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Anglu - Francuzu Sutartis
Isz Amerikos
Vaiku Mirties

I

Bausme
YOUNGSTOWN, OHIO. — 

Donald Frohner su savo drau
gu Arthur Chapman prisipaži
no kad jiedu nužudė William 
Spieth, 52 metu amžiaus žmo
gų, kuris jiemdviem raida davė 
Sausio (Jan.) 13 diena. Jiedu 
taipgi prisipažino, kad jie keti
no ta pasivogta automobiliu 
pavartoti del vaikvagystes. Jie 
ketino viena vaika isz mokyk
los pasivogti ir paskui isz jo tė
vu pareikalauti penkių tuks- 
tancziu doleriu.

Arthur Chapman, kurio mo
tina teisme vieszai prisipažino 
kad ji neverta vadinti motina, 
nes ji per savo gėrimą ir balia- 
vojima neturėjo laiko savo vai
ka auginti ar prižiūrėti, yra tik 
penkiolikos metu, ir dabar ap- 
sudintas in kalėjimą iki gyvos 
galvos.

Donald Frohner, 16 m,etu 
amžiaus vaikinas buvo apsu- 
dintas mirties bausme. Kai jo 
motina ta mirties isztarme isz- 
girdo ji apalpo.

ATSAKYMAS
DIDŽIAI GERB. “SAULES” 

SKAITYTOJUI ISZ 
WASHINGTONO

Isz visos szirdies dėkojame 
Tamstai už Jusu toki malonu ir 
žingeidu laiszkeli ‘ ‘ Saules ’ ’, 
redakcijai. Be galo malonu isz-Į 
girsti isz skaitytoju. Nes tik 
taip galima sužinoti kaip musu 
skaitytojai jaucziasi ir kaip ir 
kiek žmonių “Saule” pasiekia.

Jusu priekaisztas kad “Sau
le” per daug raszo apie arba,' 
teisingiau sakant, priesz dar-, 
bininku unijas, ir ypatingai: 
priesz ta uniju nusistatymą del! 
“Portal to Portal Pay,” arba, 
kaip Lietuviai pasakytu, “Nuo 
namu vartų ligi darbo vartų al
ga,” yra teisingas ir geras. Bet 
mums labai gaila, kad Tamsta 
mus kaltinate už tai. Nei “Sau
les” redakcija, nei jokia kita 
redakcija už tai nekalta! Laik- 
rasztis nesudaro, bet tik skel
bia žinias.

Jeigu žmogus žmogų nužu
dė, tai “Saules” redakcija sa
vo skaitytojams paraszys ir 
paskelbs, bet tai nereiszkia, 
kad “Saules” redakcija užta
ria ar pritaria žmogžudyste. 
Visai ne! “Saule” tik pranesza 
kas atsitiko, o ne ka “Saule” 
pati padare.

Jeigu Tamsta tik pasiskai-

(Tasa Ant 2 puslapio)

Moteriszke
Nuteista

DES MOINES, IOWA. — 
Pone Opal Dixon, 35 metu am
žiaus moteriszke buvo apsu-! 
dinta in kalėjimą iki gyvos gal-'

Vaikas Szove 
In Mokytoja

NEWARK, N. J. — Penkio
likos metu, Bill McHenry atėjo 
in mokykla ir savo draugams 
piktai pasakė asz ta musu pra-

visus in vaiska, nes armija turi 
būti palaikyta.

Prezidentas Trumanas szi- 50 Metu
taip nutarė ir pareiszke, už tai, 
kad jis gerai žinojo kad Kon
gresas taip pat rengėsi pada
ryti, ir jis norėjo Kongresui už 
akiu užbėgti ir parodyti žmo
nėms kad ne Republikonai, bet 
Demokratai viską gerai daro 
žmonėms. Ir ežia matyti kaip

keikta toki ir toki mokytoja Demokratai su Republikonais 
nuszausiu. Bet niekas jo nepai
sė, niekas jam netikėjo.

Kaip tik po pietų, kai visi 
i sugryžo in mokykla szitas Bill
i McHenry iszsitrauke revolveri 
1 ir paleido tris sziuvius staeziai

Sutartis Sulaikyti
Vokietija

ves, už tai kad ji norėjo apvog
ti banka. Teisėjas Russell Jor
dan iszskaite teismo isztarme 
ir nesutiko duoti jai proga pra- 
szytis kito teismo. Pone Opai 
Dixon yra motina dvieju visai! 
jaunu mergaieziu kurios abi' J 1 ir paleido tris sziuvius stacziai
yra jau ženotos.

Jos penktas vyras, Jess Dix-1 trunk, 49 metu amžiaus žmoguj 
ori inejo in teismo vieta kai tik kuris gyvena ant 155 Elm uly-Į 
po iszskaitymo to pasmerkimo, ežios, Kearny, N. J. Visi kiti 
Pone Opal Dixon piktai suriko, studentai tik iszsigande ant 
“Ko tu ežia nori, eik sau isz vietos stovėjo. Laime kad tie
ežia ir daugiau man nesiro
dyk.”

Ji sako kad jos tas penktas 
vyras privedė ja prie vagystes, 
nes gyvenimas su juo buvo tik
ras pragaras. Ji taipgi «ako 
kad ji apvogė Des Moines 
Bank & Trust Kompanija už 
tai, kad jai pinigu reikėjo. O 
jos vyras jai nieko nedave, bet 
vis jai patarė gryžti ir paleistu
vavimo darba. Nei ji nei jos dvi 
dukterys nei biski nenusiminė 
kai iszgirdo teismo isztarme, 
bet kelis sykius da nusijuokė.

Jauniausias Didvyris

Studentai apspito aplink 
Jean Thomas, 16 metu am
žiaus Francuzuka, kuris Ka
ro Kryžiaus Garbes ženklu 
buvo apdovanotas už jo dar
bą, drąsą ir pasiszventima 
per kara. Jis darbavosi ir 
kariavo sykiu su visais ki
tais Prancūzais, kai Vokie- 
cziai užkariavo Francuzijos 
kraszta. 1943 metais, bū
damas tik trylika metu, pa
bėgo nuo Vokiecziu. Jis bu
vo Vokiecziu baisiai kanki
namas, nes Vokiecziai norė
jo kad jis kitus savo draugus 
iszduotu.

SKAITYKIT 
r“SAULE”^sgj 
PLATINKIT!

jau rengiasi in ateinanezius 
Prezidento rinkimus. Dabar vi
si politikieriai gerinasi ir nega
li gana patarnauti žmonėms.

in savo mokytoja, John Huls- STALINAS

ant
Ne-
sar-

szuviai nepataike in mokytoja 
kuris greitai pasitraukė.

Bill McHenry gyvena 
185 Ridgewood ulyezios, 
wark mieste, jo tėvas yra
gas del Jeiaey City fabriką.

Policija sako, kad jaunas 
Bill McHenry jau ilga laika 
pyko ant savo mokytojo ir vis 
sake kad jis jam atkerszins, 
nes mokytojas vis ji bardavo.

Ana diena mokytojas Huls- 
trunk apkaltino ji už vagineji- 
ma kitu studentu daigtu isz 
mokyklos. Bill McHenry taip 
inpyko, kad jis parėjo namo,’ 
pasiėmė savo tėvo revolveri ir 
deszimts kulku ir ant rytojaus 
atėjo in mokykla. Visi studen
tai apie tai žinojo, bet nei vie
nas neperspejo mokytojo, nesi 
visi manste kad Bill McHenry:

Sekr. Marskalias Atvyko In 
Moskva; Amerika Neims Vy
rukus In Vaiska; Stalinas Pa-

pasitraukia sitraukia Isz Vaisko Ministeri
ISZ ARMIJOS

MOSKVA, RUSIJOS.—
Per kelias dieoas Amerikos 
laikraszcziai dau 
Stalino pasitrauki 
ko Ministerijos, 
užleido Generol

Stalieas-
jis taip padarė 
ne kokia, ir jam j 
per daug darbo.

rasze apie 
11 isz Vais
ina vieta jis 

ganiu. jiems neintiki ir jie negali nei 
^savaisiais pasitikėti!

Kol Stalinas buvo armijos

jos, Jo Vieta Užima 
Generolas Bulganin

sveikata
ir taip yra' vadas, tol nebuvo galima per 

is taipgi sa- daug augsztus karininkus ir 
ko, kad jis Karo! Ministerijos’generolus stumdyti ar prasza- 
vieta užėmė tik per kara, tai linti, bet dabar kai Stalinas pa- 
dabar jis pasitraukia. Jis ir sitrauke, tai jis davė visiems 
Premiero vieta užėmė tik per kitiems generolams ženklą kad 
kara, tai dabar kiti klausia ka ju darbas baigtas.
jis darys apie tai: Ar jis ir isz 
Premieriaus vietos pasi
trauks?

