 

Dabar jau po laiku, 
Ir tikrai per vėlu!

Nekurios Pennsylvanijos 
merginos, 

Gerai pasielgineti nemoka, 
Už tai joms ir 

vyruku stoka, 
Ir sensta bermergandamos, 

Man laiszka raszo, 
In pirszlius praszo, 
O asz, kaip žinote,

Isztepsiu joms burnas, 
Kad iszrodytu gražiau,

Įr bus tada 
labai gražai,

Bet tom,
Ka trankosi autobiliais,

Jeigu neklausys, 
Svietui visas iszduosiu,

Ir szontis visoms su 
koezelu atbaladosiu. 
* * *

Kelios mergelkos 
dideliam mieste gyvena, 

Kurios pridirbo vyrelėms 
szposu gana, 

Vyrelius visaip monkina,
NetJieji apie jas 

visaip szokineja, 
Su autobiliais,

Po visas pakampes 
važinėja,

Ant vakaruszku 
ir partijų,

Turi ju klausyti 
vyrukai.

Katrie jas pažinsta, 
Tai nuo ju kaip nuo 

ligos'szalinasi, 
Ba prie kožno

kaip smala limpa, 
Katra tik pasitinka.

1 riesz Kalėdos praszo 
dovana,

Bet vyrukai nenori 
m- i • užsidėti, N ok„ pu.kti prižad

J5adaijosir!gUMtl!sg.ere
Ba jas jau keli

Ąr_j . užtiko,Mat, kokios meilios 
merginoms

N °rt yrukai su ’

Ta i ^Pritaisysite, 11 lr 8eno krukio 

uogausite!
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— Szv. Juozapo Lietuviu į 
bažnyczioje 40 vai., atlaidai in- į . 
yyko Gruodžio (Dec.) 7, 8 ir 9 
dienomis. Geras Dievas davė 
nepaprastai gražu ir malonu 
orą. Apie 1800 parapijiecziu 
■priėjo Adventines iszpažinties 
ir Komunijos.

Tvarka 40 vai., atlaidų buvo 
sekanti: Nedėlios vakare Isz- 
■kilmingus Niszparus laike 
Kun. Pr. Mockus isz Coal Dale, 
Ąssistavo, Kun. J. J. Bagdonas 
isz Girardville ir Kun. A. Ne- 
vbrauskas isz Minersville. Pa
mokslą apie Szvencz. Sakra- 
menta pasakė Kun. P. P. Lan- 
makis isz St. Clair, Pa. Panede- 
lyje Niszparus atlaike Kun. C. 
Klevinskas isz Minersville, as- 
siM&vo, Kun. J. Klimas isz Sha
mokin ir Kun. L. Pecziukevi- 
Cžius isz Philadelphia, Pa. Pa
juoksią apie Dievo ir artimo 
meile pasakė Kun. A. J. Alaus- . 
kas isz Reading, Pa. Utaminko 
Niszparus laike Kun. Dr. V. 
Martuseviczius isz Philadel-’ 
phia, assistavo, Kun. J. Degu-Į 
tis isz Tamaqua ir Kun. J. Ne- 
Verauskas isz Philadelphia, Pa. 
Pamokslą pasakė, Kun. V. Na- 
riorta isz Hazleton, pagirdamas 
Sžv. Juozapo parapijos parapi- 
jlėczius už gausinga ir garoin- 

,.ga dalyvavima 40 vai., atlai
duose.
r. Sekau tieji Kunigai apart 
virsz minėtu dalyvavo 40 vai., 
.atlaiduose: Kun. J. Czepukai- 
tis isz Philadelphia, Kun. 1. Va-

. Jancziunas isz Philadelphia, 
Kun. Pr. Garmus isz Easton,

< Kun. Dr. C. Batutis isz Tama
qua, Kun. J. Gaudinskas ir 
Kun. A. Bielskus isz New Pni- 
Iftdelphia, Kun. St. Narbutas ir 
Kun. A. Karužis isz Frackville, 
Kun. A. Degutis isz Maizeville, 
Kun. M. Daumantas isz Girard- 
vhle ir Kun. St. Dobinis isz Mt.
Carinei, ir Szv. Jouzapo parapi
jos Klebonas Kum P. Czesna ir 
Vikaras Kun. K. Rakauskas.

40 vai., Atlaidai, kaip visuo
met tapo užbaigti giedant Visu 
žfeventu Litanija ir Processija 
Szvencz. Sakramento, kurioje 
dalyvavo Szv. Juozapo mokyk
los Sodalites Draugija.

