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Straikos Gelež. Darbininku
Isz Amerikos Pasijuokia Isz Lewiso

TRUMANAS REN
GIASI IN RINKIMUS

Mokinasi Kaip Kalbėti;
Laikrasztininkai Ji

Dabar Giria

WASHINGTON, D. C. —
Daug Demokratu norėtu kuri 
kita žmogų statyti in ateinan- 
czius rinkimus, bet visi dabar 
jau gerai žino kad Trumanas 
nepasitrauks, ir kad Trumanas 
atstovaus Demokratu Partija, 
ar Demokratai nori ar nenori.

Trumano draugai ir patarė
jai dabar ima jam patarti ir ji 
pamokinti kaip prakalbas sa
kyti, kaip su laikrasztininkais 
apsieiti ir kaip su Kongresu su
sitaikinti.

Jis dabar mažiau prakalbu 
sako ir sakys ir mažiau tu savo 
prakalbu skaitys nuo popieros.

Jis ana diena pasikalbėjo su 
laikrasztininkais be jokiu rasz- 
tu ar paraszytu spycziu, ir visi 
laikrasztininkai ji labai iszgy- 
re. Ta pati vakara jis parsikvie
tė keletą Republikonu, su ku
riais jis pasisznekejo apie rei
kalą krasztui apsiginkluoti. Ir 
visi tie Republikonai net dyvi- 
nisi kad Trumanas yra toks 
malonus.

Kai Trumanas taip sau kal
ba jis yra iszkalbus ir malonus, 
bet kai jis nori prakalbas pasa
kyti, jis pasisamdo kokie tenai 
pisoriu, kuris visokius niekus 
jam suraszo, ir nabagas Truma
nas stengiasi nuo tos suraszy- 
tos popieros prakalbas drožti.

Didžiausia beda yra tai kad 
Trumano balsas yra labai pras
tas per radija. Kai su juo akis 
in aki susitinki ir pasiszneke 
jis labai gražu inspudi padaro, 
bet per radijo jo balsas tusz- 
czias ir labai prastas. Jis rodos, 
per daug skubinasi, savo žo
džius nukerta. Keli jo draugai 
jam patarė eiti in mokykla ir 
pasimokinti kaip kalbėti per 
radija, bet ir tos mokyklos jam 
nepadeda.

J eigų Trumanas pamirsztu 
apie visas savo prakalbas, ir
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John Tubby Thomas yra 
juokdarys kuris visokius 
szposus moka iszkriesti, ant 
iszžiuros labai panaszus in 
mainieriu bosą John Lewisa. 
Jis sako kad žmones tankiai 
suklysta ir pavadina ji John 
Lewisa.

Jis ežia pasiszidydamas isz 
Lewiso ji pamėgdžioja ir ro
do kaip Lewisas, cigara insi- 
kandes derinasi ir barasi su 
teisėjais.

APVOGĖ SALIUNA
‘ ‘

PHILADELPHIA, PA. — 
Leon Taylor dvideszimts vieno 
meto amžiaus vyrukas buvo su
gautas kai jis insilauže in sa- 
liuna ant Fourth ir Market uly- 
cziu anksti ryta.

Policija apsupo visa ta sa- 
liuna, kai koks ten nežinomas 
žmogus patelefonavo policija 
kad jis mate kai tas vagis insi
lauže in ta saliuna.

Leon Taylor, policija sako, 
prisipažino kad jis lauke pakol 
saliunas užsidarė ir tada duris 
iszverte ir inejo.

GASAS UŽDUSINO

PHILADELPHIA, PA. — 
Frederick Sulhoff, kuris gyve
no ant 511 North 7-th Uly., bu
vo gaso uždusintas savo na
muose. Jo žmona labai susirgo, 
bet policija spėjo ja atgaivinti. 
Gasas pasileido isz pecziaus kai 
jiedu miegojo. Susiedai pa- 
szauke policija, kurie suspėjo 
žmona iszgelbeti, bet jos vyras 
jau buvo mires kai policija pri
buvo. |

—.—  . .------- -—.—-—  ————------ ——* ———  ——

VIESULĄ SUNAIKI- KOMUNISTAI I' A 15
NO MIESTĄ PASIPINIGAVO Žvilgi

Apie 50 Žuvo; 300

Sužeista

McKINNEY, TEXAS. — Isz- 
kirto dvylikos myliu kelia per 
laukus ir per du miestu. Kai ta 
viesulą praėjo, už kokiu dvieju 
valandų atėjo žinios kad apie 
penkios deszimts žmonių žuvo, 
bet kiek vėliau paaiszkejo kad 
tas skaiezius buvo per didelis, 
kad mažiau žuvo ir mažiau bu
vo sužeista.

Daug namu ant ukiu buvo su- 
naikinti, automobiliai buvo ap
versti, medžiai iszv'ersti ir vie
na mokykla buvo sugriauta. 
Bet mokiniai ir mokytoja nebu
vo labai sužeisti. Keli vaikai 
buvo biski sužeisti nuo sudužu-
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TREMTINIAI

NEW YORK, N. Y., —
Buvęs Yugoslavijos Karalius 
Petras su savo žmona, Aleksan
dra, buvusia Graikijos karalai
te ir jųdviejų dvieju metu šu
neliu, atvažiavo ant Queen Eli
zabeth laivo in Amerika. Jie 
ketina Amerikoje pasisvecziuo- 
ti per du menesiu ir paskui 
gryžti in Europa.

Dabar tiek daug visokiu ga
lingu, bagoeziu ir valdininku 
važinėja isz Europos in Ameri
ka ir isz ežia atgal, kad tie ku
rie labai norėtu atvažiuoti in 
Amerika neranda vietos ant 
laivu. Tokie ponai ir poniutes 
tik taip sau del invairumo važi
nėja isz vieno kraszto in kita.

RUMUNIJA. — Komunis- 
tiszka valdžia Rumunijoje per
tvarkė birža ir iszleidi naujus 
pinigus, kad žmonėms butu 
“lengviau.“ Žmonėms isz tikro 
buvo kiszeniuose “lengviau.“

Pirmiau vienas Amerikos do
leris buvo vertas apie tris mili
jonus Rumunijos pinigu, vadi
namu “leis.“ Naujais pinigais 
galima gauti tik szimta ir ketu
rios deszimts tu Rumunijos 
“leis“ pinigu.

Visiems piliecziams buvo in- 
sakyta atneszti visus savo se
nus pinigus in bankas ir gauti 
naujus. Bet visos bankos yra 
dabar Komunistu partijos val
domos. Bankieriai žmonėms da
vė tik tris milijinus “leis“ pi
nigu. Reiszkia^ tik tiek kiek 
musu vienas doleris yra vertas. 
O visus kitus žmonių pinigus 
valdžios bankos pasilaikė. Val
džia pasiaiszkina kad ji tik pa
laikys tuos žmonių pinigus sau
gioje vietoje.

Szitas insakymas pakeisti 
pinigus buvo taip nutaikintas 
kad iszejo kaip tik tada kada 
visi ūkininkai buvo savo kvie- 
czius ir rugius pardavė ir turė
jo biski daugiau pinigu.

Dabar visi Rumunijos krasz- 
te likosi be pinigu. Szitokiu bu- 
du Komunistai dabar gali vi
siems insakyti ir visus valdyti.

TAIKOS SUTARTIS
AUSTRIJOJE

AUSTRIJA. — Rusija dabar 
jau sutinka ir nori labai greitai 
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Kariuomenes
Palestina

Straikos Geležinkeliu Pasita
rimai Pairo, Darbininkai Nutarė 
Iszeiti Ant Straiku Utarninke, 
Prezidentas Turi Dabar Atsa

kyti; Szv. Žemeje Siauczia 
Baisus Karas '

CHICAGO, ILL. — Apie 125,000 darbi- ANGLIJOS 
ninku ant geležinkelio nutarė iszeiti ant KARIUOMENES 
straiku Utarninke. Prezidentas Trumanas IN PALESTINA

stengiesi insikiszti ir tas straikas pasikei
ti bet nepasiseke.

Jeigu szitie darbininkai iszeis ant strai
ku, tai visa viso miesto kraszto pramone 
nukentės. Ir tos straikos atsilieps ne tik 
dd dabar, bet del keliu metu.

Amerikos valdžia Washingtone stengia
si visomis galiomis iszvengti szitu straiku.

Uždraudžia Kariauti Je- 
ruzo!ime;Kaltina Žydus

JERUZOLIMAS. — Anglį- 
jos valdžia, kuris yra nusista- 
czius visus savo kareivius isz- 
sitraukti isz Palestino už keliu 
dienu dabar pasiuntė kelis 
tukstanezius savo geriausiu ka
reiviu, kariszku tanku, eropla- 
nu ir karabinu.

Miestas Apsemtas

Prezidentas Trumanas aiszkiai visiems 
darbininkams davė žinoti kad valdžia pa
sirengus užimti visus geležinkelius, kad 
privertus darbininkus dirbti be jokiu straiku.

