
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 
that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $6.00;
% Year $3.50; Canada $7.00. Advertising Kates on Application.

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
1SZE1NA KAS UTARN1NKA IR PETNYCZ1A

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $6 Metams, % Metu $3.50; 
In Kanada: Met ns $7, Va Metu $4; In Vokietije, Pietų Amerika, 
Skotlandije,Mett is $9, Va Metu $5; Atskiras Saules numeris 8Cts. 

Laiszkus .r Pinigus visados siuskite ant szio adreso;

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STBS., MAHANOY CITY, FA. U. S. A.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

NO. 99 Įfr ą MAHANOY CITY, PA PETNYCZIA, GRUODIS 14į 19511 FRIDAY, DECEMBER 14» 1951 f M vltįllor,l,,d »gr. 63 METAS

Derybos Del Belaisviu
Isz Amerikos Pažino Savo Broli RUSINA CZEKUS

PREZ. TRUMANAS 
NENORI MATYTIS

SU STALINU

KEY WEST, FLORIDA. — 
Kai sugryžes in valdžia, Angli
jos Prem. Winston Churchillis, 
buvo vieszai paskelbęs kad jis 
yra pasirengęs važiuoti in Ru
sija ir su Stalinu asmeniszkai 
pasikalbėti. Prezidentas Tru- 
manas Amerikos laikrasztinin- 
kams sake kad jis nenori susi
tikti ar pasikalbėti nei su Sta
linu, nei su kitais tais didžiai
siais ponais.

Jis sako kad Tautu Sanjun- 
ga yra ingaliota su tokiais po
nais tartis apie viso svieto 
klausimus.

Gal ir geriau, kad Trumanas 
ir nevažiuos pas Stalina, nes, 
mums iszrodo, kad Stalinas ir 
jam kelines numautu, susuktu 
ir sudurnintu. Kas kita su 
Churchilliu, nes Anglijos 
Premjeras pats yra senas vil
kas ir ne durnas.

REDAKTOREI
SUMUSZTA

Policijos Virszininkas 
Paszalintas

TROUP, TEXAS. — Polici- 
jos virszininkas W. H. Raw
lings yra intartas ir paszalin
tas isz savo vietos už tai, kad 
jis redaktorka labai apdaužė ir 
sumusze.'

Redaktorka, Ponia Irene 
Edwards, kuri leidžia sanvaiti- 
ni Jaikraszti, “Troup Banner 
ir Tyler Journal, ta policijos 
virszininka buvo apskundus 
sakydama, kad jis ja iszkeike 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KALĖDOS
ARTINASI!

Kožnas kalba apie Dovaneles 
ant Kalėdų, del savo mylimųjų 
ir pažystamu.

Atsiminkite, mieli skaityto
jai, kad geriausia Dovanele del 
savo draugo, tėvo ar motinėlės 
yra geras ir suprantamas laik- 
rasztis kokiu yra “Saule,”, 
kasztuoja tik Szeszis Dolerius 
ant meto (in Suvien. Vals.), ir 
atlanko jus du kartus ant san- 
vaites, su visokioms žinutėms, 
pasakomis ir pamokinancziais 
straipsneliais per visus metus.

Ar gi galite surasti pigesnes 
Dovaneles, kuri jus atlankytu 
per visus metus, už Szeszis Do
lerius?

Ponia William Cloud, isz 
San Francisco, rodo paveiks
lą, kuriame ji pažino savo 
I roT Sarženta Dan Oldewa- 
ge isz Santa Ana, California. 
Jis yra karo belaisvis Pyon
gyang mieste, Korėjoje. 
Vienas Vengrijos laikrasz- 
tininkas ta paveiksią atveže 
in Amerika. Tas laikrasz- 
tininkas ir pats sake, kad jis

PIENO DARBININ
KAI NORI DIDESNIU

ALGŲ

Bijosi Straiku

PITTSBURGH, PA. — Plie- 
no fabriku darbininkai dabar 
patys nežino ka ju unijos keti
na daryti. Visi jie sako kad jie 
norėtu didesniu algų, bet da
bar jie jau taip nesiskubina 
grasinti su straikomis.

Dauguma j u stacziai sako 
kad jie nenori ir bijosi strai- 
kuoti. Ypatingai senesni dar
bininkai su szeimynomis.

Dabar ir patys darbininkai 
ima suprasti, kad algų pakėli
mas mažai ka reiszkia, jeigu 
del tu didesniu algų, viskas da 
labiau pabrangs.

Vienas tokis darbininkas sa
ko: “Mums greicziausia pa
kels koki deszimtuka ant va
landos. Tada asz turėsiu dau
giau iszmoketi už didesnes tak
sas, tiek pat parsinesziu pedes, 
kaip ir pirmiau. O tuo paežiu 
sykiu viskas man ir mano szei- 
mynai dar labiau pabrangs.”

Plieno darbininku unija da
bar stato net dvideszimts du 
nauju pareikalavimu fabrikan
tams. Bet dauguma darbininku 
jau vieszai ima pareikszti savo 
nepasitenkinimą, sakydama, 
kad kompanijos nesutiks, ne
nusileis, ir tada bus kitos strai- 
kos.

O su tokiu baisiai brangiu 
pragyvenimu, kaip darbinin
kas galės savo szezimyna isz- 

jos broli pažinsta. Isz pa
veikslo matyti kad musu be
laisviams ne taip jau bloga 
Korėjoje, bet kiti laikraszti- 
ninkai ir karininkai sako 
kad szitokis “paveikslas tai 
retenybe ar gyva propagan
da, nes daugua musu beleis- 
viu buvo tuoj aus nugalabin
ta.

maitinti nors ir per trumpas
straikas.

GERAS BIZNIS
LIGONINĖSE

Tie Nemoka, Kurie Po
litikierių Pažinsta; Val

stijai Kasztavo 
$1,900,000 Per

Du Metu

HARRISBURG, PA. — Tie, 
kurie pažinsta intakinga politi
kierių ar moka kaip tinkamai 
balsuoti ir kitu balsus pa
traukti tinkamai partijai gali 
gydytis už dyka ir nieko jiems 
nereikia valstijos ligoninėse 
mokėti. Szitaip sako Demokra
tas, Senatorius Joseph J. Yos
ko.

Jis sako kad valstybines li
gonines per du metu pamirszo 
ar iszbrauke daugiau kaip 
$1,900,000.00 skolų tu žmonių, 
kurie kreipiesi in savo apylin
kes politikierius.

Jis toliau sako kad nei vie
nai szitokiai valstybinei ligo
ninei nevalia už dyka taip pa
tarnauti, bet žmones nuėjo pas 
savo politikierius, kurie viską 
sutvarkė, kad jiems nieko ne- 
reikejo mokėti.

Bet kai tie žmones savo sko
las neužsimoka, tai valstija tu
ri užmokėti su visu kitu žmo
nių pinigais.

Senatorius Yosko sako kad 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Czekai Kitomis Kal
bomis Nedrysta

Szneketi

CZEKOSLOVAKIJA. — 
Nors vieszai dar nėra draudžia 
ma kitomis kalbomis, kaip Ru- 

1 siszkai kalbėti, bet retas kuris 
iszdrysta svetima kalba iszsi- 
žioti.

Neseniai tenai, isz visu mo- 
I kyklu, skaityklų ir knygynu 
buvo iszimti Anglu, Pransuzu. 
Ispanu ir Portugalu kalbu žo
dynai. Pirktis tokiu žodynu jau 
visiszkai negalima.

Anglu, Prancūzu ir kitas 
svetimas kalbas- mokiniai ir 
abelnai jaunimas gali vartuoti 
ir isz ju mokintis, tik su Ko
munistu Partijos pavelinimo. 
O tokio pavelinimo niekas ne- 
iszdrysta praszyti. Tokie pavė
lini mai yra teikiami tik Komu
nistu Partijos isztikimiau- 
siems.

Pirmiau Czeku vidurinėse 
mokyklose buvo mokinama 
Francuzu ir Anglu kalbos, už 
tai dar ir dabar daug Czeku 
moka tas kalbas. Bet dabar, 
kas jas moka, nesigiria ir ne- 
drysta iszsižioti, nes vien tik 
tu kalbu mokėjimas sukelia in- 
tarimus.

Visose vyriausybes instaigo- 
se, ypatingai centre, apart Cze
ku kalbos, jau ir Rusu vartuo 
jama.