Apart to Seserys Prancisz- 
kietes, Mokytojos parapijos

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

svetimas kalbas. Visa tai uži
ma baisiai daug laiko, o Molo
tovas kaip tik to ir nori!

— Jonas P. Vaitkeviczius 
isz miesto ana diena instojo in 
Amerikos Armijos.

— Ketverge, Szv. Juozapo 
bažnyczioje, atsibuvo kriksžtas 
szventas, sūnelio ponstvos Juo
zapu Lukacz nuo 536 W. Centre! 
Ulyczios. Kūmai buvo ponia 
Florence Stanakiene ir Stepo-' 
nas Lukacz. Kūdikis aplaike 
varda Juozapa. Allan.

Shenandoah, Pa. — Vincas 
Metauskas isz miesto, likos su
žeistas in kairia ranka laike 
darbo Shenandoah-Penn Strip
pings. Gydosi naujie.

Naujas Vadas

žiaus isz Wilkes-Barre.
Su szita nelaime jau yra 

trisdeszimts devyni mainieriai 
kurie buvo užmuszti Wyoming 
apylinkėje per sziuos metus.

Mainos dabar dirba, bet val
džios žmones dabar tardo ir 
stengiasi dažinoti, kaip ir ko
dėl ta nelaime atsitiko?

RANKA RANKA
MAZGOJA

Lewis Pasitraukia 
Isz Unijos

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Generolas Alexander A. 
Vandegrift, (po deszinei) 
pasitraukia isz Marinu kari
ninku vadovystes. Jis ežia 
pasiszneka su Major Genero
lu Clifton B. Cates, kuris yra 
jo inpedinis.

aukoti ir nukenteti del tokiu’ 
darbininku kurie nori būti fab- < 

■ rikantu ir politiikeriu vergais, 
ir kurie neiszdrysta pasiprie- 
szinti. ’ ’

Redaktorius Adams taipgi 
prasitarė, kad Lewisas jau ke
tina pasitraukti isz unijos ir 
sau be jokiu kivireziu gyventi.

Kiti augszti mainieriu unijos 
vadai sako, kad tas redaktorius 
Adams Lewiso vieta užimtu 
jeigu Lewisas atsisakytu.

Per Seimą Lewisas buvo la
bai sumusztas ir net nubalsuo
tas, kai jis tikėjosi gauti Ame
rikos Federacijos Vice-Pirmi- 
ninko vieta.

John Lewis susipesze ne vien 
tik su Amerikos Federacijos 
nariais, bet ir su savo sutvertos 
CIO unijos nariais. Jis paliko 
CIO unija 1939 metuose ir buvo 
neprigulmingas iki 1946, kai 
Amerikos Federacija ji vėl pri
ėmė.

Gražuole Neteko Akiu

Kathleen May 
neteko regėjimo

MINISTERIU

Gražuole 
isz Chicagos 
kai ji jau po visa svietą buvo 
pragarsėjus kaip gabi, 
grakszti ir graži szokike. Szi- 
ta graži geltuonplauke per 
szeszias sanvaites mokino 
szita szuni ir pati mokinosi 
Minneapolis mieste. Dabar 
jis ja visur veda.

KONFERENCIJA MAINOSE NELAIME
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

szitoje Konferencijoje negali 
būti nei sznekos apie taikos su
tartis. Kaip galima kalbėti a- 
pie taika, kai tie Ministerial 

I dabar veda politini ir diplio-
mokykloje labai skoningai pa- matini kara tarpu saves.
rėdė Altorius, ir Sr. M. Augus
tine, Vargoninke atlaidams isz- dault staeziai užklausė Moloto- 
mokino parapijos Chora Nau-1 vo: Ar ta Vokiecziu Centro val- 
jiis Niszparus, kurie skambėjo džia valdytu ir Saar slieni? 
harmoningai ir choras puikiai 
pagiedojo.

■— Ponia Rože Giliene ir 
stlnus Albertas isz Girardvilles, 
motoravo in miestą, atlankyda- nio klausimas buvo jau dvylika 
mi “Saules“ redakcija. Ponia kartu iszkeltas, ir vis nieko in 
Giliene yra musu sena skaity- ta klausima neatsake.

Per susirinkimą, Molotovas 
per visa valanda sznekejo, bet 
nieko nepasake. Jis taip daro 
per beveik kiekviena susirinki
mą, kad kuo daugiausia laiko 
sugaiszinus ir kuo mažiausia 
darbo nuveikus.

Jo audringos prakalbos pa
gelbės Komunistams Ruhr slie- 
nyje, ir labiau sumaiszins Kon- 

: — Tik 8 dienas lyg Kalėdų. ferencijos darba.
— Ęlaina Remusiute isz Ministeriu didžiausias 

miesto turėjo operacija Locust svarbiausias darbas dabar

'' tbja ir myli skaityt laikraszti 
‘/Saule.“ Acziu už atsilanky
mą.