Darbininkai reikalauja daugiau mokes-

Tuo paežiu sykiu iszejo isz 
Anglijos Karo Sztabo griežtas 
insakymas kad Žydai ir Arabai 
turi liautis kariavę Jeruzolime. 
Jeigu Arabai su Žydais nesi
liaus kariavę tame mieste, tai 
Anglijos kariuomenes pasuks 
savo karabinus ant abieju.

Beveik kas pavasaris Ohio 
upe taip patvinsta kad persi
lieja per savo krantus ir ap
semia tukstanezius myliu že
mes, ukiu, namu ir net isztisu 
miestu.

Czia parodo kaip Cincinna
ti miestas iszrodo isz eropla-

no, kai ta upe persiliejo ir ap
sėmė beveik visa miestą. Kai 
szitas paveikslas buvo nu
trauktas tai visi gyventojai 
lauke daugiau vandens, nes 
visi žinojo kad upe buvo jau 
patvinus apie szeszios de-

szimts pėdu.
Anapus upes, Kentucky 

valstijoje daugiau negu tūks
tantis kareiviu ir daug sava
noriu state pylimus, stengėsi 
upes krantus augszcziau su
pilti ir ta vandeni sulaikyti.

ties, didesniu algų. Geležinkeliu kompa
nija staeziai atsako kad jeigu darbininkai 
reikalaus ir gaus daugiau mokėti, tai vi
si tie kurie važiuoja ant geležinkelio dau
giau turės mokėti. Amerikos valdžia ežia 
insikiszo ir sako kad ji nepavelins gele
žinkelio darbininkams straikuoti. Jeigu dar-

V 

bininku unija nesusitaikins su kompanijos 
atstovais, tai visi geležinkeliai pataps val
džios tvarka, ir valdžia privers visus dar
bininkus dirbti kaip ir dirbo kol derybos 
užsibaigs.

Darbininkai ir darbininku unijos dabar 
baisiai toli prasiszoke ir jau ateina laikas, 
kada darbininkas ir jo unija turės atsakyti 
už savo pasielgimus.

Ir straikos ir kitokios priekaisztos priesz 
fabrikantus dings kai Republikonai valdys 
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Arabu kariuomenes pasitrau
kė pirm negu szitas insakymas 
juos pasiekė. Anglijos kariuo
menes pribuvo in Jeruzolima 
isz Cyprus, marinai kareiviai 
buvo pasiunsti isz Malta, ir ka- 
riszkos tankos buvo atgabentos 
isz Suez.

Anglijos valdžia trumpai pa- 
siaiszkino kodėl ji taip savo nu
sistatymą atmainė, ir kodėl da
bar ji daugiau kareiviu siun- 
ezia in Palestina isz kur ji ren
giasi už keliu dienu visiszkai 
pasitraukti: Žydu Irgun Z vai 
Leumi kariszka draugyste pra
dėjo žudyti ir gazdinti žmones 
ir vieszai pasisako kad tie Žy
dai visiems atkerszins.

Anglijos valdžia griežtai in- 
sake ir Žydams ir Arabams nu
stoti visus susikirtimus ir pasi
likti kur jie randasi kol gaus 
kitas žinias ar insakymus isz 
Anglijos Karo Sztabo.

Anglijos valdžios atstovas 
sako kad Anglija pasiryszus pa 
laikyti tvarka tame kraszte iki 

(Tasa Ant 4 Puslapio);



•‘SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Prūsijos „ kunigaiksztis Au

gustas Wilhelmas, buvusio Vo
kietijos Kaizerio Wilhelmo sū
nūs ir Nacis, bus teisiamas Ge
gužio 7-ta diena.

Laikrasztininkas Eugene Ly 
ons, New York, pataria sudary
ti Lietuvos, Estijos ir Latvijos 
valdžias tremtyje, kad galėtu 
kreiptis in Jungtines Tautas 
savo krasztu Laisvei atgauti. 
Laikrasztininkas taipgi sako, 
kad Suvien. Valstybes turėtu 
padrąsinti Pabalczio krasztu 
atstovus valdžioms sudaryti ir 
paremtu ju reikalą Jung. Tau
tose.

j I • •

Harold E. Stassen, republiko- 
has, laimėjo- ir Pennsylvanijos 
Pirminiuose Rinkimuose, kaipo 
kandidatas ant Amerikos pre
zidento.

Rusija ir Dede Stalinas nors 
del kurio laiko sustabdytas Eu
ropoje. Italijoje Komunistai .'/'H
gavo su szlapia mazgote per 
snuki. Dabar net ir Prancūzijo
je Komunistai aprimo.

• •
Visi mes jau laukėme karo ir 

tikejomies kad už keliu mene
siu ar keliu sanvaicziu jau su- 
sikirsime su Rusija. Dabar tas 
karas jau iszrodo atidėtas, jau 
nors taip greitai mus nepaskan
dins.

Tas paszeles brangumas jau 
ima atslūgti. Kai kurie daigtai 
gal ir atpigs.

'■ V : ••--------
Mąinieriu bosas, John L. Le- 

wisas įgavo per nosį ir nutupe. 
Dabar jis ir visi kiti tokio plau
ko mandrapypkiai mato kad 
daug sunkiai dabar straikas 
sukelti ir laimėti, '•■j t . ! 

■ • • 1
Lewisas ir kiti mąinieriu bo

sai didžiuojasi ir giriasi kad 
jie gavo visiems mainieriams 
pensijas po szimtine ant mene
sio. “Bet tu szimtiniu da nema- ■-.lt .tyti!” Visos bankos gavo msa- 
kyma ir perspejima kad tokie 
pensijų czekiai nėra niekam 
verti, kad jeigu banka duos pi-

■ nigus už tuos czekius, tai banka 
mokes savais pinigais. Pensijos 
klausimas vis, toli gražu neuž
baigtas. Ka mes kelios sanvai- 
tes atgal raszeme apie sutarti 
tarp Republikonu ir Lewiso, 
“ tik dabar iszeina in virszu ir 
tik dabar kiti ima susiprasti, 
kad ežia ne viskas buvo tvar
koj!”

Fabrikantai ir kompanijos 
dabar randa daugiau drąsos 
pasiprieszinti darbininku rei
kalavimams.

Unijos reikalaus daug dau
giau algos, bet daug mažiau 
gaus. Automobiliu darbininku 
unijos daug daugiau reikalau
ja, bet susitaikins ant visai ma
žai.

Maisto visiems bus gana. 
Amerika turės gana saviem- 
siems ir gales daug pasiunsti in 
Europa.

Tik tos sumažintos taksos 
gali viską vėl pabranginti. Kai 
darbininkai pamatys kad jiems 
reikia mažiau taksu mokėti, 
jie pradės visko daugiau reika
lauti. O kai tik visko reikia 
daugiau, tai tas viskas daug 

labiau pabrangsta.

Jau trys metai kai karas už
sibaigė, bet mes dar nei taikos 
nei pakajaus neturėjome. Da
bar, kai Lewisas turėjo nulup
ti ir kai Komunistai pralaimė
jo rinkimus Italijoje, mes gal 
nors per kelis menesius galėsi
me sau ramiai ir tykiai gy venti.

Dabar Amerikoje doleriu 
randasi kaip pavasaryje, grybu; 
Bilijonai doleriu yra skiriame 
Europai. Tie doleriai neeis sta- 
cziai Europai, bet ežia bus per
kame maisto ir tavoro ir geras 
biznis daromas. Kiti bilijonai 
doleriu yra paskirti del apsigy
nimo. Apsigynimo ginklus ir 
pabūklus gaminti musu fabri
kai gaus tuos milijosus ir dar
bininkams iszmokes. Sumažin
tos taksos tai kitus bilijonus 
doleriu paleis. Reiszkia, beveik 
visi turės per daug pinigu. O 
turėdami daugiau pinigu negu 
in sveikata, visi ims visokiu 
kvarabu reikalauti, ir vėl vis
kas ims brangti!

Darbininkai dabar, ima rei
kalauti daugiau algos, bet fab
rikantai jau gavo drąsos ir 
prieszinasi. Darbininkai gaus 
apie keturis dolerius ant san- 
vaites daugiau. Nors jie gavo 
daugiau negu septynis doleriu 
ant sanvaites daugiau per 1917 
metus. Dabar fabrikantai ima 
insidrasinti, nes jie tikisi kad 
Republikonai laimes Preziden
to rinkimus. O Republikonai 
visados užstoja fabrikantus 
daugiau negu darbininkus. Ir 
fabrikantai isz kitos puses jau- 
cziasi, kad visi darbininkai bai
siai apsiszauke kai Lewisas, 
mąinieriu bosas taip baisiai ap
siszauke.

Maistas jau daugiau nepa- 
brangs. Jis greieziau atpigs. 
Pragyvenimas, abelnai gali bū
ti vis brangus, 'bet jau labiau 
nepabrangs.