Bet czia visai mažos ir nie
kam nevertos naujienos, nes 
Stalino pasitraukimas isz tos 
kafiszkos vietos visai nieko ne- 

Į reiszkia užsienio politikai ir 
tik dUSuojasi,” Uk didingai ""^Wmui. 

________________-j__ dabar pasitra'szneka, bet nieko neiszdrys da
ryti.

Kai mokytojas pabėgo, stu
dentas Bill McHenry pats isz- 
sigando ir iszdume isz mokyk-' 
los. Policijantai jo lauke prie 
duriu kai jis vėlai parėjo namo. 
Jis policijantams parode kur, 
jis buvo pakavo j es revolveri, 
ir dabar aiszkinasi kad jis ne
ketino mokytojo Hulstrunk nu
žudyti, bet tik gerai iszgazdin- 
ti.

GELEŽINKELIAI 
NORI PABRANGINTI 

KAINAS

PARYŽIUS. — Jau viskas surengta ir su-
■ ' ''

ruoszta ir dabar tik, laukiamą pasiraszymo ant 
sutarties tarp Anglijos ir Francuzijos. Kai 
mes szita raszome, tai jau Francuzijos Užsienio 
Ministeris Georges Bidault, sykiu su Anglijos 
Užsienio Ministeriu Bevin važiuoja in Dun
kerque pasiraszyti ant tos sutarties.

WASHINGTON, D. C. — 
_T „. .. 1 Geležinkeliu kompanijos krei-_____Nors Stalinas v. .

dabar pasitraukė isz tos vietos, P^as^ valdžia ir praszo kad 
bet jis su Politburu vis viską j°ms butu pavėlinta pabran- 
valdo ir tvarko. j ginti kainas apie dvideszimta

nuoszimti. Kompanijos sako 
kad ir joms viskas pabrango ir 
darbininkai reikalauja ir gau
na daugiau mokėti. Rytines 
Amerikos puses geležinkeliu 
kompanijos aiszkinasi kad per
nai joms 468,000,000 doleriu!

I daugiau kasztavo negu 1945 
tas, kad jie negalėtu ant žmo-'riieiais. Apart to, dabar geležis 
niu paveikti.

Komunistu Partija palaiko kas2tu°ja.

valdo ir tvarko.

Tie kurie yra susipažinę su 
Sovietu politika jau seniai ži-j 
no j o ir sake kad taip ir bus, 
kad Stalinas pasitrauks, nes 
kaip itk karas pasibaigė So vie-1 
tu Politburas tuojaus pradėjo 

’iaugsztus generolus paszalinti' 
1 ir kitus pasigarsejusius kari
ninkus paskirti in tolimas vie-

ir plienas ir anglys daugiau

NEIMS VYRUKUS IN ' galinga Raudona Armija, bet Ir matyti kad nebus jokio

VAISKA Komunistai nenori kad armija czįa klausimo; visos kompani- 
vestu politika ar kad , armijos jos pakels kainas ir dabar bug 
karininkai taptų galingi ir in-L . . . . . -*•, . . „ , , 1 brangiau traukiniu važiuoti,taking!. Per kara Raudonas
» • ■ , . , , . i Tas pats bus ir su autobusais: Armijos generolai labai augsz- F

WASHINGTON, D. C. —
Prezidentas Trumanas, pirm
negu iszvažiavo in Meksika pa- < ne už ilg0 0 eroplanu kompa-
sake kad jis pataria Kongresui! ... . .i_..___ ______ ,_____
panaikinti instatyma kuris rei-i 
kalavo iki dabar kad visi jauni 
vyrukai užsiregistruotu ir sto
tu in vaiska. Prezidentas sako 
kad gana savanoriu dabar sto-

užsibaigė, Komunistai greitai nijes milijonus doleriu kas me- kiausįmu abudu 
pradėjo tuos savo generolus tai prakisza, patrotina, nes jau sutiko.

1 iszskirstyti. Kitus jie taip su- joms visai neužsimoka dabar!
I vedžiojo ir intare kad jie buvo taip pigiai vežti žmoneS) beJ
visiszkai pasząlinti.

ja in vaiska ir už tai nėra reika
lo panevalia vyrukus imti. Bet 
jis pridėjo ir perspėjo kad jei-! 
gu neatsiras gana savanoriu, 
tai tada valdžia vėl turės imti1

i

Tokia Komunistu politika, 
toks Sovietu darbas, tokia ir 
rūpestis: jie smurtu valdo ir. 
smurto bijosi; jie kardu visus 
slegia ir kardo bijosi; nieks

kad Sovietu valdžia viską apie 
tai žinotu ir ant visko sutiktu.

Net ir Komunistai Francuzi- 
joje sutiko, nes dabar susidarė 
lygsvara. 1944 metais Francu
zija sudarė beveik tokia paezia 
sutarti su Rusija.

Anglijos-Ffancuzijos sutar
tis da vieszai nepaskelbta, bet 
kiek galima dabar sužinoti, tai 
szitie keturi punktai sudaro 
vyraujanezia tos sutarties dva
sia:

1— Abudu krasztai sutinka 
iszvien stoti ir dirbti ar kovoti 
jeigu Vokietija kada nors vėl 
grasintu viena ar kita kraszta.

2— Jeigu kada nors Anglija

Anglijos Užsienio Ministeris 
Bevin pranesze savo kraszto 
Tarybai, kad pasitarimai ir pa- 
sisznekejimai del szitos sutar
ties jau buvo pradėti Sausio, 
(Jan.) menesi, kai Francuzijos 
Premieras Leon Blum atvažia
vo in Londoną kaip tik su szitu 
reikalu.

Abieju krasztu Užsienio Mi
nisterial pasiraszys ant szitos 
sutarties Dunkerque miestely
je, kur Anglijos ir Francuzijos 
kareiviai, prie pat mariu pri
varyti, drąsiai kariavo nelai
minga ir nepasekminga kara 
priesz Vokieczius,

I (May) menesi, 1940 metuose.
Czia abieju krasztu armijos ar Francuzija paskelbtu kara 

I paskutinaji syki sykiu kariavo 
i priesz bendra priesza, nes kaip
tik po tam, Francuzijos valdžia 
su Petain vadovystėje pasi
traukė ir visas Francuzijos 
krasztas pasidavė Vokie- 
cziams.

Szita sutartis sudaryta ir 
ant jos pasiraszyti tik diena 
priesz tai kada visi jau iszva
žiuos in Moskva del tos konfe
rencijos. Sutartis nepaskelbta, 
bet ant svarbiausiu

Gegužio

reikalu ir 
Ministerial

jos taip daro kad pritraukus
daugiau žmonių. Paskui ir jos 
pakels savo kainas.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Kai Francuzijos
Georges Bidault paskelbė savo
Tarybai apie szita sutarti, visi

Ministeris

vienbalsiai priėmė ir ant visko 
sutiko.

Nors viskas czia buvo grei
tomis daroma, bet abieju 
krasztu ministerial pasirūpino

priesz Vo- 
jai pritars

Francuzija 
nusistatymo

priesz Vokietija, tai viena ar 
kita tuo paežiu sykiu taip pat 
toki kara paskelbia. Jeigu vie
na tauta kreipsis prie Suvieny
tu Tautu Tarybos 
kieczius, tai antra 
ir ja užstos.

3— Anglija su 
laikysis vieno
kaslink pareikalavimo isz Vo
kietijos kad Vokiecziai savo 
pareigas atliktu ir pilnai su 
abejais krasztais' atsilygintu.

4— Abudu krasztai visados 
pasitars ir vienybe palaikys 
ant visu prekybos ir pramones 
klausimu.

Bet nežiūrint visu szitu gra-
žiu sutarties žodžiu, Francuzi
ja neesutinka su Anglija kas
link Vokietijos ir intarineja 
Anglus, kad buk Anglija dabar

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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yra tokie mokyti, kytri, gudrus 
ir geri biznieriai. O tas Žydelis 
riusiszlost.es savo barzdele szi- 
taip pasiaiszkino: “Nu, matai 
mes Žydai valgome tokios la
bai geros žuvęs, kuri mums 
duoda daug smegenų ir pro
to.”

“Ar tai taip?” Jszsiziojes 
Dzūkelis paklausė, “O kiek ta 
žuvis kasztuoja?”

“Nu, penki doleriai už visai 
maža žuvyte,” atsake Žydelis, 
rankas jau bizniszkai trinda
mas.

“Tai parduok man viena,” 
paprasze tas Dzūkelis.

Dzūkelis nusipirkęs ta sma- 
genims ir protui žuvyte, nelau
kė nei iki pareitu namu, ‘bet 
tuojaus iszsivyniojo isz popie- 
ros ir nusikando paragauti.

“Ptfu, tu jicliau! Tu suk- 
cziau! Tu bjiaurybe! Tu velnio 
iszpera, kad tave raganos pa
pjautu! Czia visai paprasta, 
prasmirdusi silke!” suriko 
Dzūkelis.