— Clarence (Burke) Lynn, 
lino 96 So. Catawissa Uly., li- 
Xbs surastas negyvas savo 
nileg-kainbaryje Nedelioje. Pa- 
gkl . tyrinėjimą, parodo kad 
Lynn pasiszove save, su revol
veriu, nuo, ko mire.

Mt; ligonbute.
— Utarninke pripuola Eu- 

zebijo V. M.
— Seredoj Szvento Lazaro 

Vyskupo. Taipgi pasninkas.
— Ketverge Szv. Auxentio 

Vyskupo.
.— Szvento Vardo Draugi

jos isz Schuylkill ir Carbon ap

Francuzijos Ministeris Bi-

Bet Molotovas nudavė rodos 
kad jis visai negirdejo ir nieko 
neatsake. Francuzu delegatas 
inpykes, sake.kad tas Saar slie-

ir 
yra

WILKES-BAKRB, PA. —
Du susprogimai mainose pada
re daug bledies ir kasztavo 
septynių mainieriu gyvastis 
ir daug kitu sveikata. Mainose 
atsitiko susprogimas ir paskui 
iszkilo gaisras. Nelaime atsiti
ko in Franklin mainas, kurios 
priguli Lehigh Valley Anglių 
Kompanijai.

Penki mainieriai ant sykio 
žuvo kai tas susprogimas atsi
tiko apie tūkstanti pėdu po že
me. Keturiu tu darbininku la
vonai buvo iszkasti isz po daug 
tonu anglies ir akmens. O penk
to darbininko lavona rado po 
keliu valandų kasimo ir darbo.

Casper Plad, dvideszimts ke
turiu metu amžiaus mainierys 
numirė Wilkes-Barre ligonbu- 
teje. Taipgi ir John Casper, 
dvideszimts penkių metu am
žiaus mainierys.

Daktarai sako kad vargiai 
gyvens ir Edmund Oljeski, ke
turios deszimtys dvieju metu 
amžiaus mainierys, kuris buvo 
nuvežtas in ta paczia ligonbute.

Ant sykio buvo užmuszti se
kantieji: Stephen Sillup, 47 me-

WASHINGTON, D. C. - 
Dabar visos derybos ir visi pa- 
sisznekejimai eina apie kokia 
nors taikos sutarti su Rusija. 
Republikcnai tik tada su Pre
zidentu Trumanu sutiks, jeigu 
Trumanas pareikalaus isz kitu 
krasztu, o ypatingai isz Rusijos 
maž-daug szitokiu užtikrini
mu:

Bendras užtikrinimas; kad 
visi krasztai užtikrins Ameri
kai kad jei kariaus ir prieszi- 
nsis Rusijos inlindimui, kad jie 
neinsileis nei Sovietu, nei Ko
munistu. Isz savo puses Ame
rika tokiems krasztams užtik
rins pagelba, paszelpa ir pasi
žadės prižiūrėti kad Vokietija 
vėl neiszkiltu kaipo galinga 
tauta.

Rusija turės panaikinti ta sa 
vo “Plieno Siena,“ kad visi 
krasztai galėtu žinoti kas te
nai darosi ir kad laikrasztinin- 
kai ir diplomatai galėtu be jo
kio suvaržymo keliauti kur ir 
kada jie nori.

Tautu San junga turės nutar
ti ar sutvarkyti tos sprogstan- 
czios “Atom” bombos gamini
mą. Tokia darbui turės būti 
paskirta komisijai, kuriai bus 
valia keliauti per visus krasz- 
tus ir dasižinoti kas ir kaip yra 

. daroma, gaminama ir rengia
ma isz tos sprogstanezios bom
bos jiegu.

Rusija turės prižadėti, kad 
ji nelys in kitus krasztus ir kad 
savo agentus, Komunistus ne
siims iii kitus krasztus buntus 
kelti ir revoliucijas rengti.

Ant szitokiu sanlygu Rusija 
vargiai sutiks, nes ji tuojaus 
turėtu iszsitraukti visas savo 
kariuomenes isz vakarines Eu
ropos puses ir isz Balkanų. 
Reiszkia visi jos kareiviai turė
tu gryžti namo, ir tik saujale j u 
pasiliktu Vokietijoje.