—————— • •

Amerika jau ir taip baisiai 
daug pinigu skiria del apsi
ginklavimo, bet tris ar keturis 
sykius daugiau paskirs.

Visi mes vis 'bijojome kad 
Stalinas nepaskelbtu kara 
priesz mus, dabar musu kari
ninkai bijosi kad Stalinas ne- 
praszytu taikos. Karininkai ži
no kad musu dipliomatai ir po
litikieriai yra mulkiai ir kad 
juos Stalinas su taikos 'pasiuli- 
nimais suvedžios. Dabar Ame
rikai ne tiek karas, kiek palaiu- 
bos ar taika su Rusija yra pa
vojinga.

Amerika dabar paskiria dau
giau negu keturiolika, milijonu 
del apsiginklavimo. Ji du sy
kiu tiek paskirs su ateinan- 
cziais metais.

LABAI GERAS

Vienas ponas apžiūrinėjo 
revolveri, o sztorninkas kal
bai i i i .

— Tai yra labai geras re
volveris del paeziuoto vyro!

— Kaip tai del paeziuo
to?

— Nugi su szeszais szu 
vais! Dvi kulkos del paezios, 
dvi del paezios prieteliaus, o 
dvi del paezios vyro! Asz to
kiu labai daug parduodu!

SKAITYKIT
“SAULE” 'W

PLATINKI!!

“MOTINOS DIENA”
Nedelioje, Gegužio - May 9-ta Diena

Gražiausioji yra toji motina, 
kuri žaizdama su savo kūdikė
liu, žiuri in jo tęva su pilnu tik
ro prisiriszimo žiūrėj imu. Tai
pogi yra graži toji mergina, 
kuri su tikru ir nemalagingu 
meiles jausmu prakalba in savo 
mylimąjį.

Visa žmonija klaupiasi priesz 
Motina, ta nemirtinga skausmo 
ir meiles būtybe. Ji yra ta reta 
pasaulio vieta, kur žmogiszku- 
mas taip glaudžiai susieina su 
dieviszkumu, kad dažnai tyra
me motinos žvilgsnyje gali iš
žiūrėti dalele Dievo didybes. 
Bet szeimos židinį sudaro susi- 
burusios invairios intakos ir 
jiegos, kuriu pirmose eilese 
stovi rimta tėvo asmenybe.

Pasakyti apie moteriszke 
kad ji yra Katalike motina yra 
pasakyti viską apie ta mote 
riszke. Jau daugiau nei nerei
kia sakyti. Tai didžiausia gar
be, kuria galima ant szios že
mes suteikti. Raszytojai ir pra- 
kalbininkai ir pamokslininkai 
ima szvepluoti kad jie stengiasi 
iszpasakoti Motinos garbe ir 
szvestuma.

Mums prisimena Szventosios 
Monikos gyvenimas. Ta varg- 
sze, nabage, aszaruodama ir 
melsdama seke paskui savo sū
neli, Augustina nuo Afrikos li
gi Milano. Ji taip buvo prisiri- 
szusi prie Szvento Augustino, 
ne už tai kad ir ji buvo szventa, 
bet už tai kad ji buvo motina.

Amerikos dainos ir daineles 
apie motina ir motinėlė labai 
gražiai skamba. Bet visi tie 
dainininkai ir raszytojai pa
skiria motinai vieta prie pe- 
cziaus ar prie vyges. Jai kito
kio darbo ar užsiėmimo rodos 
nėra Amerikoje.

Geros motinos gyvenimas yra 
pasiszventimo sakramentas.

Motinos gyvenimas yra kaip 
žvakutes spragsėjimas per ii 
gas nakties valandas.

Paprascziausias kambarėlis 
yra malonesnis už karaliaus 
kambarius ir palocius, jeigu te
nai motina vieszpatauja.

Kartais vaikas jau ir per 
daug meiles isz savo motinos 
gauna.

Visi mes stengiamies būti ge
ri ir garbingi savo motinos 
akyse.

Bailaus vaiko motinai nėra 
reikalu nei verkti nei rankas 
laužyti.

Kiekvienas, kad ir geriausias 
vaikas apleidžia savo motina.

Geriau kad vaikas žliurbtu 
negu kad motina verktu.

f

Szvento Augustino motina 
Monika sakydavo kad vaikas 
visu tu aszaru negali pražūti 
Ir nepražuvo.

Vaiko ateitis ir likimas, tai 
motinos aszaros ir pasiaukoji
mas.

Kiekviena dukrele mislina 
kad ji gali szeimyna iszauginti

ir iszmokinti daug geriau negu 
jos motina pakol ji pradeda au
ginti ir mokinti savo būreli.

Tavo motina tave visados 
girs, bet ka kaimynai apie tave 
sako?

Moterys, motinos ir merginos 
tai geriausi inrankiai del tikė
jimo ar del bažnyczios.

Nėra gražesnio žodžio musu 
kalboje kaip “Motina.”

Mes statome paminklus pa
gerbti gyvus ir mirusius, mes 
duodame garbes ženklelius vi
sokiems didvyriams, bet ka mes 
sakome apie ta moteriszke kuri 
kuknioje pasiszventus dirba, 
mazgoja, ir kurios vardas yra 
toks paprastas, kuria net maži 
vaikai vadina “Motina?”

Per “Motinos Diena” visi 
biznieriai pasipiniguoja, patar
dami visiems pirkti ta ar ta sa
vo motinėlėms. Dainos, dainu
žes skamba apie ta motinėlė, ta 
mamyte, bet retai kas tai ma
mytei ateina in talka, in pagel- 
ba.

Per kara mes daug girdėjome 
ir skaitėme apie visokius drą
suolius ir didvyrius; bet retas 
kuris atsimene ta motinėlė, ku
ri gavo isz Karo Sztabo laiszka 
kuris prasidėjo su tais baisiai 
liūdnais žodžiais: “Mums gaila 
ir skaudu jums praneszti kad 
jusu sūnūs žuvo....”

Kai Rymos vieszpatystes di
džiūnai užklausė vienos garbin
gos moteriszkes Cornell jos kad 
ji parodytu savo brangiausius 
žemeziugus, ji pasiszauke savo 
du sūnūs ir visiems pasakė: 
‘ ‘ Sztai ežia visas mano turtas! ’ ’

Moteris tai matai, toks daig- 
tas, kuri gali mokinti kiek tik 
tu nori, vis bus visiszkai nauja.

Pagoniu priežodis sako: 
“Dievai negalėjo visur pribūti, 
tai už tai jie sutvėrė Motina.”

Moteris ir motina turi pa- 
mirszti save, savo norus ir sap
nus statyti paskutinėje vietoje. 
Kas tie norai ir sapnai, kai pati 
turi atsiduoti tiems, kuriuos 
myli, tu jiems turi aukotis nes 
jie yra tavęs reikalingi. Nori 
pati miegoti, bet vaikas verkia, 
tu turi ji auklėti, prižiūrėti, 
kad jis sziltai ir patogiai gulė
tu.
- - - t___ . . .. . ...

Moteris turi būti kaip rože, 
bet ji turi būti abejinga ir toli
ma, kad nebutu nuosavybe, vi
sai pažinta ir nepaliktu kasdie- 
niszka.

Lietuvio szeimynoje, moteris 
yra namu karaliene.

Vokiecziai savo moterims 
skiria tik vaikus, virtuve ir 
bažnyczia.

Kaip Marija — Dangaus Ka
raliene, taip kiekviena Lietuve 
szeimynos karaliene. Nėra ka 
ežia kalbėti ar szneketi apie 
szeimynos galva ar vadovu, 
vyra ar apie jam paklusnumą. 
Lietuviu szeimynos tikras va
das yra moteris. Nuo pat atiti
kę j imo in svetima szeimyna 
marti suima in savo rankas vi
sa namu tvarka. Vyrui belieka 
patino ir juodnugario dalis. 
Lietuve ta vadovyste sau pilnai 
užsitarnavo, gimdydama, au
gindama ir auklėdama savo 
vaikus.

Mes per daug inprate vis sa
kyti ir kalbėti apie moteris, kai
po apie daug menkesnes ir silp
nesnes negu vyrus. Bet tai vi
sai ne teisybe. Ji tankiai nu
duoda silpnute, kad vyriszkis 
jaustųsi jau toks stiprus, rau
meningas ir galingas.

Patarle sako: Dangus ežere, 
apgaule; dangus moters akyse, 
apgaule. ’ ’

Kai moteris jau karta užsi
spiria, tai niekas josios jau ne
permainys. Niekas, — tiktai 
gal kartais szermukszne, rože 
ar vyras. x

Arabai sako: “Turėdamas 
ka nors svarbaus atlikti, pasi
tark visuomet su savo žmona, 
bet vėliau elgkis savo nuožiū
ra. ’ ’

Ispanai sako kad moteris 
yra vyro szeszelis: Eik paskui 
ja, ji bėgs nuo tavęs, beg nuo 
jos, ji seks paskui tave.”