“Matai, ar asz tau nesakiau, 
kad ji duoda smegenų ir proto. 
Jau dabar tik paragavai ir jau 
kytresnis ir mokytesnis; iatsi- 
kandai ir pasimokinai!”

Mes ta pati galėtume ir Sek
retoriui Marshall pasakyti. Jis 
tik syki gavo paragauti tu Ru- 
siszko pyrago ir jau in protą 
atėjo, gavo Szventa Dvasia. 
Paprastas, kad ir visai nemo
kinti. Bet gaila kad mokslas re
tai kada duoda proto.

Dabar, kai karas užsibaigė 
kai Rooseveltas pasimirė, kai 
Republikonai valdžios vadeles 
pasiėmė in savo rankas, butu 
buvus labai gera proga isztir- 
ti ir vieszai paskelbti visas tas 
žinias apie Demokratus, apie 
ju partija ir apie Roosevelto 
darbus, kurie buvo taip Repub
likonu intarti. Bet, vėl viskas 
kojomis augsztyn apvirto. Ge
nerolas Marshallas buvo pa
skirtas Amerikos Sekretoriu
mi. Dabar, jeigu kas Rposevel- 
ta ar Demokratus intars, tai 
tuo paežiu sykiu turi in Ame
rikos Sekretorių intarti, nes 
buvęs Generolas dabar Sekre
torius Marshallas viena ranka 
laike su visa ta politika.

Dabar jau matyti, kad mes 
niekados nematysime, nieka
dos nesužinosime ka musu val
džia dare, ka rėnge, kur sukly
do, kur ir kas prasikalto priesz 
Japonu užpuolimą ant musu, ir 
kodėl musu augszti valdinin
kai to užpuolimo nepramate, 
ar kodėl, matydami ir žinoda
mi, jie nieko nedarei

Neseniai buvo iszleista kny
ga, “Pearl Harbor—The Story 
of the. Secret War,” kurioje 
marinąs Kapitonas George 
Morgenstern iszjcelia szitokius 
klausimus

Amerikos Sekretorius Mar
shall nėra jau toks svetimas 
žmogus politikoje. Musu skai
tytojai gal atsimena kai, per 
kara, Rooseveltas stojo ketvir
ta kartą in Prezidentystes rin
kimus. Republikonu kandida
tas žinojo tokiu dalyku apie 
Demokratus ir apie Roosevelto 
susitarimus, kad, jeigu jis butu 
tada.pąkselbes, visi mes būtu
me pasipiktinę. Ar bent taip 
Demokratus gazdino ir mums 
aiszkino, Generolas Marshall 
pats atvažiavo pas Republiko- 
ną Dewey ir jo gražumu pra- 
szę, del viso kraszto geroves, 
del Dievo meiles nieko nesaky
ti. Dewey jo paklausė ir nieko 
nesake.

Kas Girdėt
Kai buvo Lenkijos Ministe- 

ri,s Generolas Wiadyslaw Si
korski kreipėsi in Stalina ir 
nusiskundė kad Sovietai visus 
Lenkus veža in Si'berija, Stali
nas piktai jam atkirto: “Kam 
tu man prikaiszioji kad asz in 
Siberija iszvežiau pusantro mi
lijono Lenku, kai tenai Sibe- 
ryje yra dvylika milijonu Kuš
kiu!” Žmogaus gyvenimas ir 
gyvastis nieko nereiszkia te
kiams žulikams ir tarptauti-į 
niams ražbaininkams, kurie tik, 
vienaip moka valdyti, per 
smurtą, baime, botaga ir prie- 
szu isznaikinima. Kaip gali 
svetimtautis, kuris yra laiko
mas kaipo prieszas, tikėtis lais
ves ar nors žmoniszko susimy- 
liejimo, kai patys Kuškiai yra 
taip pat kankinami ir žudomi?

j, ? -i « ! —

Leonas Tolstojus, Rusijos 
garsiausias raszytojas parasze 
ma^a. ir trumpa apysakaite, 
kurią jis užvardino , “Za 
Chto?” “Del KA?” Szitoje 
apysakaitėje Tolstojus atpasa
kojo Lietuviu tremtiniu var
gus 1831-1863 metais. Jis toje 
grasioje apysakaitėje klausia 
ka szitie nekalti Lietuviai pa
dare, kam jie taip prasikalto 
kad jie yra taip kankinami, ka 
Rusija tikisi gauti ar nuveikti 
tokiu žvieriszku! pasielgimu?

Jeigu Tolstojus sziandien 
gyventu jis ta pati klausima 
savo 'žmonėms statytu: Ka Lie
tuviai padare Rusijai? Kuomi 
Lietuva taip prasikalto priesz 
Rusija, kad dabar, kaip ir bau- 
(įžiąyo^ laikais su Lietuviais 
žemę aria?

Zamastynoz ir Brigishki la
geriuose, kalėjimuose yra lai
komos moterys ir jaunos mer
ginos. Sovietai sargai ir žanda
rai ežia labai gerai pasilinks
mina su belaisvėmis moterimis. 
Yra prirengta tam tikra vieta 
kur. visi kareiviai Užeina ir pa- 
sįrenkią sau sugulove isz tu ne- 
laįsyiu moterų ir merginu.

Rusija sziandien, kaip koks 
jautis bliauna kad reikia prisi
laikyti prie sudarytu sutareziu 
kaži sutartis tarp tautu yra 
szventas garbes 'žodis. Kur Ru- 

. sijos sutartys su kitais krasz- 
ta'is, kur Stalino garbes žodis ? 

.Sovietai tik viena sutarti isz- 
laike tik syki salvo žodi iszpil- 
de; tai buvo ta RiRbentropo- 
Molotovo sutartis 1939 metuo
se, kuri pavede visa vakaru da
li Vokiecziams ir paskandino 
vj.sa svietą kraujuose.

Tos keturios laisves apie ku
lias mes tiek daug girdėjome, 
del:kuriu Amerika in kara sto
jo, ir del kurią, mažesniu tautu 
žmones galvas guldė, sziandien 
pąyirto in keturis žvieris: Ma
ląs, Badas, Kuras ir Mirtis.

Naujas Amerikos Sekreto
rius Geo. Marshall daug ko pa
simokino, kai jis buvo pasiuns- 
tas. in Kinija kaipo Ambasado
rius. Jis nenorėjo klausyti tu 
žmonių, . kurie jam sake, kad 
Ęiiiounistai ir. Rusi jos valdžia, 
tai tas pats velnias. Jis dabar 
pąsimokino, kad negalima su 
Komunistais nieko bendra tu
rėti, jeigu tuo paežiu sykiu ne- 
nusileidi, nenusilenki Rusijai.

S^itoks musu Sekretoriaus 
mokslas prisimena mums ta 
pasakėlė apie Dzūkeli,ir Žyde
li: Dzūkelis syki paklausė, 
kaip, tai yra, kad visi Žydai SKAITYKITE “SAULE” |

ATSAKYMAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tysi kitus, ypacz Anglu kalbos 
laikraszczius, pamatysite kad 
jie szimta sykiu daugiau raszo 
apie tuos paežius dalykus.

“Saule” niekados darbinin
ku neskriaudė ir neskriaus. 
Kc ip ji galėtu taip daryti, kai 
ji kaip tik isz darbo žmonių 
pragyvena!

“Saule” pranaszavo kad 
Republikonu valdžia daug vi
sokiu instatymu stengsis inves- 
ti priesz darbininku unijas ir 
uniju bosus. Ar tai “Saule” 
kalta kad ta jos pranaszyste 
dabar jau pildosi? “Saule” sa
ke kad Kongresas pasmerks.ta 
“Portal to Portal Pay” reika- 
lavima. Ar “Saule” kilta kad 
Kongresas kaip tik taip ir pa
dare? Praszeme Tamstos tik 
pažiūrėti in anos sanvaites 
anglu kalbos laikraszczius.

Tas pats ir su tais kurie taip 
piktinasi ir ant “Saules” rū
go j a kad “Saule” tiek daug 
raszo apie Komunistus. “Sau
le” Komunistams nepasako ka 
daryti, bet tik praanesza ka 
Komunistai daro. Ar dabar no
rite “Saule” kaltinti už tai, 
kad Komunistai Lietuva už
ėmė? “Saule” ir tas žinias su 
nubudimu pranesza,. bet, toli 
gražu, toms žinioms, nepritare 
ir nepritaria.

“Saule,” kaip ir visi kiti 
laikraszcziai gauna savo žinias

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. Mahanos City, Pa

SKAITYKIT
B^=“SAULE”=^S 

PI.ATINKIT!

