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16 Žuvo Palestinoje
Isz Amerikos Prijaukinta stirna
Motina Rado 
Savo Vaika

Negyva
CAMDEN, N. J. — Viola 

Manuel parėjo isz darbo namo 
in 527 Elm ulyczios, kaip pen
kios po pietų ir rado savo sunu 
26 metu amžiaus,- negyva ant 
virszaus. Po jo policija rado 
maža karabina su kurio jis nu- 
siszove. Jos tas sūnūs, Charles 
buvo vaiske, o po karo jis isz- 
buvo net devynis menesius in 
Valley Forge General Hospital 
'(ligonbute) isz kur jis tik ne
seniai buvo paleistas.

Lietuva Be 
Lietuviu

PABALTIJA. — 
“Lietuva — didvyriu žeme, 
Taip mes giedame seniai; 
Bet isz tos didybes semia 
Savo nauda tik velniai.”

Paleidžia 
Prasikaltėlius

Lenku Valdžia 
Dovanoja Mažiems 

Prasikaltėliams

Anglija
Negali Szelpti

Graikija

su William
2727 East

JURININKAS
SUARESZTUOTAS

PHILADELPHIA, PA. — 
Vienas jurininkas sužeidė tris 
žmones kai jis susiginczino ir 
paskui susipesze
Hutt restaurane ant 
Allegheny Ave. Kai jurininkas 
kurio vardas yra Frederick A. 
Wells, 23 metu amžiaus, susi
pesze, tai to restorano savi
ninkas George Kalivas norėjo 
juos atskirti, tai ir jis gavo per 
veidą. Paskui policij antas pri
buvo suaresztuoti ta jurininką, 
bet jurininkas ir policijantui 
greitai nepasidavė, bet ir jam 
in ranka inkando. Jis buvo su- 
aresztuotas ir padėtas in kalė
jimą.

Mokslas, Tė
vai Ir Ameri

kos Laisve

Szita, trijų metu stirna 
buvo paleista in laukus, bet 
pargryžo namo, kur ji buvo 
laikoma kaip naminis szuva 
ar kate. Ponstva William 
H. Russell gavo szita stirna 
kai ji buvo tik dvieju dienu 
ir ja laike namie.

Kareiviai rado szita stir
na in Picatinny Arsenalą, 
prie Lake Denmark, New 
Jersey, ir ja padovanojo po
niai Russell, kuri dabar turi 
pilna darža visokiu žviejiu 
kurie visi yra prie namu pri
jaukinti.

MOKSLINCZIAI
POLITIKIERIAI

NEW YORK. — Dabar inejo 
mada kad visi valdininkai ir 
žmones augsztose vietose, kaip 
visokio plauko politikieriai ra- 
szo knygas, pyszkina straips
nius in visokius žurnalus, ir su 
tokiu darbeliu sau gražu turte
li susikrauna. Kur jie randa ne j 
tik tiek laiko, bet ir tiek proto 
tiek daug taip dažnai raszyti 
sunku pasakyti. Mes jiems ge
ras algas mokame ne kad jie 
galėtu sau knygas raszyti ari 
straipsnius in laikraszczius 
pyszkinti, bet kad jie musu 
kraszto reikalais rūpintųsi.

Sztai paprastas žmogelis/ar 
jis butu darbininkas, biznie
rius ar milijonierius, per poli
tika insiperka ar inlenda in

Prez. Trumanas Atvyko In Mek 
sika; 2 Žuvo 40 Sužeisti Eks 
\pliozijos Gazo Chicagoje; Mo 

niu ardus ir pavardes ir valdo P*iesz valdžia buvo'in kalėjimą 
Estonu ar Lietuviu' išmesti, bus paleisti. Kitu pra-, 

sikalteliu bausmes buvo su
trumpintos ar 
tos.

Szitos žinios 
tos in valdžios 
raszti. Valdžia sako kad dabar 
daug sukilėliu ir valdžios prie- 
szininku savanori 
ir gryžta namo, 
taip linksmos ir 
nėra tikrai 
gi gera ir malonu! 
tenai yra nors 
tiems Lenkams, 
naujos valdžios p

Rusijos gaivalai ir Komunis
tu žulikai vieszpatauja ant vi
su Pabaltijos krasztu. Kaip 
Lenkijoje ir Ukraine, visa val
džia yra Komunistu Partijos 
l ankose. Komunistai turi visas 
valdžios vietas, bet dažniuasiai 
jie pasisavina Pabaltijos žmo-

Latviu, 
vardu.

Sovietai tiek daug Pabalti
jos žmonių iszžudo ar isztremia 
ir savuosius in žuvusiu vietas 
in deda, kad ne už ilgo visai 
isznyks tos tautos ir tu tautu 
žmones. Rusiszka kalba yra vi
sur vartojama, mokyklose vai
kai Rusiszkai yra mokinami.

O isz tikro kartus juokai ir 
kruvini szposai isz kuriu reikia 
arba kvailiszkai juoktis ar 
graudžiai verkti, kad Ameri
ka, Anglija ir trisdeszimts ke
turi kiti krasztai vis pripažinš- 
ta Pabaltijos Tautu Nepriklau
somybe. Amerikos .buvęs Sek-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

VARSZAVA, LENKIJA. — 
Lenku valdžia, kuri per netei
singus rinkimus pasiliko val
džioje, dabar skelbia kad apie 
25,000 prasikaltėliu bus paleis
ta isz kalėjimu. Visi tie kurie 
tik už maža koki prasikaltima

visai panaikin-

buvo paskelb
ki džiama laik-

pasiduoda 
os szitos 
os žinutes

kytoju Straikas Pasibaigė Buff
alo; Armijos Eroplanas Atliko 

Kelione Isz Hawaii

zgirsti kad 
es visiems 

kurie buvo 
merkti.

PLATINKIT!

Kunigai
Kankinami

ISZ RYMO, ITALIJA. —

Isz Vatikano ateina per radijo 
žinios kad du Katalikai kuni
gai buvo nukankinti Scutari

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Kova Su Paprastu Szalcziu

JERUZOLIMAS. — Anglijos karininku, 
Oficieriu Kliubas buvo susprogdintas ir žuvo 
trylika žmonių. Po keturiujyąhndu kiti, kiti 
keturi baisus susprogdinimai pasigirdo Haifa 
mieste, kur 1,398 Žydu buvo suimta užvakar.

Žydai su savo požemine, slapta veikla ima 
puldinėti ant Anglijos kareiviu. Anglijos val
džia vis tik grasina paskelbti karo stovi visoje 
Palestinoje, bet jeigu szitokie dalykai vis pasi-
kartuos, tai Anglija bus priversta visus tuos 
miestus kariszka valdžia užimti. Tada visiems

WASHINGTON, D. C. — 
Buvo investa inneszimas Kon
grese uždrausti vaikams eiti in 
Katalikiszkas mokyklas, be 
vieszosios mokyklos perdeti- 
nio pavelinimo. Szitas inneszi- 
mas tuojaus buvo iszmestas.

Bet dabar kitas inneszimas 
yra toks pats neteisingas ir 
kvailas, nes jis rodos pavėlina 
tėvams pasirinkti mokykla del 
savo vaiku, bet jeigu jie pasi
rinks mokykla kuri nėra vie- 
szoji mokykla, tai jie bus nu
bausti, nes tada nei jie nei j u 
vaikai negaus paramos isz val
džios. Ne pro sziali butu tiems 
neva-mokslincziams priminti 
kad valdžia susidaro isz visu to 
kraszto žmonių, kuriu tarpe

(Tasa Ant 4 Puslapio)

valdiška darba, insisuka in ko
kia augszta vieta, ir per koki 
stebuklą gauna Szventa Dva-' 
šia ir tampa mokintu mokslin- 
cziu, iszkalbiu prakalbininku, 
gabiu mokintoju ir garsiu ra- 
szytoju.

Visi tie jo atsiminimai yra 
ne jo nuosavybe bet valdžios, 
visi tie laiszkai, tos popieros, 
tie dokumentai, kuriuos jis 
vartoja beraszy damas savo 
prisiminimus yra kelis sykius 
užmokėti isz musu kiszeniaus. 
Bet jau jis viską sau pasisavi
na ir pyszkina straipsnius, ra- 
szo knygas ir gera bizni daro.

Labai tankiai tas politikie
rius ar valdininkas tos knygos 
visai neparaszo, bet pasisam
dė koki profesorių ar raszyto-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

tenai butu isz tikro prastai.
Pirmiau Žydai viską slapta dare, ir vis užsi

gindavo kad juos intardavo, bet dabar jau ne 
tik vieszai prieszinasi ir užpuldinėja Anglijos 
kareivius, bet da giriasi. Kai Anglijos kari
ninku kliubas buvo suprogdintas ir szesziolika 
žmonių žuvo, Žydu sukilėliu vadas, Irgun Zvai 
Leumi per radijo pasigyrė ir vieszai pasakė, kad 
jo draugu ste ta kliuba susprogdino, atkerszin- 
dami Anglams už nužudymą keliu Žydu per 
riauszias Petnyczioj, Haifa mieste. Jis teip- 
gi drąsiai pasakė, kad Anglijos kareiviai jokiu 
budu negali ir negales apsisaugoti nuo Žydu 
kareiviu, kurie juos puls, musz ir žudys 
prie kiekvienos progos!

Jauni vyrukai, kurie sto
ja in kariszku lakunu eiles, 
turi iszmokti kaip pakęsti 
didžiausius szalczius, ar, 
kaip armijoje sako, kaip ka
riauti su paprastu szalcziu. 
Dauguma Amerikos lakunu 
dabar patys pratinasi ir žiu
ri kaip eroplanai gali iszsi- 
laikyti didžiausiuos szal- 
cziuose. Už tai dabar Ame
rikos armija in abudu aszi-

galius pasaulio siunczia sa
vo lakūnus.