Japonai sako kad juo labiau 
moteris myli savo vyra, tuo la
biau ji stengiasi pateisinti jo 
klaidas. Vyras-gi, juo labiau 
myli savo žmona, tuo daugiau 
darosi jai| inkyrus ir visokiu 
priežaseziu jieszko.”

Raszytojas Miltonas buvo

aklas. Jis sake: “Žmones sako 
kad moterys tai rižes. Esu ak
las, bet isz spygliu jaueziu kad 
tai turi būti tiesa.”

Graži moteris tai rojus akims 
pragaras sielai ir skaistykla ki- 
szeniui.

Didžiausi ir baisiausi mote
rų prieszai yra jaunystėje pro
tas, o senatvėje veidrodis.

Motinos buvo Dievo pasiaus
tos ant žemes atidaryti visu 
szirdis ir apszviesti protus tu 
kurie norėjo gražiu ir szventu 
dalyku. O grožio jieszko j imas 
ir proto apszvietimas sudaro 
visa szitos aszaru pakalnes dar
bą ir tikslą.

Mes jau kelis szimtus tuks- 
taneziu knygų esame perskaito, 
bet nei viena knyga mums ne
atpasakojo pasakas, taip kaip 
mamyte mums papasakodavo. 
Ji mums apie vilką ir ragana ir 
piemeneli ir karalaite pasaky
davo pasakas, ir visos tos pasa
kos buvo gražios už tai kad jos 
mintys buvo gražios.

Moters meile ir motinos pasi- 
szventimas amžinai bus mums 
nesuprantamas. Ispanai turi 
priežodi, kuris sako kad Dievas 
sutverdamas moterį, josios szir- 
di aukso raktu užrakinęs, Pats 
pamėtė ta rakta.

Daug geriau viena rože tavo 
motinos plaukuose ar babusz- 
koje dabar, negu visas tonas le
lijų ant jos grabo.

KAIP MARSZALLO
PLANAS ISZSI VYSTE

NEW YORK. — Europos At
statymo Programa, Marshall 
Plano oficialus vardas, teikia 
Amerikoniszka pagelia Euro
pai, bet pagal nauja pagrindą 
ir su aiszkiu tikslu. Lig szioi 
Amerika teike pagelia Europai 
pagal reikalą. Programa, kuri 
dabar pradės veikti kaipo nau
jas Svetimos Paszelpos Instaty- 
mas, yra toli-siekiantis ir 16 
szaliu Vakaru Europos daly
vaus. Jos tikslas yra pilnas eko
nominis atstatymas Europoje ir 
galutinas politinis atstatymas.

Praeita Birželio (June) me
nesi, Sekretorius Marshall, kal
bėdamas Harvard Universitete, 
pabrėžė, kad Su vies. Valstybes 
svarstytu pagelia toms Euro
pos szalims kurios kooperuotu 
atskirai su Suvien. Valstybėms 
ir su viens kita, programoje at
statyti Europos veikiuose. Ka
da tos szalys nutars ka jos sau 
gali daryti, tada Suvien. Vals
tybes spręs kaip gales joms pa
dėti užbaigti ta darba.
. Atsakydami ta. Sekretoriaus 
Marshallo patarimu, atstovai 
16 Vakaru Europos szaliu susi
rinko Paryžiuje pereita vasara 
pagaminti raportą apie savo 
reikalavimus ir ju norą veikiati 
bendroje atstatymo programo
je. Szios szesziolika szalys buvo 
Austrija, Belgija, Danija, Pran
cūzija, Graikija, Icelandija, Ai
rija, Italija, Luxembourg, Ho- 
landija, Norvegija, Portugalija, 
Szveidija, Szveicarija, Turkija 
ir Did. Britanija. Kelios kitos 
valstybes —- Suomija, Lenkija, 
Vengrija, Rumunija, Bulgarija, 
Jugoslavija, Czekoslovakija ir 
USSR buvo pakviestos daly
vauti, bet atsisakė dalyvauti.

Szesziolikos szaliu atstovu 
pagamintas raportas parode
reikalavimus tu szaliu, ju pasi- 

gelbimus ir siekinius. Pabrėžė, 
kad svarbu sumažinti prekybos 
barjeras tarpe szesziolika sza
liu ir tarpe ju ir pasaulio. Bet 
parode kad bendros pastangos 
tu szesziolika szaliu atsistatyti 
per keturis metus neinvyks be> 
didelio kiekio maisto, kuro, ža
lios medžiagos ir maszinerijos 
isz Vakaru žemyno.

Laukdamis Amerikos akci
jos, tos 16 szalys padare nauju 
pastangų viena kitai padėti. 
Vienas pavyzdis ju padėjimo 
yra muito sanjunga. 1944 me
tuose Belgijos, Luxemburgo ir 
Holandijos valdžios sutiko in- 
steigti tokia sanjunga ir ji jau 
pradėjo veikti. San jungos var
das Benelux, ir jau panaikino 
arba palengvino nekuriuos 
pirki}’bos suvaržymus tarpe 
trijų nariu-szaliu. Fruncuzija ir 
Italija svarsto panaszia reikale 
sanjunga. Graikija ir Turkija 
dabar tyri galimumas visai ar 
isz dalies praszalinti savo mui
to rubežius. Muito Sanjunga vi
sai Europai irgi svarstoma.

Kadangi nebuvo galima grei
tai invykdinti Amerikos dali 
toliai siekianezios Europos at
statymo programos, Suvien. 
Valstybes praeita Gruodžio 
(Dec.) menesi parūpino laikina 
paszelpa Austrijai, Francuzijai 
ir Italijai. Paežiu menesiu Pre
zidentas Trumanas prasze Kon
greso paskirti pinigu keturiu- 
metu programai.

Nors Kongreso pakeista per 
trijų menesiu apsvarstinimas, 
programa jau veikia kaipo da
lis naujos Foreign Assistance 
Act. Instatymas pavelinima $5,- 
300,000,000 pirmiems 12 mene
siams. Jau Economic Coopera
tion Administration yra in- 
steigta programos pravedimui. 
Prezidentas Trumanas paskyrė 
Paul G. Hoffman, prezidentą 
Studebaker Corporation of 
America ir viena, isz. Amerikos 
svarbiausiu fabrikantu, kaipo 
virszininku Economic Coopera
tion Administration. Hoffmano 
pareiga yra iszdalinti $5,300,- 
000,000 paskoloms ir pasky- 
riams tarpe 16 Vakaru Europos 
szaliu ir Vakaru Vokietijos ir 
Triesto. Hoffmanas tuoj pra
sze bilijoną doleriu darba pra
dėti. Tokiu budu pinigiszka pa
szelpos programa Europai pra
sidėjo ant syk nelaukiant tin
kamu paskyrimu Kongreso.

Szios milžiniszkos maszineri
jos ratdi ne greit suksis pra
džioje. Reikia, viską sutvarkyti 
szioje szalyje ir užsienyje, rei
kia padaryti tikrai sutartis su 
16 szaliu; nebus lengva greitai 
pristatyti grynos medžiagos, 
įeikes pakeisti praszymus del 
pagalbos pagal besimainaneziu 
aplinkybių. Bet teisybe, kad 
Marshallo Planas jau pradeda, 
veikti ir tas atnesze naujos vii- / 
ties ir stiprumo laisve-mylin- 
tiems žmonėms visame pasau
lyje-

APLEIDO SAVO 
VAIKUS

LOS ANGELES, CALIF. — 
Beverly Gebhardt, dvideszimts 
trijų metu moteriszke buvo su- 
aresztuota ir in kalėjimą pa- 
tupdintą už tai kad ji apleido 
savo du mažus vaikuczius. Ji 
pasisamdė “Taxi” automobi
liu ir paprasze draiverio kad jis 
ja su jos vaikucziais kur tenai 
nuvežtu. Kai draiverys biski 
stabtelėjo prie rauduonos szvie- 
sos ant ulyczios, ji iszszoko isz 
autopiobiliaus 
vaikuczius.

ir paliko savo



T etuli?
(Tasa)

Ponas Lisovskis apsakęs ta 
viską savo Viktoriui, užlaužė 
rankas ir melde jo idant kuo- 
greicziausia apleistu ta stoti ir 
važiuotu toliaus, o geriausia ro- 
dino suigryžti namon, vienok 
turėjo ežia nakvot, nes Vikto- 
riuks jau nenorėjo klausyt glo
bėjo kuris per visa nakti akies 
nesumerke. Ant rytojaus kada 
jau važiavo in Viedniu, ant vie
nos stoties insedo in ta pati va
goną, kuriame važiavo Vikto
rius su ponu Lisovskiu dvi jau
nos panos. Viktorius tuojaus su 
didžiu mandagumu parode 
joms vieta, bet nelaimingas 
globėjas, pamirszes ant valan
dėlės apie žandarus, prileisdi- 
nejo baisiausias padėjimas, in 
kurias papult gali jo Viktorius. 
Del to nuolatos ji sznekino, o 
ir stojosi tokis sznekus jog se- 
dinezios pricszais panos negalė
jo susivaldyt nuo juoku. Vikto
rius taipogi prigelbejo joms ta ■ 
me o ir pradėjo sznabždet in au
si savo globėjui kada sustos 
Viedniuj, atsilankytu jiedu pas 
tais ponias, kad sueit su joms 
in geresne pažinti.