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Sveikatos Sanvaite

Valdžia paskyrė sanvai
te, nuo pirmos iki devintos 
szio menesio (Kovo-Mar.) 
dienos kaipo sanvaite del 
sveikatos, kada nori visiems 
priminti kad sveikata tai ge
riausias ir brangiausias 
žmogaus turtas. Daug musu 
jaunimo priguli prie tokiu 
taip vadinamu sveikatos

isz laikrasztininku ir kores
pondentu kurie yra tose vieto
se, isz kur tos žinios pareina. 
Ka geriausi ir didžiausi laik- 
raszrziai rytoj ar poryt riszys 
“Saule” savo skaitytojams 
sziandien pasakys. Ir už tai 
“Saule” yra kaltinama.

Žinoma, pasitaiko, kad ir re
tai, kad ir “Saules” redakcija 
ncinspeja, nepramato ir gal 
prasiszoksta, bet jeigu taip at
sitinka, “Saules” redakcija 
greitai atsipnaszo ir pasiaisz- 
kina ir prisipažinsta kad, kaip 
žmogus, taip ir žmogaus veda
mas laikrasztis gali suklysti.

Bet, gryždami prie uniju ir 
darbininku, o ypatingai prie 
mainieriu; mes norime tams
toms ir visiems savo skaityto-
jams atvirai pasakyti ir pri
minti, kad “Saule” visados 
stoja už darbininkus, o ypatin
gai už mainierius. Kitaip 
“Saule” ir negalėtu daryti. 
Juk “Saules” visa redakcija 
randasi mainieriu kolonijoje. 
“Saules” visi laikrasztininkai 
ir korespondentai yra mainie- 
riai ar mainieriu vaikai. “Sau 
le” visados stojo ir stoja už 
darbininkus, už darbo žmones, 
o ypatingai už mainierius. Bet 
“Sauls” kaip ir visi kiti laik
raszcziai pamate kad tos pas
kutines straikos daug daugiau 
iszkados negu gero padarys 
mainieriams, kad John Lewi- 
sas ne tiek rūpinasi mainie- 
riais, kaip savo iszsiaugsztini- 
mu. Ir už tai “Saule” sykiu su 
visais kitais Amerikos laik- 
raszcziais taip rasze ir taip ra
szo apie ta jihn Lewisa.

Į
“Saule” i^sze kad Lewisas 

gaus per kad visi mai-
n i t r ž Lewiso
prasiszc^^M^r tai galima 
“Saule” kawnti ar jos raszy- 
tojams prikabszioti kad taip ir 
atsitiko?

Da karta tariame savo skai
tytojui isz Washington© nuo- 
szirdu aeziu, kad jis mums pa
rasze, ir da karta pasiaiszkina- 
me kad “Saule” nesudaro ži
nių, bet tik skelbia kas atsitin
ka ir stengiasi inspeti kas atsi
tiks. Savo Skaitytojui isz 
Washington© ir visiems savo 
skaitytojams vėliname viso ge
ro ir prižademe ir ateityje be 
jokios baimes skelbti visas ži
nias ne kaip jos mums patinka, 
bet kaip jos atsitinka.

kliubu. Czia Mary Lou Ja
cobs, isz Zachary, La., ir 
Gordon Thompson isz Den
ham Springs, La., linksmai 
ir triukszmingai apvaiksz- 
cziojo szios sveikatos san
vaites paminejima. Daugiau 
negu 1,700,000 jaunimo ap- 
vaikszczioja szita pamineji
ma.

Telefono Iszradejas

Alexander Graham Bell 
iszrado telefoną septynios 
deszimtys vienas metas at
gal Bostone. Czia nupieszta 
to iszradejo darbo kambaris, 
kuriame jis ilgas valandas 
dirbo ir daug prakaito isz- 
iiejo pakol iszrado telefoną. 
Sziais metais sueina lygiai 
szimtas metu nuo to iszrade
jo, Alexander Graham Bell

Mergaites Skautes

Joan Linee, trylikos metu 
mergaite, czia parodo pagar
sinimą del Mergaicziu Skau- 
cziu, kurios sziais metais ap ■ 
vaikszczioja savo trisde- 
szimts penkių metu sukakti, 
Kovo (Mar.) 12. Amerikoje

-:- -:- JUOKAI -:-

Supranta

Vaikas — Tete kodėl tu 
plikas?

Tete— Matai, sūneli, asz 
daug dirbu galva, todėl ir 
nuplikau!

Vaikas — A, dabar asz su
prantu, kodėl mama neturi 
usu, nes ji dirba lupomis!

Iszgelbejo Jam
Gyvasti

Mikas — Per daug Juozai 
geri!
, Juozas — O bet man ariel
ka iszgelbejo gyvasti!

Mikas — U-gi kokiu bu- 
du?

Juozas — Va szitaip: Dir
bau kasyklose, ir iszejau ant 
valandėlės iszsigerti gurksz- 
ni arielkos, kuria su savim 
atsineszau in darba. Tame 

gimimo dienos. Jis gimė tre- 
czia diena, Kovo (Mar.) me
nesio. Sziandien telefonas 
mums visai paprastas daly
kas, bet buvo tokie laikai, 
kada žmones isz tokio suma
nymo siunsti baisa per dra- 
tus, juokėsi ir szidino, pas
kui sake kad tai velnio isz- 
radimas.

randasi daugiau negu visas 
milijonas mergaicziu kurios 
priguli prie szitos draugys
tes. Szitu mergaicziu skan
ėsiu obalsis yra: “Geresni 
pilie ežiai sudaro geresni 
kraszta.

kylo baisi ekspliozija giazo 
kuri užmusze du mano drau
gus, o asz iszsigelbejau per 
arielka!

Iszsidave

Ponia — Tokis puikus va
karas buvo ir menulis taip 
szviete, kada m. no vyras pa- 
bueziavo mane pirma karta!

Tarnaite — Mano miela 
misiuke, panaszus vakaras 
buvo, kaip jisai ir mane pa- 
bueziavo!

Tarnaite likos praszalinta 
ta pati vakara.

Ne Visi Toki

Pirma Motere — Tik da
bar dasįpratau, kad visi vy
rai yra kvailais!

Antra Motere — Gana, jau 
gana, melo j i mano miela, — 
juk nevisi paežiu© j esi!

SSr” Neužmivszkit atnau
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
praneszeme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri. ACZ i U i
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Susimildami, jeigu iszkeliau- 
nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot’ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
iaikraszezio 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 laiszlku 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. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greieziau galėsi
me permainyt ir greieziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog Iaikraszezio ne- 
a olai kotą 1 ‘ Saules ’ ’ Redyste

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

, Atidarytas: Seredoj, Ketverge ir 
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 ill 
namus. Telefonas 273.

Pirkie U. S. Bonus

How many of your New Year’s 
resolutions are unbroken? Some 
you made in jest. Others represent 
a serious effort, such as a thrift| 
plan. You may have resolved tol 
step up your savings bonds allot-| 
ment through the Payroll Savings; 
Plan, or you may have resolved to 
ask your bank to buy a savings! 
bond for you every month out of 
your deposited funds. You can’t af-J 
ford not to keep this resolution fot| 
your own good. Even an $18.75 in-! 
vestment once a month in a $25 sav
ings bond will provide you with a 
$2,500 nestegg in ten years’.

U. S. Treasury Department!

Firkie U. S. Bonus Sziandien^

riusiszlost.es
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Žinios Vietines

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Tomaus Akv.

L— Amerikos Raudonasis 
Kryžius sziomis dienomis pra
dėjo savo auku vaju visoje sza- 
lyje. Todėl nepamirszkite savo 
lauka.

- Lehigh Navigation Kom
panijos streikas pasibaigė, ir 
'6,000 angliakasiai sugryžo prie 
darbo. »

— Ponia Urzula Aberins- 
kiene isz N. Abington, Mass., 
dalyvavo savo tėvelio laidotu
vėse a. a. Jono Žėlionio, kuris 
pasimirė pereita Petnyczia Ir 
palaidotas Uitarninke.

— Juozapas Drobnis nuo 
510 W. South ulyczios, ana die
na apvaiksztinejo savo gimimo 
diena.

—■ Subatoj Szv. Jono nuo 
Dievo.

— Nolda Aleksyniene isz 
Gilbertono, gavo ‘ ‘ Divorsa ’ ’ 
nuo savo vyro Juozapo Aleksy
no isz Mahanojaus.

—• Kita sanvaite: Nedelioj 
3-czia Gavėnios Nedelia, taipgi 
Szv. Pranciszkaus R., Panede- 
lyje Szv. 40 Kankiniu; iUtar- 
uinke Szv. Eulogiuo; Serddoj 
Szv. Grigalio Did., taipgi Pas
ninkas; Ketverge Szv. Eufrazi- 
jos; Petnyczioj Szv. Matildos ir 
Pasninkas; Subatoj Szv. Lon
gino.

apie vargonus, ir už tai parapi-1 
jos vargonai buvo gerai ir tin
kintai pataisyti ir atnaujinti.

Vargonininkas J. Cižauskas 
pribuvo in sveczius.

