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Kareivis, Saržentas Guil
ford Medor ežia laiko savo 
szeimynos jauniausia nari 
ant ranku,' kai deszimst ki
tus savo szeimynos nariu su
stoja ant szito troko-vežimo, 
!kai visi jie atvažiavo in A

Isz Amerikos
NUŽUDĖ SZESZIS

Pats Nusižudė
MORRISTOWN, N. J. — 

Inžinierius, uolus bažnyczios 
rėmėjas ir blaivininkas, susi
krimtęs ir susisarmatines, kad 
jis yra priverstas padėti savo 
motina in seneliu namus, kai 
jis su savo szeimyna važiuoja 
in Florida ant atostogų, isz 
proto iszsikrauste ir iszžude 
szeszis savo szeimynos narius 
ir paskui pats save nusiszove.

Tos baisios skerdynes invy- 
ko in Parsippany-Troy Hills, 
New Jersey, netoli nuo Morris- Į 
town miesto, apie trisdeszimts 
myliu nuo New York miesto.

Paskutine mirti, priesz ketu
rios deszimts asztuoniu metu 
amžiaus William D. Bauer, bu- į 
vo jo asztuonios deszimts ketu- 
riu metu amžiaus motina, Em
ma, kuri buvo suparalyžiuota 
ir nebegalejo pasikelti isz savo 
lovos, kai jos sūnūs, tikrai pa
siutęs daužėsi isz kambario in 
kambarį su medžiokles karabi
nu, ir viena po kito isz kaleinos 
nuszove savo žmona trisde
szimts penkių metu amžiaus 
Alice; jųdviejų du vaikucziu, 
penkių metu Elizabeth ir dvi- 
deszimts menesiu Petruką; ir 
jo žmonos tęva Poną Unique C. 
Nuber, szeszio deszimts szesziu 
metu amžiaus ir žmonos moti
na Ida szeszios deszimts ketu-1 
riu metu amžiaus.

Skerdynes invyko apie pir
ma valanda po pietų, kai ma
žute Elizabeth linksmai parbė
go isz vaiku darželio mokyk
los, isz Mount Tabor.

Arthur Sinnenberg, Susiedas 
užtiko visus lavonus. Jis pa- 
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Didžiausia Lak u n u Sztabo Szeimyna

Frankfurt, Vokietija. Jo 
žmona, Catherine stovi sza- 
lia jo. Visa Medors szeimyna 
atskrido in Vokietija isz 
Swanton, Vermont. Lakunu 
sztabo virszininkai sako kad 
tai didžiausia szeimyna ku-

Prezidentas Atmete 
Sovietu Taikos

Pasiulinima
WASHINGTON, D. C. — 

Prezidentas Eisenhoweris vie- 
szai publikai pasakė kad Ame
rika nieko bendra neturi ir ne
turės su Sovietu Premiero pa- į 
siulinimu del dvideszimts metu 
taikos sutarties.

Eisenhoweris sako kad tokia 
tuszczia ir staeziai palszyva su
tartis daug žmonių suklaidintu 
nes jie mislintu kad tikrai jau 
taika visur vieszpatauja.

Prezidentas sako kad visi tie 
Bulganino reikalavimai, ku- | 
riuos jis yra iszdestes savo į 
laiszke jau dabar randasi Tau
tu Sanjungoje, ir Sovietams 
nieko daugiau nebelieka dary
ti ir mes isz ju nieko daugiau 
nereikalaujame, kaip kad jie 
laikytųsi Tautu Sanjungos nu
sistatymais, prie kurios ir jie 
priguli.

Isz kitos puses, butu labai 
pavojinga dabar sudaryti tai
kos sutarti tik tarp dvieju 
vleszpatyscziu, kai beveik vi-1 
sos tos vieszpatystes priguli 
prie vienos draugijos, būtent, 
prie Tautu Sanjungos.

Dabar aiszkiai matyti kad 
tas Bulganino laiszkas in Pre
zidentą Eisenhoweri buvo vien 
tik del propagandos, visiems 
paredinti kad sztai, Sovietai; 
nori susitaikinti, o dabar Ame-| 
rika taikos nenori.

Eisenhoweris dabar vieszai: 
prisipažinsta kad tas didžiųjų! 
valdininku susirinkimas “vir-l 
szuneje” Genevoje tikrai nie-' 
ko gero neatnesze ir buvo tik 
laiko gaiszinimas, ir davė So
vietams dar kita proga savo 
propaganda paskleisti. 

kia jie turėjo ežia atveszti 
isz Amerikos. Didelis auto
busas visus juos nuvesz in 
Weisbaden, kur yra jiems 
parūpinta du namai apsigy
venti.

O O C3

Eisenhoweris vėl pabrieže ir 
pasakė kad mes ne saldžiu žo
džiu. bet geru darbu laukiame 
isz Sovietu Rusijos.

Septyni metai atgal Stalinas 
panaszlus pasiulinimus buvo 
davės, kai laikrasztininkai bu-; 
vo pakviesti pas ji. Jis, 1949 
metuose pareiszke kad jis mie
lu noru sudarytu taikos sutarti 
su Amerika, nepaisant visu ki
tu krasztu. Bet ir isz jo pasiuli- 
n.imo nieko gero neiszejo!” 

LAKŪNAI |
SUVAŽINĖTI

WAUK0MI3, OKLA. — Į 
Du lakūnai buvo traukinio su
važinėti ir užmuszti kai ju au
te mobilius sustojo skersai rie- 
les, netoli nuo Waukomis mies-! 
to.

Rock Island pasažierinis 
traukinys ju automobiliu su
daužė ir abudu lakūnus užmu-, 
sze. Jie buvo Leitenantas Ar-! 
thur G. Steigelman, dvide-i 
szimts dvieju metu amžiaus isz 
Philadelphia, Pa., ir teipgi 
dvideszimts dvieju metu am- į 
žiaus Antras Leitenantas Ro
bert R. Cress isz Hamden, 
Ohio.

Valstijos policijantai sako 
kad abieju tu lakunu lavonai 
buvo to trenksmo iszmesti isz 
to aute mobilias.

Tie du lakūnai buvo paskirti 
in Smoky Hill Air Force Base, 
in Salina, Kansas.

Pirkie U. S. Bonus!

10 ŽUVO
227 SUŽEISTI

Per Parapijos
Vakariene

BALTIMORE, MD. — Saint 
Rose of Lima Kataliku Bažny- 
czia laike vakariene, bankieta, 
in Brocklyn Park, netoli nuo 

i Baltiniores miesto. Ugnis, pra
sidėjo, rodos, virtuvėje, ir tuo- 
jaus visa ta sale pavirto in bai
su gaisra. Dauguma tu, kurie 
žuvo ar buvo sužeisti, nesude- 

i
ge, bet buvo sumindžioti, su- 

į grūsti, kai visi puolėsi prie du
riu ir langu iszbegti.

Nelaime atsitiko apie asztun
tą valanda vakare, kai ta va
kariene ka tik buvo prasidėjus.

Ugniagesiai sako kad, per ta 
strioka ir iszgasti tie žmones 
visai nei neatidare vienu dide
liu duriu, tos sales užpakalyje, 
prie kuriu keli gulėjo negyvi.

Ant tos vakarienes buvo su
sirinkę apie tūkstantis žmonių.

SUKILIMAS
MOKYKLOJE

Virszininkas Buvo Pri
verstas Pasitraukti
HENDERSON, KY. — Dau- 

giau kaip asztuoni szimtai mo
kiniu sustraikavo ir nutarė ne- 
eiti in High School už tai kad 
tos mokyklos virszininkas W. 
W. White buvo priverstas pa
sitraukti.

Szito virszininko pasiszalini- 
mas buvo mokyklos sztabo pri
imtas, kai jis su to sztabo na
riais susikirto kaslink vieno 
mokinio, sportininko, basket
boles loszejo.

Virszininkas buvo nubaudęs 
viena mokini, kuris buvo tos 
mokyklos geriausias loszikas 
basket-boles sporte.

Czia, isztikro, reiketu nusi
spjauti ir nusijuokti, kad to- 
kis lermas yra sukeltas už vie
na mokini.

Sziandien mokytojas turi 
lenktis priesz mokini kuris yra 
sportininkas, loszikas. Tuks- 
taneziai mokiniu būva kasdien 
nubausti už invairiu prasikal
timu. Bet jeigu tas mokinys lo- 
szia futbole ar basket-bole, tai 
jau mokytojai, profesorius tu
ri jam lenktis ir pataikauti.