Ponas Lisovskis pažinojo ga
na gerai ta szali savo mokyti
nio, jog savo užmanymą iszpil- 
dyt gatavas ir nuo to atkalbint 
sunku. Pradejo-gi dabar keikt 
dvasioje savo sunku luomą, o 
da sunkesne pasiuntinysta; ro
dėsi jam jog bus užtektinai to, 
jeigu pasigrasins Viktoriui 
tuom, kad paliks ji viena, o tas 
nusigąs to ir paklausys jo. Bu- 
vo-gi jis tvirtu jog jaunikaitis 
be jo sau rodos ne duos ir bijos 
kad jo vieno nepaliktu. Na ir 
tuojaus apreiszke jam taja sa
vo nuomone ir tarė:

— Nemislyk-gi insidavineti 
in koki nebūk pasikalbejima su 
tom maisztininkem kurios su
vis mums ne yra patinstamos, o 
iszsisziepineja savo dantis ir 
kimba 'buk prie savo artimiau
siu prieteliu.

— Jau stojosi! Atsake Vik
torius.

— Kas stojosi, pasiutėlis ar 
kas esi? Paszauke globėjas.

— Czion ant krutinės turiu 
laiszka kuriame užpraszo mus 
pas save. Yra tai ponios augsz- 
tos drauguves: viena yra pati 
iszambelavo, o kita pulkaunin
ko nuo raiteliu. Turime jas 
Viedniuje atlankyti.

— Niekados! Supranti kvai
li, niekados! Turim pernakvoti 
ir toliau važiuot. Kaip drysai 
kalbėti su jom ir imti laiszkus 
nuo ju? Bet kas tas negali but, 
juk asz nuolatos ’žiurėjau in ta
ve.

— Isztikro užsnudai ponas, 
tada, atsake Viktorius juokda
masis navatnai.

Abidvi ponios isztikro gal 
nesuprato ju kalbos, vienok ma
tydamos juokinga apreiszkima 
pono globejaus kelionėje Vik- 
torio, juokėsi be jokios ceremo
nijos.

Užsirūstinęs tuom ponas Li
sovskis stojo prie lango vago
no, atsigryžes užpakaliu in tais, 
kaip pavadino 11 maisztinin- 
kes.” ■

Laibai blogai padare nes ne
galėjo matyti savo akimis ir 
persitikrint jog Viktoriukas 
jau ant tikro padare su juo m 
kuogeriausia pažinti.

IV.
Pribuvę in Viedniu, Viktoris t -- J -Į-  

trauke isz apatinio kiszeniaus 
frako koki tai suvyniota plosz- 
teli popieros.

Isztrauke jam isz rankos po
nas Lisivskis ir perskaito.

“Laukiu pono ant pusryt pas 
poną Sachera ant pirmo laips
nio.

— O tai latras! Negalėjo 
palaukt ant manės, bet kur-gi 
tas Sacheris, isz kur-gi jis žino 
apie ta Sachera? O brangus Tu 
Dievo! Duok idant kuogrei- 
cziausia galėtu sugryžti namon! 
Turime sziandien važiuoti to
liaus, o czion jau treczia adyna 
po pusiaudieniu, o jis ant pus- 
rycziu nuėjo! Ar reikėjo man 
taip pamigt? Tpfu!

O sakiau motinai kad pini
gus man atiduotu, jis paleis ant

pasirūpino apsistot pirmos ei
lios lietelyje apie ka jau žinojo 
gerai. Ponas Lisovskis paregė
jus dideli puikiai intaisyta ko
teli, norėjo trauktis atgal.

— Tėvas man kuoaiszkiau- 
sia insake idant paisintau ke
lionėje kuorupestingiausia ant 
pinigu, idant dovanai kam ska
tiko neatiduoti, o juk ežia tie 
palociniai saliunai kasztuos 
mums dideles sumas pinigu, 
kalbėjo Lisovskis in Viktoriu, 
Imliodamas ji už tai, jog apie 
skatiką nepaiso, kurio milijonu 
neturi.

— Nieko nekenkia, nieko 
juokėsi Viktorius savo papras- 
tinais juokais, kuris galėjo in- 
erzint malszesni žmogų negu 
buvo toje valandoje užsierge- 
liaves doras apglobejas.

Priverstas būvi tikt ant no
ru savo mokinio.

Viktorius norėjo bėgt in 
miestą ant vakarienes, bet po
nas Lisovskis taip atsiprieszino 
jog turėjo pasilikt prie jo ir 
tikt ant atneszimo vakarienes 
in numeri.

Laike vakarienes nuolatos 
erzino savo apglobeju tyczioda- 
masis isz jo ir erzindamas atsi
lankymu pas pones su kuriom 
susipažino važiuodamas trukiu. 
Ant pagalios iszsiszaipes inva- 
les staigai apsimalszino, kalbė
damas jog yra nuvargęs ir rei
kalauja atilsio. Pradžiugęs ap
globejas pagyre ji už taip isz- 
manu jo pastanavijima ir pats 
davė jam gera pavyzdi. Kada 
jau užputę žiiburi, ponas Lisovs- 

•j a
kis vartėsi ilgui ant savo love
les, žiovojo, dūsavo, bet užmigt 
negalėjo.

Mate rodos priesz savo akis 
visus burins kimbaneziu prie 
jo moterių, tai vėla rodėsi jam 
kad vejasi ji užsidengia mas- 
kom akis, su revolverais ranko
se, atkisze in ji, žudintojai, tai 
vėla rodos mate kad ji vejasi 
žandarai, persekioja palicija! 
Kur tiktai eina, in kur tik pa
žiūri, rodos visur mato pavoju 
grasinanti jiems, nelaime, ne
pasisekimus, visokes perszka- 
das. Kelis kartus tvėrėsi nuo 
lovos isz miegu, nes jam rodėsi 
kad szoka per baisias prapultos 
per griovas, kelis kartus garsei 
sudejavo ir net tada truputi at
sipeikėjo prapleszes akis, bet 
nieko priesz save neinate. Atsi- 
kvotejas iszgirdo garsu krioki
mą mieganezio Viktoriaus, tas 
suramino nelaiminga seneli, at
sigulė vela ir ramiai užmerkė 
akis. Bet visoki baisus sapnai 
nedavė jam malsziai miegot, 
taip kad net vos priesz diena 
gardžiai ir drueziai užmigo, 
miegu laimingu kudikiszku. 
Miegojo* ilgai, niekas ji nepaža
dino, set atsilsėjus gerai, iszsi- 
miegojas, smagus, tvėrėsi nuo 
guolio. Mete savo žvilgterėjimą 
ant kitos lovos kurioje miego
jo Viktorius, bet to jau ten ne
buvo. Pažiurėjo ant laikrodė
lio. Treczia po pietų, persigan
dęs ir nusistebėjas pradėjo 
rengtis skubai, užskambines I 
ant liotelinio tarno. Tarnas ne
trukęs pribuvo.

— Kur tas pinas kuris su 
manim nakvojo? Paklausė lau
žytu Vokiszku liežuviu, norint 
savo gimtiniam miestelyje bu
vo laikomas, arba pats save s ta- t
tesi už žmogų visožinanti.

Kelneris szposingai nusi- 
szypsojo ir iszpalengvo isz-

Isz Vestu ana diena 
gryžau, 

Vienam miestelyje 
sustojau, 

Kėlės dienas ten perbuvau, 
Daug szposeliu paregėjau. 

Ten moterėlės ant vyru 
virszu gavo, 

Net policijautai netinginiavo, 
Nuo jauniauso kaip prasidėjo.

Ant seniausio pasibaigė.
Ten buvo visokiu, 

Viena su lentukių vyriu sėdynė 
teszkino, 

Nebagas in darbu be laiko 
iszbego, 

Kitu vol in dželu gavo.
Pažiūrėsim kaip tas viskas 

pasiseks.
* * * 

Nupleszkejau autobiluku ana 
diena,

In miestą Gilbertsville, 
Klausau kas ežia braszka, 
Lyg senas bylas taszko. 
Žiurau, kas do namas, 

Nugi vyrueziai saliunas! 
Inejau, žiurau matyt ir keli 

girtuokliu,
Pas vienus pinigelei da 

skamba, 
O kiti prie baro stovėdami jau 

Taigų, dažinojau nuo kitu, 
Ka girtuokliai uždirba, 

Tai tuojau pradirba, 
Vai vyrueziai tas negerai ir 

gieda, 
Apie tai daug neraszysiu, 

Veluk tylėsiu,
Ir ant sziandien, 

Apie szita dalyka, 
Bus gana.