5 DIENU SANVAITE
RANKOMS

MOLOTOVUI
NEPATINKA

Saint Clair, Pa. — Pargny
busiu Kataliku Kareiviu Drau
gyste iszki'lmingai ir vieszai 
dalyvavo Szventose Miszios 
Nedelioj, Szv. Kazimiero para
pijoje mieste. Kunigas Petras 
Laumakis atlaike Szventas Mi- 
szias, kurios buvo per vietini 
radijo leidžiamos ant oro. Mi- 
szios ir visos apeigos buvo tik
rai iszkilmingos ir jaudinan- 
czios. Klebonas Kunigas Pe
tras Laumakis yra iszrinktas 
pargryžusiu Kataliku kareiviu 
kapelionu St. Clairo miesteyje. 
Panedelio vakare in Szv. Ka
zimiero bažnyczia daug žmo
nių suėjo ant pamaldų savo pa
rapijos Patrono szvente iszva- 
karese. Kunigu atvažiavo isz 
arti ir toli. Szv. Kazimiero 
szvente yra kas metai labai gra
žiai apvaikszcziojama czionais 
miestelyje.

Sako Po-Sekretorius
Acheson Szmeižia

Sovietus
LONDON, ANGLIJA.

NEW YORK, N. Y., —
Federal Reserve Bankos New 
York mieste ir Buffalo paskel 
be kad, pradedant Balandžio 
(April) 5 diena, visos bankos 
bus uždarytos visa diena Su-Į
batoj. Prezidentas Allan Sovietu Užsienio Ministeris, 
Sproul sako, kad visi darbiniu-Į Molotovas pranesza Amerikos 
kai bankose dirbs tik penkias* Sekretoriui, Marshall, kad Ru- 
dienas in sanvaite. “Saulėje” 
apie tai jau du menesiai atgal 
buvo raszyta. Neužilgo ir kitos 
bankos kituose miestuose pa- 
nasziai padarys.

Skaitykite ‘ Saule”

sija nepatenkinta jo pasiaisz-Į 
kinimu kad Po-Sekrteorius| 
Acheson turi laisve kalbėti 
kaip jam patinka apie Rusija.j 
Sovietai per radijo skelbia kad 
jie jaueziasi inžeisti ir reika
lauja kad Amerika atsipraszy- 
tn už Po-Sekretoriaus szmeiž-

tus. ,
Amerikos Sekretorius Mar

shall sako kad Sovietai nesu- 
parnta skirtumo tarp atvirumą 
ir szmeižtus. Kaslink szito an-1 
tro pareikalavimo isz Moloto-j 
vo, Sekretorius Marshall nieko 
nesako, nes tas laiszkas nebuvo 
oficialiai inteiktas jam ir už 
tai jis sako kad Amerikos val
džia nieko apie tai nežino.

Jau dabar matyti kas bus 
toje Moskvos konferencijoje, 

j Molotovas jau dabar priežas- 
Po-SekrteoriusĮ ežiu jieszko ir nori savo žmo- 

nems parodyti kad Amerika 
Rusijai visai neprietelinga. 
Komunistu valdžia jieszko vi
sokio priekabu ir priežaseziu 
kad jie galėtu Amerikai pasi- 
prieszinti, nes Komunistai nu-

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.

ANGLU -FRANCUZU
SUTARTIS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jauczia kad daug Rusijos žmo
nių myli Amerikieczius ir ger
bia musu valdžia. Už tai jie da
bar viską daro, ka tik iszmano 
mus inskusti savo žmonėms. 
Galime būti tikri kad Moloto
vas su Amerikos Sekretoriumi 
susikirs toje konferencijoje.

sykiu su Amerika stengiasi at
gaivinti, atstatydinti Vokietija

Prancūzai baisiai bijosi Vo
kietijos. Ir ta baime ne tusz- 
czia, nes tik vienoje kartoje, 
Prancūzai du sykiu pajuto Vo- 
kieczio galybe. Prancūzai ir 
Vokiecziai ir viens kito prie- 
szai jau nuo labai seniai. Už tai 
daug Francuzu dabar mansto 
ir vieszai sako, kad Prancūzi
jai butu visai neužsidėti nei su 
Amerika, Anglija, bet draugisz 
kus santykius palaikyti su Ru
sija, kuri taipgi nori palaikyti 
Vokieczius vergystėje.

Shenandoah, Pa. — Juozas 
Metkeviezius, isz miesto, turė
jo operacija Locust Mt. ligoil- 
bbte.

—• Antanas Staniszkis ir jo 
pati, pardavė narna del Edvar
do Katalinui mieste: Ona Lasz- 
kowsky pardavė narna Pran- 
ciszkui Kaszalonio GilbertonO.

• —■ Shenadorieežaai buvo su
rengė labai gražiais Prakalas 
Nedelioj del vajaus surinkti pi
nigu B. A. L. F’ui, ibet Mojas 
oras, sniegą ir szaltis pakenkė 
yisam surengimui. Nežiūrint 
to blogo oro, nemažai žmonių 
susirinko prakalbu pasiklausy
ti. Prakalbos buvo gražios ir 
žingeidžios; auku teipgi nema
žai surinkta šuszelpti . bena
mius Lietuvius Europoje. Szv- 
ento Jurgio parapijos moterys 
sttrenge kortu loszimo vakarėli 
kurio pelnas buvo paežiam tik
slui skiriamas. Po prakalbu 
buvo surengta mažas vakarėlis 
pagerbti ir pavaiszinti sveczius 
ir kalbėtojus.

Minersville, Pa.—-Szv. Pran- 
ciszkaus asižieczio bažnyczioje 
buvo padaryta kolekta del Lie
tuviu Benamiu Europoje. Ko- 
lekta Ibuvo graži, nes Miners- 
villiecziai atjauczia savo broliu 
ir teveliu liūdna likimą Euro
poje. Kiti pasižadėjo stambes
nes aukas paaukoti. Keturios 
Deszimts Valandų Atlaidai 
ežia prasideda Nedelioje. Vi
sus pamokslus pasakys Jezavi- 
tas Kunigas Kidykas, Lietuviu 
kalba. Po Keturdeszimtes At
laidų per visa sanvaite bus re
kolekcijos parapijos jaunimui 
Anglu kalba vedamos. Visi pa
mokslai bus apie Krikszczion- 
iszka Szeimynini Gyvenim.a

^Ss-s-'

MŽsSISI

Girardville, Pa.
Raczkauskas kuris įgyvena 624 
E. Mahanoy Avė., numirė Pa- 
hedelyje Locust Mt. ligonbųte, 
sirgdamas tik trumpa laika. 
(Velionis atvyko in Mahanoy 
.City isz Lietuvos 45 metai ad- 
gal, o 30 metu persikraustė in 
Girardville. Buvo angliakaisis. 
Dirbo prie Maple Hill kasyklo- 
se.'Prigulėjo prie Szv. Vincen
to para. Paliko savo paczia 
Beatricija. Laidotuves atsibu
vo Ketverge su Szv. Misziomis 
Szvento Vincento bažnyczioje 
9-ta Valanda ryte, ir palaidotas 
parapijos kapinėse Frackville-

■ Szvento Vincento Para
pijos žmones apvaikszcziojo 
kita svarbia ir gražia iszkilme: 
Savo bažnyczios vargonų padi
dinimą ir atnaujinima. Del 
szios iszkilmes buvo surengtas 
muzikos vakarėlis, kuriame 
dalyvavo daug parapi jieczui ir 
svecziu. Kunigas Klebonas M. 
Daumantas yra pats muzikan
tas ir nusivokia! apie muzika ir

Pranas

Cumbola, Pa. f Senas gyven
tojas Kazimieras Šmulkštys 
(Smullen) nuo Market JJly., 
pasimirė Seredos ryta 3:15 va
landa namie, sirgdamas trum
pa laika. Velionis atvyko isz 
Lietuvos in New Philadelphia 
52 metai adgal, o penki metai 
vėliaus persikėle in Cumbola:. 
Prigulėjo prie Saldž. Szirdies 
J. parapijos New Philadelfijoj. 
Paliko dideliame nuliudime sa
vo paczia Ona; du sunu: Vinca, 
Detroit, Mich., ir Antana, Kas- 
ka, Pa., dvi dukterys: Helena 
Tamosziuniene isz Cumbola ir 
Ona Zalmirene, Detroit, Mich., 
13 anukus ir anūkes, taipgi 
broli Antana, Tower City ir se
serį Betricija Alutine isz Ru- 
nertono. Laidotuves atsibus 
Subatoj, su Szv. Misziomis 
Saldž. Szirdies J., bažnyczioje, 
New Philadelphia, ir bus palai
dotas parapijos kapinėse. Ve
lionis Kazimieras buvo “Sau
les” skaitytojas, Amžina Atil
si! Graborius Jurgis Stabiugas 
laidos.