Jeigu Trumanas szitokiu pa
reikalavimu nestatys, ir jeigu 
jis mažiau reikalaus ir sustai- 
kins su Rusija, tai jo dienos po
litikoje jau suskaitytos. Re- 
publikonai jam ta prikaisziotu 
per rinkimus ir jam nebutu nei 
gero. Jie tada pradėtu savo 
dainuoti kad “Trumanas dur
nas.“

Bet Trumanas yra apsukrus 
politikierius ir jis stengsis isz- 
sisukti. Jis stengsis nieko ne
daryti iki po rinkimu. Jis 
stengsis iszvengti sutarties 
tarp Amerikos ir Rusijos dik
tatorių, nes jis gera žino ir su
pranta kad jis negali gauti isį. 
Rusijos to ko Amerika reika
lauja, o Amerikiecziai nebus 
patenkinti su tuo ka Rusija su
tiktu duoti.

Robert Laser, devynių 
metu berniukas isz Somer
ville, Mass., ima pirmutinius 
žingsnius besimokindamas 
kaip vaikzsczioti. Jis buvo 
susirgęs ta baisia liga “In
fantile Paralysis” kuri pa
kerta jauniems kojas taip 
kad, iki sziol tokie nelaimin
gi vaikai per visa savo gyve
nimą pasilikdavo koliekais. 
Bet dabar jau daktarai ima 
daugiau suprasti apie ta liga

ir ima visiszkai iszgydyti.
Szitas berniukas mokinasi 

vaikszczioti vandenyje, kad 
jis butu lengvesnis, ir kad 
jis nesibijotu parpulti. Klu- 
poja prie jo po visa svietą 
pagarsėjusi loszike, aktorka, 
Cornelio Otis Skinner, kuri 
yra pirmininke vajaus, kuris 
yra daromas surinkti pinigą 
del szitokio gydinimo. Vajus 
eina rinkti deszimtukus ir 
vadinasi Deszimtuku Vajus.

brangiai viską parduoda ir pa- 
sipiniguoja isz kitu vargo ir 
bado.

Amerikiecziams insipyko szi- 
tos melagystes. Trys sanvaites 
atgal Amerikos Kariszka val
džia parūpino apie devynis 
tukstanczius plakatu, kuriuos 
iszpilde ir iszkabino ant sienų, 
stulpu ir kitose vietose. Per 
tuos plakatus Amerikos Ka
riszka Valdžia paaiszkina Aus
trijos gyventojams kad sze- 
szios deszimtas nuoszimtis viso 
maisto yra duodamas jiems vi
sai už dyka isz Amerikos.

Amerikiecziai toliau paaisz
kina kad visi pinigai kurie yra 
už maista užmokama, pasilieka 
Austrijoje, ir Amerika nei cen
to neima.

Komunistai atsikirto pra
vardžiuodami visus kurie nėra 
Komunistai vagiais, sukcziais 
ir isznaudotojais.

PRAGYVENIMO
BRANGUMAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ISZBARĖ
PHILADELPHIJOS

tik viens kito prakalbas isz- 
versti in kitas kalbas, skleisti 

1 savo propaganda ir viens kita 
intarineti. Molotovas kartas 

' nuo karto pareiszkia savo ne
pasitenkinimą ir sako kad ver 

| timas kokios prakalbos nėra 
teisingas ir pareikalauja kad 

1 kiti tas prakalbas antru ar tre-

tu amžiaus mainierys isz Ash
ley; Frank Chudio, 55 metu am
žiaus mainierys isz Scranton; 
Igantz Skzynecki, 57 metu am
žiaus mainierys isz Wilkes- 
Barre; Roger Jones, keturios 
deszimts vieno meto amžiaus 
mainierys isz Kingston ir My
kolas Gudaitis, 66 metu am-

POLICIJA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Siegal 43 metu amž., nuo Front 
uly., netoli nuo Locust.

Kai Valstybes Teisėjas Bard 
nuteisino szitus vagius, jis su

piktumu pasakė: “Visas szitas tie vagiai tau kitus vagius pa- 
atsitikimas labai negardžiai rodytu!“ Atkirto Valstybes 
atsirūgsta. Policijos virszinin- Teisėjas Bard. Jis paskui pa
ko pagelbininkas Richardson gyre miesto teisėja Eugene V. 
su savo policijantais ne tiktai Alessandroni, kuris nepaisin- 
ka nepadėjo FBI policijai, bet damas jokios politikos tuos va
ju darba tyczia trukdė. Asz ži- gins buvo nuteisinės in kaleji- 
nau kad kai szitie vagiai buvo 
suaresztuoti, miesto policija 
nepavelino FBI policijai priei
ti prie tu prasikaltėliu. Virsz- 
ininko pagelbininkas Richard
son ežia kaltas. ’ ’