Szitie eroplanai lekia. 
Alaskoje, kur dabar taip 
szalta kad negalima vedras 
vanednio neszti per lauka, 
nes suszala in viena leda. 
Amerikai labai rupi isztirti 
visus tuos szaltus krasztus, 
nes trumpiausias kelias in 
Europa ar in rytus, tai yra, 
stacziai virsz žemes virszaus

per aszigali.
Karininkai sako, kad kai 

kitas karas iszkils, tai visi 
kariszki eroplanai skris ne 
per mares, bet stacziai virsz 
žemes aszigaliu. Amerikos 
mokslincziai ir karininkai 
dabar važiuoja in pietų ir in 
žiemiu aszigalius ir stengia
si daug ko pasimokinti ir 
daugiau dažinoti apie tas 
szalcziu ir ledu dykumas.

GRAIKIJOS -VALDŽIA SILPNA
WASHINGTON, D? C. — Kai tik po 

karo ir net iki dabar Amerika stengėsi 
visomis galiomis palaikyti Europoje lygsvara 
tarp Anglijos, saves ir Rusijos.j taip sulaikė Rusija nuo užka- 
Szita pusiausvyra buvo invyk- riavimo visu Balkanų krasztu 
dinta ir palaikyta iki dabar, ir užvieszpatavimu Vidurže- 
nes, su Anglijos pagelba Grai- miu Juru.
kij a atsilaikė nuo Sovietu ir (Tasa Ant 4 Puslapio y



SAULE“ MAHANOY CITY, PA.
I Kempio žodžiai baisiai iszsipil- 
do. sziandien randasi daugiau 

1 progos gala sau susirasti: po 
[ automobiliais, in automobilius, 
1 prieszaki automobiliu ir szalia 

Amerikos Laivynas rengia automobiliu. Ta sprogstanti 
ir stato visokius apsigynimo "Atom” bomba tiek ‘žmonių 
pabūklus, ir musu mokslincziai per kara neiszžude kiek auto- 
jau iszrado tokius intaisus ku- mobiliai nugalabino. Kaip tau
ri© povandenini laiva, shbma- kiai skaitome, jog tasai viesz- 
rina už keliu myliu susprogdi-i buezio hotelio gaisre sudege, 
na po vandeniu. Dipliomatai ir. tas isz lango iszszoko ar iszkri- 
augszti žmones sėdi prie stalo, to ir kaip blynas iszsiskiete ant 
ir apie taika kalba, o karinio- ulyczios, tas beeidamas skersai 
kai laukia tos taikos, bet be-.ulyczia buvo įautomobiliaus 
laukdami jie rengiasi prie vi- parbloksztas, tas, automobiliu 
Lokiu nuotykiu, nes jie gerai ži-| sau bevažiuodamas susitiko su 
no kad ginklas yra geriausias traukiniu kryžkelyje ir dabar 
apgynimas. j tik kryželio ženklas paiženklina

---------- -------- | vieta kur neseniai linksmas 
Francuzai nori visiems žmogelis sau linksmai važiavo, 

krasztams už akiu užbėgti ir Vienas prigeria, kitas persival- 
susiderinti su Rusija, kaslink go, tas badu mirszta, tas ant 
Vokietijos klausimo, pirm ne- szoko iszejo pasilinksminti ir 
gu ta konferencija Moskvoje, tenai tik pelenai jo liko, tas isz-

Kas Girdėt TYKIAI, TYKIAI
NEMUNĖLIS TEKA

ISZ LIETUVOS. — Rusijos 
laikrasztis "Pravda” labai 
iszhare Amerikos valdžios 
sztaba, Gruodžio (Dec.) pirma 
diena, už tai kad Lietuvos Am
basadorius Povilas Žadeikis 
buvo užkviestas ant pietų sy
kiu su kitais dipliomatais, 
Lapkriczio (Nov.) 26 diena. 
Rusijos atstovas labai pato
giai susirgo ir negalėjo ant tu 
pietų pribūti.

Laikrasztis ‘ ‘ Pravda ’ ’ pik
tai pastebėjo kad Amerikos 
dipliomatai "visai neturi sar
matos” da vis prisilakiy darni 
"Faszistines Lietuvos Vai-' 
ažios
jau seniai isznyko ir 
Amerikos dipliomatai da vis, 
kaip kokie kvailiai užjauezia 
"mirusias sielas.”

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANYREDDY KILOWATT Odd Jobs . . .

CITY;_____________________ S 
FAST FILLING EVERY 
CONCEIVABLE need in 
THE HOME— NO JOB IS 
TOO BIG- NONE TOO SMALL.

the Difference!
youNAMEir^\ 
J'LL DO IT/ )

KOMUNISTAI
NESZASI

prasides. Francuzias Generolas keliavo in kalnus pasilsėti ir^ 
Catroux,. Francuzijos pasiunti-1 pasilinksminti ir suszalo, tas 
nys in ta Konferencija, pirma iszsigando, gavo priepoli ir pa- 
visu kitu atstovu nusiskubino simire, tas isz džiaugsmo kokia 
pas Stalina del derybų. Fran-, kita liga gavo ir pasimirė, tas 
euzija nori viena arnka palai- taip supyko ar taip nuliūdo, 
kyti su Rusija priesz Amerika kad jam tulžis truko, tas tik 
ir Anglija toje konferencijoje, auo krieslo nusirito ir sprandą 
Francuzai sutinka pritarti So- nusisuko. Vienas saliune prie 
vietairis kai jie statys savo pa- baro gala' gavo, kitas bažny- 
rei'kalavimus kaslink Lenkijos ežioje nuo szirdies ligos pasi- 
Tūbežiaus ir Vokietijos skolos mirė, tas ant "moving pikezie- 
Rusijai, jeigu Rusija užtars riu” amžinai u'žmigo, tas per- 
Francuzija del Vokietijos sivalge, tas nusigėrė, vienas su 
Rhuh slėnio, kurio Francuzai tusžcziu karabiniu nusiszove,

• tas lovoje po paklodėmis uždu
so', tas prie pecziaus žuvo, tas

taip labai nori,

Francuzijos Užsienio Minis- cigarą užsirūkę lovoje ir užmi- 
jau da- S°-
delVo-l Vienį eroplanu skrido ir in 

szitokiu kaina pataikė, kiti isz padan- 
ir susi- giu in mares nusigramzdino;

neiszeis, vieni traukiniu sau sveikai 
nes konferencijoje visi pasida-! trauke ir nuo kalno nusirito ir 
liną ir susiskaldins in viena ki-’sudege, suszuto ar kitaip gala 

gavo, kiti su automobiliu in 
sveczius iszvažiavo ir staeziai 
pas Abraomą nuvažiavo.

Beskaitydami apie szitas ne-

teris, Georges Bidault 
bar derinasi su Rusija 
kieti jos likimo. Isz 
slaptingu pasitarimu 
kalbėjimu nieko gero

t!ai prieszingas grupes, ir vieni 
kitiems nenusileis.

WASHINGTON, D. C. —
Komunistai, ar teisingiau sa- 

atstova. Szita valdžia' kant, Komunistu vadai jau keli 
dabar) menesiai atgal užuodė, nujaū

is, 'te, kad Amerikos oras jiems 
dabar jau nesveikas. Net pirm 
negu visos komunistu partijos 
bosas, Eisleris, buvo suimtas, 
jau tie raudonskuriai neszesi 
kiek tik ju kojos inkabino isz 
Amerikos. Pats Eisleris jau tik 
eroplano lauke skristi in Vo
kietija kai buvo sueziuptas.

Augsztas Komunistas ir Ko
munistu Partijos vyriausias 
Sekretorius, kuris Browderio 
vieta užėmė, William Z. Toste
ris, dvi sanvaites atgal iszbego 
isz Amerikos su pasportu isz 
Paryžiaus in Rusija. Galima 
beveik staeziai sakyti, kad jis 
jau vargiai ežia kada sugrysz.

Morris Childs, Komunistu 
Partijos vadas Illinois valsti
joje, ir dabar Komunistiszko 

"Daily Worker” 
ir užvaizdą jau 

pkius paežius pas- 
erikos in Rusija.

FBI Polici- 
a visus, kurie lan-

džio (April) pirma diena. Ru
sija pripažinsta Vokiecziu Dę- 
mokratiszka Valdžia; Sovietai 
padeda Vokiecziams susivieny
ti ir insteigti Demokratu sos
tine ir parūpinti Vokiecziams 
Užsienio ofise ar administraci
ja.

pirszlybomis nori Vokieczius 
nuo Amerikos atitraukti ir prie 
saves prisikalbinti, nes Rusijai 
butu in nauda turėti galinga 
drauga Vokietijoje priesz Ang
lija ir Amerika.

Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greieziau galėsi
me permainyt ir greieziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog laikraszczio ne- 
aolaikote. "Saules” Redyste

Komunistu Darbininku Teis
mas pribuvo Kalvarijoje ir nu
teisė, pasmerkė ir nubaudė ke
turis kaimieczius.

Stalinas seka Hitlerio pėdo
mis. Rusija dabar stato ir ga- laimes ir besiklausydami pa
trina tukstanezius povandeni- mokslu per Gavėnia apie mirti, 
niu laivu, submarinu, su ku- mes nutarėme niekur nevažiuo- 
riais Stalinas tikisi sustiprinti ti, niekur neiti ir nieko nieka- 
savo laivyno kariszkas jiegas.'dos nedalyti, bet tik namie 
Kaip tik taip ir Hitleris ketino) sau, kaip pas Dievą už pecziaus 
Anglijos ir Amerikos laivynus tupėti. Bet dabar valdžios pra- 
paskandinti. Tiktai galingos ir neszimas mums net ir namie 
labai bagotos tautos gali staty-' ramybes neduoda. Valdžia pra- 
ti daug kariszku laivu; mažės- įiesza kad daugiausia nelaimiu 
nes ir biednesnes tautos neturi atsitinka namie., O vienas 
gana, nei pinigu, nei tavoro, mokslinczius jau seniai paste- 
del tokiu dideliu kariszku lai- bėjo kad daugiausia žmonių 
vu, kurie milijonus kasztuoja.] mirszta lovoje.
Už tai ir Rusija, nors daug di 
desne už mus, bet visai biedna g'iau negu 100,000 žmonių; 10,- 
ir neturi nei tiek pinigu, nei) 400,000 vienaip ar kitaip susi
dėk tavoro, nei tokiu mokintu žeide. Tos nelaimes kasztavo 
darbininku kad galėtu tokius'negu 5,600,000,000 do- 
kariszkus laivus statyti kokius leriu.
Amerika statb. Už tai Stalinas ::

'dabar Hitlerio pėdomis žengia' Gavėnios laiku mums prisi- 
ir rengia' povandeniniu laivu, inena vieno .pagoniszko dai- 
submarinu, nes jis negali sta- niaus, poeto eilutes apie pasau- 
tyti tokiu dideliu kariszku lai-)lio ®ailbe apie žmoguas mir- 
vu. Bet Stalinas pamirszta kad :
HitleHui nepasiseke, nes jis'“Kiekvienas rytas tūkstanti 
pamirszo kad kiekviena lazda1 gellu>
turi du galu. • LSakai, "mums atnesza.”