Dabar, isz naujai skiriamu 
valdininku jau reikalaujama 
Rusu kalbos mokėjimas. Gele
žinkeliu tarnautojams Rusu 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

10 AMERIKIECZIU
ŽUVO

i Eroplanas Sudužo In 
Kaina Prancūzijoje

MARSEILLES, FRANCU- 
ZIJA. — Deszimts Amerikie- 
cziu žuvo Amerikos kariszka- 
me eroplane, kai tas eroplanas, 
C-47 sudužo in augszta kaina 
Prancūzijos pietiniame krasz- 
te.

Lakūno sztabas pranesza 
kad ant to nelemto eroplano 
važiavo penki karininkai ir 
keturi kareiviai ir vienas 
Amerikietis pasaulietis.

Eroplano lakūnas priesz pat 
ta nelaime buvo per radija da
vės žinia kad jis skubinasi nu
sileisti ant Marignane erodro- 
mo.

Bet buvo galima surasti tik 
penki lavonai, nes eroplanas 

. buvo taip baisiai sudužęs. La
kūnu sztabas neiszduos vardus 
žuvusiuju, kol ju giminėms ne
bus apie ta baisia nelaime pra- 

1 neszta.

Prez. Trumanas
Nenori Susitikti

Su Stalinu
15MetuAmž. Vaikas Savo Mo
tina Sukapuojo Su Kirviu Oak
land,Calif.; Prez. TrumanasSa- 
ko Jis Su Anglijos Prem. Churc- 
hiliu Nenori Su Stalinu Tartis 

Apie Svieto Klausimus
Profesorius

Suaresztuotas

Daktaras Gwynne Nettler, 
profesorius Santa Barbara 
Kolegijoje, Californijoje, bu
vo policijos suimtas ir sua
resztuotas. Jis buvo pasivo
gęs daug brangiu daigtu isz 
bagoeziu narnu savo apylin
kėje. Policija rado daug tu 
jo pasivogtu daigtu jo na
muose.

Į TOKYO, JAPONIJA. — Komunistai 
sutiko tuojaus pradėti derybas del Belais
viu mainikavimo. Bet visos derybos be
veik kone vėl nepairo, kai Amerikos bomb
neszis per klaida bombardavo Kaesong miestą, 
kuris sulyg visu sutikimu yra nei vieno 
nei kito neliecziamas.

Bet, galu 
siunsti nauja 
vesti derybas

Amerikos
vienas musu
do kelias bombas ant Kaesong miesto.

Dabar iszrodo kad ir prieszas ir mes 
Korėjoje vedami baisiai didele propagandos 
kova. Ir iszrodo kad abieju szonu atsto
vai tose derybose jau ima pykti ir nete
ko kantrybes.

Komunistai sako, kad mes tycziai lau
kiame ir nenorime taikintis, mes taip pat 
apie Komunistus sakome.

gale, Komunistai sutiko pa- 
komisija, kuri tuojaus pradės 
del Belaisviu grąžinimą.

karo sztabas prisipažino, kad »
bombneszis, per klaida, palei-

DU PASIMIRĖ UZ
CZEKI

OAKLAND, CALIF. — Lap- 
kriezio devyniolikta diena ban- 
kos virszininkai pasakė septy
nios deszimts keturiu metu am
žiaus Charles P. McCoy, kad 
tas czekis kuri jam buvo davės 
szesžios deszimts vieno meto 
amžiaus Charles V. Goin, del 
$16,000 yra negeras, palszyvas.

Nabagas Charles McCoy 
taip susijaudino kad krito ant 
vietos negyvas nuo szirdies li
gos.

Du policijantai nuėjo pas po
ną Charles V. Goin, ji suaresz- 
tuoti už praleidimą ar pavogi
mą mirusio McCoy pinigu. Kai 
tiedu policijantai prisiartino

(Tasa Ant 4 Puslapio)

> SUKAPUOJO MOTINA; BUVO 
VAIKA SUBARUS

OAKLAND, CALIF. — Penkiolikos 
metu amžiaus vaikas, High School moki
nys buvo suaresztuotas, kai jis prisipažino 
ikad jis savo motina sukapuojo su kirviu, 
už tai, kad ji buvo ji subarus, kai jis ne 
ėjo in mokykla.

Vaikas, Samuel Hutchins, sugautas in 
Grass Valley už keliu valandų, kai jo mo- 
tina buvo surasta sukapuota savo namu

, (Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
ir gali net trisdeszimta. nuo- 
sziniti kraszto ineigos takšnoti, 
tai jau yra pasiektas visu kan
trybes galas. Jau daugiau sta- 
cziai negalima takšnoti.

Nelaimingai tautai niekas 
labiau netinka, kaip tyrinėti 
kraszto istorija. Kur jieszkoti 
paguodos, kur pasisemti palva QeilCrolillio KonSlllatO 
rūmo dabartinėse nelaimėse, | .

New York Pajieszkomi 
Asmenys

Lietuvos

niu k., Vilniaus kr.
Jieszkomieji arba apie juos 

žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in Consulate General 
of Lithuania 41 West 82nd St.

rūmo
jeigu ne buvusio spindėjimo 
prisiminimuose. Už tai beveik 
visi musu neva-vadai vis mums 
primena musu tėvu, teveliu at
eiti, už. tai mes ir dainuojame, 
giedame “Tu Didvyriu Žeme” 
tie didvyriai jtiera szios dienos, 
bet praeities. Mes, Lietuviai, 
kaip ta bulve, kurios geriausia, 
dalis yra po žeme. Reikszmin- 
giausias skirtumas tarp Lietu
vio ir Amerikie'czio
kad Lietuvis didžiuojasi savo 
praeitimi, o Amerikietis žiuri 
in ateiti.

tai

■ Visos tos kalbos ir visi tie 
gandai apie paliaubas Korėjo
je priesz Kalėdas, dabar jau 
ima nutilti, nes retas kuris in 
tai tiki.

Liautis szaudyti galima būti 
nutarta bet kuria diena. Bet 
ežia Tautu Sanjunga stato sa- 
votiszku pareikalavimu , ir 
kliueziu.

Mes reikalaujame, kad Korė
ja neliktu Komunistu rankose, 
ir kad jie negalėtu stiprintis 
savo kariszkas jiegas Korėjos 
padangėse.

Nors musu karininkai neno
ri prisipažinti, (bet jau visi žino 
kad Sziaures Korėjos armijos 
yra pralenkė mus padangėse, 
kad ju eroplanai geresni ir kad 
jie daugiau ju turi tenai, negu 
mes.

NAUJAS LIETUVIU 
TRANSPORTAS

Ursula, Jersey City, N. J. — 
Skorubskas: Juozas Birute, in 
Chicago, Ill. — So vaite: Regi
na, Pittsburgh, Pa. — Žarskus: 
Alva, Laima, in New Britain, 
Conn. — Žemaitis: Vincentas, 
Detroit, Mich.

— BALE Centras.

Surado

Aleksandr aviezius, Povilas 
isz Pavandenio-Markiu kaimo

Baranauskas, Fcliksas,
Žižinu k., Vilniaus 1

Erslovas, S i vonas

NEW YORK. — Gruodžio- 
(Dec.) 12 diena laivu “General 
Sturgis” in New Yorko uosta 
atvyko szie Lietuviai:

Baksys: Juozas, Hartford, 
Conn. — Borchard: Louise, 

į Heinz, Otmar, Ingrid, College, 
’• 'Alaska. — Egorow: Ippolit,

■Festerlingiene - Szneidcryte, Paraskewia, Nikolaj, Annema-

Sovietai yra jiems daug sa
vo geriausiu ir greiczia tįsiu ka- 
riszku eroplanu pristatė.

Demokratai tikėjosi kad sai
tas karas užsibaigs pirm negu 
1952 metu rinkimai iszkels ki
tus klausimus. Bet dalbai1 isz- 
rodo kad Prezidento rinkimai 
bus vedami su Korėjos klausi
mais.

Vieni spėja, kad tos žinios 
apie Koriecziu žvieriszkumus 
buvo tyezia dabar paskelbtos, 
kad žmones sutiktu daugiau 
reikalauti isz Komunistu ar 
paskelbti visiszka kata priesz 
juos.

Senatorius George Smatliers, 
isz Floridos, sako kad Korėjo
je, mes muszame ir daužome 
gyvates uodega, ir leidžiame 
jos galvai gyventi Kremline.

bieta, isz Dainiu k., Jurbarko 
v., Raseinių apskr.

, Galinaityte-Peczaitiene (Pet
eli at), Morta isz Tauragės.

Galinat, Jonas, gyvenęs Col
linsville, Ill,

Garbenis, Pranas, isz Ra
ki iaupes km., Laižuvos vi., Ma
žeikiu ap.