Butu visam musu krasztui in 
sveikata jeigu visi tokie musu 
mokiniai sportininkai butu isz 
musu mokyklų iszguiti, ir kad 
jiems butu pasakyta eiti ir kur 
nors darba gauti.

Musu mokyklos, kolegijos ir 
universitetai sziandien ne apie 
mokslą bet apie sportą rūpina
si.

Ąr tai dyvai kad Europos 
treczios klases mokinys daug 
daugiau žino ir daug daugiau 
moka negu Amerikos kolegijos 
studentas?

Musu kolegijoms ir univer
sitetams sziandien labiau rupi 
raumenys negm smegenys; 
sportas svarbesnis negu protas.

ALASKOS
dykumuose!

-

Jieszkoma Generolo
Eroplano i

_
LADD AIR FORCE BASE, 

ALASKA. — Eroplanai ’skri
do skersai ir iszilgai Nome 
krasrta Alaskoje, jieszkodami 
Alaska National Guard Liason 
eroplano, kuris dingo Petny- 
czioje. Ant to eroplano buvo 
Brigados Generolas John R. 
Noyes ir trys kiti lakūnai.

Lakunu sztabas praneszi 
kad penkiolika armijos eropla- 
nu ir daug kitu eroplanu to ero
plano jieszko.

Dingės eroplanas buvo L-20 
eroplanas, kuris veže ta Briga
dos Generolą in Shishmaref, 
apie szlmta myliu in Sziaure 
nuo Nome miesto. Taseropla-' 
nas nežesi su savimi gana mais-. 
to, gazolino ir kitu dalyku del 
penkių dienu.

Bet jau tos dienos suskaity-' 
tos ir nieko dar negirsti isz to 
eroplano. Szitoje apylinkėje 
taip szalta, kad be ugnies ir 
szilumos, žmogus vargiai gali 
iszlikti gyvas per szeszias va
landas.

TĖVAS NUSIŽUDĖ

Nužudė Du Savo
Vaikucziu

COLUMBUS, OHIO. — Po- 
licijantai pranesza kad tėvas 
ir du vaikucziai buvo surasti 
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Szalta Straikininkams

Dvi moterys, kurios su ki
ta’s darbininkais straiikuoja 
priesz Westinghouse fabri
ką, Baltimore mieste, Mary
land, czia parodo kaip jos 
gerai apsirengusios nuo szal- 
c: io kai jos ta fabriką pike
tuoja.

Czia Marie Wright žiuri

5 ‘Jet’ EROPLANAI 
SUDUŽO !

I —

Visi Lakūnai
Iszsigelbejo I

TCKYO, JAPONIJA. — 
Penki Amerikos “Sabre Jet”, 
eroplanai sudužo Tolimuose 
Rytuose. Penki isz j u neteko 
gazolino, netoli nuo Okinawa 
salos, ir vienas, kai tik jis pa- i 
kilo isz Japonijos.

Visi lakūnai iszsigelbejo ir 
nebuvo nei sužeisti.

Bet iszkados buvo padaryta 
ant keliu milijonu doleriu in 
kelias miliutas. i

Lakunu Sztabo virszininkas 
paaiszkino kad keturi “F-86-F 
Sabre Jet’’ eroplanai gryžo isz 
Okinawa, kur jie buvo eje 
pratybas ir kur lakūnai moki-' 
nosi kaip tuos eroplanus gerai 
vairuoti. Jie pasuko toliau in 
juras aplenkti dideles audras 
ant ju keliones ir taip sudegino 
visa savo gazoliną.

Trys lakūnai iszszoko su pa- 
rasziutais ir nusileido in East 
China mares ir buvo greitai 
iszgelbeti, nes armijos laivai 
greitai pribuvo ir juos isz tu 
maru isztrauke. Amerikos ir 
Japonijos laivynas buvo grei
tai pasiuntęs savosius laivus in 
ta vieta. Ketvirtas lakūnas 
pats priplaukė prie Okuma 
kranto, ant Okinawa salos.

Tie lakūnai yra: Leitenantas 
George E. Tims, isz Wyan
dotte, Michigan; Leitenantas 
Walter H. Fears, isz Crews, 
Virginia; Antras Leitenantas, 
Leonard M. Weeks, isz Mil

in savo drauges darbininkes, 
nuo szalczio apsisaugojimu 
su keletą eilių drabužiu.

Szitos straikos jau tryli
ka sanvaieziu kaip tęsiasi, ir 
dar nematyti nei galo nei 
kraszto. Keturios deszimts 
keturi tukstaneziai darbinin
ku czia straiikuoja.

Jaunuolis Kalėjime.

Asztuoniolikos metu am
žiaus jaunuolis Jack Regi
nald Lemon, isz Burbank, 
California, dabar tupi kalė
jimą. Jis yra intartas ir su- 
aresztuotas už tai kad jis no
rėjo nuszauti policijanta 
William Catlin.

Policijantas William Cat
lin buvo ji sustabdęs, kai jis 
pravažiavo pro rauduona 
szviesa ant ulyczios. Tas 
jaunuolis su savimi, ant au- 
tomobiliaus sėdynės turėjo 
revolveri, kuri jis nusistvere 
kai tas policijantas ji sustab
dė. Policijantas ji nustvėrė 
ir norėjo ta revolveri isz jo 
atimti. Kai jiedu ėmėsi, mu- 
szesi, revolverio gaiduką ar 
tyczia ar netyczia tas jau
nuolis paspaude, bet laime 
kad tas szuvis nepataike in 
policijanta.

waukee, Wisconsin; ir Antras 
Leitenantas John Bardwich, 
isz Flossmor, Illinois.

lakunu sztabas sako kad 
czia negalima nieko kaltinti, 
nes tokiu “Jet’’ eroplanu la
kūnams yra griesztai insakyta 
apleisti savo eroplana ir isz- 
szokti isz jo je;gu nėra gana 
gazolino, nes toki eroplana sta
eziai negal ina nutupdinti ant 
žemes, jeigu jo inžlnai užgesta, 

; nes jis per greitas ir per sun
kus.

In Itazuke, Japonijoje, Leit. 
Jimmie R. Hettinger, isz Lan
caster, Ohio, iszszoko isz savo 
“Jet“ eroplano kai jis dar bu
vo ant žemes. Bet tas jo ero
planas nesuspėjo pakilti nuo 

i žemes ir sudužo in vieno ūki
ninko farma, užsidegė ir su- 

i £ p re go.

1 EROPLANAS
NUKRITO; 3 ŽUVO
SMITHTOWN, N. Y. —

Trys vyrai žuvo, kai dvieju 
inžinu eroplanas nukrito ir su-

I dege, netoli nuo Smithtown 
miesto.

Tas “Lockheed Ventura” 
eroplanas buvo Cities Service 
Oil kompanijos nuosavybe. Jis 
buvo ka tik pakilęs nuo Mac- 
Arthur aerodromo, kai nelaime 
atsitiko.

Žuvusieji buvo: trisdeszimts 
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
| nes jis nežinojo kaip kitaip

Praiiaszu ir Kristaus laikais, 
Afrikoje buvo galima žmona, 
paeziute nusipirkti už kelias 
senas ožkas. Bet ne dabar.

Dabar bemoksle beraszte pa
eziute kasztuoja apie du suim
tu asztuonios deszimts doleri u. 
O tos kurios yra pasimokinu
sios, kaip mokytojos ir slauges 
kasztuoja apie keturis sykius 
daugiau.

"'Afrikos vyrai, Nigeria krasz- 
te yra šukele baisu lerma ir 
reikalauja kad Prancūzu val
džia ežia viską sutvarkiiitu ir 
prižiuretu. kad tos paežiuies 
atpigtu.

Prancūzai pataria kad Ame
rikos valdžia visas tas mergi
nas supirktu, ir paskui, kaip 
pranaszu laikose, jas už kelias 
pasenusias ožkas tiems vyrams 
parduotu.

gauti “raida” už dyka isz Los 
Angeles, California in Clove- 
land, Ohio. Policijantai sako 
kad jis, rodos, dabar teisybe sa
ko, ir jie nebežino k a su juo 
dabar daryti ir su kokiu prasi
kaltimu ji dabar kaltinti.

In Hoboken, Now Jersey, sa- 
liuninkas Albert W. Dreisbach, 
suaresztuotas už automobiliaus 
draivinima, kai jis buvo pasi
gėrės, stengiesi teisėjui pasi- 
aiszkinti, kad jis ka tik buvo 
inpyles aleoholiaus in savo au
tomobiliu, kad vanduo nesu- 
szaltu, ir už tai policijantai už
uodė aleoholiu ant jo.