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^. Laisžikas 
arba muka musu Iszganytojaus 
Jezuso Kristuso 5^. Tretininku 
Seraphiszkas officium 10(f. 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.

There’s one mighty important thing 
Pennsylvania Power & Light Company folks 
don’t have to worry about when they’re hurt 
or taken ill .. . and that’s PAYDAY!

What a safe and secure feeling it is, 
when you’re flat on your back, to know your 
family is not suffering! That your job is 
being held open for you. And that your pay 
keeps coming right in!

PP&L folks have that safe, secure feel
ing under the company’s Sick Pay policy.

GENEVIEVE K. ADAM

Here’s what Genevieve K. Adam has 
to say about P P & L’s Sick Pay po
licy... “If sickness overtakes me I will 
not have added financial worry but will 
be adequately taken care of by the Penn
sylvania Power & Light Company’s gene
rous sick plan.” And Genevieve ought 
to know, for she's been with the Compa
ny for 15 years and has seen the plan in 
work.

Genevieve is District Chief Clerk 
here in Mahanoy City and lives at 94 S. 
Main Street. Many of you know her 
well, for she has been a life-long resident 
of Mahanoy City. She is 
“home-town folks” who live 
down the street, and around 
from you!

Lara up 

UT NOT WORRIED

Even further, goes this friendly PP&L 
idea! Your wife is suddenly taken ill... and 
there’s no help immediately available, but 
somebody must care for the youngsters. Or 
your child is seriously hurt in an accident! 
Or there is death in the immediate family. 
You can be there, where you’re needed! 
You get as much time off as the emergency 
justifies ... with pay!

And the PP&L policy goes way beyond 
being hurt only on the job. On the way to a 
movie, you’re struck by an automobile! In a 
tumble down the cellar stairs you sprain an 

I 

ankle. You’re laid up with a bad cold. You’re 
hospitalized with a serious illness. But pay 
continues, without interruption
very first day you’re injured or taken ill. 
Even long illnesses are treated liberally, 
with consideration made for length of ser
vice and existing circumstances.

from the

Little of this is a formal plan, at PP&L. 
It’s just the friendly realization that there 
are many kinds of emergencies requiring not 
only time off . . . but pay, too. Only in some 
construction work and a few similar jobs, 
where work must vary with the need, are 
there any recognized exceptions to this 
amazing policy.

* * * *

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
A HOME-TOWN INDUSTRY AND A WILLING, HELPFUL CITIZEN EVERYWHERE WE. SERVE

one of the 
next door, 
the corner

saass

Here at PP&L we’re home-town folks. 
We have that neighborly way of helping 
each other through our troubles. It’s the 
PP&L way of doing thing"
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yw|>y *• *• *• • • •• • * ^da tyliai syrpe ir motina gailiai 1
•-* •* ** ** *• ** ** prie jos dejavo. Kai jau Onyke' 

nutildavo, motina, tokia dide- GYVENIMAS le, verke ir taip keistai, lyg 
—— ------- : vandeni isz puodines gurksz-

. . nojo. Jai gaila, gal būti, tetn-
. -n n m ...... . „ ' szio, kad jis miszke gyvena, ovilkdama ,;i skubino prie Ony- * ’ ’
i „ ■ • , i - , gal baugu tamsoje miegoti,kės ir stverdavo ja sau ant ran- v J °
ku.

labai Kartais nakti nubudęs, Pet-,

(Pasaka)
(Tasa)

Ten už dūmtraukio 
szilta, galima gulėti, kojomis 
in lubas insiremus, dirbti isz 
balanų kryžiukus ir žiūrėti, 
kaip skubinai per siena bėginė
ja prūsokai ir judina ūseliais.1 
Kai nugara gerokai inkaista,' 
Petrukas apsiverezia ant szo- 
no ir, kelius sulenkės lygi pa
smakrio, guli.

G'Uli jis, klausosi, kaip cyr- 
pia ten žemai Onyke, pats-gi 
iszleto, nežymiai plaukia nuo 
prosnies ir placzius tylius lau
kus. Danguje skaiseziai szvic- 
czia saulute, kur tai cziulba ne-Į 
matomos pauksztytes, ana kur 
stovi szieno kupetos, lyg dideli 
žali rutuliai iszmetyti lankoje. 
Ant artimiausios kupetos tupi 
juoda varnai, jai troszku, ji nu
leido sparnus, iszsižiojo, nori 
sukrankti, bet negali, tik cy
pia.

Ana sztai iszsirikiaivo rei- 
žiuose auksiniai rugiu pėdai; 
po kiekvienu pėdu gali palysti 
ir pasislėpti kaip triobeleje. 
Gretimais auga dideles žirniu 
anksztys, kiekvienoj ankszty- 
je, septyni žirniukai.

Petrukas guli sziltoje vagoje 
ir raszo, raszo saldžias anksz- 
tis deda sau už anezio, užantis 
iszpursta, pasidaro didelis 
kaip namas. Paskui kas tai 
cziupineja Petruko galva ir jis 
nubunda.

Onyke da vis verkia pas ja 
balselis, kaip pas kacziuke, ir 
in krosni žiuri neregiomis kaip 
svogūnai akimis senelis Kro- 
nelijus, graibo rankomis ir 
czmoksi liežuviu.

— O Petruk, kalba jis, tjisz- 
czia tu balabaika. Kur ten tu 
palaidūne, užlindai! Och, ir ka 
tu, Petruk, su mergelka pada
rei? Sztai kaip duosiu asz tau 
lazdai!

Petrukas nebiski nesibijo; 
senelis mėgsta pabarti, bet nie
kuomet nesuduoda, tik užsimo
ja-

Senis sukramto 'bedantę bur
na duonos. Petrukui juokai: 
aklas nekaip negali surasti 
Onykes burna ir tepa jai nuo 
pirszfo per veidą. Tepa ir vis 
bamba, paskui jis iszeina, laz
da stuksėdamas priesz slave.

Grindoje temsta, o Onyke 
vis cypia ir balsas pas ja koks 
tai svetimas. Petrukas vėl ima 
ja in glebi, pusiau persveres, 
slankioja su ja isz kertes in 
kertes Onyke labai sunki, Pet
rukas ilgai jos tampyti nepajė
gia, bet dabar jis nepaleidžia 
jos isz, ranku, todėl kad vienam 
grinezioj baugu; po krosnim 
gyvena piktas naminis, o gali 
būti ir piktosios dvasios irgi 
randasi.

Ant ranku Onyke kodėl tai 
pradeda smarkiau bliauti. Pet
rukas skardžiai dainuoja jai in 
ausi dainele apie ožkeliu moti
na, bet perekti jos negali. Tuo
met jis sėdasi su ja in kertele, 
žvalgosi in tamsuma ir szirdis 
pradeda liūdėti mamytes. Jo 
lupos pamaželi kraiposi, ir 
sztai isz akiu prapliupa asza
ros, ir jiis bliauna vienų balsu, 
su Onyke, 'bliauna ir szluosto 
savo uosi in Onykes galva.

Neužilgo ateidavo motina. 
Rankos pas ja kaip ledas, autai 
ir nagines snieguotos. Neiszsi-

Ten kur Ohajoje, 
Randasi sena Morczine 

bobelka, 
Labai valkiojosi, 

Apie bode dairosi, 
Kad po nogiu nustotu, 

Szunu nelodytu, 
Visai sarmatos neturi, 

Nepaiso kad žmones žiuri. 
Niekai bobos, niekai vyrai, 

Apie tai žino visi gerai. 
Nie bažnyczios nereike, 

Vietoje Gavenoje melstis, 
Tai kožnai keike, 
Dieve susimilk, 

Arba suvis joms protą 
atimk. 

Yra ten rateliu ir szczyru, 
Ir vyru geru, teisingu,

Bet suvis mažai, 
O bobutes, 

Tai labai negerai!
* * *
Persipraszau, 

Kad kas neužpyktu, 
Jeigu katra szita 

žinia dalypstetu, 
Ba tarp daugelio medžiu 

žaliu, 
Atsiranda ir sausu.

Taip pat ir tarp 
riebu žmonių, 

Atsiranda ir iszdžiuvu'siu,
■ Nes su vyrais, 

Tiek to, 
Man su jais nedoto, 
Bet katra bobelka 

sudžiuvus, 
Isz tosios gero nebus. 
Nuvarke tokes kėlės 

užtikau, 
Ir daug apie jąsias 

dagirdau, 
Tosios jau del daugelio 

insipyko, 
Del vyru ir moterių, 
Prūso ir Kataliko, 
'Negalima pro szali 

praeiti, 
Kad kokia nepradėtų 

keikti, 
Praeiti nieko negali, 

Plusta negali susilaikyt, 
tik vali.