* * *
Ellio Diede, 

Senas Taradaike, 
Kur taip eini,

Ir taip smarkiai? 
Greitai atsigryžau, 

Sztai, mano geras draugas, i 
Užpakalyje stovėjo, 

Noriu su diedą pasimatyt, 
Žinia gera turiu tau, 

Kad nubausti viena vyreli. 
Tik nesakyk, kur taš buvo 

ir atsibuvo, 
Bet szia sanvaite nieko 

nekalbėk, 
Tik neužmirszk dieduk, 

j Ir in kaili gerai duokite.
Tai dabar gudbai, 

Tik padaryk gerai.

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

vėjo visus! Kas tai do latras, 
jau ant pusrycziu, svetimam 
mieste, rodos lyg esti savo na
muose. Ant nieko nepaiso.

Ne barzdos nenusiskuto ne
laimingas ponas Lisovskis tik
tai sziaip taip ant greito1 pasi
rodęs nubėgo žemyn ir cm e 
klausinėt apie taji Sachera.

Gavo komisijonieriu isz ko
telio kuris nuvede ji pas Sache
ra.

— Ponas Lisovskis nuola
tos dairydamasis ir susilaikine- 
damas, nes vis mistino kad ji 
veda kažin kur, o labiausia bi
jojo idant jo nenuvestu kur in 
koki narna paleistuvystes, in 
narna nedoru moterių, vienok 
prieszintis negalėjo ^avo vadui 
nes pats nežinojo kur ji veda. 
Ant pagalios susilaikė priesz 
mūra garsingos tos pirmos 
Viedniszkos kompanijos komi
sijonierius ir liepe eiti su juom 
in narna, bet ponas Lisovskis 
sustojo ir nei žingsnio toliau 
judintis nenorėjo, liepdamas 
komisijonieriui nueiti vienam 
ir pasakyti idant tuojaus eitu 
pas ji žemyn, o jeigu ne eis, 
priverstinai nutempi ji.

Komisijonierius, būdamas 
-tvirtu jog rūstingas tėvas nori 
nubaust savo, jauna nepertik
rinta da sunu, noringai nusida
vė paliepimu iszpildyt. Praėjo 
gera ketvertis adynos, o ponas 
Lisovskis trepsėdamas isz ne
kantrumo lauke ir lauke. Ant 
pagalios sugryži komisijonic- 
rius, kaip tai navatnai nusi- 
szypsodamas ir tarė;

— Tas ponas praszo pono 
pas save augsztyn.

— Ka augsztyn? Mane? Ar 
asz nesakiau jum idant ji, jei
gu nenorės gervaliai pribut pas 
mane, priverstinai in sprandą 
kumszeziuodahii nu tempt že
myn! Szauke Lisovskis.

Komisijonierius garsiai nusi
juokė.

— Sakau idant ji man tuc- 
jaus dastatytumet! Keke inszir- 
des Lisovskis.

Jeigu ponas nori tai asz po
ną nuvesiu pas ji, bet anas po
nas pas poną neeis.

— Turi, turi tuijaus! Pra- 
szau eit man jo.

— Pasako jog suvis nei ne- 
manstina judintis isz ten o po
no laukia pas save ant pusryt.

— Duosiu asz jam, suriko 
su didžiausia rūstybe, veskgi.

— Nuėjo. Komisijonierius 
pirma, o ponas Lisovskis pas
kui skubindamas moteriszku

Gideon Tarptautine Drau
gyste, kurios didžiausias dar
bas parūpinti kad kiekviena
me Amerikos vieszbucziu 
kambaryje butu Szventas 
Rasztas, turėjo savo seimą( 
szi pavasari in Miami Beach,' 

žingsniu. Stebėjosi, kas teisybe 
ponas Lisovskis eidamas tro
pais iszklotais puikiais divo- 
nais ir matydamas lakajus fra
kuose pasirodžiusius su baltom 
pirsztinaitem, kas pertikrinejo 
ji kad czion namas didelei tur
tingo locnininko ir ne kokios 
paleistuvystes, vienok apmans- 
tinet ir teminti ant visko nebu
vo laiko, nes staigai iszgirdo 
riksmus, juokus, skambėjimu 
stiklu ir dainavimus daeitine- 
janezius isz vieno pakajaus, o 
komisijonierius susilaiko priesz 
tais duris, kurios in ta kambarį 
vede.

— Ka? Jis czionais? Iszta- 
re beveik apkvaitęs senis.

Ant atsakymo komisijonie
rius atidarė duris placziai, o to
je valandoje kas tokis sieko ne
pamenanti Lisovski, kas ap
link ji veikesi, intrauke in vidų 
pakajaus.

Ponas Lisovskis da vis ne
girdėjo tiktai aplink save juo
kus ir kliksmus sumaiszytus, 
tame staigai pajauto prie savo 
lupu stiklą su vynu.

Pakratė su szurksztumu gal
va ir norėjo trauktis atgal bet 
toje valandoje kas tokis nutve
ręs palaike jam galva užrietos 
augsztyn, o vyną priverstinai 
inpylo jam in burna.

Ponas Lisovskis nuryjo de- 
kavodamas dangui jog neuž
springo ir dabar paregėjus 
priesz save Viktoriu su sutar- 
szytais plaukais ir raudonu vei 
du, juokiantysi savo paprasti- 
nais juokais, paszauke griaus
mingu balsu:

— Piktadarį ? Drysti su ma
nim taip elgtis!

Viktorius tame priszokes 
prie savo globejaus paėmė per 
puse ir pakele augsztyn, kaip 
kūdiki dora seneli, iszbucziuo- 
damas jo veidus ir tarė su svar - 
bumu:

— Nori ponas idant isz 
czion eitau tuojaus?

— Žinoma, jog tuojaus!
— Gerai eisiu, bet iszgerk 

ponas da taji stikleli.
— Niekados!
— Už musu laiminga kelio

ne!
— Niekados!
— Už mano pasivedima Pa

ryžiuje !
— Palauk, sakau tau, iszdy- 

keli!
— Už mano sveikata!
Asz tau czion duosiu sveika

ta, o mano sveikata kur? Tu 
mane žudai, kas do apsiaubi-

23 Tonai Szv. Raszto

Florida.
Jie sudarė milžiniszka kry

žių isz Szvento Raszto knygų 
prie North Shore vieszbuezio 
hotelio. Tos visos knygos su
daro apie dvideszimts tris to

-------------- --------------------------------------------------------- -

Seni Pažystami

Winston Churchillis, bu
vęs Anglijos Premier as per 
kara, kada jis viena ranka 
laike su Prezidentu Roose- 
veltu, priėmė ir gražiai pa- 
vaiszino Ponia Rooseveltiene 
kai ji atsilankė Londone. 
Naszle Rooseveltiene buvo 
atvažiavus in iszkilmes, kada 
paminklas jos vyro buvo ati
dengtas Londone.

mas, moteres oficieriai!
— Ne eisiu isz czion iki ryt, 

jeigu ponas neiszgersi.
Ponas Lisivskis pabalo, vie

nok susivaldė saye ir nieko* ne
atsake užsimislydamas. Po va
landai tarė, kaipo Sokrates’as 
priesz iszgerima nuodu.

— Duok-gi!
Ir nčatsiduses iszgere. Bet 

vos iszgere, pasidaro-jo akyse 
tamsu, o kojos po juom pradėjo 
drėbėt. Pasodino ji ant kėdės ir 
nuėmė nuo jo virszutini žipona.

Lisovskis nusiszluoste pra
kaitą nuo kaktos ir žvilgterėjo 
aplink save.

Ant kanapos szale jo sėdėjo 
dvi ponios, jaunos, puikiai pa- 
sipuoszia, o taip in ji szypsojo
si saldžiai kad jam ir linksmiau 
pasidarė ant duszios. Ponas Li
sovskis negerdavo niekad 
szampano, to vyno jaunystes, 
todėl kraujas jame pradėjo 
smarkiau gvslose tekėt, o nors 
ant lupu turėjo da prisakymu 
del Viktoriaus idant kuogrei- 
cziausia neszdintusi isz czion 
vienok pats nežinojo del ko ty
lėjo, žiūrėdamas tiktai kas kart 
linksmiau ir akyviau ant links
mo būrio svccziu, o toje valan
doje kokis tai augsztas vyras 
geltonplaukis pripildė stiklą 
vyno ir tarė kuoezyseziausiu 
Lenkiszku liežuviu:

— Tegul ponas Geradejas 
teiksis iszgert, užtikrinu poną 
jog vynas yra kuosveikiausias.

nus svorio.
Per seimą visos tos Szven

to Raszto knygos buvo iszda- 
lintos visiems vieszbucziams 
Miami ir Miami Beach mies
tuose.

— Ah! Ponas esi Lenkas?! 
Paszauke su džiaugsmu ponas 
Lisovskis, taip buvo užgautas 
tarp svetimžemiu.

— O taip! Atsake tasai.
—' Ar ne isz Kriokavos?
— Taip, isz Kriokavos, tar

nauju ponui, bet praszau, kai
po savo tautieczio, mano pra- 
szynia iszpildyt.