:: į kurgi ju |

Pernai nelaimes© žuvo dau-

Kaimietis Varaszka, kuris 
turėjo 28 hektaru ūki Akmeny
nuose, nepristatė valdžiai nu
statyta mokesti, 1,240 rubliu 
taksomis ir pakavo j o viena 
karve ir viena avele.' Jis1 buvo 
nubaustas ant dvieju metu in 
kalėjimą ir visas turtas ir že
me buvo isz jo atimta.

Vincas Padimauskas isz Pu- 
deliszkiu, Krosnos Apygardos 
prasze laiko ir progos pasi- 
ai sakinti ir iszsiteisinti, bet 
teismas jo nepaklausė. Szitas 
kaimietis už du metu buvo sko- laikrasz 
lingas valdžiai bulviu, mėsos 
ir javu ir 4,883 rubliu. Jis buvo 
ant dvieju metu in kalėjimą 
apsūdytas ir visas jo turtas ir 
žeme buvo isz jo atimtas.

Juozas Berteszka, turėjo 
asztuonis hektarus žemes ir 
taipgi buvo valdžiai skolingas 
kviecziu, bulviu, mėsos, pieno 
ir rubliu. Jis taipgi baisiai pra
sikalto už tai kad jis pasikavo- 
io viena karve ir szeszias ave
les. Juozas Berteszka kreipėsi 
in advokata, lajeri Baltruszai- 
ti kad jis teisme ji apgintu ar 
nors užtartu. Baltruszaitis ne
apsiėmė ir 
kaltas.

Vaclovas 
dvideszimts 
Naujieneles kaime. Jis taipgi 
pateko in kalėjimą už tai kad 
neiszgalejo sumokėti nustaty
tos sumos rubliu ir kviecziu.

prižiuretoj 
pasirūpi 
portus i

ja dabar i 
kosi in duobai garsius ir bran
gius
New Yorklmieste. Jie suseke ir 
dažinojo kad ežia, szituose sa- 
liunuose Komunistu vadai ir 
pasiuntiniai viens su kitu susi- 
nesza.

tkliubius,” saliunus

Berteszka

Szerkszna 
hektaru

likosi

turėjo 
žemes

Bet ★

Vokiecziai gauna daug dau
giau maisto isz. Rusijos, negu 
patys Rusijos gyventojai. So
vietai szventai prižada stoti 
Vokiecziams in talka atstatyti 
sugriautus miestus. Ir Sovietu 
Krcmlinas ir Politburas dabar 
ketina net pertvarkyti Vokie
tijos rytinius rubežius.

Sovietai su szitais saldžiais 
žodžiais, ir da saldesniais pa
sižadėjimais pirsziasi Vokie
cziams, ir tuo paežiu sykiu vi
siems Vokiecziams vis prime
na, kad Amerikiecziai nieko 
panaszaus Vokiecziams neduo
da ir neduos. Jis su szitokiomis

Susimildami, jeigu iszkeliau 
nate in kita miestą ant apsigy 
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku 
riame gyvenot ir apsistojot, ne?

1 be to, negalime jum siuntinėti 
laikraszczio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunezia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo
da kur gyveno ir in kur iszva- 
žiavo. Tokiu laiszku sziandien 
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno.

Ant Gavėnios 
-t-

Graudus verksmai arba pasi- 
budinimas prie apmislinimo 
Kanczios Vieszp. Jezuso Kris- 
tuso, pagal senoviszka būda, 
10c. Stacijos arba Kalvarija V, 
Jėzaus Kristaus 10^. Laiszlkas 
arba muka musu Iszganytojaus 
Jezuso Kristuso 5^. Tretininku 
Seraphiszkas officium 10^. No
vena Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei 10^. Is
torija apie Amžina Žydą, jo ke
lione po svietą ir liudymas apie 
Jezu Kristų 20^. Maldų Vaini
kėlis knygute $1.00.
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa-

--$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuski.te tik 

50c., o atlaikysite knygas per paczta.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

Tomas isz Kempio, raszyda- 
mas "Apie Kristaus Sekimą” 
jau laJbiai seniai pastebėjo: 
"Kaip tankiai girdėjau kal
bant, jog tasai nuo kardo pra
žuvo, “tas nuskendo, tas nuo 
augsztai krisdamas sprandai 
nusisuko, tas valgydamas už-| 
springo, tas bežaizdamas nu
mirė! Vienas ugnyje, kitas nuo 
kardo, anas nuo maro, kitas vėl 
tarp žmogžudžiu pražuvo; ir 
taip kiekvieno pabaiga yra 
įnirtis, ir žmogaus gyvenimas, 
.kaipo szeszelis praeis!”

Sziandien, szįtįę Tomo įSZ

A nos dienos žiedus palieka jis ? ( * 
Ir kur gabena tukstanezius * 

žmonių? Į J 
Szitam poetui, dainiui nieko * 

nereiszke nei daina, nei grožis,' * 
nei meile; jam ir pats gyveni-] J 
mas buvo tuszczias ir niekam 
nevertas, kaip maiszas be dug
no:
Vienas mylėjome, geras, gra

žias,
Kurios iszgere savo taureles
Pilnas, ir tylomis sau nuszliau- 

že
In tamsumas maitinti kirmė

lės.

Kongresas ir Augszcziausias 
Teismas rengiasi vigus Komu
nistus suimti, ir Komunistu 
Partija pasmerkti ir uždrausti 
Amerikoje. Amerikos Slapta 
FBI Policija jau turi surinkus 
vardus ir adresus visu Komu
nistu, Komunistėliu, raudon- 
skuriu, ir visu tu kurie prisi
deda ar padeda Komunistams 
Amerikoje. Jie per paszta turi 
savo žinystvoje visus kurie 
skaito Komunistiszkus laik- 
raszczius. Jau trys metai atgal, 
Slaptos Policijos žmones ėjo 
per parapijas, rinkdami var
dus Komunistu ir Komunistė
liu. Jau ir tada Slapta Policija 
žinojo daugiau apie parapijos 
parapij onus negu pats klebo
nas.

Daug Komunistu dabar isz- 
dume in Meksika, kai jie dagir- 
do kad Amerikoje raudoniems 
pasidarė per karszta.

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui- 
. kas apraszymas, didele knyga, 404 

puslapiu. Popierinei apdarai. 50<
No. 102 Prakeikta, meilingas kri; 

minaliszka apraszymas, 202 pus. 85c
No. 103 Vaidelota, apisaka isz 

pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa 
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 85c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne 
; valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo

bes; Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c
No. 106 Penkios istorijos, apie 

. Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tai- 
- pinasi sekanti skaitymai: Ha isz ma 

iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles: 
bos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasaksitymai ir t. t 52 
puslapiu............................ 15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczins iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: T-norais 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimai 
62 puslapiu ............................... f. 1

No. 120 Dvi istorijos apie Valu 
kas isz girrios ir Ant neranno. Ei- 
puslapiu .............................-........... 15c

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrini? 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu..................... 15c

No. 127 Trys istorijos apie Dūk 
te pustyniu; Peleniute: Du brole- 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...l5r

arba pradžia
SKAITYMO

RASZYMO

|64 pus., Did. 5x7col, 
Dabar Po 25c.★

★
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Skaitykite “Saule”

RAUDONAS
PIRSZLYS

ISZ BERLYNO. — Rusijos 
Užsienio Politika dabar jau ge
ro ir apsukraus pirszlio darba 
dirba Vokietijoje. Rusija net 
augsztieninkai vercziasi kad 
pasigerinus Vokiecziams ir vi
sus juos prie saves prisitrau
kus. Rusija paskelbė kad visi 
Vokiecziu tardymai ir perse
kiojimai užsibaigs daug grei- 
cziau negu buvo žadėta: Balan-

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
Velnias

TIKTAI . 50c

SAULE PUBLISHING CO.
MAHANOY CITY, PA

No. 128 Dvi tetorijoB apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 16c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58į puslapiu...... 15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
pacziuolas. 76 puslapiu................ 20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu ....................................... 15c

No. 184 Dvi istorijos apie Baisi
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
43 puslapiu...................... ............. .16c

No. 189 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus................15c

No. 140 Keturios istorijos avie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ...............  20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu.......................... 15c

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczns. 40 puslapiu 

........................ 16c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta, 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berną 
dina. 61 puslapiu . .............. .... 15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c

No. 146 Dvi ’"torijos apie Auka 
Nihilistu; Štebu— vkuczios nakti 
Nikitas . 61 p"rta^į, ■.................16c

No. 150 Ketunc- U 'rijos apie Du
ktė akmenoriaua; KU.a; Nuspręsta 
sis; A>s<t keik užlaiko moteres paslaptį 
61 puslapiu .................  15<

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu.................15c

No. 152 Trys istorijos apie Kali
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu........................................ . 15i

No. 163 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ...................... .. ........15c

No. 168 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis 
30 nunlanin .................. ■ • 15*

Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge “ Saule ” tai tu
rės didžiausia linksmybia per 
visus metus!

No. 160 Keturiolika istorija
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa. 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Egh 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puilt^ 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 106 puslapiu..................... 25«

No. 162 Trys istorijos apie Bala* 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ...............  ,10s

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkaa; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25«

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
lki aus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus...................................15«

No. 170 Asztuonlos istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltaa] 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ka- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szvieša; Pasitaisiaa prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
nuslapiu ........................................... 25c

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvamo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paežiai 
Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu,...... 26c

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu .......................................... 1M

No. 178 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davinėti pinigus. 45 puslapiu . 15«

No. 175 Pasiakaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrae 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglie 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; keletą Juoku ir Paveikslo, 
Preke ..............................................