Mat, kur ten dvesavo, 
O czionais in pones 

ins igavo, 
Kad daugiau ant saves 

kūno turėtu, 
Tai moterėles kitokios 

butu, 
O sziandien kaip silke 

rūkyta, 
Kaip skripka iszdžiovyta.

O kad jus rūteles 
kiek atsipenetumete, 

Tada lant kitu ne
, užpuldinetumete, 

O, ir liežuvius suvaldytumet, 
Nes, sziek tiek 
sarmatos turėtumėt.

Freitkaris Nuszoko Nuo Begiu Ir Kitus Nutraukė

gal baugu tamsoje 
Petrukas pakeldavo gaivia. ,

— Alamyt, tu bijai?
I — Ne, mano kūdiki, miegok, 
I Taip slinko diena po dienos. 
Karta Onyke prasiszalde ir jau 
dangalu neverke, vakare atėjo 
motina, cziuptelejo Onyke, su
riko ir klykdama nusmuko aut 

■. aslos. i
■ Tetuszis padirbo baltutėlė 
'deže. Onyke nuplovė ir kur tai 
isznesze, taip toli, jog PetrukasI 
daugiau jos nemato. Senis Ko-į 
renlijus sako, jog Onyke dabar j 
pas Dievuli sveeziuose, tenai ji 
guli sidabriniame lopszclyje ir 
lopszi supa aniuolai, dainuoja 
jai visokes geras daineles, o ji 
džiaugiasi ir rankutėmis ploja.

Petrukas klausėsi neregio, 
užsimaseziusiai žiurėjo in už- 
szialusi pilka langeli ir stengėsi 
insivaizduoti sau ta vieta, kur 
dabar Onyke. In tokia gena, vie
ta ir jąm irgi butu ne pro szali.

Netrukus prasidėjo nesu
prantami jam invykiai. Syki 
suėjo grinezion sodieeziai, 
daug ju buvo, ir Pilypo tėvas 
sykiu su jais, ant krutinės pa
sikabino szviesia-blizgancz ia 
bleke; rankose pa,s ji poperis 
buvo. Sodieeziai biski parasze 
ant szito popierio, paskui su
dėjo in krūva virduli, puodus 
isz krosnies, tetuszio kailinius 
ir eme ginezytis, o vėliau vis
ką paėmė ir nusinesze su sa
vim. Pakeliui isztrauke szibe- 
rius isz krosnies kamino, kur 
skyles motina paskui užkimsz- 
davo sziaudais ir skudurais, 
bet grinezioję stovėjo toks szal- 
tis, jog Petrukui ir ant kros
nies tupėti paliko nepakenezia- 
ma. Tankiai motina verke, bet 
Petrukas nenusimindavo: var
taliojosi per galva, gaude Prū
sokus ir nutraukdavo jiems 
u'selius. Da bus.

* * #
— Na, Petruk! Tarė syki tė

vas, važiuosim miestan! Dabar 
pats tikriausias laikas iszpuo- 
la: telyczia pravalgem, arkliu-, su raudonais žirniukais vailo
kas krito, o pagalios geri žmo-

STAMFORD, CONN— Czib szitame paveiksle matome kas atsitiko kai tik vienas ka
ras nuszoko nuo savo begiu, (belu) ir su savimi visus kitus nutraukė. Freitkaris, trau
kinys netoli nuo Stamford, C mn., nuszoko nuo begiu ir iszsiskiete per visas geležinkelio 
begiu. Net keturios deszimts penki karai susidaužė ir baisiai daug visokio tavoro buvo 
sudaužinta ar kitaip sunaikinta. Nors isz paveikslo iszrodo kad ežia tikrai baisi nelaime, 
bet tik vienas darbininkas buvo biski sužeistas. Už tai galima sakyti, kad ežia laiminga 
nelaime. Kaslink tavoro ir to freitkario, tai maža beda. Geležinkelio kompanijos yra 
geriokai apsidraudusios ir tie kurie tavora siunezia teipgi turi apdrauda (insurance). 
Tai, tiesa pasakius, niekas cz’a nieko netrotino. Ir mums linksma praneszti, kad nei vie
nas darbininkas nežuvo. Ja i taip per daug mums reikia raszyti ir skelbti apie visokias 
kelione nelaimes. Tai eropiaaai nukrinta ir visi pražunsta, tai traukinys nusiverezia ir 
daug žmonių žunsta, tai auto mobiliai susikulia ir tik lavonus isz ju iszima, tai žmogus pes
etas eina ir sau sprandą nusisuka. Už tai mes drystame sakyti, kad szitas paveikslas pa
rodo laiminga nelaime: freitkaris nusiverte nuo begiu, buvo baisus bildesys, szimtai 
tukstaneziu doleriu vertes tavoro buvo iszversta ir sunaikinta; bet laime kad niekas nežu
vo. Sunku pasakyti, kodėl tiek daug nelaimiu kelionėje sziomis dienomis atsitinka? 
Vieni sako, kad traukiniai seni, bėgės nudilusios, per daug žmonių važiuoja, traukiniai 
per greitai lekia; kiti sako, kad darbininkai visai nepaiso; ir kiti reikalauja kad valdžia 
ežia insikisztu ir stengtųsi dašinoti kas kaltas. 
tarti, kad inži: 
traukiniai yra 
O geležinkekJ 
didžiausia® 
žinkelio. jNB 

tai važiavo. į 
ir stipriu raur

Kaslink traukiniu, tai mes drystume pa- 
ieriai; tie žmo-ies kurie tuos traukinius vairuoja, yra per seni. Sziu dienu 
her greiti ant j u yra visokiu nauju intaisu ir visokiu rodyklių ir stabdžiu, 

tnpanijos ir darbininku unijos yra nusistaeziusios, kad tik tas gali tuos 
Iriausius traukinius inžinieriauti, kuris ilgiausiai yra dirbės ant gele- 
Risistatymas gal buvo geras kai traukiniai buvo mažesni ir ne taip grei- 
sziandien, reikia tokiam darbui geros galvos, geru nervu, geresniu akiu 

lenu.

Adlį, ka-gi ežia jau ir bekal'be-

— Nenusimink, Simonai, —

ežia ant akiu skylėta kepure.
Nuoszaliai, barzda ant kriu- ti! 

kio padejes, stovėjo senis Kor
nelijus. Jis, kaip visuomet, bu- kalba, kas tai. Dievas duos, ne-
vo be kepures, ir vėjelis lėtai blogesni gyvenimą sau aptiksi, 
draike jo geltonai-žilus, senai 
szukuotus, plauku pluosztus.

Zuju Pilypas irgi ežia suki
nėjosi. Jis avėjo naujais batais

kais ir nauja armonika po pa 

— Nuskriaustojo aszara ji, 
brolau, veltui nežus, ne-e!

— Na, su Ponu Dievu! Nu
mojo ranka tėvas. Jurgiuk, ne
baidyk arkli! Sėsk! O motina 
kurgi? Stepanija! Eiksz, ses-

nes duok jiems Dieve sveika- žastes laikydamas, jis pasižiu- kis su Petruku. Petruk, eiksz
tos, baigia likuczius szluoti.

Nutilo, galva nuleidęs užsi- 
manste. Bet neilgai; supurtė

rejo in Petruką ir priejias prie 
i jo linksmai tarė:

— O jusu juodmarge tai pas

czia, durneli, asz tave szienu 
aprausiu. Aka,t, sustipo jau, ir 
aszaros akyse. Jaunikis!

Petrukas ženge, bet pasipai-galva, padare isz pirsztu ragiu- mu.us>Irtur Ibuti isz noro vaiz-
kus ir dore Petrukui in pilvą, dlžiau savo žodžius, inrodyti, niojo dideles nagines, pavirto 

nustebės paikiau- stūmė Petruką in sniegą. .nusijuokė ir i__ ____ __
se, Petruk, ko tavo pilvą taip Į f ” 
iszpute, a? Palauk, atsirūgs ii; kam tai grūmojo, 
tau, ateis laikas. Sužinosi, kaip 
keptas vėžys atrodo!

Pnaislinkus trims dienoms, 
grinezion prisirinko bobų; su
sėdo pasieniais, aplink motina 
ir draug su ja sustaugė 
kiais balsais.

Petruko apvilko, apvyniojo' džiuves, kaip szakahs vyrisz- 
visokiais rub-palaikiais, su juo- kįs. trumpai sakant, ne gy- 
se su virvele, ant kojų užmovė' venim)as, o skurdai 
dideles naujas nagines. Paskui Petruko tėvas klausėsi, pats-

ir susijuokė: Zuju Pilypas, kur 
Sodieeziai garsiai szukavo; buvęs, kur ne, vėl priszoko prie 

_ . jo, timptelėjo už kojos, pake-
—Besocziai! Iszsipenejo mu- liui, da sudavė per galva ir Pei

su prakaitu! Ir žvalgėsi in ta 1 
gala sodžiaus, kur stovėjo nau
ja graži trioba turtingojo Zujo.