Grigoraviczius, kilęs nuo 
Vilkijos., 1

Jaioveckas, Jonas isz Mete
liu parąp., Alytaus ap.

Kandzelienskaite, Anelija, 
isz Tarantikos k., Marijampolės 
ap.

Lioge, Antanas ir Povilas, 
isz Gilvydžiu k., Vieszintu v., 
Pane vėžio ap. (buvo Andrio- 
niszkio v., Ukmergės ap.)

Ozarskiu, Kazio ir Elzės gi
mines ir pažįstami praszomi at
siliepti.

Paszkauskas, Juozas, isz Gil
vydžiu k., Vieszintu vi,, Pane-

1 vėžio ap. (buv. Andrioniszko
v. , Ukmergės ap.)

Peczaitiene (Petchat) Gali- 
naityte, Morta isz Tauragės.

Pliskeviczius, Ignotas, isz 
Sukorepkos k., Nedzingės par.

Pliszkevicziute - Sakalaus
kiene, Morta isz Meszkucziu 
km., Nedzingės parap., Alovės
vi. , ir sūnūs Jonas ir Vaclas.

Sabas, Antanas, isz Kriukų 
m., Paežereliu v., Szakiu ap.

Savickas, Jonas ir sesuo 
Szimkienc, Veronika.

Szinikiene-Savickaite, Vero
nika, ir brolis Savickas, Jonas.

Sžneiderytęs: Auguste Kal- 
vaitiene, Elzbieta Naujokaitie- 
ne, ir Jieva Festerlingiene, isz 
Dainiu k., Jurbarko v., Rasei
nių ap.

Urmanaviczius, Juozas ir 
Petras, isz Butrimonių v., Aly
taus a p.

Venelauskas, Juozas, isz Vit- 
giriu k ., Gražiszkiu v., Vilka- 
viszkio ap.

Žiūra, Tomas, isz Jurgelio-

saitis: Jonas, Elizabeth, N. J. 
— Krischewski: Meta, Natalie, 
Chicago, HL — Kaldins: Erich, 
Anna, Marie, Chicago, Ill. — 
Lapins: Arnolds, Baimina, 
Princeton, N. J. — Markaus
kas: Jonas, Chicago, III. — 
Meyhoefer: Emma, Racine, 
Wise. — Moskuz: Vincent, Ka-

Pati užpykus in savo Jur- 
guti kalba:

— Tu manes neapgausi, 
tu rakali. Reikėjo tau apsi- 
pacziuot su kvailesne!

Jurgis — Dusziuk. Asz 
jieszkojau visur, bet nesura
dau, kol tave neužtikau! 
(Aiszkino vyras ir turėjo net 
isztegt isz stubos, nes bobel- 
ka torielkos pradėjo szvys- 
tet pro galva).

Senatorius Taft isz Ohio, sa
ko kad, kai valdžia iszdrysta

LIETUVISZKAS

SAPN0R1US
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu

8 col. ilgio, 5y2 col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::
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žnas daigtas turi savo vieta;
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.
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Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

No. 145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste-

Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

No.158—A p i e Kapitonas 
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lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
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No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsargumu in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku
lius ; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausy ta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

N0.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.
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Skaitymo ir Raszymo. 25c.
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No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Te- ta« Petras, Nuogalis.

61 lapių, 20c.

No. 148—Apie Joną ir Alena, 
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ze, Lucie, Stassi, Wladi, Genu- * Laidotuvių, Kriksztyniu
te, Corning, Ohio. — Murow- 
sky: Stanislaus, Emma, Ed
mund, Alfred, Irene, Helmut, 
Waterbury, Conn.'— Neumann 
Gertrud, Champaign, Ill. — 
Perlebach: Ingeborg, Johann, 
Anna, Omaha, Nebr. — Perrey: 
Albert, Brigita, Chicago, Ill.— 
Reimer: Anna, Auguste, Cleve
land, Ohio. — Schoenberg: Jo
hann, Appolonia, Johann, Ju
lia, Andreas, Georg, Eleonore, 
ir Maria, Cleveland, Ohio. — 
Simons: August, Chicago, Ill. 
— Luneckas: Mamertas, Drex
el: Karl H., in Cleveland, Ohio.

Maria, Philadel- 
Balaisis: Kazys,

- Bruschilowsky:

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

★ 535
★
★
* MAHANOY CITY, PENNA.

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

KATALOGAS 
KNYGŲ

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

No. 1951

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

Pypkes Durnai

Myliu
Myliu.... o gal ir nemyliu 
Ir dienos slenka, kaip sapnai. 
Nuo žydincziu puikiu geliu 
Erszkecziai likosi nūnai.
Asz laukiu.... Ir bijau, drebu, 
Pasitinku metus ilgus, 
Ir malda rupestyj kalbu, 
Ir jieszkau meiles pas draugus. 
Neblinksmin metai nun manes. 
Gal but nelaimes vien atnesz, 
Mintis sumindžios prakilnias, 
Paskui., pražus, kaip žusiu asz. 
Myliu, o gal ir nemyliu.... 
Ir gaila vystancziu geliu.

NEW YORK. — Petnyczioj, 
Gruodžio (Dec.) 14 diena laivu 
“General Blatchford” in New 
Yorko uosta atvyko szio Lietu
viai :

Ambold: 
pliia, Pa. — 
Agne,------
Klawry, Anna, Andreas, Chica
go, Ill. — Dikmann: Olga, in 
Spencer, So. Dak. — Dresleris: 
Eduardas, Maria, in Omaha, 
Nebr. ■— Džiuvenis: Ignas, Ku
nigunda,. Omaha, Nebr. — Ga- 
leckas: Antanas, Eina, L. I. in 
Omaha, Nebr. — Galiszauskas: 
Zigmas, Rochester, N. Y. — 
Genig: Karl, Emma, Harry, in 
Way'yndotte, Mich. — Jaksė
tas: Kazimieras, Chicago, HI. 
— Jungblut: Johann, Adele, 
Witold, Gertrud, Erika, Brigit
te, in Chicago, Ill. — Hein: 
Wilhelm, Irene, Rudolf, Meta, 
Karl, Montroe, Wise. — Kess- 
lau: Gerhard, Boston, Mass. — 
Kolesinskaite: Ona, Chicago, 
111. — Kopp: Alexander, in 
Brooklyn, N. Y. —7 Kozikis: 
Karolis, Jie va, Jonas, Francis 
J., Philadelphia., Pa. — Krauža 
Vilius, Elena, Jonas, Vilius, 
Irmgard U., Irena, in Turtle 
Creek, Pa. — Kwitschau: Karl, 
Auguste, Annitta, Algird, Chi
cago, Hl. — Kriauczeliunas: 
Alfonsas, Cicero, Ill. — Kurce- 
viezius: Pranas, New York, N. 
Y. — Link: Liselette, Nashua, 

I N. H. — Leobardt: Hermann, 
Bridgeton, N. J. — Meier: Paul 
ir Luose, Waterbury, Conn. — 
Moors: Joan, Brooklyn, N. Y.— 
Nejus: Marta, Zigfridas, Erns- 
tas, Albert E., New York, N. Y.

I — Podvoiszkis: Valys, Chica
go, Ill. — Puodzionas: Liudvi
kas, Philadelphia, Pa. — Sche
ffler: Hedwig, Erna, Cincinna
ti, Ohio. —Schmidt: Anna, Jo
hann, Ida, Emanuel, Beulah, N. 
Dakota..
Woodbury, N. J.

va Zokoninka Bernadina. 
puslapiu, 20c.

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s ,

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

No.155—Szakinis Nedoras

Kitokios Knygos

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szĮjoselei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu-‘ 
no. 58 pus., 20c.

N o. 123—Septynios istorijos:' 
Stebuklingas Zerkolas; Sida-i 
brinis Grabelis; Drąsus Szuo;j 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.129—Keturios 'istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in. Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

Schode: Johann, in No.132—Trys istorijos: Apie
— įSkaliks: Anglorius isz Valencziojs, Ko-

JprlS tie’s a mighty fine-looking American boy, 
į* W • -*■ isn’t he? And he looks right at home in 
r*'“' the cockpit of the F-51 Mustang fighter 
plane. He’s confident because he’s well-trained, well- 
prepared, well-equipped. And he’s ready to take off 
at a moment’s notice in the defense of your country 
and you. Yom? defense is his job.

‘ Defense is your job, too. And one of the best ways 
for you to do your job is to buy United States Defense 
Bonds—buy them now and buy them regularly. For 
it’s your financial solidity built up by bonds and other 
forms of saving that helps provide the economic 
strength of America. And it takes solid economic 
strength to back up your country’s military strength- 
to stand behind boys like this. Peace is for the strong!