Teisėjas ramiai ir kantriai jo 
pasiaiszkino iszklause, ir pas
kui su tikra užuojauta jam pa
sako: “Du szimtu doleriu bau
dos!”

Valdžios biznio ir pramones 
tūzai sako, kad ateinancziais 
metais biznis bus dar geresnis, 
ir dar daugiau žmonių darbus 
gaus. i

Dabar Amerikoje randasi 
daugiau kaiip 65,000,000 (sze- 
szios deszimts penki milijonai) 
žmonių, kurie gerus darbus tu
ri.

In -Spartai miesteli, Wiscon
sin valstijoje, farmery's Gilbert 
Paasch, suaresztuotas už tai 
kad jis pardavinėjo alų vai
kams, pasiaiszkino kad jis taip 
darė ne del biznio bet už tai 
kad jis. myli vaikus. Sipmatly- 
vas teisėjas ji pagyre už tokia 
meile ir paskui labai mielaszir- 
dingai jam pasakė “Trys szim- 
tai penkios deszimts penki do
leriai už tokia meile ir miela- 
szirdyste.”

Bet jau dabar kitokie atgar- 
sai ima kilti. Automobiliu fab
rikai ima paleisti daug darbi
ninku. Fordo “Mercury” fab
rikai jau dabar yra paleido ke
letą tukstancziu savo darbinin
ku.

Kiti automobiliu fabrikai 
rengiasi panasziai daryti, nes 
sziais metais tie fabrikantai 
ketina visa milijoną mažiau 
nauju automobiliu pagaminti.

Daug Amrikieicziu dabar ima 
pirktis automobilius isz užsie
nio kaip isz Anglijos, Italijos, 
Prancūzijos ir Vokietijos. Tie 
automobiliai yra mažesni, ne 
tokie grazmozdiszki kaip mu
su automobiliai, ir jie yra daug 
pigesni.

In Fon du Lac, Wisconsin 
valstijoje Gerald W. Oelerich 
buvo teismo nubaustas ant sze- 
szios deszimts penkių doleriu 
bandos, už tai kad jis per grei
tai važiavo. Kai jis teisėjo pa- 
prasze kad jis jam tiek pinigu 
pąskolintu, teisėjas ne tiktai 
ka nesutiko, bet dar deszimts 
doleriu daugiau baudos uždėjo.

In Holyoke miestą, Mass., 
byla buvo investa prailginti 
miesto darbininku atostogas, 
vakacijas. Miesto Mayoras, di
dis ponas Edward Seibel ta by
la iszmete per telefoną isz Mia
mi, Florida, -kur jis jau kelios 
sanvaites kaip atostogauja.

(Senas priežodis, mums ro
dos, ežia to Pono Mayoro buvo 
ingyvendintas, būtent: “Neda
ryk, kaip/asz dariau, bet kaip 
asz insakau.”

| vp. e szeimyneles narius isztiko ir 1
8 t kai jis nebegalejo su savo pede -J I gala su gaiu suriszti, jis nuėjo <

---- _______ ------ -——T-m pas Frank Alice ir jam pasi- ■ 
skunde, žinodamas kad tas 

_____ _-------- Alice keliems kitiems darbi
ninkams buvo pinigu paskoli- 

Į nes. Frank Alice jam paskolino 
penkis szimtus doleriu.

Jis sako kad jis sutiko jam 
atmokėti ta skola po dvide- 

| szimts doleriu per sanvaite už 
skola ir dar kita dvideszimts 
už nuoszimti.

Iki sziai dienai jis yra iszmo- 
kejes tūkstanti devynis szim
tus doleriu, ir dar pustreczio 
szimto tam sukeziui skolingas.

“Kartais, kai asz negalėjau 
jam užmokėti, ’ ’ nusiskundė 
Eisman, “jis laukdavo kol a^z 
iszeidavau isz fabriko. Tada 
jis mane stumdė ir apdaužė. 
Kelis sykius jis man staeziai in 
veidą spjovė.”

“Kodėl tu taip ilgai laukei? 
Kodėl tu ankseziau mums apie 
tai nepraneszei?” Užklausė 
teisėjas.

“Jis mane taip iszgazdino, 
kad asz bijojau kam nors pasi- 

į skusti, ’ ’ pasiaiszkino Eisman.
Ta vakara kai Frank Alice 

buvo suaresztuotas, kas nors 
patelefonavo Eismana ir jam 
grasino: “Tu nekaltink Frank 
Alice ir Teisėjui nieko daugiau 
nesakyk, jeigu myli savo szei- 
mynele.”

Frank Alice užsigynė kad jis 
buvo taip grasinės Eismana.

Keli kiti buvo suaresztuoti 
už panaszias suktybes.

Policija ir teisėjai vis per
spėja žmones neinsivelti in 
skolas su nepažinstamais žmo
nėmis, bet jeigu jau reikia sko
lintis, tai geriausia isz bankos 
skolintis, kur procentas yra

Pažvelgus Ten
Pažvelgus ten, in karo 

lauka,
In vieta kraujo ir mirties, 
Negaila matant juna

auka,
Nei jos gyvenimo paties.
Negaila aszaru liudnuju, 
Paczios ir artimu draugu, 
Jie greit užmirsz,
Tik gaila tu j u
Belaimės motinos vargu.
Ji viena gali tik žinoti, 
Ant kiek brangus jai 

buvo jis,
Kuriai prie vyges 

perrymoti,
Reikej per isztisas naktis.
Ne jai užmirszti skausmą 

savo!
Ne ta isztrius isz atminties, 
Kuriam viską ji paaukavo, 
Kuri nesziojo po szirdies!

In Washington, D. C., Char
les Edward Beard buvo nuteis
tas ir in kalėjimą patupdintas 
už vagyste. Teisėjas ir polici
jantai iki sziai dienai dar nega
li suprasti kaip szitas vagis, be 
jokios pagelbos, užsilipęs ant 
augsztu ofisu stogo nusilupo 
tris szimtus septynios deszimts 
tris svarus vario ir ta nusiga
beno namo. Jis neturi nei troko 
nei automobiliaus, ir kiek poli
cijantai galėjo dažinoti jis ne
turėjo talkininko ir niekas jam 
nei troko nei automobiliaus ne
buvo paskolinės.

N orth

— Sieniniai Kalendoriai, 
Lietuviszkais ar. Angliszkais 
menesiais, su szventornis ir 
pasninkais. Po 50b arba 3 už 
$1.35. Adresas:

Saule Publishing Co., Malia- 
noy City, Pa.

SU

ISZMOKEJO $1,900

Už $500 Paskola

In Gastonia miestą 
Carol i na. vai st i joje,
Crump buvo policijanto su- 
stabdintas už važiavima priesz 
visus kitus automobilius ant 
ulyczios, kur valia tik in viena 
kraszta važiuoti, ir buvo poli
cijanto intartas kad jis girtas.

Draiverys J. C. Crump po 
pi’isieka policijantai prisiekė: 
‘‘Gerbiamasis oficeriau, asz 
nei laszelio, nei alaus nei sznap
so neturejeau.”

Policijantas jam intikejo ir 
jau buvo užsidaręs savo su- 
aresztavimo tikietu knygute, ir 
ka tik norėjo jam pasakyti va
žiuoti sau sveikas, kai to drai- 
verio keturiu metu sūnelis' pra
bilo: “Bet teveli, tu buvai in 
saliuna. užejes kai paleidai ma
myte mieste.” Nabagas tėvas 
už savo sūnelio teisingumą ir 
atvirumą užsimokėjo visa, 
šzimtine.

PHILADELPHIA, PA. — 
Edwrad Eisman fabriko darbi
ninkas yra lėtas ir dabar smut- 
nas žmogus, kuris Teisėjui
Elias Myers pasakė kad jis da-: valdžios nustatytas, 
bar yra labai iszsigandes.

Ir už tai, jis pasiaiszkino, jis 
iki sziol nebeiszdryso kam nors 
pasiskusti kad jis buvo taip 
isznauduotas ir apsuktas, isz- 
mokedamas tūkstanti devynis 
szimtus doleriu už penkių szim
tu doleriu paskola. Ir dar to 
negana; jis sako kad jis dar 
tam sukeziui 'skolingas pustre ■ 
ežio szimto doleriu procento 
ant tos paskolos.

Kai jis galutinai susirado 
gana drąsos kreiptis in teismą, 
Teisėjas Myers tuojaus iszlei- 
do insakyma suimti keturios 
deszimts 
Alice, ir 
penkių 
kaucija.