Adresas: 
Saule Publishing COo, 
Mahanoy City, Penna.
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Žinios Vietines
is "

— Kovas-March.

LAISZKAS 
ISZ AUSTRIJOS

GRAIKIJOS
VALDŽIA SILPNA

— Szturmingas oras; vejas 
su sniegam.

— Utarninke Szvento Ka
zimiero ; Lietuvos Patronas.

■ — Pereita Ketverga, gais
ras sunaikino Blue Room Sa- 
liuna Shepptone, 10 myliu nuo 
Hazletono. Daug bledies pada-

Redakcijai Pristatė Szita 
Laiszka Pone Ona Rozmaniene 

Isz Pittsburgh, Pa.

— Seredoj Szv. Adriano M. 
Pasninkas.

—< Nedelioj, ponstva Jonai 
E. Verbylai nuo W. Spruce 
uly., apvaiksztinejo savo 12-ta 
sukaktuves vedusio gyvenimo. 
Ponia Verbyliene po tėvais va
dinasi Justina Szelinskiute isz 
Nanticoke, Pa.

— Ketverge SS. Perpeto ir 
Fėlico M,
t Petnyczioj, 1:05 valanda 

popiet, miro czionais gerai ži
nomas senas gyventojas Jonas 
Ždionis (Green), kuris numi
rė pas savo sunu Karola, 605 
W. Spruce uly., sirgdamas per 
tris menesius. Velionis gimė 
Lietuvoje, pribuvo in Mount 
Carmel, Pa., apie 62 metu ad- 
gal, ir dirflbo angliakasyklose, 

, po tam persikėle in Mahanoju- 
je, kuris turėjo valgomu daiktu 

’(krautuve ant W. Centre uly., 
o apie 35 metai adgal velionis 

■gyveno privatiszkai su savo 
szeimyna, po tam persikraustė 
pas savo sunu Karola. Prigu- 

: Įėjo prie Szvento Juozapo pa
rapijos. Paliko dideliame nu
liūdime 4 sūnūs: Kazimiera ir 
Karola mieste; Viktorą New 
York, ir Joną, Lester, Pa., 2 
'dukterys: E. Sandauskiene, 
Brockton, Mass., ir Mamie Vit
kauskiene, Shenandoah; taipgi 
du įbrolius: Mykolą, New York 
ir Domininką, Washington 
valstijoje ir 11 anukus ir anū
kes, ir 5 pro-anukus. Laidotu- 

‘i.ves in vyks Utarninke, su apie- 
gomis Szvento Juozapo ba'žny- 
ęzioje 9-ta valanda ryte, ir bus 
palaidotas parapijos kapinėse. 
Graborius K. Rėklaitis laidos.

cziu puolasi ir mus szmeižia,' 
bet Sovietu valdžia vis nieko 
taip nedaro.

Kas svarbiau ir visiems Į 
skaudžiau, kad szitoks klaus i-Į 
mas iszkilo kaip tik tos jau ir, 
dabar rodos nelemtos Konfe- 

bejiege ir tik ant tvoros tupi.'rencijos Moskvoje, iszvakare-! 
Iki dabar Anglijos kariuomene se, iszrodo kad vis daugiau ir 
ir Anglijos pinigai palaike ta daugiau keblumu susidaro tai 
Graiku valdžia. Dabar Anglija konferencijai, pirma negu ji 
staeziai pasako Amerikai, kad prasidėjo.
ji negali daugiau pinigu nei1 -----------------------

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Bet Graikijos valdžia silpna,

Gerbiama Pone !
Gavės jusu aukotus balti

nius, kurios jusu antraszas sto
vėjo, norecziau asz jums pora 
žodžiu paraszyti ir 
padėkoti už jusu g 
nes mums Pabėgėlėms yra to-l ir praszo kad Amerika ta 
kia dovana laibai naudinga. O 
dabar keletą žodžiu apie musu 
gyvenimą: Esiu Lietuvis užsi- 
emusus suvejus gyvenęs Tau
ragės mieste. Esu nesenei ve
dės’, (gyvenu su žmona ir mažė
ja dukra U.N.R.R.O.S. lageri. 
Garbemia Pone, turiu dideli 
praszyma, turiu Amerikoj gi
miniu, tai yra mano tėvelio se
serys su kuriais nepavyksta 
man susiraszyti kur manau 
daug padėtu szitam sunkiam 
gyvenime. Bukit’ toki maloni 
Pone ir paskelbkite in Lietu- 
viszka laikraszti. Gynusios 
Latvaitytes, vede, viena Ged- 
riene, antroji Naujokiene, gy
veno Lietuvoj, Tauragės ap
skrities, Devoniszkiu kaime. 
Iszvyko isz Lietuvos 1910 me
tais ir lapsigyveno Konsvilo 
mieste. Gerbiama Pone, baig
dami raszyti, praszome szir- 
dingai neatsisakyti ir keletą 
žodžiu mums paraszyti už ku
rias isz ankszto dėkojam. Su 
pagarba,

Andrius Latvaitis,
Ried i. T. D. P. Camp 701

Upper Austria.

” . / .1szir dingai1
>-era szirdid duoti, nei skolinti Graikams, k r ą j Q'T'i i a * n QI\T A 
m s wn; fo-lir nraszo kad Amerika ta dar-!. VjA o N

ILGA EROPLANO
KELIONE

ba užimtu.
Kelios dienos atgal, Anglijos 

valdžia pasiuntė laiszka Ame- ’ 
rikos valdžiai ir galutinai pa- ’ 
sake kad ji neiszgali Graikijos 
valdžia palaikyti ar kraszta 
suszelpti. Tuo pat sykiu Ang
lijos valdžia pasakė Amerikai 
kiek kasztuotu ta Graikijos 
valdžia palaikyti. 320,000,000 
doleriu del trijų metu.

Anglijos valdžia nieko nesa
ko apie savo vaiska Graikijoje, 
ar jie ketina ji ten palikti ar 
iszsitarukti, jeigu Amerikos 
valdžia nesutiktu tos paszelpos 
ir pagelbos duoti.

Bet Anglijos valdžia labai 
aiszkiai parode Amerikie- 
cziams kaip svarbu ne vien tik 
Europai, bet ir Amerikai pa
laikyti Graikija laisva ir galin
ga priesz Rusija. Nes jeigu 
Graikijos valdžia žlugtu, tai 
Sovietai visa kraszta užimtu. 
Tada jau liktųsi vien tik Tur
kija, kuri jokiu, budu neiszsi- 
laikytu priesz galinga Rusija. 
Tada jau liktųsi vien tik Tur
kija, kuri jokiu budu neiszsi- 
laikytu priesz galinga Rusija. 
Tada kai ir Turkija pasiduotu, 
taj visas tas Europos krasztas 
butu po Sovietu valdžia ir vi
sas butu nukirstas nuo vakaru 
Europos.

MOKINTOJUS
Komisijonierius Reika
lauja Kad Mokytojai 

Gryžtu In Darba
ALBANY, N. Y. — Valstybi

nis Mokslo Komsijonierius, 
Daktaras Francis T. Spaulding 
griežtai insake visiems strai- 
kuojautiems mokytojams kad 
jie turi tuoj aus gryžti in moks
lo darba ir mokinti vaikus. 
“Visi mokytojai,” jis moks- 
liszkai paaiszkino, “turi pa
reiga musu vaikams ir turi 
gryžti in savo mokyklas be jo
kiu straiku.”

Jis sako kad negali būti jo
kio pasiaiszkinimo ar pasitei
sinimo, bet kiekvienas moky
tojas turi tuoj aus gryžti in sa-l 
vo darba, o jeigu ne, tai jis gra
sino, kad toks mokytojas ar to
kia mokytoja bus pravaryta.

Kai szita straipsneli raszeme 
tai mokytojai da nieko nebu
vo atsake in toki grasinima. 
Mokytojai gerai žino kad jie 
gali už szitokia 
pravaryti, jie tį 
kad tas Mok® 
rius valdo nj 
bet ir mcB

Nemažas Darbas Su Mažaisiais
ti ir raszyti kaip Churchillis 
kalba, bet jie visi pamirszta 

’.kad Churchillis buvo garsus 
' raszytojas ir iszkalbus prakal
bi ninkas pirm negu jis tapo 
valdininku.

M- X- 4->4X*4-*4**>4+*>f****>4

Lafayette Fish Market 
204 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

Ponia Charles Henn, mo
tina keturiu vaiku, parodo 
kaip ji ligoninėje iszmoko 
visus keturis savo vaiku- 
czius ant sykiu papenėti ar 
pavalgydinti. Ji sako, kad

tikro taikos triustis ir dar
buotis apie tokia szeimynele 
bet visus sykiu lygiai pape
nėti, tai tikras darbas. Visi 
keturi vaikucziai yra sveiki 
ir auga ilgyn ir didyn.

Armijos 
eroplanas P-82, 

' pasikėlė in pa-

L4X

Tada ne vien tik visi Balka- į® valstijoje.
nu krasztai butu mums uždary
ti, bet ir Viduržemiu Juros bu
tu Sovietu rankose. Tos juros 
Amerikai baisiai reikalingos.

Prezidentas Trumanas tuo- 
jaus susiszauke, viso kraszto 

armijos, laivyno 
ir kitus augsztus 
pasitarti kas- da- 
vienbalsiai sutiko

— Ponia J. Dumkuviene ir 
sūnūs Edvardas nuo 514 W. 
Pine uly., lankosi pas savo su- 
nu Vinca Stroczki ir szeimyna, 
Brooklyn, N. Y.