—Toliaus Bus—

— Katras gaspadorius ba
ltavo j a, pas taji s^eimyna be- 
davoja. s.

“SAULE” YRA
GERIAUSIA 
DOVANA!

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says

America’s security begins right in 
your home. Make you future se
cure and you are helping make your 
country’s future secure, too. That’s 
what the Security Loan means to 
you. Your part in this bond drive 
is to sign up for automatic bond 
buying through the Payroll Savings 
Plan where you work, or the Bond- 
A-Month Plan at your bank if you 
are self-employed. U. S. Sayings 
bonds are truly security bonds, 
which require the allotment of only 
a littel spare cash eąfh week, and 
yet return a whopping big nestegg 
in 10 years. For example: as little 
as $3.75 invested regularly every 
Week will bring you $2163.45 by 1S58. 
AMERICA’S SECURITY IS YOUR 
SECURITY! I

17. S. Treasury Department Į

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!,

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY,. PENNA.



'‘SAULE” MAHANOY CITY, PA.

ŽiniosVietines
— Petnyczioj pripuola Szv. 

Stanislovo.
— Pottsvillcs Kortas pavė

lino del Pennsylvania Power ir 
Light Kompanijai atnaujinti 
'teismą priesz Shenadoro mies- 
;td už neužmoketa bila už elek- 
trikinia szviesa $17,873.23.

t — Subatoj Szvento Myko
lo, taipgi ta diena. 1884 m., gi
mė Amerikos Prezidentas Har
ry Trumanas.

— Salavation Armijos 
Draugijos Vajus prasidės Pet
nyczioj, Gegužio (May) 7-ta 
diena.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Szv. Grigalio; Pane- 
delyje Szv. Antonimo; Utarnin- 
ke Szv. P'ranciszko Jeron., Se- 
redoj Szv. Neneusio ir Komp., 
Ketverge Szv. Zigmanto; Pet- 
nyczioje Bonifaco; Subatoj Szv. 
Sofijos, taipgi ta diena yra 
pasninkas priesz Sekminių.

— Nedelioje pripuola “Mo
tinos Diena.”

■— Buvsis sudžia del Schuyl
kill Pavieto, Charles E. Berger, 
isz Potts villes, staiga numirė 
Shbatoj po pietų, mieste Cam
den, N. J. Gydytojas sako kad 
velionis numirė nuo szirdies li
ga. Paliko dvi dukterys ir du 
anukus. Laidotuves invyko Se- 
redoj po pietų 2-tra valanda 
Pottsyilleje.

—• Frank Petro ir James 
Macalush isz New Columbus li
kos skaudžiai sužeisti per au
tomobiliu nelaime ant tilto ar
ti Summit Hill, Pa.

— Misijos paminėjimui 60 
metu Szvento Juozapo parapi
jos insteigimo sukaktuviu pra
sidės Nedelioj, Gegužio (May) 
9-ta diena (Motinos Dienoje) ir 
baigsis Nedelioj, Gegužio 23- 
czia diena. Pirmoji sanvaite 
Misijų 'bus Lietuviu kalboje, o 
antra sanvaite Anglu kalboje. 
Misijas ves Misijonierius Kuni
gas Gerald, C. P., Pasijonistas.

— Suvien. Valstijų Paszto 
Skyriaus Washington, D. C., 
iszleis nauja paszto ženklą, 
stempa Gegužio (May) 28-ta 
diena, del pagerbimui keturiu 
kapelijonu kurie paaukavo sa
vo gyvybe skendaut laivui “S. 
S. Dorcester.”

Girardville, Pa. — Nedėliojo 
(Motinos Diena) priims Pirma 
Szventa Komunija mergaites ir 
vaikai isz Szv. Vincento para
pijos mokyklos, laike Szv. Mi
ežiu 9-ta valanda ryte.

Kairo, Egiptas. — Daugybe 
dideliu Anglijos tanku vyksta 
isz Sueza Kanalo vieta in Jeru- 
zalem. Ilgos eiles 34 tonu tanku 
ana vakara važiavo per Simai 
dykumas Palestinose.

Washington, D. C. — Senato
rius Gurney,* republikonas isz 
South Dakotos Vals., pranesze

ŽODYNAS
LIETUVISZKAI - ANGLISZKAS 

...IR...
ANGLISZKAI - LIETUVISZKAS

A. LALIO Žodynas 
Nauja Laida

2 Tomai, 1300 Pusi.

KAINA 12 DOLERIU

Pinigai reikia siusti su užsakymu:

Dr. D. Pilka
546 East Broadway,

SOUTH BOSTON 27, MASS. 

kad Administracija gryžti prie 
savo praszymo imti in armija, 
vyrus nuo 19 iki 25 metu am
žiaus, O' 18 metu amžiaus vyru
kai butu imami tik vienu metu 
prie tarnybai.

LAISZKAS ISZ
PITTSTON, PA.

(Malonėkit intalpint in 
“Saule”)

TEISYBES VARDAN!

Pasirodžius straipsnis “Sau
lėn” apie buvusi Koncertą Bal., 
26, West Pittston, kuri surengė 
Szv. Kazimiero parapijos cho
ras, priverstas esu padaryti ne
vykusios kritikos pastabas. 
Anna Kaskas pereitais metais 
po visa placziaja Amerika turė
jo 68 Koncertus ir tie Koncer
tai buvo rengiami didžmiesczio- 
se Anglu visuomenes didžumo- 
je. Nesirado spaudoje kurie pri- 
kisztu koki nors netobulumą 
bei balso susilpnėjimą, paczios 
skaitlines parodo kaip Jinai 
yra populiari visur. Jusu laik- 
rasztis ‘ ‘ Saule ’ ’ atsirado kok
sai nepaszauktas nesubrendes 
kaimo vargonininkas buktai 
kritikas skaitosi, taip kaip tas 
asilas driso kritikoti laksztin- 
gala ir patarė laksztingalai pa
simokyti giedojimo pas gaidi 
tada tikrai puikiai laksztingala 
cziulbes.

Dainos “De Coppah Moon” 
ir “Tu Berželi” praszom jeigu 
kada esi mates kaip paraszyta 
ar yra su akompanimentu ar 
ne? Aiszku rodos sulyg tu dai
nų autorius reikalauja būtinai 
pianino. Pasirodo kad kritikas 
neužuodė kad toki veikalai pa
sauly randasi. Kas link choro 
sutvarkymo, ežia ne kosze ku
ria galima maiszyt nes kritikas 
jeigu žinotu koks ten yra Ekra
nas tai ir prie geriausiu pastan
gų nebutu galima sutvarkyt 
arba patalpint 125 asmenis taip 
kaip dirigentas norėtu padaryt 
nes stoka vietos. Tamsta giri 
vyru tobulumą — jeigu butum 
muzikas kaip kitu tikru salėjo 
buvo muziku kurie gėrėjosi to
kia choro santvarka ir pastebė
jo nekaip ’tamsta kalbi kad vy
rai buvę geriau iszlavinti taigi 
kaip tik prieszingai, Merginos 
daug daugiau buvo iszlavintos 
ir neviena taip kaip tamsta sa
kai kad spiegia pilna kosure la
bai tamstos nekultūringas buk 
tai kaipo muziko iszsireiszki- 
mas (Sic) gerokai atsiduoda 
pavydu bei ignbrancija.

Kaip tamsta patsai su pianu 
pasielgtum? Ar manai kad mes 
norėjom stumdyt jeigu burn 
tinkamai kur pastatyti? Nes 
pats programos sanstatas būti 
nai reikalavo tu pakeitimu. Ar 
tamsta pas Jumis nėra uždan
gos nuleidimo tokiam ypatin
gam Koncerte kur dalyvavo du 
chorai ir atsikirai dainavo be to 
fortepijonas chorui buvo paszo- 
nei o artistei reikėjo pastatyt 
vidury. Tamstai gal tai buvo 
paslaptis, o gal reiketu dvieju 
pijanu, viena artistei, o kita 
chorams butu tai praktiszka bet 
kur tamsta tikrai vietos ras
tum, turbut pristatyt Ekrana 
reiketu bet svetimoj vietoje 
mes neturim teisiu to daryt, o 
iszlaidos but baisios. O teisybe 
be to kur tamsta buvai kada 
Lietuviszkai artiste pranesze 
apie sekanezia daina; giliam 
sapne? Kritike kaip Jus galit 
žinot kiek buvo Lietuviu ir 
kiek svetimtaueziu? Kaip tik

Beisboles Sporto Pradžia

Prezidentas Trumanas isz- 
kilmingai pradeda beisboles 
sporto žaidimą in Griffith 
Stadium, Washington, D. C. 
Jis ežia, su kaire ranka isz- 
meta pirmutine beisbole ir 
ir pareiszkia kad dabar jau 
iszkilmingai prasideda sziu 
metu beisboles žaidimas.

prasilenkit ežia su teisybe, (nes 
kiek vienas bilietas buvo su
skaitytas ir žinioje kam buvo 
parduotas). Koncerte buvo 
daug daugiau svetimtaueziu ne
gu Lietuviu, ir Koncertas buvo 
surengtas ne vien Lietuviams 
bet visai visuomenei. Jums 
siuneziu isz vietinio Anglu laik- 
raszczio iszkarpa apie musu 
Koncertą. Užbaigiant tamstai 
patareziau laikytis daugiau tei
sybes negu savo iszsvajotos 
nuomones.