Sign up for bonds today—through the Payroll 
Savings Plan where you work or the Bond-A-Month 
Plan where you bank. Remember, bankers recom
mend them as one of the safest forms of investment; 
Defense Bonds are as safe as America.

The (J, S. Defense Bonds you buy 
give you personal financial independence
Remember that when you’re 
buying U. S. Defense Bonds 
you’re building a personal re
serve of cash savings, Money, 
that will some day bu/you a 
house or educate your children, 
or support you when you retire. 
Remember, too, that if you don't 
save regularly, you generally 
don’t save at all. So go to your 
company’s pay office—now— 
and sign up to buy United 
States Defense Bonds through 
the Payroll Savings Plan.

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

No.180—Kvitu K uygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

180%;—Kvitu K n y g u t e 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kai? 
; varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa- • 
gal nauja būda, No. 197%, 25c.

No.198—įGromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 

į tojaus Jeruzolima. 10c..
No.200—Eustakijuszas. Is

torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
ną Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų.

I Pukius apraszymas. 20c.
No.202—Novena, Stebuklin

go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15c

Don't forget that bonds are now 
a better buy than ever. Because 
now every Series E Bond you 
otvn can. automatically go on 
earning interest every year for 
20 years from date of purchase 
instead of 10 as before! This 
means that the bond you bought 
for $18.75 can return you not 
just $25 — but as much as 
$33.33! A $37.50 bond pays 
$66.66. And so on. For your se
curity, and your country’s, too, 
buy U. S. Defense Bonds now!

i

Peace is for the strong . s . 
Buy U. S. Defense Bonds regularly!

The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury 
Department thanks, for their patriotic donation, the Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO.,

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz 

I szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 

į siuskite per Pacztino Moni-Or- 
! deri, Express ar Bankine Mo- 
i ni-Orderi, o jeigu norite pini- 
j gaiš siusti, tai reikia Užregis- 
i truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiuu-' 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa., - Ų. S. A,

i
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"SAULE” MAHANOY CITY, PA.TAMSI NAKTIS
^UOSZALIAI nuo miesto' 

augsztame Aleksoto kalne 
stovėjo sena, žemen sulindusi 
trobele, kurioje gyveno Jonas 
Kurtinaviczius. Da iszvakaro 
joj buvo pastebima szioks toks 
gyvumas; per mažus, aprūku
sius langelius iszsiverždavo 
szioki-toki spinduliai, rausva 
varsa margindami balta snie
gą; grin ežioje buvo pastebima 
tamsus szeszeliai, o retkar- 
cziais pasigirsdavo balsai tai 
tvirtas, grūmojantis vyriszkas, 
tai szvelnus moteriszkas, tai 
silpnutis vaikiszkas. Tai taip 
visa nakti, tik rytmetyj Kurti
navicziaus grinezioje nuostabi 
tyla užvieszpathvo.

Jonas savo gyvenime buvo 
žymus kaipo ‘1 girtuoklis, ’ ’ ku- j 
ris Kauno priemiestyj Aleksote 
nerasdavo sau konkurento.

Viena nakti nubudęs Kaziui 
kas pažvelgė apaezion ar yra 
tėvas. Ir insitikines, kad jo da 
nėra, atsiliepė.

— Nejaugi ir vėl musze? 
Paklausė Kaziukas.

Ranka nul-lauže. Vieszpatie! 
nors mirti greieziau atsiusk, 
paliuosuok mane isz tu dideliu 
skausmu, kuriuos asz dabar tu
riu kentėti.

Kaziukas ilgai kaž-ka galvo
jo ir pagaliau nulipęs nuo kros
nies prisiartino prie aimanuo- 
janezios motinos.

— Žinai ka, mamyte? Pra
tarė Kaziukas. Bcgkim kur 
nors isz tos nelaimiu ir aszaru 
klampynes.

— Bet kur, sūneli, bėgti ? 
Dejuodama atsiliepe motina ir 
pradėjo aszaros per jos skruos
tus it žirniai riedėti. Ji žiau-

keike. Palikes atidarytas duris kam. Pirktumem tuo kart kar
pei1 kurias ėjo vidun szaltis di- vute, duoneles, uždengtumem 
džiausiais kamuoliais, atsisto- naujais sziaudais skylėta grin- 
jo vidury aslos ir smarkiai su- į ežios stogą, jis vidų sziek-tick 
szuko:

— Kaži! Ona! Kaži!
Iszgirdusi Ona ta szauksma

ir žinodamas kad jo įnirtimui m-*************-*******-***** 
----------------------------- : 1 :

! pataisytumėm. Mane jau ne 
Kaziuku, bet Kaziu vadinti

nevalia prieszintis, drebėdama ’* 
iszejo isz užkrosnio.

— Greieziau už žibėk 
pa, dantimis grieždamas 
liepe girtuoklis.

Kaziukas dideliu szirdies ★ 
apmirimu žiurėjo pro atviras j t 
duris ir girdėjo tėvo murmeji- į * 
ma. Jis dabar buvo pasislepes 
priesz-kambario kerteje. Jis 
mate, kaip sužibėjo degtuko 
liepsnele ir užsidegė lempa, pa
galiau iszgirdo žveriszka 
baisa.

— Asz tau! Pažink mano 
gale!

lem-1 * . ★ atsi-1 *

tėvo t

Žiema eieziau kur-! coSkausmo kankinama mote- ’ 
riszke nei žodžio negalėjo isz- 
tarti; ji tvirtai sukandusi lupa 
skaudžiai dejavp. Toks jos el
gesys visiszkai suerzino žveri- 
v.Ua, kurio szirdyje jau neliko

Nors da jauno amžiaus buvo, 
vienok, girtuoklystėj neužėmė’ 
paskutines vietos didžiausiu 
alkogoliku tarpe. Jisai isztisas 
dienas ir naktis sėdėdavo 
smuklėj vieniui neziu draugu 
tarpe ir atiduodavo paskuti
nius centus smuklininko iždam 
Vakarais, gryžes namon, daž
niausiai be jokios priežasties 
keikdavo savo moterį Ona, ku
ri bent kada mėgindavo ji nuo 
to nedoro inproezio perkalbėti. į 
Bet to da neužtekdavo. Džniau- j 
šiai po tai keiksmu audrai kil
davo musztynes. Ona, būdama 
lėto ir szvelnaus budo mote- 
riszke, didele szirdgela košda
vo neteisingus savo vyro keiks
mus ir musztynes. Panasziosj 
vaizdos Kurtinavicziaus szei- 
moje labai dažnai kartodavosi. 
Nuo žiaurios Jono kuinszties 
kentėdavo ne vien Ona, bet ir 
sūnūs Kaziukas, kuriam da bu
vo tik asztunti metai užstoję. 
Iszgirdes žveriszka tėvo 
szauksma ir keiksmus sprukda
vo vienmarszkinis pro duris ir 
bėgdavo sllepti kokion-nors 
tuszczios kūtes kerten, kad isz- 
vengus negailestingos tėvo 
rankos. Tokiu silpnu pasiren
gimu vaikutis žiemos metu ne- 
isztveres dideliame szaltyje, 
pamažu, slapta gryždavo grin- 
czion. Laimingu jausdavosi 
tais atvejais, kada gryžes ras
davo tęva kur-nors kertej be- 
snaudžianti. Bejodamas nubu- 
dinti bieganti tęva, atsargiai 
užlipdavo ant krosnies ir ten 
užmigdavo saldžiu miegu.

— Vieszpatie! Kuomet vi
sa tai baigsis? Pasigirdo kaž
koks neaiszkus ir skausmo pil
nas balsas.

“LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 
Nauju Metu Korta* (Tiktai 
Anglu Kalboj) su konver

toms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su kon- 
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas-50 Kor
tas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se
tas—16 Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00. Prisiuns- 
kite pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

riausiu budu sumuszta ta nak
tį gulėjo ant szaltu grindų, ir 
mataszkuodama sutinusia kai
riąja ranka in visas puses be 
perstojo dejavo.

— Ar tai jisai taip padare? 
Paklausė Kaziukas, lodydamas 
sutillusion motinos rankon.

— Kas-gi tai kitas taip pa
darys, jei ne jisai! O Vieszpa
tie ir visi szventieji siuskit 
man greieziau mirti!

Pagailo vaikeliui motinos, 
bet dideles meiles ir užuojautos 
pareiszti jis da nesugebedavo. 
Jo vienintelis buvo praszymas 
ir raminimas, tai isz namu pa- 
siszalinimas.