Tiedu 
sukezius 
fabrike,
turi du vaizkucziu ir užlaiko 
savo devynios deszimts metu 
amžiaus tęva ir asztuonios de
szimts metu amžiaus motina. 
Jis uždirba apie septynios de
szimts penkis dolerius per san- 
vaite.

1953 metais, kai liga kelis jo

metu amžiaus Frank 
jam tuoj aus uždėjo 
tukstancziu doleriu

vyrai, ir apsuktas ir 
dirba tame pacziame 
Eisman yra ženotas.

Sruolis Isz Lietuvos
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

kad senas Žydas ilgėjos Lietu
vos teip, kaip ir asz, kad abudu 
sergava ta paezia. liga: netikės 
sutikimas su tokiu drauginin
ku vargdieniu labai maut' su
griaudino, laibai man szirdis. 
suspaudė. Užtai spaudžiau jam 
ranka ir pats pradėjau klausi-

— Tai apie tai norėjai su 
manimi pasikalbėti ? Tu tai ne- 
mislyji apio= žmones, apie sun
kia savo dali, apie nelaimes, 
kurios tave teip^ suspaudė, bet 
szirdis traukia laukus, pievas 
ir mi'szkus, apie tavo prie sau
lės, prie oro gimtines? Mislyji 
apie ju gyventojus, kuriu per 
savo varginga’ gyvenimą nega
lėjai nei gerai pažini i, b szian- 
diena, kada meilus paveikslas 
gaiszta isz tavo atminties bi
jaisi kad netaptu tavo galva 
tuszti,,bijaisi, kad iszdilus isz 
atminties brangiams atmini
mams nestotumais dar didės-

tau tuos paveikslus, atnaujiu- 
cziau, nori, kad asz tau apsaky- 
cziau, koki musu žeme?

—- O teip, pone, teip! Dėlto 
ežia atėjau, ir spaude man ran
ka ir juokės su džiaugsmu, 
kaip kūdikėlis.

— Klausykies-gi broli!

pa-

kur
de j o

Ir klausosi Sruolis mano 
sakojimo, ausis isztempe-s, 
sižiojas ir akys in mane inre- 
mos; jo paveikslas mane 
karta labiaus skatino, ‘ 
traukte trauke isz mano 
uos žodžius ii’ sugriebęs 
ant dugno savo karsztos
dies. Kad dėjo jis juos ten, ne
abejoju nei kiek, nes kad pa
baigiau savo apsakima “O vei 
mir, O' veh mir” suvaitojo Žy
das skurdžiai, sudrėbėjo jo gel
tona barzda ir dideles aszaros 
aszaros czyslos 'pradėjo riedėti 
per veidą nuo vargu suruksz- 
lejusi. Ir ilgai kukavo, ir ge
guže senas Žydas ir asz su juo- 
mi drauge verkiau.

apraszy-

apysaka 
szimtme-

jos patiktu, bot jos labai gra
žios; nelyginant, it koks misz- 
kas auga prie namų, o ežia

— O dabar tegul man 
nas pasako, ar žiema yra

me-

po- 
dar 

per musu mažucziai, ar tokie 
(ir aut pirszto parode) pilki 
paukszteliai, kuriu varčia už- 
mirszau ? Seiliaus daug ju bu
vo! Būdavo, meldžios prie lan
go, o tu ’mažutėliu it skruzde
lių persileidžia palangėje. Na, 
bet kas-gi ant ju žiūrėtu ? Ar 
tiki man tamista, jog niekados 
nemislyjau, kad asz ju pasiilg-

ant žiemos pasikavoja, o tie 
mažucziai tuonii labinus nega
li isztverti, bet pas musu turi 
būti yra ju dar? Na, pone, ar 
yra?

Bet dabar asz jam neatsaki- 
nejau, nebeabejojau nei kiek,

Daug vandens nuo to laiko 
perbėgo szaltoje Senoje (Sibi- 
rijos upeje) ir graudžiu asza
ru nemažai iszriedejo isz akiu 
vargsziu žmonių. Iki sziolei 
vienok, nors senei jau tai buvo, 
naktimis, kada negaliu su
merkti akiu, tankiai stojas 
man akyse paeoikslas Petro Jo
ną i c-zio ir greta jo pageltonavęs 
su r a u k szio jas, gr au d ž i on i is
aszaromis aprasotas Sruolio 
veidas.

Ir kad veiziu atminties aki
mi in tuos paveikslus, rodos 
matau, kruta pabalusios dro- 
banezios Žydo lupos ir girdžia- 
mas balsas, paeinąs isz szirdies 
kurioje jau užgeso viltis, 
sznabžda prie manės, Jehova 
(Žydiszkai Dieve), Jehova, Je
hova, kodėl teip nemielaszir- 
dingas del manes, Tavo tikro 
sunaus? — Margalis.

- ------ GALAS------- -

Cleveland mieste, Ohio val
stijoje, Harvey Lee Rush, kuris 
ežia buvo policijos atgabentas, 
kai jis buvo prisipažinęs kad 
jis buvo nužudęs mergina in 
Ohio valstija ,tiems policijan- 
tmas dabar pasiaiszkino kad 
jis visai nieko nei nežino apie 
ta žmogžudyste, ir kad jis bu
vo policijantams pamelavęs,

Senis Butkus sako: “Labai 
lengva susirasti sau nepriete
liu — tik paskolink savo drau
gams pinigu.”

Butkus teipgi mums papasa
kojo apie dovana kuris jis bu
vo gavės del Kalėdų — sznapso 
bonka. Jis sako kad tas sznap- 
sas buvo nei szioks, nei toks. 
Jis sako “Jeigu tas.sznapsas 
butu buvęs geresnis tai jo 
draugas jam ji nebūta davės,.o 
jeigu tas sznapsas butu buvęs 
nors kiški prastesnis, tai But
kus butu kojas pakratęs.”

^Pirkie U. S. Bonus!

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

No J 02— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—V aidelota, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi 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 nuosmert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
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 neinu- 
no. 58 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.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
'6 puslapiu. 25c.

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

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No. 138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, .Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Naktį 
62 puslapiu, 20c.

No.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant, Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c,

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

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No. 160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ii’ Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

No.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.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygds

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

180^—Kvitu Knygute 
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 Kal
varija Viesz. Jezuso 
15c.

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa- 
gal senoviszko būda, 15c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

No.202—Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

SO?2 Užsisakant knygas is* 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
n-i-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

HAF3 Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
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., - U. S. A

v



“SAULE" MAHANOY CITY, PA.

(Tasa)

ateje. Szindin jieszkoje pone 
ežele adine. Buvę net pre gale 
meszti, o ežia szalcze trike, te
gul jam velnesz! Tegul pone 
ipavelysz, asz vige nėpariszka-

Nemacziau ir negirdėjau, 
kaiip duris atsivėrė ir inejo kaž
kas prie manės; nepamaeziau 
nei garo kamuoliu, kurie, vars- 
tant duris teip laibai ežia in vi
dų vereziasi, kad negali pažin-l 
t i isz karto, kas iiieina, nejutau 
szalczio, kuris ežia, grūsties 
grūdasi in vidų; nieko nema
cziau, ir nieko 'negirdėjau, ir 
tiktai pajutęs žmogų prie sa-Į 
ves, pirm negu ji u'žanaeziau, Į 
nenorom paklausiau jo:

— Toch nado ? (ko reikia, 
pagal Jakutu kalbos).

— Tai asz, mano pone, “z 
mieloczem ttorguju” (niekiais 
prekiauju), skambėjo atsaky-j 
m as.

Pakėliau akis. Neabejojau, 
kad priesz mane stovi Lietuvos 
Žydas, nors jis ir buvo apsirė
dęs Sibiriszkai. Kas mate ji I 
Pakruojo je ar Sziauliuose,, tas 
pažins ji netiktai Sibi rijoje, bet 
ir Dievas žino kur. Pažinau ji 
isz sykio. Bet dėlto kad kaip 
jau inmyniau, atsakiau jam 
kaip per sapna, būdamas labai 
užsimislyjas, tai Žydas, stove- . - *damas priesz mane, nepori ni n- , 
ke mano misliu. Anaiptol. Mei- 
liai 'žiurėjau in patinstama vei
dą; atėjimas Žydo toje valan
doje, kada mislimi ir szirdimi 
persikėliau in gimtine, labai 
buvo man meilus, o keletas Lie- 
tuviszku 'žodžiu szvelniai man 
ausi paglostė.

Užsimirszas tai vįs dar in ji 
žiurėjau.

Žydas truputi pastovėjo, 
paskui apsigryžo, paėjo artyn 
prie duriu ir skubiai pradėjo 
nerties isz invairiu rubli.