Shenandoah, Pa. f Gerai ži
nomas visiems Edvardas J. Že- 

’maitis, apietkorius, kuris kita
dos turėjo apietka Frafckville- 
je, numirė Ketverge popiet hfa- 
mie, 1027 Monacacy uly., mies
te Bethlehem, Pa. Velionas sir
go per koki tai laika. Gimęs 
Shenadoryje. Paliko savo pa- 
czia ir du sunu, taipgi broli V. 
X. Žemaiti mieste ir seseri po
nia Vanda Schill isz Harris
burg, Pa. ’Laidotuves invyko 
Panedelyje, su Szv. Miszomis 
SS. Simono ir Judo bažnyczio- 
■je, kūnas palaidotas Szv. Ma
rijos 
Pa.

kapinėse Shenandoah,

Jurgis Žitkus isz miesto 
sužeistas in koja laikelikos 

darbo Knickerbocker kasyklo
se.

NEW YORK.
kariszkas
“Pesztukas
dangės isz Hawaii, ir biski
daugiau kaip keturiolika va
landų atskrido staeziai in La 
Guardia Field, New York. Tai 
ilgiausia ir greieziausia kelio
ne su eroplanu kuris niekur ne
sustojo. Reiszkia, szitas eropla
nas iszskrido net 4,978 mylias 
in toki trumpa laika.

Leitenantas Pulkininkas Ro
bert E. Thacker ir jo pagelbi- 
ninkas Leitenantas John M. 
Ard linksmai iszszoko isz savo 
eroplano New York mieste ir 
pasisveikino su savo žmono
mis, pasigirdami kad kelione 
buvo gera, graži ir pasekmin
ga.

Jie sako, kad kai jie pasikė
lė isz Hawaii, prieszingi vejai 
juos sutrukdė, paskui gazolino,! 
tankos, kurios būva taip intai-j 
sintos kad galima jas iszmesti 
kai jos isztuszteja, kad eropla
nas butu lengvesnis, kaip ten 
prikibo ar prilipo prie eropla-- 
no ir jie negalėjo j u nusikraty
ti. Eroplanas vežiesi 2,215 ga-' 
lionus gazolino kurie svėrėj vojus ne tik Europai, bet ir vi-j 
daugiau negu 13,000 svaru. Tai 
buvo sunkiausias du inžinai 
eroplanas, kuris bet kada pasi
kėlė in padanges.

Pusiaukelyje skersai Pacifi- 
ko placzias mares jie pasigavo

sekretorių, 
sekretorius 
valdininkus 
ryti. Visi
kad Amerikos gerove ir saugu
mas reikalauja kad mes Grai
kijos valdžia paremtume ir su- 
szelptume. Tada Prezidentas 
Trumanas szita klausima pa-j 
davė Kongreso ir Senato va
dams.

Dabar labai keblus dalykas 
visiems tiems vadams! Jie visi 
dabar tiek daug kalba apie su
mažinimą iszlaidu ir nukirti
ma, sustabdinima visokiu pa-' 
skolų. Jie visi mums prižadėjo 
numuszti, sumažinti taksas, o 
sztai dabar ateina klausimas 
del keliu szimtu milijonu dole
riu. ♦

Bet nei vienas partijos va
das neiszdrys szitam praszy- 
mui pasiprieszinti, nes kiekvie
nas žino ir nujauczia koks pa-

— Liudvikas Menkievi- 
czius isz Heights, likos sužeis
tas in nugara Locust Coal Co , 
kasyklose, ir gydosi Locust 
Mt. ligonbute.

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio -15 coliu ploczio, po 
ggę arba 4 už $1.00. Adresas;

m.oksliszku žodžiu, su kuriais 
tie musu puskepti mokslincziai 
nori mums akis apdumti, szitas 
inneszimas szitaip skamba: 
“Tėvai, be jokio pasivelinimo, 
gali savo vaikus siunsti in ko
kia tiktai jie nori mokykla, bet 
jeigu jie pasirinks nevieszaja 
mokykla, jie save ir savo vai
kus nukerta nuo valdžios pa
gelbos užlaikyti mokyklas, bet^ 
jeigu jie savo vaikus siuns in 
vieszasias mokyklas tai jie 
gaus visokios paramos ir pa
gelbos isz valdžios. ’ ’

Szitoks nusistatymas kas- P^ralyžiotas senelis, 
link mokslo visai nesiskiria 
nuo Rusijos instatymu kaslink

: Atidarytas: Seredoj, Ketverge ir 
Į Petnyczioje per visa Gavėnia. 
| Visiems Draugiszkai Patarnauja. 
| Mes parduodame visokiu Zuviu, Lobs
ter tails, Crabmeat, Fresh Shrimp. 

, Clams, Scallops ir Ousterius, Silkių ir 
'Makreliu. Orderius pristatome in 
namus. Telefonas 273.

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso altorukas, maldų knyga Tilžės 
spaudimo grąžais celuloidos apdarais, 
misziu maldos su paveikslais $1.75; 
Vainikėlis, maža maldų knygele, pa
veiksluotos misziu maldos 75c; Kan- 
tyczkos giesmių knyga $2.50; Afic'i- 
eraus auksztu klausimai, o kareivio 
mandagus atsakymai, maiszas juoku 
15c; Alenute ir Jonukas gražios pasa
kos 25c; Apie dangų, saule ir kitas 
planetas 10c; Biblija su apie 379 nau
jais paveikslais su apskaitymu ka jie 
reiszkia $2.25; Celibatas arba neže- 
notu kunigu gyv. 30c; Burtai ir bur
tininkas 35c; Dainų knyga gražiausiu 
dainų 75c; Detroito lietuviu muszty- 
nes, už dalinimą nekatalikiszku laipe- 

mieste, Albanijoje. Visi kiti liu Prie bažnyczios 35c; Pamokslai, 

kunigai yra suaresztuoti ir in 
kalėjimus inmesti. Tik du ku
nigai visame tame kraszte liko 
da laisvi; vienas Jezavitas yra 
neregįs, aklas, kitas, 
nias deszimts metu amžiaus su-

KUNIGAI
KANKINAMI

IR ŽUDOMI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

spycziai, monoliogai ir pilnas trokas 
juoku 35; Eustachijusa graži apysa
ka isz pirmutiniu amžių krikscziony- 
bes 35c; Iszganingi dunojimai apie 
sopulius Motinos Dievo 35c; Girtuok
liu gyvenimas, ju gadzinkos ir szei-* 

aSZtUO- hniniszkas gyvenimas. Nupiesztas su 
15 paveiksliu 35c; Geros rodos ir nau 
dingi pamokinimai 15c; Gudrius pie
menukas, žiemos pasaka 25c; Istorija 

T Aikrasztininkn Sztaho Ad seno ir naujo Testamento 25c; Kaba- LaiKrasznninKu toztaoo ao laS) laimes nuburimai 15c. Karves ir 
ministracija Reuthers prane- gardu suriu padarimas 25c; Keliau-

■ ’ - tojai in szventa žeme 35c; Lengvas^
| būdas iszmokt angliszkos kalbos, be 

lyna.S, Scutari mieste OUVO SU- kito pagelbos 35c; Laime ir planetos, 
degintas ir sugriautas ir visi nuspejimai 25c; Paparczio žiedas, nu- 

!Cc1'a Iriiv* rn Irn-iTA ii «ct+4 Ottz,. D«4« 
Franciszkonai iszžudyti ar su- 
aresztuoti.

Kites žinutes isz tu paežiu 
“Reuthers
sako kad Vyskupas Francesco tas in geresni ir laimingesni gyveni- 

° , j ims, niirnHn Imi n t.nn+.i f.urbi n o* n OH*
ir lavinimas, tai kuomi geresne Gjini buvo taipgi suaresztuo- 
musu valdžia nuo Hitlerio ar 
nuo Stalino valdžios?

Stalinas insako, kur vaikai 
eis mokintis, kas juos mokins 
ir ka ji# mokinsis. Mes Stalina 
už tai ir pasmerkiame, bet ne
matome kad ežia Amerikoje 
mums ir musu vaikams toki 
pati mokslą rengia.

s straikas būti' mokslo. Jeigu tėvai negali pa-'zsa kad Franciszkonu vienuo- 
,-ip^T. ZIUO _■*—*-• __ _ __ i_ ' l-rmoc< Cfriii + nvS minc + o VmTrrv all

Komisijonie- įr mokykla, tai kur ta Ameri-
B mokytojus,
Etf tvarka viso- Į įsakyti ir po bausme invyk-

.rinkti savo vaikams mokslą

it ka tas ponas 
nežino ar pa-Komisijonierii 

mirszta tai yralkad jis pats ne
gali visus vaikus mokinti ir, 
toli gražu, niekur neras kitu1 
mokintu žmonių tu mokytoju1 
vietas užimti. O ir kitas daly
kas, tas Ponas Komisijonierius 
turėtu sau prisiminti kad be
veik visi tie mokytojai kad ir 
sziandien gali gauti geresnius 
darbus, kur jie du ar tris sy
kius daugiau uždirbs.

New York valstija visados 
girasi kad j u mokyklos yra ge- 

i riausios, kad j u mokytojai yra 
i geriausi ir kad mokslas yra 
I augszcziausias. Bet dabar vis- 
I kas iszeina in virszu, ir politi
kieriai jaucziasi kad jiems 
karszta.

Nebutu pro szali paklausti 
to Pono Komisijonieriaus kaip 
iszrodo jo alga prilyginus prie 
mokytojo algos? Gal jis taip 
ncstraksetu ir nesispardytu!

sam svietui gresia jeigu Rusi-! 
ja daugiau Europos krasztu 
užims.

Da nieko tikro neiszejo isz 
Washingtono, bet galima spėti 
kad ta Graikijos valdžiai pa-

GALIMA SIUSTI
“SAULE” IN

VOKIETIJA

kos laisve? Jeigu valdžia gali 
■lo

dinti savo nusistatymą kad 
valdžiai, o ne tėvams priguli 
vaiku auginimas, mokinimas

PREZIDENTAS
KZVAŽIAVO IN

MEKSIKA

tas.