— . Reik bėgti kol da jo na- 
mieje nėra, kartojo Kaziukas.

— Kur-gi sūneli, bėgsi? Ir 
vėl sudejavo motina.

Nors ir ilgai galvojo Kaziu
kas, bet vistik nesurado vietos 
kur butu galima bėgti. Motinos 
genezių nebuvo, nes naszlaite 
būdama isztekejo už vyro. Gi 
bet-gi pas tėvo gentis, tai vis 
vieli kil ir Hilo llglllet ant ŠU14- 
ju,

— Mamyte, asz noriu val
gyti. Ar nėra duoneles? Po va
landėlei paklausė Kaziukas, 
norėdamas tarsi užmirszti tas 
neinvykdomas svajones.

— Ten stalcziui da buvo 
plutele, dejuodama atsake mo
tina. Priėjės Kaziukas prie sta
lo, iszsitrauke stalcziu ir ra
dęs sudžiuvusia juodos duonos 
plutele, užsibarste druska. Su
valgė užsigėręs szalto vandens 
ir pradėjo autis kojas, žinoda
mas kad apsiavusiam ir apsi
rengusiam daug lengviau bus 
slėptis szaltoje kuteje nuo žiau
nos tėvo rankos.

Ona isztisa diena .sėdėjo 
' tamsioje užpeczkeje liūdnai de
juodama mosuodama iszlaužta 
ranka in visas szalis. O Kaziu- 

i kas apsiavęs ir užsivilkės vie- 
j nu lopu ir tai da suplyszusiu 
Į szvarku retkareziais iszbegda- 
vo ulyczia pažiūrėti ar da. ne
pareina tėvas.

O! O! Vieszpatie! Be persto
jo dejavo motina.

❖ ❖

kisze-
ra-

per;

Motina be dejones ir riksmo 
griuvo ant aslos. Tėvas da kar
ta spyrės krūtinėn gulincziai j 
motinai, iszsitrauke isz
nes pusbuteli baltakes ir 
miai atsisėdo prie stalo.

Kaziukas suprato kas 
vaizda invyko. Pagailo kūdikiu
motinos, kuria girtuoklis tėvas 
be jokios kaltes nužudė. Jis 
jiriesz-kambaryj stovėdamas 
verk e isz to gailesczio ir su
spaudęs kumszteles galvojo.

— Tai nepaklausė manes. 
Būtumėm kur nors iszbege.

Atsipeikėjus nuo to smar
kaus smūgio Ona atsikėlė pa
mažu nuo žemes ir svyruoda
ma prisiartino prie krosnies.

— Uždaryk duris, szauke 
Kurtinaviczius. Kaziukas ma
te kaip motina nei vieno žode
lio nepratardama, tylėdama 
prisiartino prie duru ir desz- 
niaja ranka jas uždare.

Ilgai Kaziukas klausėsi ne- 
aiszkaus tėvo balso. Jam apsi
rengusiam dabar buvo daug 
szileziau ir jis jau szaltame 
priesz-kambaryje szokineda- 
mas galėjo kosti ilgesni laika, 
jis nutarė szi karta neiti g’rin- 
czion kol tėvas visai nepasigers 
ir nenuvirs kur nors pastalėj. 
Radęs ramu kampeli priesz- 
kambryj už parvirtusios stati
nes, atsisėdo ant žemes, sunėrė 
rankovesna rankas ir paskendo 
svajonių sūkuryje. Jisai svajo
jo apie tai, kaip tai. butu gera 
gyventi be tėvo, turint tik vie
na mamyte. Asz persisamdy- 
cziau kur-nors piemeniu galvo
jo Kaziukas, mamute taipgi 
rastu sau koki nors uždarbi; 
galima butu nemaža užsidirbti, 
o iszleisti to uždarbio nebutu

VIENAS SKAITO,...

Pajieszkojimas
Pajieszkau savo broli, Anta

ną Sumbarauska. Gimęs Lietu
voje: Isz Kauno Redybos, Tel- 
sziu Apskriczio ir Grudžiu 
Kaimo. / Jisai kitados gyveno 
arti Mahanoy’ City, Pa,, ii’ dir
bo Buck Mountain angliaka- 
syklose. Malonėkite raszyt ant 
szio adreso:

C. Scharep,1
7948 So. Prairie Ave.
v Chicago 19, Ill.

Trumpa žiemos diena greitai 
praėjo. Prieblandoj ant girgž- 
danezio sniego pasigirdo smar
kus Kurtinavicziaus žingsniai, 
kuriu garsa nustelbė keiksmu 
aidas. Ona už krosnies visai 
nutilo; ji lupas sukandus aeziu 
didėlėms pastangoms susiturė
jo nuo dejavimo, mosuodama 
iszlaužta ranka in visas szalis. 
Troboj jau buvo visiszkai tam
su, kada Kurtinaviczius gryžo 
namon. Beeidamas sukniubo 
ant slenksczio ir smarkiai su-

i

prie valgio, kitas po savo dar
bui, o kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu, 
lavina žmogaus protą visame.

Sziandien, laike visokiu švie
timu sumiszimu ir kariu, kada 
žinios ateina isz Korėjos ir Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 
radirno ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra 
"Saule,” kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
nelaimėms ir atsitikimais. 
Žmogus skaitantis žines, mato 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.

★ BALTRUVIENE *
* *

Dievulėliau, ka tie musu, 
Naujausios mados vaikai 

iszdaro!
Kaip žmogus atsimena, 
Savo jaunesnes dienas,

Ir paguodone.de! savo teveliu, 
Tai sziandieninius vaikus, 

Galima prilygint prie 
bejauslingu žvėrių, 

Kurie laiko tėvelius už nieką, 
Ir neturi del ju jokios 

paguodones.
Vaikai, ypatingai sūneliai, 

Trankosi autobiliais kuriuos 
ievai nupirko del sūnelio, 

Su vilczia kad bus 
užganadint as nam ie, 

Ir kad nors kada iszvesz, 
Sena tęva ir motinėlė ant ■ 

szviežio oro, 
Bet sūnelis pasiėmęs 

autobiliu, 
Trankosi po pakampes su 
ulyczinems isztvirkelems 

per naktis,
O kada neturi pinigu del 

pirkimo gazolino,
Ir parodymo gud-taim del 

mergPlems, 
Tada imasi ant visokio budo 

gauti pinigu.
Sztai ant pavyzdies, 

Paimsime tūla sūneli isz 
vienos apylinkes.

Tula naszle užgaugino savo 
szeimylnele, 

Pati laike keliolika vyru, 
Idant užlaikyti narna.

Sūneliai.nedirbo ir apsikabino, 
Motinai ant kalcio kaip 

malnuo ratas.
Motina duodavo pavalgyt 

vaikams, 
Ir szelpdavo kaip galėdama.

Turėjo suezedinus kelis 
szimtelius doleriu, 

Ant juodos valandos.
Ana diena motinėlė nuėjo in 

savo kavone,
Kur turėjo keliolika doleriu 

užmokėti užranda.
Apsiverke nelaimingoj i, 

Kada suprato kad jai buvo 
trumpa pinigėliu!

Suprato kad kas pasiėmė 
pinigus, 

(j sūnelis užsigynė kad paėmė 
pinigus.

; Bet motinėlė už kelnu dienu, 
Dagirdo nuo žmonių, 

Kad sūnelis turėjo gerus 
laikus,

Su kokia svetima motere už 
tuos pinigus,

O pati su vaikais neturėjo 
namie nei szmotelio duoneles!

Tai mat, kokiu randasi 
sziandieniniu vaiku!

pradėtu.
nors darban pavyzdžiu, misz- 
kan medžiu pjauti. Gera butu 
gyventi! Taip ilgai Kaziukas 
svajoj ir ruosze placzius atei
ties gyvenimui planus. Jis sva- 
joj koks laimingas’butn juo- nei mH-*. - ’ ’ ” ~ . 
dvieju gyvenimas, ’bet tiktai be į ku jaūsnni “‘SZ'
tėvo. Tėvas ta laime sudrums-! Girt,ml.-i;« .......... ■
tu. ' iV " -----

Atsiminė vaikelis sutinusia vmV 1 hl pastume kerten 
motinos ranka. Pagailo J '' moteriszkC- To da
skausmu ir jis pamanė: "Kad Liūty ° -°’ karta 'Prib^es ;
bent greieziau nusigertu f-i-v h U 'CK suze^sbl ranka ir ja j Ilgai Kaziukas klausė tos vaiz- 
žmogžudvs” ir vėl Jisai ' i Smai‘kiai PaSuko> kad aet do« 
si in savo svajones. | °™ ii- .
szi karta pradėjo ’ ........ - - - -
kerszto mintvš. Nors da buvo ' r -°S pl adeJ° szaukti, kad net viens sau Kaziukas. Tik staiga 
... ■ 1 0 v^a troba skamibejo.