Tada tiktai at si k vote jau ir 
patemyjan, kad asz jam nieko 
neatsakiau, ir kad mano krasz- 
to gudrus Žydelis, pr i lankia i 
del saves iszaiszkines mano ty
lėjimą, ketina iszdestyti ir pa
rodyti, ka turi parduoti. Pasi
skubinau tai jam klaida ati
dengti.

Bijok Dievo žmogeli, ka. dir
bi?! Balsiai suszukau. Nieko 
neperku, nieko man nereikia, 
nenusiredyk veltui ir keliauk 
sau toliaus, su Ponu Dievu!

Žydas paliovė vilkties jr, va
landėlė pamislyjas, prisiartino 
prie manes ir skubiai, per pus 
'žodžius kasdams pradėjo man 
teip szneketi:

— Tai nekosz! Asz žiu, kad 
ponsz neke nepirksz. Mat ponsz 
asz czi jau szene eszi, lab szene. 
Asz iki sziol nežinoji, kad pone 
atvažiavę. Ponsz tur but isz 
Lietuvos? Vakar tik man pa- 
szake, kad ponsz czi jau ketere 
mienesze. Kaip gaila, kad teip 
veile dešinoje! Tuojausz bueziu

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

Sieniniai Kalendoriai 1956m.
Dabar po 50ę arba 3 už $1.25

SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa.

— Ir nutilo suskurdes.
— Maino mielas, tokiame 

padėjime sunku apie tai misly- 
ti, vis-gi tiek pat, visur Dievo 
žemia, norėjau ji kaip nors nu SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

Kiek tai žmonių užsikreczia 
meiles liga, 

Ir paskui kankinasi 
Lyg rodos kokia liga 

apimti!
Vaikinas susipažinęs su jam 

pat inkanezia mergina.
Pradeda pas ja taukiaus 

atsilankinet,
Kad pasidalinus su ja 

savo numone, 
Ir kad patraukus jos 

szirdi prie saves, 
Kad ir ji pamylėtu.
Jis pats irgi pradeda 

mylėti mergina, 
Ir savo vaidentuveje tveria ‘ 
Vaizdus busianezios laimes 
Ir szeimyniszko gyvenimo.

Mergina pradeda jam 
pritarti, 

Ir vis didesne meile jam 
parodo.

Vaikinas jaueziasi laimingu 
Nes mergina ji myli ir mano, 

Kad tos meiles jau niekas 
negales sugriauti.

Bet ju viltis dingsta in 
trumpa laika.

Jis užmirszta kad pikti 
žmonių liežuviai, 

Tik laukia tokios progos, 
Kad apkalbėjus juos ir 

Viską galėtu sugriaut ir 
suardyt.

Žmones patepi ija kad* €» 
porele mylisi,

Pradeda liežuvius ant ju 
leidinėt.

Žmones tuojaus pradeda 
inkalbineti merginai, 

Kad vaikinas negeras, 
Negražus, per senas ir t. t.
Merginos meile pradeda 

atvesti
Ir kad nors geriausias 
Ir protingiauses’ butu 

vaikinas,
Tai merginos akyse jis 

virsta netikėliu, 
Ir pradeda nuo jo szalintis", 
Becziau.sueina ir ant galo 
Visai užmirszta apie ji! 
Bet visgi geriau kad tas 

atsitiko pirma, 
Negu jie pradėjo vedusi 

gyvenimą.
Nors ir sunku isz pradžių 

buna, 
Bet visgi geriau negu 

Barniai per visa gyvenimą 
Ir graudinimasis padaryto 

žingsnio.
Kur yra tikra ir tvirta 

meile, 
Ten nei peklos vartai 

jos nepertrauks. 

disze, tik kelete žožde?
— Kogi tu nuo manės nori ?
— Asz norėtum szu pone 

trupute pakalbote.
Iszgirdes toki atsakymu, asz 

visiszkai nesistebejau: daug 
jau susitikau žmonių kurie at
eina vien tiktai dėlto, kad gau
tu biszkeli pasikalbėti su žmo
gumi, neseniai isz Lietuvos 
ežiai atvadavusiu; terp tokiu 
žmonių buvo ir keletas Žydu. 
Ateviai klausinėjo apie invai- 
rius dalykus: buvo pas mane į 
ir paprastu žingeidžių, megi- 
aneziu pasislėpėt i, buvo ir žmo- 

i niu, kurie apie savo giminąi-i 
ežius klausinėjo, buvo ir politi
ku, isz kuriu ne vienam jau 
galvoje nebesuvis gerai. Ap
skrita sakant, apie politika, ma
žai tekalbėta. Nesistebejau tai, 
dar karta sakau, isz to, kad 
naujas szis ateivis nori truputi 
pasimarmet ir nors norėjau 
greieziaus atsikratyti nuo ne- 
pargardaus kvapo, kuri isz- 
duoda jo kailiniai, negei ai ’už
dirbti vienok, gražiai papra- 
szau jo, idant nusiredytu ir at
sisėstu.

Žydas pradžiugęs greitai isz- 
pilde mano praszyma ir- už va
landėlės sėdėjo prie manes. Asz 
pradėjau žiūrėti in jo veidą.

Nu, Žydas tarsi isz akyes isz- 
trauktas: ir stora, ilga, truputi 
in szali pakreipta nosis, ir va
nagines greitai krutanezios 
akis, ir barzda ir pakele, ir vei
do skūra gelsva panaszi in skū
ra pribendusio agurko ir kak
ta žema, storais plaukais ap- 
skriesta, žodžiu sakant tikras 
Lietuvos Žydas. Ant jo nuo 
vargu padžiuvusio veido spin
džia atvirumas.

— Pasakyk-gi man, isz kur 
esi, kaip vadiniesi, ka ežia dir
bi ir ko nori nuo manės dasiži- 
noti?

— Esmi (žinoma, jis Žy- 
džiavo, bet asz ežia, raszysziu 
aiszkiai) mano pone, Szruolis 
isz Pakruojo, gal ponas žinai, 
tas miestelis netoli nuo Jonisz- 
kio; nu, pas musu visi mislyja, 
kad tai labai toli, seiliaus ir asz 
teip mislyjau, bet dabar pridė
jo prispausdamas, bet dabar 
tai asz žinau, kad Pakruojasi 
visiszkai netoli nuo Joniszkio, I 
tuojaus prie pat jo.

— Ar seniai ežia esi?
— Labai seniai, baigėsi 

treti metai.
— Tai ne teip parseniai, 

yra tokiu, kurie beveik dvicle- 
szimts metu ežia iszgyveno, o 
kelyje sutikau seniuke isz Vil
niaus kuri apie penkis deszimts 
metu ežia gyvena. Tie tai tik
rai seniai jau ežia. Bet Žydas 
nusisipjove:

— Kaip jie, tai aisz nežinau, 
asz žinau, kad esmi ežia labai 
seniai.

— Bėgimai vienui vienas 
ežia esi, kad tau metai teip il
gai?

— Ir su paezia ir su vaiku, 
ir su dukterimi; turėjau ket
vertą vaiku, kada ežia ėjau; 
bet tai kelione toki, tegul Die
vas apsaugo, ejome isztisus 
metus; ar ponas nežinai, kas tie 
etapai? Tris vaikai iszkarto 
man mirė, per viena, sanvaite, 
tai kaip isz sykio. Trejetas vai
ku?! Lengvu pasakyti, nei pa
laidoti nebuvo kur, nes ežia 
musu kapu nėra. Asz esmi Įra
šyt, tamista žinai kas tai yra, 
asz pildau zokona, ir Dievas 
mane teip koroja!

raminti, paguosti, bet Žydas 
szoko, kaip nuplikytas su 
karsztu vandeniu.

— Dievo žemia ? Koki ežia 
Dievo žemia! Ka ponas kalbi? 
Czia szunu žemia! Tfu! Tfu! 
Dievo žeme ? Ponais nesakyk 
teip! Gedinkies! Dievo žemia, 
kuri niekados neatszila? Czia 
prakeikta žeme! Dievas,nenori 
kad czia. žmones gyventu! -Jei
gu norėtu, ji nelbutu toki. Pra
keikta nedora! Tfu! Tfu!

Ir pradėjo spjaudyties ap
link saves ir kojomis trypti; 
lupas sucziauipes ir pirsztus su
rietęs mislimi keike nekalta 
Jakucko žemia, paskui sznabž- 
dejo Žydiszkai kokius ten pra
keikimus ir pailsės krito ant 
suolo prie, manes.