■sako kur ir kaip ji atrasti 25c; Pata- 
i rimas vyriams ir moterims apie lyties 
dalykus ir kiti szeiminiszki patarimai 
su paveikslais $2.50; Pontsko Piloto

- _ ' galas kuris apsud. Jez. 10c; Pekla,
laikrasztininku kur ji yra ir kam reikalinga 30c; Rak-

LIETUVA BE
LIETUVIU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Ima nurodo kaip tapti turtingu $1.00; 
Sveikata ligoniams knygute apraszo 
apie 350 visokiu vaistiszku augmenų 
ir nuo ko jie yra 25c;Naujas saviszro- 
las su paveikslais juokingi skaitymai 
40c; Praloto olszausko darbai ir nuo
pelnas už pasmaugima savo meilužes 
su paveikslu 25c; Virėja, kepeja su 
apie 450 visokiu reikalingiausiu re
ceptu $1; Laiszkams popiera in Lie
tuva su pasveikinimais ir dainei, 1 
tuz. 40c. ŽOLES ARBATOS FOR
MOJE: Kiekvienos rusies atskiriai in

TPtnrinq Tampq F RvrnM kp- Pakelius su lietuviszkais ir angelskais 
' ,nurodimais. Nuo nervu, iszgasczio,

lis laiszkus buvo nusiuntęs Ru- bemieges, galvos ir sprando skaudeji- 
sijes valdžiai pareikszdamas mo ir visokios nervu suirutes 85c;Nuo 

suvalinjimo ir pataisimo kietu viduriu 
nepnpazinsta PQC. J^uo jnkstu jr streinu skaudeji-

WASHINGTON, D. C. —
Prezidentas Trumanas iszva-

1 žiavo in Meksika. Jis iszskrido
1 su savo eroplanu, Nedėlios i-y-j
ta. Meksikoje jis pasisvecziros f ............. ......................x A . . | žodi iszlaikytu, kad lis pnsi-per tris dienas. Jis turi pasi- . x ’ . .
■*■ ■*" VVHVa + h 4- z-» 4- n i -*Z^ n-Avl-Mnw5z. 1

. . . . I Axajxxum. vcv VCUXM V XKJrenges prakalbas kurias jis te- , , , .., ... .. I dabar Pabaltų os

kad Amerika
Sovietu UŽkariavima Pabalti- mo, varo laukan akmenėlius 60c; Ne- 
jos krasztu. Bet tai ir viskas?,iK1Tk.bemiegan\60c; ?uo k.osuli? 
Stalinas ar negavo tu laiszku
ar nemokėjo kaip skaityti, nes Nuo nemalonaus kvapo isz burnos 85 

Sovietai vis laiko tuos krasztus
pO SaVO kruvina nagaika! Ir kiu rumatisku sausgeliu 60c; Vyrisz- 
nei vienas krasztas neiszdryso k^° P^aisimui, oh boy, geraveikia 

u ne tik vyriams, bet ir sutingusias lei- 
pareikalauti kad Stalinas savo dukes pa-alkstina $1.25; Moterių me-

 ...... ’■ ‘ ‘. nesiniu reguliavimas 60c; Gimdos to- 
. x . ............... . . . nikas praszalina kliūtis nevaisingu-mmtu ta taip visu gerbiama ir mo 75c; Trajanka del arielkos

dusulio ir mainu astmos, lengvina at- 
koseti 60c; Nuo cukrines ligos 85c;

c; Nuo užisenejusio nosies ir galvos 
katario, hay-fever, $1.25; Nuo viso-

nai pasakys. Per prakalbas jis 
kalbės apie Meksikos ir Ameri
kos draugiszkus santykius.

Pranesza pasztas kad jau ga
lima siųst “Saule” laikraszti 
in Amerikos Zona (vieta) Vo
kietijoj. Todėl, galite užraszy- 
ti “Saule” del savo giminėms 
toje vietoje. Prenumerata $6.00 
metams.

“Saule,” Mahanoy City, Pa.gera ir gražu vejeli, kuris pute gelba bus suteikta.
in ta kraszta in kuri jie skrido,
ir taip jiems in talka net ir ve- si ir sznairuoja, bet nieko vie-
jas stojo. Jie skrido apie 375 szai nesako. Rusija vieszai pri-j AAAVIJTVAC Į AIQVF 
mylias in valanda, ir kartais kaiszioja Anglijai ir puola ant VulIMjWj LA13 V Ib
net 450.

Armija vis stengiasi pasta
tyti eroplanus kurie gali vis to-' 
liau ir greicziau skristi ir už tai 
szitokius skridimus rengia, j

Molotovas jau dabar raukia-
'MOKSLAS, TĖVAI IR

Anglijos valdžios, bet iki sziol,! 
nedryso vieszai užpuldinėti t 
ant Amerikos valdžios. Sovietu randasi ir tie kuriu vaikai lan- 
laikraszcziai beveik kasdien kosi in kitas mokyklas.
ant Amerikos ir ant Amerikie-j Nepaisant visu to augsztu ir

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

75c;
Žmonių pra- Pailiu arbata 85c, Mostis $1.25; Nuo 

_ _ _ I r... vm rtm r. 1 llrrzx L. zvn -v. 4- L. "i t O rt • U GI

60c;
jsurugusio pilvo, heart-burn 85c; 
szirdies ir vandeninies ligos

Amerikos valdžia vis pataria ^ra^° valytojas valo krauja 60c;
t Plauku tonikas augama plaukus valo

keikiama Atlanto Cziarteri.

Trumanas sustojo aplankyti, mums palaukti, vis sako kad paliszkanus ir apsaugoja nuo slinkimo 
savo devynios deszimts ketu-! dabar ne laikas Stalina užki-ir pražyiimo 60c; Seneliu arbata ku- 

. . , .i, • .. ,,-r . . ..... rie nuvargę, ir negali ramiai pasilsėtinu metu amžiaus motina, kuri brnti. Jeigu Amerika da biski 85c; Aukszto kraujo miiteiiai 5 unc. 
dabar lovoje guli, nes kelios palauks, tai visas szitas liud- $1; Tyra mostis maiszina bile koki 
sanvaites atgal ji parpuolė ir nas ir kruvinas klausimas pats'neziuh roze> eczemairt-1- $1-25; Ra

ko j a iszsilauže.
Kai Prezidentas sugrysz isz ir mums nerupes, ne tenai jau 

Meksikos, jis tik biski pasilsės 
ir vėl važiuos. Szita syki i n 
Puerto Rico ir Virgin Islands, 
kur jis ketina pabūti apie dvi 
sanvaites. Prezidento pareigos 
nėr lengvos. Iszrodytu kad 
taip keliauti tai tik baikos ir 
linksma ir graži kelione, bet 
Prezidentui yra sunkus ir in- 
kyrus darbas.

Prezidentas Trumanas pri
buvo in Meksika Panedelyje 
10-ta valanda ryte.

ununeles, trukszoles, liepos žiedai, Va- 
iszsirisz, nes tada jau Lietuva lerijonai, peliunas po 25c; gausit pas 

M. ŽUKAITIS, 336 Dean Park, 
Spencerport, N. Y.nebus nei vieno Lietuvio!

MOKSLINCZIAI
POLITIKIERIAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ja, kuriam jis biski kiek primo
ka kad jis to valdininko vardu 
knyga paraszytuf Nes kiekvie
nas valdininkas sziandien 
mausto kad jis turi taip k aibe-(

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA.



’‘SAULE »’ MAHANOY CITY, PA.

PETRUKO « :: " ” x :: :: 
:: :: k QYVEN1/ĄA$

plaiskanuota, lyg bulve, ran- su kaime žiurėjo in jo barzda 
dona nosimi. iv klausinėjo:

(Pasaka.)

^TEBETIKAI, kokia dau
gybe visokiu keistu dalyku' pa
sitaiko placziame pasaulyje.' 
Petrukui da ir szeszi nesukakoJ 
o nesyki teko iszgirst apie bal-j 
ta duona su razinkomis. Szito- 
kia duona tik mieste moka isz-j 
kepti, miestas-gi randasi kur'
tai 'toli, tur būti miszke, in kur 
sodiecziai tankiai važiuoja.
Kaip jis atrodo, tas Petrukui
nežinoma, be't ten randasi szi- 
tos kepures su bilzgancziiais' 
kazyrkais, žibalas ir armoni-Į 
kos, mažiukes ir didesnes, pa-1 
prastos ir us varpeliais, kaip 
pas Zuju Pilypą.

Petrukas kol kas da bekei- 
niu 'bėginėja, pasiszokedamas, 
nosis pas ji kaip guzikiukas ir 
visuomet drėgna, akys, lyg du 
mėlynu karoliuku; plaukai li
niniai, ligi, visuomet jam ant 
akiu užsmunka ir kliudo žiūrė
ti in virszu, sztai koks Petur- 
kas!

— Na, nusmuktkelni, daž
nai sako tėvas, užsimesdamas 
Petruką sau ant peties, susi- 
vtržk pilvą, broli, ir žiūrėk 
man: greitai miestan važiuo
sim!

— Važiuojam, sutinka Pet
rukas, o kam?

— Žinoma, kam: gyventi. 
Duona myli graužti ?

— Myliu.
— Ta-tai iir yra. O duonos 

tai nėra. Sztai tu ir galvok da
barties.

Petrukas neturi jokiu žaislu, 
bet užtai pas ji randasi pail
gas, žalio stiklo, skrituliukas, 
katra jis užantyj nesziojasi. 
Pavasari, meszlas veždamas, 
tėvas rado szita skrituluka ir 
padovanojo ji Petrukui. Darže, 
už klojima, auga sena dreviuo- 
ta puszis. Ant jos plaicziu sza- 
ku galima atsigulti, aiha pa
sverti ant ranku ir suptis. Pet
rukas datbar nuolat sziczia at
bėgdavo, užsikardavo ant szi- 
tos puszies kiek galima auksz- 
cziau ir prispaudęs žaliaji stik
liuką sau prie akiu, stebėjo ta 
vieta, kur turėjo būti stebuk
lingai, slaptingas miszkas, 
dangus ir saule, viskas per 
skrituliuką atrodė vienodai, 
skaiscziaii žalia, be galo ir 
kraszto, lygiai taip pat, kaip 
rojus sodnai, apie kuriuos Pet
rukui jau daug kas buvo žino
ma isz mamytes pasakojimu.