Km tinaviezius keikdamas! kus tėvo1 žingsniai, 
;,tvilko ja viduriu aslos ir pa 
laukes keletą sekundų 
kiu balsu suszuko:

A>z tau parodysiu!
Jis priėjo prie krūvos malku 

iszsrmko geriausia basli ir pri-
ai titles prie nelaimingosios 

Pradėjo jai szerti 
jokio žmogiszko
J°is moteiiszke jau ir ,taip vos

va gulėjo, o. žiauri girtuoklio 
mika. da rode savo ’galybe. St> 

s'/iM]g.tU/111UU tasai S’iiJuoklis
■ mitą niusze savo žmona, 

? Vieno Odelio neprata-
-I < i iszkani pasikėsinimui.'

i ku jausmu.
Gii tuoktis stipriomis ran-

Girdėdamas Kaziukas moti
nos dejones sudrėbėjo isz bai
mes. Litruko jo svajonių gran- 
dinys ir visa dome buvo nu- 
krei pta ton baision žmogžudys
tes vaizdon.

Valandėlei trukus ir vėl pa
sigirdo muszimo aidas. Mato
mai tasai girtuoklis da norėjo 
persitikrinti ar nepratars toji 
nelaiminga moteriszke jam 
bent vieno prieszingo žodelio.

ir dažnai sau state klausi
ma, kas tai ten galėtu būti.

— Kas ten tokio yra? Tarė

tisai jaunas, tacziau kerszto 
mintys Mivo tikrai nuostabios.

U it nezioje bifvo girdėti tė
vo keiksmai, barniai, begedisz- 
kos dainos. Iszgeres pusbonki 
Kurtinaviczius nutilo ir ilo-aį 
kaž-ka galvojo. Pagaliau atsi
stojo ir svyruodamas in visas 
puses y aigais-negalais prisiar
tino prie pecziaus. Pastvėręs 
motina už iszlaužtos rankos pa
traukė ja smarkiai saves, nuo 
ko nelaimingoji gau smikiai

— Uzmusziu, jcį neatneszi 
pusbonkio!

Istorija Apie ...
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa. ,

srnar

nutilo dejones.ir pasigirdo sun- 
einanezio

I areziau stalo; ir vėl viskas nu-I 7
, tilo. Tėvas sėdosi prie stalo ir 
ramiai po visai audrai snausti 
pradėjo.

Tik už pusvalandžio, kada 
grinezioj įnirtimą tyla vieszpa- 

per galva be i tavo Kaziukas pamažu iszlindo 
atjautimo.' isz savo pasislėpimo vietos ir

o®-

atsargiai priėjo prie grinezios 
durti. Pamažu, nesusyk jisai 
jas atsidarė ir kiszes vidun gal
va pastebėjo užstaly besnau- 
džiant tęva ir balsiai beknar- 
kianti. Tik vėliau vaiko žvilgs-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

,vi \\e.
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^Pildykite ž«mians 
konverta prisiunsdar-—«.isua^e^a ^‘an^a’ indekite in 

Paeini Bankini arEk ^<>d4U llžfflokesti Der 
Centu prie paskirtos sumos M°ni-Orderi t ■ PV*’ 
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Prisiuncziu jums $
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A
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"SAULE” MAHANOY CITY, PA.
į:

ZiniosVietines
— Subatoj pripuola Szv. 

Valeriano, o Tautines vardines 
Varpis, Lygo.

; ‘Visi sztorai, kroinai 
mieste bus atidaryti vakarais 
iki Kalėdų, kad duoti proga 
žnionieins atlikti savo Kalėdi
nius pirkimus. ■> -i

/— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola treczia Adventu Ne- 
delia, taipgi Szv. Euzebijaus, ir 
SžiV. Adeles, o Tautines vardi
nes: Vigaudas, Alvine. Taipgi 
szia sanvaite pripuola czvertis 
meto, pasninkas: Seredoj, Pet- 
nyezioj ir Subatoj. Ir ta diena: 
1835 metuose baisus gaisras 
New Work mieste, penkios de
szimts dvieju akeriu ploczio 
namu ir ofisu sudege, szeszi 
szimtai septynios deszimts ke
turi namai sudege, pacztas ir 
South Dutch hažn vožia. teipgi 
sudege, iszkados padaryta su- 
virsz dvideszimts milijonu do
leriu; 1945 nn, Trijų didžiųjų 
tautu Užsienio Ministerial su
sirinko Maskvoje. ■ . • ■

? — Ponia Marijona Ancera- 
vicziene, nuo 916 E. Pine uly., 
taniauVprie Džjures ’ ’ Potts- 
vilios Korte, prasidedant Sau
sio (Jan.) 7-ta diena 1952 m.

— Readingo ir kiti Anglia- 
ka&yklos mokes pedes savo 
darbininkams.

Keturios Deszimts Va
landų Atlaidai užsilbaige iszkil- 
mingai \Sžv. Juozapo bažny
czioje, isz kuriu daugelis para- 
pijojiu pasinaudojo dvasiszkai.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Lozoriaus,, o Tautines vardi
nes: Mantigaila, Laila. Ir ta 
diena: 1903 metuose, Wright 
broliams pasiseko nuo žemes 
pakilti su pinnuoju eroplanu, 
jiedu nuskrido nuo Kill Devil 
kalno ligi Kitty Hawk lauko, 
nors tai buvo laibai* trumpa ke
lione, bet tai buvo baisiai svar
bus žingsnis pirmyn ir augsz- 
tyn in padanges; 1938 m., Vo
kiečiai Naciai karininkai su
sprogdino savo kariszka laiva 
“Grąf Spec,” kai jie pamate, 
kad jie jokiu budu negali pa
sprukti isz Montevideo uosto, 
Uruguay kraszte, Pietų Ameri
koje. Naciu kariszkas laivas 
“Graf Spec” buvo ežia atplau
kęs gauti daugiau aliejaus ir 
amunicijos. Prie uosto, ant ma
riu jo lauke du Anglijos ka- 
,riszki laivai. Kapitonas to lai
vo suprato kad jam kelias už
kirstas, ir vietoj kad pa,puolus 
in Anglijos raukas,. jis nutarė 
savo laiva pats paskandinti; 

, 1906 m., Rusijos t valdžia pa
skelbė Suvalkų gubernijoje ka
ro stovi.

— Utarninke pripuola Auk- 
sentijo, o Tautines vardines: 
Gotvila, Androna. Ir ta diena: 
1796 metuose, pirmutinis san- 
vaitrasztis “Sunday Monitor’’ 
pradėjo eiti Amerikoje; 1917 
m., y asztuonioliktas priedas 
prie ■ Amerikos Konstitucijos 

r; pridėtas. Svaiginantieji gėri
mai, kaipO: Alierka, sznapsas, 
vynas ir alus uždraustas Ame- 

; rikoje. Razbaininkai pradėjo 
gera geszefta varyti, pardavi- 

i nedarni tuos • gera 1 i us slapi o - 
5 mis; 1865 m., Amerikoje panai

kinta vergysta. Y
-— Seredoj pripuola pas

ijukas.
— Ponas Jona s Ka sai is isz 

Miners villes, mot ora vo in mies
tą ir atsilankė in “Saules” re- 
dyste, atnaujinti prenumerata 
už laikrasztfc“Saule” del savo 
my) i mos motinėlės^ .pomaJJar-

bora Kublickiene, kur ji yra 
musu sena skaitytoja ir sako: 
“Sveikinu tamistos su Links
mu Kalėdų ir Laimingu Nauju 
Metu, ir kad Dievas palaimin
tu tamistoms darbuose, -kad 
“Saule” apszviestu visu protą 
ir kad nusiramintu tos baisios 
audros ant svieto. Duok Dieve 
kad’ateinanti metai butu lai
mingesni ir užstotu tarp svieto 
ramybe ir vienybe .tarp žmonių. 
Vėlinu “Saules” redakcijai vi
sos laimes ir geros sveikatos.’’

— Musu gerai žinomas tau
tietis ponas Jurgis Beruksztis 
isz Gilbertono, svecziavosi 
mieste pas savo senus pažinsta- 
mus ir prie tos progos atsilan
kė in “Saules” redakcija, at
naujinti savo prenumerata už 
laikraszti “Saule.” . — Aeziu 
už atsilankyma.