Visi isz teviszkes iszvaryti 
nemyli Sibirijos. Žydas tas kai
po fanatikas, matyties nuo 
szirdies jos neapkentė, kad 
teip jo kraujas susijudino. 
Laukiau kolei nurims. Ant ga
lo jis nuvaldė save ir kada asz 
pažvelgiau jam in akis, norėda
mas ko nors paklausti, jis man 
tarė:

— Prasžau man dovanoti 
už tai, asz nei su kuomi apie tai 
nekalba, ba ir su kuomi czia 
kalbėt i ?

— Ar-gi ežia. Žydu mažai ?
— Ar czia Žydai pone? To

kie Žydai kaip Sibirijos, nie
kas zokono neužlaiko. Bijoda
mas vienok, kad Žydas vėl ne
užsidegtu, nedaviau jam. kal
bos užbaigti ir staeziai užklau
siau, apie ka jis norėjo su ma
nimi pakalbėti.

— Norecziau nuo pono da- 
sižinoti, kas ten girdėtis? Tiek 
czia metu gyvenu ir niekados 
dar negirdėjau kas ten dedas.

— Tu navatnai klausi, jog 
negaliu tau visoko iszkarto ap
sakyt, nežinau, apie ka tu trok- 
szti žinoti, gal apie politika?

A prominent banker tells you why-

........

By Mr. Fred S. Florence
President, Republic National Bank
Dallas, Texas, and President,
American Bankers Association

Most of us Americans are earning more now 
than ever before. But when money comes 

easy, we have a tendency to let it go just as 
easily. If we’re wise, we’ll be sure and save part 
of every paycheck and invest it for our own 
future benefit.
Here are three good reasons why U. S. Series E 
Savings Bonds make a good foundation stone 
for any investment program.

e You’re sure of your principal in Savings 
Bonds. It isn’t subject to market fluctua
tions, and can be readily converted to cash.

» You’re sure of your returns in Savings 
Bonds. \our Government guarantees you 
an average interest of 3% per year, com
pounded semiannually, when your Bonds 
are held to maturity.

/

• You’re sure of the future when yod invest 
in Savings Bonds. There’s nothing like 
the feeling of security that a backlog of at 
least 6 months’ living expenses in safe, 
sure U. S. Savings Bonds will bring you.

I sincerely recommend to everyone of.my fellow 
citizens that he talk with his banker or invest
ment counselor about making U. S. Savings 
Bonds a part of his investment program.

Žydas tylėjo.
Mislydamas, kad tas mano 

szveczias, kaip ir daug kitu 
geidžia žinoti szi ta apie politi
ka, nesuprasdamas paties to 
dalyko vardo, pradėjau nuo 
tolo pasakoti jam apie Europos 
dabartini padėjimą, apie musu 
kraszta. ir taip toliaus. Bet Žy
das iszvestas isz kantrybes, 
nusisuko nuo manos.

— Tai tu to negeidi žinoti? 
Paklausiau.

— Niekados apie tai ne- 
misliau, atsakymas atvvras

Ant Gavėnios
No. 197 Graudus Verksmai 

arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c..

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszgany tojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos raktos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolime 10c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir Badymas apie Jezu Kris
tų 20c.

No. 202 Novena, Stdhuklin- 
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei 15c.

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurtais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timo kasztu. Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.

PART OF VOXJR PRESENT

INCOME SHOULD GO INTO 

TJ. S. SAVINGS BONDS !

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

For the big things 
in your life, be ready with 

U. S. Savings Bonds

skambėjo.
— A! Dabar žinau, ka. tu 

nori žinoti, tu, matyt nori isz- 
s i klaust i, kaip ten Žydams ve
dasi, kaip jiems prikyba eina?

— Jiems geriaus ten veda
si, nygu man.

— Tiesa. Užtai gal nori ži
noti, ar brangus pas musu da
bar pragyvenimas, koki javu 
preke, kiek moka už miltus me
sa?

— Ka asz isz to turėsiu, 
nors ten ir pigiausiai butu; jog 
czia negausiu.

Dar teisingiaus. Bet apie 
ka. lu nori dasižinoti ?

— Kad asz nežinai, poneli, 
kaip tai pasakyti. Matai, pone, 
asz teip tankiai mislyju, mis- 
1 y j u, k a d net B i f k e (t e iip m an o 
pati vadinas) klausia manes: 
“Sruoli, kas tau yra?” O ka 
asz jai turiu pasakyti, kad asz 
pats nežinau, kas man yra. 
Nes-gi gal ir žmones juoktųsi, 
isz manės ? Pradėjo^ jis, rodos, 
norėdamas isztirti, ar asz isz 
jo nesijuoksiu.

Bet asz nesijuokiau. Gei
džiau labai žinoti, kas jam yra 
matyties spaude, gniaužė ji 
kažkas, o kas jis pats nesupra
to ir silpnai mokėdamas Lietu- 
viszkai negalėjo man apie tai 
apreikszti. Norėdamas jam pa
dėti, nuraminau ji, liepiau ne
siskubinti, sakydamas, kad 
darbas mano nckarsztas, ir kad 
asz nieko nepragaiszinsiu, jei
gu su juomi nors valanda ar 
dvi paplepėsiu. Žydas tarda
masi man už tai. aeziu linktele-

«

jo galva ir už valandėlės pra
sidėjo vėl szneka:

— Kada tamista iszvažia- 
vai isz savo kraszto?

— Pagal Gudisiziko kalen
doriaus pabaigoje karvelio.

— O ar tada buvo ten szil- 
ta, ar szalta?

— Buvo' gan szilta, važia

vau isz pradžios vasariszkai 
apisidares.

— Matai pone? O czia szal- 
eziai.

— Ka-gi ar tu jau užmir- 
szai, kad pabaigoje karvelio 
pas musu laukus aria, medžiai 
pra d e d a 1 ap u o t i!

Medžiai lapuoja? Pasirodei 
linksmybe ant jo veido, o teip, 
teip, lapuoja, o czia szaltis!

— Dabar jau supratau, ko 
jam reikia, ka jis nori iszgirs- 
ti, norėdamas vienok geriaus 
persitikrinti, tylėjau; Žydas 
matyties atsikvotejo.

— Nu, pasakyk man tamis
ta, arpas musu dabar (capt už 
barzdos) tik ot, matai, pone, 
užmirszau kaip vadinasi, jau 
Lietuviszikai pamirszau, t. y., 
tokie balti kaip žirniai tiktai 
ne žirniai, auga vasara prie 
musu ant ilgu pagaliu?

— Gal sauležoles?
— 0 teip! Sauležoles, sau

ležoles., kelius kartus atkarto
jo, rodos norėdamas insideti 
sau gerai in atminti.

— Žinoma, yra ir daug,' o 
czia ar-gi nėra?

— Czia! Per isztisus trejus 
metus nei vieno grūdo nema
cziau, czia žirniai tokie kokius 
pas musu, atsipraszant geru 
žmonių, tiktai, tiktai...

— Kiaules ėda pridūriau.
— Ot teip! Czia svarais 

juos parduoda ir tai nevisados 
galima gauti.

— Ar teip megi sauležoles?
— Ne tai, kad labai man

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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Loszikas Apsivedė Su Prancūze savo žentą ir duktere, Alex. 
Stack, 149 Schuylkill Ave., 
Shenandoah Heights. Gime 
Lietuvoje, atvyko in Amerika 
daugelis metu atgal. Josi vytas 
Juozas, mirė 1937 metuose. Pa
liko tris dukterys: E. Markie- 
vieziene. isz Heights; -Violeta

su savo szuniu pasivaikszczio- 
ti.

Ant rytojaus apie vienuolik-

lahoma City ir ketino isz ten 
vėl gryszti.