Valstybes teisėjas Bard nie- pie Slaptos FBI policijos darba 
ko nebutu sakes apie tuos ba- 
liavuojimus saliunuose vaka-i 
rais ir naktimis, kada policijos■ 
virszininkai draugavo su tais1 
vagiais, kurie jau buvo sugauti' 
ir tik ant kaucijos paleisti, bet 
kai jis dažinojo kad visi tie va-j 
giai buvo sugauti 1945 metuo-1 
se ir nebuvo patraukti in teis
mą iki 1947 metu, jis baisiai 
supyko. Miesto policijos ad
vokatai stengiasi virszininko 
pagelbininka ir kitus policij au
tus pateisinti, sakydami kad 
policijantai ėjo po saliunus su 
tais vagimis, norėdami da kitus 
vagius suimti.

ma. Bet del policijos vado ir 
jo pagelbininko Valstybes Tei
sėjas tik tiek turėjo pasakyti: 
“Nieko panaszaus niekados 
ežia nebuvo kai Direktorius 

1 James H. Malone žinodavo a-

ar reikalus Philadelphijoje.

AMERIKA IMA
GARSINUS

VIENNA, AUSTRIJA. — 
Amerikos Paszelpos Komisija 
gavo tukstaneziu doleriu mai
tinti Austrijos gyventojus. 
Amerikos pinigai plaukte plau
kia in Austrija, bet tuo paežiu 
sykiu Komunistu ir Sovietu 
propaganda per laikraszczius, 
radijo ir prakalbas vis aiszkino 
Austrijos gyventojams kad 

i viskas tenai taip baisiai brangu 
Ar užėmė net du metu, kad už tai kad Amerika už labai

Trumpi Andarokai Arba Ilgos Barzdos

gražiai užderėjo.
Maistas Rusijoje vis yra da

linamas ir suvaržytas, ir tie 
krasztai kurie randasi po Rusi
jos valdžia beveik badauja. Tai 
isz to, galima sakyti kad Rusi
ja visomis galiomis stengsis isz 
kitur gauti maisto. Del to mais
to ir del paszelpos, pagelbos, 
galimsa daigtas kad Sovietai ir 
nusileis toje konferencijoje.

Bet kas bus tas; Kongresas 
stengsis sulaikyti nors maisto 
pabrangima. Bet sunku pasa
kyti kiek Kongresas tikrai nu
veiks ir kiek jiegos ar intekm.es 
Kongresas dabar turi ant biz
nio.

Jeigu visi tie keturi tūzai to
je Londono Konferencijoje su
sitaikins ir paskelbs taika, tai 
viskas tuoj aus ims atpigti.

Kai gyvenimas toks nepasto
vus tai biznieriai gali trumpu 
laiku sau turtelius susikrauti 
ar da trumpesniu laiko liktis be 
marszkiniu.

Kai ministerial tenai Londo
ne derinasi, Trumanas Wash
ingtone tykiai, ir niekam nieko 
nesakęs rengiasi prie labai ne
malonaus, bet reikalingo darbo. 
Jeigu ta konferencija pairs, tai 
Trumanas tuoj aus pareikalaus 
ingaliojimo suvaržyti visus 

• fabrikantus, kompanijas ir net 
darbininkus.

Kongresas iki sziol sprenezi- 
nasi ir nenori sutikti su Prezi
dento Trumano nusistatymu 
suvaržyti bizni ir pramone ir 
sustabdyti pragyvenimo bran
guma, bet jeigu ta konferencija 
pairs ir jeigu Rusija vis nesu
tiks, tai ir Kongresas stos Tru- 
manui in talka.

Visi Kongresmenai yra geri 
politikieriai; jie žino kad labai 
svarbu ir reikalinga ka nors da
ryti apie szita paszieliszka 
branguma. Nes jeigu viskas da 
brangs, tai žmones kaltins val
džia, kaltins valdininkus, kal
tins ir tuos politikierius.

Kansas Universiteto stu
dentai parodo savo nepasi-

ar priversti tas studentas ne 
neszioti ilgais andarokais.

tenkinimą ir pasiprieszinima 
kad moterys ir merginos ima 
ilgais andarokais ir ilgomis 
suknelėmis neszioti. Jie visi 
dabar susitarė augintis barz
das jeigu studentes neszios 
ilgais andarokais. Szitie ke
turi studentai tariasi kaip 
kitokiais budais iszgazdinti

Czia moksliszkai tariasi stu
dentai Joe Francis, Carl 
Steeby, Bill Mabry ir David 
Butler. Jie sako kad jeigu 
bobos dabar nori investi se- 
noviszkas madas, tai ir jie 
sugražins senoviszkas barz
das. '
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