— Ponia Marijona Grinevi- 
cziene, nuo 517 W. Pine uly., 
ana diena apvaiksztinejo savo 
gimimo dienos sukaktuves.

— Ponia F. Lakoniene, 
duktė ir žentas P. Tamaszaus- 
kai ir ju dukrele Marijona, visi 
isz Shenadoro, motoravo in 
miestą su reikalais, taipgi at
lankė “Saules” redakcija, at
naujinti savo prenumerata už 
laikraszti. Aeziu visiems! už at
silankyma.

Shenandoah, Pa. — Elena 
Czelkauskiene, nuo North Cat
herine ulyczios dingo isz savo 
namu Subatos ryta. Nors poli
cija jos jieszko, bet iki sziol, 
niekas nežino kur ji dingo.

Girardville, Pa. — Laidotu
ves a.a. Antano Uložio, nuo 13 
W. Ogden uly., invyko Ketver
ge, su apiegomis Szvento Vin
cento bažnyczioje devinta va
landa ryte, ir palaidotas in pa
rapijos’ kapines Frackvilleje. 
Velionis pasimirė Subatoj, 
Gruodžio, 8-ta diena in Geisin- 
ger ligonbute, Danvilleje. Gi
nies Lietuvoj. Buvo angliaka- 
sis ir paskutini karta dirbo 
Packer Nr. 5 kasyklose. Paliko 
paezia Izabele; tris sūnūs: Juo
zą ir Leonarda, namie, ir Pran- 
ciszku, isz Chicago, III., ir anų*-, 
ka. Graborius V. Menkievi- 
czius laidojo.

Lost Creek, Pa. — West Ma
hanoy ir apylinkes mainieriai 
pareiszkia kad jie remia ir už
taria tuos Prudential Apdrau- 
dos Kompanijos Agentus, kurie 
dabar straikuoja. Szitu ap- 
draudos agentu straikos jau 
tęsiasi daugiau kaip dvi san- 
vaites.

Pottsville Pa. — Lietuviu 
Moterų Kliubas isz Schuylkillo 
pavieto turėjo savo “Kalėdinė 
Parte,” Utarninko vakaru, Ne- 
cho Allen svetainėje. Taipgi 
Kliubas laike susirinkimą, ap
svarstyt apie ateinanti metini 
bankieta ir szokis, kur invyks 
Sausio (Jan.) 28-ta diena, Ne- 
cho Allen svetainėje. Po susi
rinkimo buvo skania vakariene 

/ir pasilinksminimai, o Kalėdų 
Diedukas apteikė visas dova
nėlėms. Naujas Komitetas bus 
invykdytas Sausio (Jan.) 8-ta 
diena, Elks svetainėje, Maha
noy City.

Llewellyn, Pa. — Du mainie
riai likos užmuszti, o treczias 
sužeistas kai ekspliosija guzo 
kylo angliakasyklose arti Lle
wellyn, Panedelio ryta, apie 
7:30 valanda. John Matz, 33 
metu amžiaus isz Pottsvilles ir 
Michael Lajola, 33 metu am
žiaus isz Mt. Pleasant, likos už- 
muszti, o John Angelo, 39 metu 
amžiaus, isz M inersvjlle, gL

ilBB

I

Gaisras isztiko kelis dide
lius sztorus Atlantic City, 
N. J., mieste ir sudarė iszka
dos už daugiau kaip visa mi
lijoną doleriu.

Sztorninkai ežia greitai 
iszsinesza savo brangius 
daigtus, nes, nors visi jie yra 
apdrausti, bet tokiu daigtu 
sziandien nei už jokius pini-

gus negalima gauti. Ugnia
gesiai per dvi dienas stengie
si szita gaisra suvaldyti ir 
užgesinti.

□ □ D

liukni/^i iszsigelbejo ir buvo GERAS BjZNĮS 
sužeistas.

----- -------- --  LIGONINĖSE
Philadelphia, Pa. — Gruo

džio (Dec.) pirma diena, vaka
re, po vadovyste Andriaus 
Butkuno, in Szvento Kazimiero 
parapijos svetainėje, invyko 
minėjimas insikurimo ir kovu 
Lietuvos Kariuomenes. Diena

nyczioje, tame tikslui invyko ir 
gedulingos pamaldos už žuvu
sius kovuose karius už laisve 
Lietuvos. Kur, tai]) bažnyczio
je kai]) ir svetainėje, tarp kito 
ko, ta minėjimą jmosze, dabino 
savoju žavejaneziu balsu ir pa

— Viengentis Stasys Kūri
kas, 56 metu amžiaus, dirbės 
Frankford Arsenale, gyvenos, 
2566 E. Ontario uly., Gruodžio 
pirma diena, .pasimirė, o po isz- 
kihningu gedulingu pamaldų

bažnyczioje Gruodžio 5-ta die
na, buvo palaidotas iii parapi
jos kapuose, per Grab. Domini
ka Earamina, mieste. Velionis

me nuliūdime: savo paezia 
Pranciszka; duktere Elena 
Karvovoska ir sunu Stasi. Jis 
ilgus metus ne tik marszalku 
buvo Szv. Jurgio 'bažnyczioje, 
bet ir taip jau visapusiszku 
veikoje, katalikiszku ir prigu
lėjo prie Amcrikoniszko Legi- 
jono, Muzukales Svetaines ir 
Edgemonto Kliubo. Laike pa
maldų už ji, giminaitis, Kun.

Blue Point, Long Island, N. Y.,
>at-o kitas dvejas miszias, tai 

laike Kun. D-ras Martusevi-
ezius. ir Kun. Lukszys.

. — Vietiname Lenku san- 
vaitrasztis “Gwiazda” laidoje 
6-to Gruodžio, patilpo straips
niukas kuriame yra kalbama, 
kad szimet sukako jau 40 metu 
kaip musu garsusis viengentis, 
Leonardas Szimutis darbuojas 
plunksna. O kitame straipsny
je raszo apie Lietuviszkus par- 
tizanus, kurie anot to straips- 
.nio, ne tik vien girasis, bet ir 
puola — atakuoja Maskolijos 
Bo I s ze viki s z k u s kareivius.

Ka raszo ponas Petras Lau
žikas isz R. D. 2, Wilkes-Barre, 
pa. — Gerb. “Saules’’Redak
cija: — Prisiuncziu užmokesti 
už laikraszti “Saule.” Szirdin- 
gai aeziu už naujienas, istori
jas ir pasakas. Linksmu Kalė
dų ir Laimingu Nauju Metu vi
siems!

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ežia Valstijos Ineigu Sztabo 
agentai teipgi yra kalti.

Jis vardais iszvardino, kiek 
atskiros valstybines ligonines 
pinigu ar skolų “dovanojo” 
tiems, kurie pažino politikie
rių :

Ashland State Hospital:
$393,390.93.

Bloomsburg State Hospital
$285,671.06.

ConnelsviTc State Hospital:
$42,788.39.

Coaldale State Hospital:
$130,756.26.

Hazleton State Hospital:
$192,975.21.

Locust Mountain State Hospi
tal, Shenandoah: $131,610.76.

Nanticoke State Hospital:
$141,806.45.

Philipsburg State Hospital: 
$104,225/08.

Scranton State Hospital:
$372^43.03.

Shamokin State Hospital:
$193,846.56.

Senatorius Yosko toliau sa
ko, kad visose tose ligoninėse 
baisiai prasta tvarka:

Nėra dedamas procentas ant 
neužmoketu bilų.

Darbininkai ima atostogas 
kada tik ir kiek tik nori.

Liekarstos laikomos skiepuo
se, kur jos nėra apsaugotos 
nuo karszczio, dulkiu ir drėg
numo.

Darbininkai, kurie priima 
pinigus nėra po kaucija.

Daug darbininku gali prieiti 
prie tu ligoniniu sandeliu, ir 
dažnai patys sau visko parsi- 
nesza namo.

Jis sako kad jis galėtu de
szimts sykiu daugiau tokiu pa
stabu padaryti, bet geriausia 
butu dabar visas tas ligonines 
pertvarkyti ir geriau prižiūrė
ti.

Ka raszo ponas Mykolas W.
Mardus isz Collinsville, Ill.:— 
Gerbiama “Saules” Redyste: 
Prisiuncziu $6.00 del atnaujini
mo mano prenumerata už laik
raszti “Saule.” Noriu kad 
siunstumet man “Saule” ir 
ant tolesnio laiko. Su gerais 
velinimais visiems.

SKAITYKIT
440 A TTI I?”