To bombneszio lakūnas sep
tynios minutos priesz nelaime

5 SZTORAI APVOGTItrumpa raszteli tėvo kelnių ki- 
szeniuje. Laiszkas buvo sunaus 
in savo motina. Jis trumpai pa
sakė: “Mamyte: Man gaila kad ta valanda isz ryto jo lavonas
taip atsitiko. Tavo sūnūs Ro- buvo surastas szalia geležinke-Į dar per radija kalbėjosi su ki-

| bertas.” Jio rieliu. Jo szuva stovėjo prie tais lakunu sztabo darbinin-
Sunus buvo ka tik paleistas jo, kaip ant sargybos. i kais ant žemes ir nieko nesake!

isz vaisko isz Laivyno, jis buvo Geležinkelio detektyvai sako kad kas butu tam jo bombne-i
Kuczinskiene, mieste ir A. kariszkus mokslus iszejes isz kad iszrodo kad jis buvo trau- sziui brokas ar kad buvo kokio 
Stackiene, Heights. Du sunn: Northwestern Navai & Milita- kinio suvažinėtas, ir tas trau- pavojaus.
Juozą, isz Pattersonville ir Jut- ry Akademijos, in Lake Gene- kinys jo lavona nutrenkė in Eroplanas tik staiga padan- 

szali nuo rieliu. gese susprogo, nukrito ir sude-
Ponia Arnold, kuri per diena Geležinkelio darbininkas ge. Lakūnai neturėjo nei laiko 

dirba ligoninėje, užtiko savo Lee J. Capone užtiko jo lavom nei progos isz jo iszszokti.

gi mieste, taipgi daug anūku ir va, Wisconsin.
pro-anuku. Laidojo Seredosj
ryta su apiegomi
gio bažnyczioje devinta valau- vyro ir savo sunaus lavonus ant rieliu, kai jis buvo pasiuns-
da ir palaidota in parapijos ka-! kai ji pareijo isz darbo. Ji yra tas pažiūrėti tenai, nes

. ' J _ • • ■ t t 1. . . ■ w -

pi n o so.

Dvi Moterys Jam Koja 
Pakiszo

Trisdeszimts devynių me
tu amžiaus loszikas, Grego
ry Peck apsivedė su szita 
dvideszimts keturiu metu 
amžiaus Prancūze, Veroni- 
que Passani, kuri dirbo 
Prancūzu laikraszczio re-

dakcijoje.
Jiedu apsiženijo in Lam- 

poc miestą, Californijoje.
Loszikas Gregory Peck 

apsiženijo diena po to kai jis 
gavo divorsa nuo savo pir
mosios žmonos.

Žinios Vietines
— Vasaris — February. 
Menesis turi 29 dienas.
— Pirma diena. Gaveni

Daratos, o Tautiszka Vardine: 
Alkis. Ir ta. diena: 1934 m., Po
litiniai sukilimai Paryžiuje, 
dvideszimts žmonių žuvo. Da- 
ladierio valdžia atsisako; 1951 
m., Komunisliszka Czekoslova- 
ki ja. valdžia pasmerkia szeszis 
Katalikus Kunigus; 1899 m., 
taika tarp Ispanija ir Amerika 
patvirtinta; 1952 m., Elzbieta

ne, kai jos tėvas Karalius Jur
gis Szesztasis1 pasimirė; 1904

— Suimtoj pripuola Szv.
Audriojo Corsini, o Tautiszka 
Vardine: Barkus. Ir ta diena: 
1950 metuose Mainieriu bosinis *
John L. Lewisas atmetė Prezi-.
denio Harry Trumano pasiūti- ' |lollijos ipi.asi<ie,jo.
nima kad butu išrinktas ko-1 _ Lie(nvlll' Mūtenl Klill. 
mitalas kuris iširtu .r nirsta-, S;.h||v|ki||n tpavipto lai.

ko savo motini vakariene ir
Panedelio vakara in

Allen svetinėje Potts-

tytu mainieriu darba ir
1565 m., Zemaicziai pergalėjo;
Szvedus ties Daniui inde; 1861 ^°'ls

,.. .. .... , i N echom., Dietines valstijos sudarei ... .
. .' ..... įvilioję.sanjunga ir iszrmko Jettersou

Davis kaipo Prezidentą ir Alex! t.liniuke piipuola Szv.
II. Stephens kaipo Viee-Prezi-| Roraualdo> 0 Varii-
denta; 1899 m.. Karas tarpp><>: Kamntis. Ir ta diena: 1904 
Amerikos ir Filipinu 'praside- IIL’ raisns gaisra:

more, Ma.rvland, JO, i ■ • ’
sudege; 1268 m.,
griovė kryžeiviu pili Štai

I burg; 1945 m., Sovietai 
-h

; pat Berlyno miesto.

2,500 namu 
Liet aviai su- 

ukers- 
įprie

— Kita sau vaite: Nedelioj
pripuola Szv. Agotos, o Tau
tiszka Vardine: Birute. Taipgi 
ta diena : 1949 m., Sovietu Bu-j 
sija siulina Norvegams savo-1 
tiszka. taikos sutarti ir juosi Shenandoah, Pa. — 
perspėjo nestoti in Atlantiko Kozalija Tomalynicne staigiai 
sutarti. j pasimirė pareita Suimtos ryta

— Panedelyje pripuola Szv. apie vienuolikta valanda, pas

Sziltas Floridos Krasztas

Nors Floridoje dabar ne
paprastai szalta, bet jau ne 
taip szalta kaip iszrodo isz 
szito žmogaus apsirengimo. 
In Miami miestą, Floridoje 
buvo gerokai szalta, bet szi- 
tas žmogus tyczia davė laik- 
rasztininkams pavelinima jo 
paveiksią nutraukti, kai jis

apieskaitė vietini laikraszti 
orą ir szalti.

Tikrumoje jis yra Angelo 
De Naples, kuris visados be
dirbant szitaip turi rengtis 
nes jis dirba in “ice-cream” 
fabriika, kur nuolatos turi 
būti labai szalta.

Pottsville, Pa.— 
John Grose divorsa vo 
uoszve su kuria jis buvo netei
sei inai apsiženijas ir su kuria 
jis buvo iszgyvenes trylika me
tu. Advokatas John McGurl isz 
Minersville miestelio sako kad 
szilas Grose, keturios deszimts! 
metu amžiaus ir jo žmona sze- 
szios deszimts metu amžiaus 
Jennie, tik dabar dažinojo kad 
instatymai uždraudžia tokias 
vedybas. Grose buvo užaugin
tas savo moeziakos kai jo tė
vas pasimirė 1926 metuose. Jie
du neturi vaiku ir už tai teis
mas gal jiems be jokiu sutru'k- 
dinimu duos divorsa, persisky
rimą.

taip susinervavus, kad polici- moteriszke buvo geležinkelio MEDŽIOKLES 
jautai toliau negalėjo jos isz- virsHninkams per telefoną pra-1 

į klausinėti ka ji buvo maezius neszus kad buvo maezius ka- 
savo ar ka ji žino.

Wilkes-Barre, Pa. — 
Keturios deszimts penkių 
tu amžiaus Sarzentas Carl E. 
Kisleski, isz Wilkes-Barre, bu
vo užmusztas kai jo automobi
lius sudužo in medi, netoli nuo 
Seneca Village in Ovid, New 
York. Jis tenai buvo paskirtas 
prie ligonines. Jis paliko žmo
na Kathryn, kuri gyvena Wil
kes-Bario mieste.

me-

Harrisburg, Pa.—
Pennsylvanijos Valstijos Gu
bernatorius, George M. Lead
er serga, ir yra po priežiūra sa
vo gydytojo, Daka t ras Ken
neth E. Quickel.

ŽMOGŽUDYSTE
SAVIŽUDYSTE

IR

Bankierius Ir Sūnus 
Žuvo

ROCKFORD, ILL. — Gerai 
visu toje apylinkėje žinomas 
bankireius ir jo dvideszimts 
szesziu metu amžiaus sūnūs bu
vo surasti negyvi, užmuszti. 
Policijos virszininkas sako kad 
ežia iszrodo kaipo žmogžudys
te ir savižudyste.

Winnebago Apygardos val
džios virszininkas ir daktaras 
daugiau nieko nesutiko pasa
kyti. Jis sako kad reikes dar 
geriau viską isztirti kol bus ga
lima tikrai pasakyti kas ežia 
atsitiko. Jis yra Attorney Ro
bert R. Canfield.

Lavonai buvo apie keturios 
pėdos nuo vieno kito kai polici
jantai užtiko.

Tėvas, penkios deszimts de
vynių metu amžiaus, buvo Vice 

| Prezidentas Illinois Nattional 
Bank & Trust Kompanijos. Jo 
sūnūs, dvideszimts trijų metu 
amžiaus Robert buvo surastas 
negyvas szalia savo tėvo. Jo 
motina rado ji ir jos vyra gu- 
linczius ant grindų.

Tėvas buvo perszautas per 
galva; sūnūs buvo perszautas 
tris sykius, syki in peczius ir 
syki in galva ir syki už ausies.

Policijantai rado revolveri 
szalia tėvo rankos. Jie rado

DETEKTYVAS

į nors tenai szalia rieliu, kuris į. 
* i iszrcde kaip žmogaus lavonas.