Miesto tarp szitu sodnu ne
simato, bet jau lengva, ji sau in- 
sivaizdinti: jis turi būti baisiai 
didelis, didumo, beveik iki 
dangaus, visas žalias ir pas ji, 
reikia manyt, yra szitokia bur
na, isz kurios be paliovęs lieja
si žibalas ir iszrieda dideli ke
palai baltos duonos su akimis 
isz stambiu razinku.

Veikiausiai, kad mieste gy
vena pats Ponas Dievas. Jis ga
li isz ten atsiusti in vairiu, in- 
vairiausiu dalyku.

t iSF SIENINIAI ^3 |

* KALENDORIAI J
t 1947 M. $
i - |
J 15 coliu ploczio x 23% col. * 
t ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 $ 
I Adresas: J
* SAULE PUBLISHING CO., *
* MAHANOY CITY, PA., U.S.A. |

Isz kur, kaip ne isz- miesto,
buvo atvažiavęs nesentai li
anas senis su pilka barzda ir

TARADAIKA $

Vienoje apygardoje, 
Svetimtaucziai dyvijosi, 
Kaip musu tautos vaikai 

valkiojesi, 
Po ulyczius ir užkaborius, 

Ir sako:
Kas isz to bus?

Žinoma, tas nevisur, 
Tiktai kaip minėta, 
Vienoje apygardoje, 

Tėvai vakiu neprižiūri, 
Norints keletą ju turi.

Neapeina jiems, 
Kas bus isz ju vaiku? 

Ir prie ko jie tikti gales? 
Nes isz tokiu nebus nauda 

jiems, 
Ba užaugs ant bomu, 
Niekur nesusisedes, 

Kalėjime vieta turės.' 
Paklausykite, kokis tėvu 

nedbolnumas, 
Ir kokis 'buvo atsitikimas, 
Jau gana, paaugės sūnelis,

. Nuo North galo vietos, 
Musu tautos vaikelis,

Iszejo isz namu, 
Toli, Toli, 

Prie kitu vaiku.
Kada sugryžinejo, 

Kėlės valandas klaidžiojo,
Pradėjo verbuota, 

Toks ten žmogelis pamate, 
Ir in policija stoti nuvede, 
Policija tėvams žinia davė, 

Ir tėvas pribuvo, 
Policijantas užklausė: 

Kodėl vaika nejieszkojo, 
Jeigu jisai namie nenakvojo, 

Juk galėjo dingti vaikas, 
Ar per autobiliu užmusztas.

Tėvas atsake,
Kvaraiba ji žinojo, 

Mane kad vaikas namie 
miegojo, 

Tik tada susipratome, 
Kaip isz ryto nepatmateme.
Daug turime tokiu tėvu, 

Ka nevaktoja savo vaiku,
Ir jiems neapeina, 

<• O ir in mokykla ne eina, 
Todėl, kas bus isz tokiu vaiku!

* *. *
Vienas ralszo, ir praszo, 

Kad in Pitts'burgha 
atsilankyczia, 

Ir viską apraszyczia, 
O kaip czion nekurie žmones 

gyvena, 
Tai jau dievulėliau gana, 
Vyrai dilba sunkiausia, 

Prakalta fabrikuose iszlieje 
daugiausia, 

Kad savo szeimyueliu 
iszmaityti.

O kad jau moteres, 
Tai suvis lėbauja,

Dirbt nenori,
Tik per dienas guli, 
Namus neapžiuri,

Kada vynai iszeina, 
Tai tuojaus moterėles, 

In kokia ten vieta sueina.

Kuomet szitas senis atidarė — Seneli, ar mane in ugni 
savo krūmeli, Petrukui net inmes?
dvasia užėmė, o akys ant kak- — Na-a jau ir in ugnį, 
tos iszvirto, taip, taip daug bu- szvepliojo senis. Kur jau ten 
vo tame kromelyje, visokiu ne-! toki tave. Pas tave vaike, du- 
regetu daiktu. Czia krūvomis szia szvari, aniuolo. Tavo draly- 
«įliejo kaspinai, veidrodėliai, kas nepergudriausias; negria-

si, kuomet grinczioje da buda- 
1 — Mane ant svarstyklių pa- vo tamsu, kure krosui, penejo 
| dės, užsimanstes Petrukas. Se- krūtimi Onyke; vyste ja ir’ėjo 

1-? j diibti, palikdama Petruką už

sedosi vidurszlyj, rodė baltus — Amžina atilsi, tingiai Petrukas supa lopszi isz vi
liantis ir kvatojo. j bamba Petrukas: Senelei Tek- su spėkų, in visas puses ilgai

— Koks-gi tu Petruk, esi lei, kūdikiams; 'broliukui Ste- supa, ir greitai dasiproteja, 
zuikelis! Kalbėjo jis. Ir koks-gi ponui, broliukui Tichonui, se-j lad Onyke reikia atriszti. Šu
tu esi da vyras ? Rope tu neszu-Į selei Marijai, kareiviui Kalis-j riszta sztiai ir verkia.
tinta, sztai kas tu esi! Na, eikszi tratui. Į Gerokai pavargęs, Petrukas
durneli, nesibaidyk. Lopszyje pradeda spiegti isztraukia vaika isz lopszio ir

Szia žiema ir motina irgi Onyke. Motina nusilenkia in ja deda ant suolo, atrisza szliapius 
pradėjo, iszeiti isz namu. Kęle- ir sznabžda visokius meilus žo- vystyklus ir žiuri kas isz to isz-

abrozeliai, gaidukai, szvilpi- sxyp, sztai ir rojuje, 
nes, viską ir per diena ne išž- 
skaitysi.

Buvo ir paveikslėliai, o ant neli, o kaip tai ne grieszyti?
paveikslėliu karaliai, visokios Senis irgi susimanstydavo. J dideli, 
pasipuoszusios ponios ir szven-f Patylėjęs, atsiduksedavo i 
tieji. Bet vienas paveikslas, kalbėjo, 
patsdid žiausias, kuri senis
pardavė bobelei Onai už sku 'visai nesunku: gerbk savo te-'jiems-gi isz tu'bulvių ten vyną 
ruliu puda, priveikė Petruką' vėlius, sztai ir viskas czia. Di-j dirba.
visai, czia. jis savo akimis pa-j delis dalykas, vaikei, tėveliai,' 
mate viską, apie ka taip mėgo o didelis! Atmink szita! 
pasakoti senas diedas Kameli
jos. Ant szito paveikslo sėdė
jo didelis, visas juodas- ir bai
sus kipszas su szakemis ranko
se; ant keliu pas ji pat Judb- 
szius su maszna. Czia pialt ma
žiukai kipsziukai, spirgino ug- _____
nyje grieszninkus, priraiszioje karveliu. Senai tas buvo, bet1 ljc,g’a Per pilvą, kam tas viskas? Į 
vienus už kojų, kitus kur pa-j tikrai toki pa.t karveli Petru-! Nusiprausus reikia stotis

keliu. Motina aūdamasi nagi- czia duonyte, pakramtyk duo
nos paskubomis kalba maldas,'nytęs, ir in skurlele, ir in bur- 
I etrukas per nosi paskui kai- nia jai. Sziczia sztai saldintas 
toja:

— Dievuliau,
tos, ir tetusziui ir mainytai. Žiūrėk gi, senelis ateis padės. 
Dievo tarnui Petrui.

Toje vietoje Petrukas, atsi
sėdės užpakaliu asloje, ] ' 
viena syki atsigryždavo 
klausdavo:

— Mamyte, tai asz, tas tąr 
nas Petras? Ne Zuju Pilypas?

— O tu melskis, 
Melskis paskubėk.

Ir Petrukas tese:
— Tarnui Petrui, 

seselei Onai, seneliui 
jui.

Szita Kornelijų Petruko tė
vas, toks didelis vyras, nesi- 
sarmatina vadinti teveliu. Tik 
syki, tas buvo nesenai, kuomet 
da senelis gyveno Petruko 
grinczioje ant krosnies, t___
pavadino ji kaip tai keistai.

— Kelmas tu senas, velte-
dis, miszkini! Szukavo tėvas,1 davosi iszbegti laukan įn uly- 
lakstydamas po grinezia. Jau czia ir pasižiūrėti, kas ten de- 
midvestumei bent syki, sproge- 
na grigždanezia, žmonių neka
rčių otumai !

Ir ta karta senelis iszejo gy
venti in kita grinezia pas teta 
Nastazija. Ji taipogi vadina se
neli tetusziu, ir Petruko teveli 
broliuku. Ju nesuprasi.

ir Į Eidavo ji kur tai toli, per 
j lauka, kaip syk in ta vieta, kur 

— Negrieszyti, tas tau butu lyrai visa žiema bulves veža,

eis.
Onykes rankutes mažiuly

delius. Petrukas, klūpodamas 
laukią maldos pabaigos;
krapszto uosi ir galvoja apie Ims, mėlynos panaszios in visz- 
nežinomus broliukus, apie pa- los kojas. Ji pradeda vedžioti 
slaptinga kareivi Kalistrata, jomis apie save, nageliais brai- 
katras turi būti, laibai didelis, 
stiprus ir moka pusti dūda.

Kartais, ndbegaledamas ga
lo sulaukti, Petrukas atsisto
davo keturiomis ir stengėsi isz- 
kiszti galva pro tarpkojį, -bet 
ta padaryti labai sunku. Tuo
met jiis pasispirdamas ranko
mis, pradeda spardytis auksz- 
tyn kulnais. Darydavo taip iki 
tol, kol nesudribdavo nugara

vanduo praustuvėje ant aslos.
;, jis patepkaj Motina iszeidama prisakine- 

už apykakles ir cziurkszliiais jo;
| — Žiūrėk, Petruk, Onyte, 

ant neskriausk ’ mergelka! Sztai

Petrukas nekaip negalėjo su- 
j prasti, kam reikia keltis nuo 
| viliojancziai s’zildo sziaudu 

, Iszieniko, kai grinczioje da tam- 
1 su. ir nežinia del ko tas reika- 

tevelius. liūgą kiekviena dienia praustis 
galvoti

— 0 asz nemoku gerbti. i
Petrukas nutildavo, galvojo,1 

kaip czia iszsisukus; nieko ne 
suprantant, pagerbti _____
Kartai jsis pradėdavo galvoti į veidą; 
apie savo duszia ir ji visuomet į maltas kaip ledas, 
jam atrodė baltu lekencziu

vienus už kojų, kitus kur pa-J tikrai toki pat kiairveli Petru- 
kliuvo. Aukszcziau, aniuolas kas kur-tai mate. Kas gali žino- 
svere ant svarstyklių žmogaus ti, sapne tas viskas 'buvo ar isz 
duszia; da aukszcziau, sėdėjotikrųjų; anas karvelis sparnus 

o aplink iszskiete, kabėjo ties auksi- 
aniuolai. niais vartais, o greta stovėjo 

o sermėgose: 
| gal bulti kaip tiktai sziczia ir

szventieji rojuje, 
szventuosiu stovėjo 
baltuose marszkinuose ir pute1 di. .vyru auksinėse 
iii dideles dūdas.