REDAKTORKA
• SUMUSZTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Sieniniai Kalendoriai 1952m.
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio 

Po 400 arba 3 už $1.00
Adresas:

SAULĖ PUBL. GO. - Mahanoy City, Pa.

ir labai sumusze, kai ji jo 
klausė ka policija buvo darius 
apie viena automobiliu nelai
me. Tas policijos virszininkas 
taip ant jos supyko, kad jis ja 
labai apdaužė. Bet dabar jis 
randasi be vietos ir be darbo.

už

I’REZ. TRUMANAS 
PARGRYŽO ISZ 

ATOSTOGŲ
WASHINGTON, D. C. — 

Prezidentas Trumanas su savo 
žmona ir dukrele Margareta 
pargryžo isz atostogų, isz Key 
'West, Florida. Prez. Trumana? 
traukia in Vaszingtona, o jo 
dukrele Margareta pasiliks 
New York mieste, kur ji yra 
pasižadėjus padainuoti.

BEDARBIS
P A SIK O R E

PHILADELPHIA, PA. — 
Stanley Dubell, penkios de
szimts penkių metu amžiaus 
bedarbis pasikorė savo namu 
virtuvėje. Jis buvo pasiuntęs 
savo žmona, Ida in sztora.

Jo žmona poli ei j autams pa- 
aiszkino kad jos vyras buvo su
sirūpinės ir nervuotas per ke
lis menesius. Jis du menesiai 
atgal norėjo pasikarti, bet bu
vo atgaivintas in Episcopal li
gonine. Jis jau keli menesiai 
kai buvo be darbo.

DU PASIMIRĖ UZ 
CZEKI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

TAMSI NAKTIS

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

uis apsistojo 'prie asloj 
ežios motinos. Ji gulėjo 
nejudėdama ir tekėjo 
isz burnos.

— Kas-gi tai butu?
gande

Iszsi-

— Asz turbūt, sapnuoju, 
mintijo Kaziukas. N isi tie in- 
vykiai tai nėra tikrenybe.

“Aiszku, tai, sapnas! Kaip 
tai? Mamyte nužudė tėvas, o 
asz tėvą, kirviu! Tai sapnas,

guliu-'o ne tikrenybe.” Tokios tai 
visai mintys jam ramumo nedave. 
putos' Vidurine jo sieloj audra baime 

! jame iszszauke ir jis pradėjo 
nerimauti. ,

1 Ulyczioj speigas didžiausis,
lais pirsztu prisiartino prie' sniegas girgždėjo po kojomis 
stengianezio motinos- kimo, praeiviu, o szaltis nemalonia 
kuris jau buvo lavonu virtęs.

— Nejaugi užmusze?! Taip 
turbūt tikrai užmusze, kartojo 
oats sau Kaziukas. Jis prisimi- aukszt \ beje, visoj 
ne nesenai girdėta muszima ir 
motinos dejones, todėl szi kar-i 
ta jau nedvejojo, kad motina 
tikrai nužudyta. Jis da geriau 
norėdamas iusitikinti, paėmė

j savo letena laike apkabinęs vi- 
j sa gamtos grožyme. Szviesios 
žvaigždes mirgėjo dangaus 

j gamtoj nuo
stabus ramumas vięszpatavo. 
Tik Kurtinavicziaus namuose 
mirtis buvo pavergusi saves 
visa gyivdbe. Szaltoje kuteje 
drebėjo isz szalczio ir baimes 

į. Kaziukas, da nesenai nužudęs 
ei i tęva.
ai ■ Baisu darba atliko szia nak

tį Kaziukas. Bet keno tai kal- 
Taip yra tikrai, mainyte i • Girtuoklio tėvo kasdieninis

nes vėl padėjo. Nesiilau 
mažiausio k v e ]) t e 1 e j i 1 n o

jau negyva. Užmusze! Ariens 
sau kalbėjo Kaziukas.

Ir statuti kersztas m 
riszkas įnirtimas apėmė 
vaiko esybe; jisai nubalo,

zve-

su
drėbėjo ir ruszcziai pažvelgė in 
mieganti tęva.

— Asz tau, atkerszysiu, ki
lo Kaziuko sieloje mintis. Jis 
susijaudinės ’bėgiojo po grin- 
czia, paimdamas rankon tai 
basli tai kaczerga. Tik staigu 
jo žvilgsnis apsistojo ant pa
suolėj guliliczio kirvio. Vai
kutis tuoj prie jo pribėgo, su
eziupo kirvakoti drdbanczio- 
mis rankomis ii- iszkeles augsz- 
tyn prisiartino 'prie levo.

— Žmogžudį! Asz tau pa
rodysiu, sznibždejo kūdikis 
virpaneziomis lupoms. Asz tau 
parodysiu, ka reiszkia nužudy
mas mano motinos! Už ta dar
bu, asz tau dabar busiu atker- 
szytoju! Tu nužudei, girtuokli, 
nieku nekalta mano mamyte, 
kuri mane globojo ir mylėjo! 
Jeigu žuvo mano laime tai žūk 
ir tu nedorėli, ir kirto kūdikis 
kirviu tėvui galvon.

Jis kirtęs tėvui galvon, sku
biai iszbego isz grinezios, bet 
ir durų ne'besuskubdamas už
daryti. Ilgai da jis girdėjo tė
vo dejones, kurios jo sieloje šu
kele sni alkiausia audra, 
liau viskas nutilo.
Jie žinojo, kad kas tai 
prasti, pasekmes atrodė 
paprastos.

nepa- 
visai

RUSINA CZEKUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

prie duriu, jie iszgirdo viena 
szuvi. Ineje in vidų jie rado 
Poną Charles V. Goin negyva.1 
Jo rankoje buvo revolveris, isz; 
kurio buvo viena kulka isz- sziepiamai sako, kad Rusu kai 
szauta. i

kalbos mokėjimas yra būtinas 
ir privalomas.

Czeku iszeivijos spauda pa-

“Talmudo Paslaptys”
. . . Apie . . .

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai 
Adresas:

bos mokėjimo dar nėra reika
laujama isz tu, kurie yra sodi
nami in kalėjimus, arba yra 
siuneziami in priverstinio dar
bo stovyklas.

Boston, Mass. — Petnyczioj, 
Gruodžio (Dec.) 7-ta ?!., 11:20

mirė, gerai žinomas Advokatas
SAULE - Mahanoy City, Pa. j Fortūnatas J. Bagoczius.

žiaurus ipasielgimas su motina 
ir juomi paežiu, szalde jo szir- 
dyje tėvu meiles ir pagarbos 
jausmu. Jo keiksmai ir žverisz- 
ki darbai auklėjo vaiko szirdy- 
je, nors ir nepastebimai, žiau
rumą. Jis nuo'pat pirmu kūdi
kystes valandų, kada jo protas 
jau sziek tiek pradėjo ’bręsti, 
nematęs nei karto blaivaus ir 
maloniai su motina apsieinan- 
czio tėvo, o visuomet vien asz- 
aras matydamas nekaltos savo 
motinos ir girdėdamas tėvo 
keiksmus, neturėjo progos tin
kamus savo szirdyje iszauklei 
jausmus.

Iszkart da ir mažiausis tėvo 
sudejavimas dare kūdikio sie
loje tam tikra inspudi, bet il
gainiui prie to visai priprato, 
kad jokios domes nekreipė.

Negailestingas szaltis skver
bėsi per kiekviena, nors ir ma
žiausia grinezios plyszeli. Beto 
per atviras grinezios duris 
szaltis ėjo vidun visu pilnumu 
ir du lavonu greitai suszalo ak
mens kietumu.

Pagaliau szaltis insiskverbe 
ir kuten, kame sueziupo negai- 
iestingon savo letenon jauna 
žmogžudį. Da gal but ir ilgai 
vaikas dejavo ir verke, gal da 
ilgai skundėsi savo gyvenimo 
likimu, bet galu gale ir jisai tu
rėjo mireziai in akis pažvelgti. '

Rytmety j Kurtinaviciaus 
grinezioje buvo visiszkai tylu.

SUKAPUOJO MOTI
NA; BUVO VAIKA 

SUBARUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

skiepe.
Vaikas vairavo savo tėvu 

automobiliu in juju vasarnami, 
kai policijantai ji pasivijo.

Jis policijantams ramiai pa
pasakojo kaip ji sukapuojo sa
vo motina už tai kad ji buvo ji 
subarus, už tai kad jis ne ėjo in 
mokykla. “Asz nežinau,” jis 
sako, “kodėl asz taip padariau. 
Asz jai syki rėžiau su kirviu in 
galva ir ji sukniubo, ir • tada 
asz kapuojau ir kapuojau.”