Lee J. Capone negalėjo prie 
lavono prieiti nes

PADANGĖSE

PHILADELPHIA, PA. —
In pusantra valanda penki 
sztorai buvo apvogti, Philadel- 
phijoje. Kiek policijantai ga
lėjo dažinoti isz tu sztora sah- 
viniriku ir darbininku, tai tas 
pats vagis visus tuos sztorus 
buvo apvogęs. -

Jis inejo in kiekviena sztora 
laikydamas savo ranka, kisze- 
niuje, kaip kad jis tenai laiko 
revolveri.

Apie puse po keturiu po pie-
Brangiai Kasztuoja tu i‘s inei°in sztora‘ant Mont-

NTITQV A ITT A Q lavono Prieiti nes tas szuva BUFFALO, N. Y. — Du jau- 
iNUoZ/AU 1 Au įsitikimai sergėjo savo pono ni vyrai, kuriu vardus policija

Jaunas Kareivis
Intartas, Suimtas

lavona. Tas darbininkas pasi- 
szauke kelis policijantus su ku
riu pagleba jis priėjo prie to 
lavono, ir tas szuva biski pasi
traukė. w

Detektyvas Hugh Macready 
pranesze jo tėvui ir motinai į 
apie nelaime. Jo tėvas Edward 
Macready pasakė tam detekty-! 
vui kad jo kitas sūnūs, Corne
lius, tada deszimts metu am-

CHICAGO, ILL. — Polici
jantai suėmė jauna Chicagieti 
kareivi, in Fort Sheridan. Jie 
sako kad jis jiems prisipažino, 
kad jis nuszove detektyvą vie
name saliune ant West Side.

Apie szimtas policijantu ir žiaus, panasziai buvo užmusz- 
detelktyvu jo jieszkojo per tris-' tas ant tu paežiu rieliu, beveik 
deszimts valandų.

Detektyvu virszininkas, Ha
rold Penzin sako kad tas karei
vis yra devyniolikos metu am
žiaus Donald Lawrence.

Detektyvas Lyons Kelliher,

toje paczioje vietoje, 1944 me
tuose.

Tėvai sako kad jie visai ne-

neiszdave, dažinojo kad ne 
mandagu ir negražu' laukines 
žąsis medžioti padangėse, jas 
szauti isz eroplano. Jiemdviem 

I tas mokslas atsėjo szimta dvi-| 
deszimts penkis dolerius.

i Keli žmones ant žemes pate- 
mijo kad tenai virsz ju, padan-

1 gese mažas eroplanas vejasi vi
sa turi laukiniu aneziu. Jie 
apie tai pranesze policijai.

Kai tas mažas erdplanas nu
sileido, tu medžiotoju jau lau
kia keli policijantai, kurie jo
du- nuvede in policijos ofisus. 
Teisėjas jodu nubaudė po sze- 
----- ------------ — _____ i ir

gomery Avenue, kur darbinin
ke Ponia Edna Thompsen ji 
taip iszgazdino kad jis isz ten 
pabėgo, nieko negavęs.

Už keliu minutu jis pasirodė 
j i n kita sztora, isz kurio jis vėl 
į buvo iszvytas.
! Po to jis inejo in moterų 
“Beauty Ship” kur Panele Lu- 
cinda Banks jam atidavė tik 
keturis dolerius ir paskui pa- 
szauke policija.

Isz visu tu vagyseziu naba
gas vagis gavo mažiau negu 
deszimts doleriu.

NUŽUDĖ SZESZIS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

buvo susirupine kai ta nakti ju szios deszimts du doleriu 
sūnūs nebuvo parėjės namo, penkios deszimts centu.
nes jis tankiai pernakvodavo

penkios deszimts trijų metu Pas viena savo draugu. Jis bu- “
amžiaus buvo mirtiniai -nu- 
szautas ir jo draugas, trisde
szimts asztuoniu metu amžiaus 
William A. Derrig buvo su
žeistas, kai jiedu sustabdė du 
jaunu vyruku tame saliune ir 
pradėjo juos klausinėti apie 
narkotiku vartuojima ir pirki
mą toje apylinkėje, ir ypatin
gai tame saliune.

vo susižiedavęs ri rengiasi ap- rp OPI 
siženyti Vasario vienuolikta vlLAlmd
diena.

BOMBNESZIS
SUSPROGO; 3 ŽUVO

NUKRITO; 3 ŽUVO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

UGNIAGESIS ŽUVO

Sužeisti Bostono
Gaisre

BOSTON, MASS. — Vienas 
ugniagseis žuvo ir septyni kiti 
žmones buvo sužeisti ana vaka- 
ra kai gaisras isztiko Sons of 
Italy svetaine, Rytu Bostone.

Dvideszimts asztuoniu metu 
amžiaus Thomas Slattery, Ko
rėjos karo veteranas buvo už- 
musztas, kai tos sales stogas 
inpuole ir ji uždusino, užmusze. 
Jis buvo prisiraszes prie tu ug
niagesiu tik asztuoni menesiai 
atgal.

Ugniagesiu Leitenantas Mi
chael A. Langone, keturios de- 
szimts septynių metu amžiaus 
buvo sužeistas ir buvo greitai 
nuvesztas in miesto ligonine, 
kur daktarai sako kad jis ran
dasi pavojingoje padėtyje.

Kaip tas gaisras tenai atsiti
ko dar nebuvo galima sužinoti.

JAUNAS VYRUKAS
TRAUKINIO

SUVAŽINĖTAS

Jo Brolis Buvo Pana- 
sziai Užmusztas

PHILADELPHIA, PA. —
Dvideszimts dvieju metu am
žiaus Edward J. O’Hara, apie 
puse po penkių po pietų iszejo

devynių metu amžiaus Bernard 
J. Malloy, lakūnas pagelbeto- 

. jas; trisdsezimts trijų metu 
WAUK0NIS, OKLA. — amžiaus Raymond Hamberg ir 

“B-25” bombneszis susprogo trisdeszimts trijų metu arn- 
padangese ir trys lakūnai, Lei-: žiaus Hugo D. Filangeri. 
tenantai žuvo. Kaip ir kodėl ta nelaime at-

Tas bombneszis buvo isz sitiko, nei kompanijos nei to 
Vance Air Force Base, in Enid, aerodromo atstovai dar nepa- 
Oklahoma, ir jis skrido in Ok- sirenge pasakyti.

Linksmas Susivienyjimas

Prancūzijos Armijos Lei
tenantas Guy Prax ežia yra 
savo žmonos linksmai sveiki
nimas, kai jis sugryžo isz 
Algiers, Pietų Afrikos, kur 
Morocco sukilėliai buvo pa
ėmė ji in nelaisve. Su kitais 
kareiviais jis buvo tu sukilė
liu paimtas isz Prancūzu 
tvirtoves. Daugiau kaip du

tukstancziai Prancūzu ka
reiviu stojo in talka ji ir jo 
kareivius iszlaisvinti. Ka- 
riszki eroplanai teipgi pri
sidėjo ir davė tiems karei
viams sargyba isz padangių. 
Morocco sukilėliai tada jau 
visai nesiprieszino ir sugra
žino szita Leitenantą ir jo 
kareivius.

szauke policijantus ir paskui 
pats apslobo. Jis sake kad kol 
jis gyvas jis nieko panasžaus 
nenori pamatyti.

Kunigužis Ernest Walton, 
sako kad tas William D. Bauer 
buvo geras parapijietis, dievo
baimingas žmogus ir blaivinin
kas. Jis sako jis negali suprasti 
kas ten jam atsitiko.

Nužudinta motina buvo jau 
viską prirengus del keliones ir 
del atostogų. Vaikucziu drabu
žiai ir zabovos buvo gražiai ir 
rūpestingai suriszti, sudėti; ju 
automobilius jau stovėjo prie 
duriu; viskas buvo surengta 
del laimingos keliones ir gra
žiu atostogų Floridoje.

TĖVAS NUSIŽUDĖ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

negyvi. Jie sako, kad iszrodo, 
kad tėvas tuos savo vaikuczius 
nužudė ir paskui pats nusiszo- 
ve.

Keturios deszimts szesziu 
metu amžiaus Robert A. Rein
hard nuszove savo trylikos me
tu sunu Robert ir savo vienuo
likos metu dukrele Donna Ma- 
rie, ir paskui pats nusiszove.

Vaikucziu lavonėliai buvo 
surasti lovoje, ir ju tėvo lavo
nas gulėjo skersai ju lova.

Reinhard buvo gavės divbt- 
sa nuo savo žmonos du metai 
atgal. Jis per tuos du metu 
teiravosi per teismą pasilaiky
ti savo vaikuczius. Jo buvusi 
žmona reikalavo kad tiedu yai- 
kucziai butu jai teismo paskir
ti.

Paslapcziu Maldos 
Visu Ražancziaus
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.