( — Sztai ir tu Simonai, mies- 
V1S°- tan danginiesi, gal neužilgo ir 

man reikes bėgti! Kalbėjo su-

rūkas apsiverke.
Tėvas ji apėmė ant ranku ir 

insodino in roges.
— Pakaks jums, 

staugti. Saule jau pietuose. Ei, 
laikas!

Isz grinęzios moterys iszve- 
de palaikydamos už ranku mo
tina ir pasodino ja greta su 
Petruku.

bobos.

paeme už pažaseziu ir isznesze g.į įn žeme žiuri, bet visgi bro-Į — (), Dievulėliau, vaika juk 
ant gonkelio. Taip ir pasiliko Įe]iai} įr sunku persiskirti su suszaldysit! Kailiniais ji reike- 
jis ežia stovėti: kojas iszžerge,
rankas iszskiete ir mirksėjo, gaĮva kirstu, sztai kaip sklau- 
stebedamasis nepaprastu uly- du! Szito ir didžiausiam prie- ges, pasididžiuodamas atkiszo 
ežiu ir stogu baltumu.

Prie griezios stovėjo pakin- kau!
kytas in roges arklys, aplink j Isztiese rankas in 
roges grūdosi sodieeziai ir Pet- lyg ka praszytu.
ruko tėvas ju tarpe stovėjo.' Krikszczionys, jus 
Jurgelis, durnelis, ilgame žipo- galvokie: seneliai ir 

! ne, lyg in miszka inlindes, tup- liai mano gimė,

gimtąją vietele! Panasziai lyg tu. O, vargelis musu! Jurgelis, 
- durnelis gyvai insilipo in ro-

szui nevelyęziau, isz tiesu sa- apsiuta vailoką ir kiek’tik tu
rėjo spėkų eme tampyti vade- 

žmones,'les. Arkliukas kriptelejo galva, 
Ipasižiurėjo in Jurgeli; sukratė 

pats pa- karezius, o pats ne isz vietos, 
prosene- Tada Jurgelis paslėpė po sa- 

, gyveno toje vim vailoką ir laukiniu balsu 
ežio jo ežia pat, szukavo be rei- vietoje, prakaitu savo szlakste subliovė, isz kažin kur isztnau- 
kalo ir mojavo ant arklio, nuo- szita žeme ir mirdami savo kės plauszini botaga. 
lat pasitaisydamas smunkan- kaulus in ja-gi motinėlė guldė,' Nuvažiavo.

įSodiecziai nusiimste kepu
res, linkeziojo ir ka tai szaukia, 
Petrukui nesigirdi, ka jie ten 
szukaujia: ausys pas ji stipriai 
užrisztos, iszkiszta tik nosis, ir ( 
akys mažuma atdaros, o akyse 
stingsta szaltos aszaros ir szal- 
tis.

Sodžiaus gale, laikydamasis, 
už tvoros, stovėjo senis Korne-į 
lijus. Vienas jis ežia: 1__ „1
atvedė seni ir paliko. Jis mo
juoja savo kriukiu nesustoda
mas, kaip užvestas žaislelis, 
linkczioja in tuszczius baltus '1 
laukus.

Pravažiavo, o senis vis da 
linksi ir visai ne in ta puse, kur. 
Petrukas važiuoja. Petrukui 
juokingai atrodo.

— Kam tai senelis taip, te- 
tusz?

— Tylėk, durneli, tai tau jis, 
neregią, kloniojasi.

Stebėdamasis žiuri Petrukas 
in. platu baltuojanti lauka, ii-j 
gal net, toliau anos egles, kuri; 
nemato, ir pagalvojęs, nu
sprendė, jog idede Kornelijus 
gali matyti daug toliau, kaip 
jis, o gal net, toliau anos egles, Į 
kuri juoduoja ten, paežiam© 
lauko gale.

Invažiavo in tanku, užversta 
sniegu miszka. Tylu. Kelias 
siaurutis, lyg gelda, ir roges 
virtulioja tai in viena, tai in 
antra szona. Arklys eina 'žings
niu, nuolat prunkszdamas

meszkos da prieszai buvo. Jos 
kaip tai netikėtai, staiga, gaus- 
damos varpeliais, iszsmuko isz. 
miszko ir praūžė taip .greitai, 
kad negalėjo gerai ir inžiureti 

' jas. Net Jurgelis, rodos, iszsi- 
gando: jis pasuko arkli in szali 
ir kone apvertė rogių. Ir sun
kiai tikėjosi, kad tėvas meszku 

! nesibijo: jis irgi pabūgo ir ,in- 
mlaknojo ligi keliu sniegam

, Petrukas, atsipeikejes isz, 
baimes, užklausė:

[ — Tetusz, tai meszkos ?
Tėvas, žingsniuodamas ru

giu gale, žvilgterėjo in Petruką 
ir linksmai pliaukszterejo 
]»irsztinemis.

i — O, ir kvailas gi tu, Pet
ruk, tarė jis. Jau taip kvailas, 
kad neduok Dieve! - .

Važiavo vis miszku ir mjszr 
ku, staiga atsidūrė, lauke,, o 
lauko viduryj, sodžius.

Į Petrukas akis iszpletę. .. ...
— Asz neisiu namo-o, sų- 

žliumbe jis;
— Azs miestan no-rįu-u!.
Jurgelis-durnelis atsigryzo, 

sužiuro in Petruką, pažvelgė 
kam tai in dangų, pagalvojo ir 
garsiai nusikvatojo, Sųdžip. 
pravažiavo pro szali. Vėl pra
sidėjo miszkas, da tankesnis, už 
anaji, Petrukui vis norėjosi pa
klausti motinos: . į

Kias ten, po rogėmis, vis cy
pia, lyg kas verktu, ar ne Ony
ke? Bet taip ir nęųžk.lause, Sų,-/ 
stinges nuo nosies ligi kulnų, 
insikniaube in sziena ir užmi
go, užmigdytas vienodu szįa- 
mejimu ir Jurgelio szukayi-. 
mais.

Nubudo jau grinezioję, Isz 
kur (atsirado grinezia, nd?ino- 
ma.

Petrukas gulėjo ant krosnies^ 
ir tyliai verke, nes jam labai 
sopėjo kojos. Szalyj krosnie© 
stovėjo susikūprinusi nepa-? 
žinstama sene. Rankoje ji lai^ę., 
žiburi ir szviete ant krosnių, 
o motina maldas kalbėdama 
kuom tai tryne Petrukui kojas.

Ant grinezios sienų lingavo,, 
blaszkesi senes szeszelis, kam- 

į' puošė lyg degutas juoda tamsa,,, 
ir joje knarkė nematomas Pftū 
ruko tėvas.

Kai nuvažiavo toliau, Jurge
li.s kur tai pranyko. Jo vietojo 
sėdėjo visai nepažystamas v^t 

"I i as, rudas pasisziauszes, kepftu 
kas tai rc 111 ^Jatl virszugalvi nų; .

smaukta.
Jis paukszejo pirsztinemis, 

viena in antra ir plonycziu 
vientysiu balseliu dainavo dftįj, 
nas. Petrukas pažvelgė in ark? 
lio uodega, užriszta stambių.X ... • •

r I mazgu, ir akimis pradėjo, jieązr.. 
į'koti tėvo. Tas žingsniavo pas-

i kui roges, nėjo, o lyg ka mįnke 
vienoje vietoje, darbuodamasis 
rankomis ir kojomis. d

— Tetusz, žiu, arklys jų^., 
rudas paliko !

Tėvas szyptelęjp ir gajya pa-. 
linkėjo. Petrukas žiurėjo in ke- 

I turkampi lopą nepažystamo 
i sodieczio nugaroje ir, nęgaĮejo . 
! suvaikyti savo mineziu.
I dabar norėtųsi daug apie, kų
I klausti tėvo: kur padękim Jųr- 
' gelis, ar tik nebus jis paljregę^ 
i in miszka ir ar nesuede ji tenai 
'meszkos; ir delko pas ruda S0-.so
dieti ausyje invertas aųskarasj, 
ir kodėl pas ji, Petruką, taip,, 

i skaudžiai gelia kojų pirszteliaį 
'■ ir kas toksai jam vis už.nosies

7 1 gnaibo,
11C4VIUL 1^1 JI’ ... •

miszte kas tai prunksztauja' Bot užs.svajojes apie, tą 
atsiliepdamas. In roges tiesiasi 1 etrukas ^”5°......... * ” . Petrukas užmigo ųžliuliup^as 
ialiA'l'niogii ^bertos" iZnos ‘°?iu * ^5?®

ir kliudo Petrukui per galva, i
Isz pradžių jis mane jos tai ir, 

bus meszkos, katras tėtis gali 
dėtis už anezio. Bet tikrosios SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI^ f ■ -. ‘

■ • ' r .. rv'--< •

vežejo dama.
* * *

—BUS DAUGIAU-