Kuomet iszvažiavo szitas se-' buvo rojus. Bet kai vienas isz 
uis, Petrukas stipriai susi-j tu vyru paėmė Petrukui už pa- 
manste. Diena da galima buvo smakrio, kitas inpyle jam isz 
gyventi, bet vakarais tamsu - Į szaukszztelio in burna katai ta
nioje, pasidarė pavojinga: taip kio ruksztaus, Peturkas nusi- 
ir žiūrėk iszlys isz kur-norsĮ gando ir smarkiai subliovė, 
kipsziukas, ir bematant nu
tvers už kojų.

Paveiksią su Judosziumi, 
Petrukas sapnavo daug nak- 
cziu isz eiles ir vis kitoniszkai : 
tai-jis, Petrukas, padeda bal
tiesiems angelams pusti dudąs, 
tai kipszai staiga nutvėrė ji, 
grūda sykiu su gr'ieszninkais 
in ugni.

Nubudęs jis prisispyręs klau
sinėjo akla ji Korenliju: tuoj 
viską norėjo žinoti: kaip 'bus 
ten ant paskutiniojo teismo su 
juomi, su mamyte su teveliu. 
Jis užsilipęs seniui ant keliu,

sukranks kaip 
dvasus ir tvir-

Sakosi jog galis 
yti in kiszene.

Vyramas didele beda, 
Neduoda valgyt, 

Pakol pa'czios nepaeda, 
Daug tokiu ten galima rasti, 

Jeigu sarmata turėtu, 
Tai taip nedarytu!

* * *
Petruko tėvelis giarbenuotas 

linksmas ir labai juokingas: 
moka gaidžiu|giedoti, kleksėti 
viszta, tai ims 
Varna. Jis M 
tas, kati 'iiesS 
nei vilko; ’jis 
juos -sau patu
ar uiž užanezioj. Vos tik užstojo 
žiema, jis iszejo in miszka va
ryti degutą. Jam taip patiko 
miszke 'gyventi, jog namo jis 
pasirodydavo tik szventadie- 
niais: jis ateidavo visas juodas, 
kaip peczdangtis, ji sunkiai 
buvo galima pažinti ir Petru
kas atbulas traukėsi nuo jo; te- 
vias-gi staiga atsistodavo ketu
riomis, kriokdamas piktai var
tė baltomis, juodame veide, 
akimis. Petrukas pasibaisėda
mas kubinosi in motinos skver
nus ir garsiai spiege, tevias-gi

žo sau akis ir suraukusi veide
li, spiegaJ, taip, jog visa pamė
lynuoja.

Petrukas nusiminusiai žval- 
gosi aplink ir nežino kia reikia 
da padaryti, kacl Onyke ne
verktu.

Ir Onyke, ir apledeje langai 
ir pilka kasdienine, lyg dūmai 
szviesa grinczioje, visa tai 
liūdna, szalta ir sieloje darosi 
negerai.

Ar nepasodinti Onyke ant 
suolo?

Onykė sėdėti nemoka, bet 
Petrukas žino kaip ta padaryti 
kad ji sėdėtu. Jis paima nuogu
te in ge'bli ir sodina ant suolo, 
in paezia kertele po abrozadis. 
Cziia jai patogu atsiremti in 
sienas. Pasodino, stovi ir žiuri. 
Juokinga szita Onyke. Susi- 

Viska szita Petrukas pralei-' lenks, ir tuk, vėl tuk nosyte in 
( džia pro szali: jis jau žino, ka usola. Petrukas ja pataiso, ir 

kiek- ir kaip reikia daryti. Bet lupos sztai Onyke spiegia keista, 
ir ima pomaželi pūstis ir prade- kaip tai nepriprastai: taip Pet- 

da virpėti, kuomet-gi motina rokas juokiasi, kai tėvas katė
jau prie duru, jis nebeiszlaiko:' na kojų padus. Del visko, Pęt-

— Mamyte, ir asz su tavim! j lukas dainuoja jai in pat veidą 
— Negalima, vaikuti! Asz !inksma dainele, rėkia isz vi- 

greitai, greitai. j sos gerkles, szokineja, varta-
Iszeina. Grinczioje tylu ir liuojasi per galva. Bet ji tokia 

nyku. Petrukas kakta in duris kv.aila, nieko nesupranta; cy- I . . I . * r-insispyres, tampydamasis pia sau, dvasia nebeatgaudama 
bliauna,, szluostydamas marsz- ir stuksi nosyte in suolą, patai- 
kiniu skvernais akis. Vėliau J syti ja nesuspėsi. Petrukas ne
nežinodamas ka veikti, jis isz-' riasi isz kailio. Pagalvojęs, jis 
gerdavo isz butelio, duona už-j ima peczdangti ir isz visu spė- 
sikasdamas, Onykes saldinta t u, barszkina in ja su beržine 
vandeneli, o buteli dėjo in sena' balana, gaidžiu striksėdamas 

tėvas nagine ir vežžiojo po asla.
* * *

Kartais Petrukui labai nore-

| vandenėlis. Pilk jai in rageli ir 
duok sveika- , po truputi. Kad nepaspringtu!

ir tikes.

kudikiui 
Korneli-

prįesz Onyke. Ne gelbsti ir tas: 
Kriokia Onyte, lyg ja peiliais 
kas varstytu.

Tuomet jis pradeda jai du
rnus rodyti; atidaro lyg gala

Daro Operacija Ant Szunio

Czia daktarai ir slauge 
daro operacija ant mažo szu 
nyczio kuris daug kraujo ne
teko. Tas didesnis szuva

duoda visa kvorta savo krau
jo kuris yra anam szuniukui 
labai reikalingas. Szunies 
kraujas nėra taip suskirsty-

tas kaip žmogaus, ir už tai 
bile koks szuva gali kitam 
duoti kraujo.

Girdisi, kaip gn-gžd<uris>: ir asl°je slenka Pilki» 
ler_| -irszti kamuolei kila vis auksz

cziau, ir sztai jau pro jus nesi
mato nei Petruko, nei Onykes. 
Petrukas dūksta, szokineja,

I nardo tai szen, tai' ten mosta- 
ir linksmai 

kaip girioje, szukauja.
— Onyke, kur asz! Ony ke!
Labai genas szitas žaidimas, 

bet Onyke jo nesupranta, Pet
ruką gaudyti negali ir nemo
ka. Pavargęs garuose, ‘ Petru
kas uždaro duris, ries gririezio- 
je pasidaro baisiai szilta. Du
rnai greitai kur tai iszeina, 

! tirpsta, ir sztai Petrukas jau 
įgali matyti, jog Onykes kėr- . ■ , .. . . ■ežioje nebera; ji nusirito iri as- 

i ia, kam tai užlindo po suolu, 
j spardosi, raitosi, kaip kirmi- ■ 
' nas ir klykia nesavo balsu.

Petrukas isztraukia ja isz 
pasuoles ir puszkuodamas, ste
nėdamas inmurdo ja vėl in lop- 
szi, užkluosto ja su skudurais

dasi. 
sniegas ir cziuožia roges, 
muoja vaikai; syki net Zuju 
Pilypas praėjo su armonika.

Petrukui atrodė, kad galima 
buriu bent kiek palakstyti polnaruo Lai szen’ Dai 
uiyczia be kelnių ir apavu, ir/110^ rankomis i 
jis iszeidavo priemenelen, bet 
tuoj kure atgal, trepsėjo prie 
ugniavietes ir puto in kulokus.

Jeigu užsimerkti, nekvepuo- 
ti ir klausytis, kaip rėkauja ten 
už sienos vaikai, tai galima pa
matyti, kad lauke szildo saulu
te, ant kelio sziltos dulkes, ku
riose gerai hutu pasivoliojus, 
szali grinezios auga dilges, o J 
darže galima pasiskinti svogu-P 
nu laiszku ir prisidirbti sau 
birbiniu. Galima 'butu nubėgti 
ir prie anos puszies už klojimo, ik

Petrukas Užsilipdavo ant 
suolo ir žiurėjo pro langeli, bet! 
nieko nesimato: stiklai apaugę 
mėlynais lapuotais kvietkais. 
Juos galima pirsztu prakrapsz- 
tyti, pro juos nieko neinžiuresi 
net ir. prieszais riogsanezios 
grinezios. Ant gonkeliu anos 
grinezios, sulinkęs, geltona

visa draug ir galva; verksmas 
tuoj ima mažėti ir Petrukas li
pa ant krosnies pasiszildyti.

—BUS DAUGIAU— .

visuomet snausdavo senelis' Neužmirszkit atnau-
Kornelijus. ! jinti savo prenumerata užlaik-

Taiip sėdi Petrukas prie lan-'raszti “Šaule.” Del daugelis 
gelio ir svajoja apie visokius laikas jau pasibaigė ir apimtai 
dalykus. Onyke lopszyje pra-Į praneszeme! Bizni be pinigu 
deda kleksėti ir užveda plonu sunku varyti, ypatingai laik 
balseliu verksmą. Toji Onyke,1 raszczio, b ’ ” ’ ‘
jau tokia nenuorama, ir nie- į kožna doleri, 
kuomet ji nepasako apie ka 
verkia.

kuris sureikalauja 
-. ACZIU!

| Skaitykite “Saule”