— Pittstonietis.

E. T. EVERETT & SONS
Didžiausi Iszdlrbejai 

Paminklu Ir Kryžių 
138 E. South St. ? Mahanoy City

Ateikite ir pamatykite musu 
parodymą.

Geresnis darbas už žemesnes 
prekes.

Naujausios Iszdirbystes.

Kreipkitės pas mus ypatisz- 
kai arba per telefoną, o pri
siusime musu agenta in jusu 

namus.

OFISAI:

Mahancy City,
138 E. South St., Tel. 2
Shenandoah,
Prie Kapiniu. Tel. 2-0334
Frackville,
Oak & Centre Sts. Tel. 25

^♦♦♦♦>*Z*****Z**Z**Z**Z**Z*****Z**Z**Z*****Z'*****Z**Z***'*<Z>*Z*4Z*^**Z**X*****
PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

REDDY KILOWATT .... Lighter—Brighter...

Czia ta diena losze beisbole 
New York miesto sportinin
kai su Washingtono.

Pirm ti vieszaus pasirody
mo Prezidentas ka tik buvo 
paskelbęs kad jis pats stoja 
in rungtynes ar lenktynes 
del Prezidento rinkimu.

VESEILE BE
JAUNIKIO

CHICAGO, ILL. — Szeszi 
pasamdyti virėjai pagamino ke
turios deszimts visztu, dvide- 
szimts aneziu ir kelis szimtus 
mastu gardžiu, Lenkiszku desz- 
ru. Buvo apie szimtas bonku 
visokio sznapso.

Trumpai sakant, szita vesei- 
le buvo didžiausia ka žmones 
szitoje apylinkėje buvo mate. 
Tik vieno dalyko pritruko: 
Jaunikis nepasirodė.

Kai graži juodbruve Flo
rence Schoenke, dvideszimts 
meteliu amžiaus saliuninko 
dukrele pasakė savo tėvui kad 
ji rengiasi iszteketi už Vinco 
Vilczynsko, tai tėvas surengė 
savo dukrelei puikia veseile. 
Jam pinigai nerūpėjo.

Nuotaka nusipirko vestu
vėms suknele už keturis szim
tus ir dvideszimts penkis dole
rius, nuotaku sukneles kaszta- 
vo po septynios deszimts pen
kis dolerius. Penki szimtai sve- 
cziu, draugu ir tėvo kostumeriu 
buvo sukviesta ant tos veseiles.

Szliubas turėjo būti Szv. Ro
zes isz Limos bažnyczioje, Su- 
batos vakara asztunta valanda. 
Sukatos ryta Vincas Vilczynski 
patelefonoja ir klausia ar nega
lima atidėti szliuba ir veseile 
ant keliu menesiu.

Jauna Florencija trenke te
lefoną ant grindų, sakydama 
kad negalima dabar visiems 
svecziams atsakyti. Ji aszaruo- 
dama iszbego isz namu.

Jos tėvas ramiai nutarė, kad 
jeigu negalima turėti szliubo 
tai jo svecziai turės nors vesei
le.

Tai visi svecziai suėjo, suva
rė, bet nuotakos niekur nebuvo 
žiavo ir baliavuojo, valgė ir ge- 
matyti. Tėvas sako kad tas 
jaunikis Vincas Vilczynski už 
viską turės užmokėti.

— Kas guzute geria ir gar
džiai valgo, tasai ant senatvės 
susilaukia vargo.

— Karsztis greitai preina 
ir nejauti kaip senatve ateina.

Kur Buna?

Pajieszkau Brolui Jurgzdy- 
niu. Pirma gyveno Pittsburgh, 
Pa. Taipgi sesute Marciela 
Jurgzdyte, po vyro Tamoszai- 
tiene. Praszome atsiszaukti ant 
>sziuo adresu:

A. Zumaris
718 19th Street

East Moline, III.

Dėkoja Italijai

Kai tik atėjo žinios kad 
Komunistai buvo taip su- 
muszti per rinkimus Italijoje 
tai Italijonai Amerikiecziai, 
South Philadelphia, Pa., nu
tarė vieszai iszreikszti savo 
pasitenkinimą ir padėka sa
vo broliams Italijonams Ita
lijoje. Jie sumanė paraszyti

JURININKU UNIJA 
RENGIASI

STRAIKUOTI
WASHINGTON, D. C. —

Už keliu sanvaieziu iszgirsime, 
kad jurininku ir geležinkelio 
unijos vadai daug ko pareika
laus isz kompanijų.

Pennsylvania geležinkelio 
kompanija gaus labai daug pa
reikalavimu isz unijos.

Darbininkai kurie stato lai- 
I

vus taipgi rengiasi pareikalau
ti daug ko isz fabrikantu.

Eina gandai kad szitos uni
jos pareikalaus apie dvide- 
szimta nuoszimti daugiau algos 
ir kad jiems reiketu dirbti tik 
keturios deszimts valandų in 
sanvaite. Jie dabar dirba ketu
rias deszimts asztuonias valan
das in sanvaite. Reiszkia, jie 
dabar reikalaus mažiau dirbti 
ir gauti daugiau mokėti.

ANGLIJOS
KARIUOMENES

IN PALESTINA
- - •

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

szio menesio penkioliktos die
nos. Po tam tegu visi ten sau 
žinosi. Po tam tai jau bus Tau
tu Sanjungos darbas ir Ameri
kos pareiga. Amerikos atstovai 
ir pats Prezidentas Trumanas 
labai kritikuodavo ir prikai- 
sziodavo Anglijos valdžia ir 
Anglijos Karo Sztaba norėjo 
pamokinti kaip ta kraszta val
dyti. Dabar Amerikai ir Tautu 
Sanjungai bus proga ne tiktai 
patarti, bet paezioms ta darba 
dirbti ir vykdinti.

TAIKOS SUTARTIS
AUSTRIJOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
su Anglija, Prancūzija ir Ame
rika sudaryti taikos sutarti 
Austrijai. Iki dabar, visi Ame

dekavones laiszka ir visu 
vardus ant to laiszko sura- 
szyti. Szitas laiszkas su var
dais ir pavardėmis buvo 
dvieju szimtu pėdu ilgumo. 
Jis buvo pasiunstas Szven- 
tam Tėvui, Popiežiui Dvylik
tajam.

15% MORE
, LIGHT..

JUST By CLEANING 
BULBS, REFLECTORS

rikos dipliomatai tokios sutar
ties norėjo ir pyko ant Sovietu 
kad jie nesutiko. Bet dabar jau 
visai kita pasaka.

Dabar nei Amerika, nei Ang
lija nenori tokios sutarties. So
vietai nori sudaryti taikos su
tarti Austrijai ir paskui Ame
rikos ir Anglijos kareiviai isz 
tenai iszsikraustytu ir Sovietai 
sau vieni vieszpatautu. O isz 
Austrijos Sovietams butu labai 
patogu savo propaganda vary
ti ir Italijoje.

Rusija dabar pasirengus nu
sileisti ir susitaikinti ant to 
Austrijos klausimo, kad tik 
Amerikiecziai kareiviai iszsi
kraustytu isz to kraszto.

VIESULĄ SUNAIKI
NO MIESTĄ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

siu langu ir stiklu.
Miesto ligonine buvo pilna 

sužeistųjų. Mieste dabar nėra 
elektros szviesos, telefonu dra- 
tai nutraukti ir visas miestas be 
jokios tvarkos.

O ta viesulą, kaip netikėtai ir 
greitai atėjo, taip ir dingo. 
Valstijos policija labai greitai 
pribuvo ir daktarai isz apylin
kes ir slauges greitai pribuvo 
patarnauti.

STRAIKOS
GELEŽINKELIU

DARBININKU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Prezidento sostą ir Kongreso 
intakingas vietas. Tada dar
bininkams nebus nei progos nei 
vilties straikuoti, nes visi gaus 
ka Lewisas, mainieriu bosas 
gavo.

TRUMANAS REN
GIASI IN RINKIMUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
taip sau paprastai kalbėtu, jis 
daug daugiau draugu prie sa
ves prisitrauktu. Jis taip dabar 
ir stengiasi daryti. Jeigu jis vis 
daugiau taip in kitus žmones 
prakalbęs be jokiu prakalbu, 
Republikonai turės daug kuomi 
rūpintis per ateinanezius rinki
mus, nes Trumanas daug drau
gu ir balsu prisitrauks.

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burike 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25^

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20^ 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

ISTORIJŲapie Da 
----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai', Ragam 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15£' 
Saule Pub. Co., Mahanoy City


