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‘Polio’ Ligoniu Karaliene ANGLIJA NENORI

Penkios deszimts ligoniu 
kurie serga “Polio” liga, 
kuri suparalyžiuoja žmogų 
del viso gyvenimo, Los An
geles ligoninėje iszrinko Po
nia Esther Wright, kaipo 
visu ju karaliene. Ja ežia pa-

Isz Amerikos
SEPTYNIOLIKA 

MILIJONU DOLERIU

Iszsemti Vandeni Isz 
Mainu

WASHINGTON, D. C. — 
Kongresmenas Ivor D. Fenton, 
Republikonas isz Mahanoy 
City, Pa., yra invedes byla kad 
valdžia paskirtu septyniolika 
milijonu doleriu, iszsemti van
deni isz anglies mainu, kad 
Lutu galima anglis pigiau isz
kasti, pigiau parduoti ir taip 
pagelbeti visiems mainieriams.

Tokia programa priduotu 
patarimus Vidaus Sekretoriui, 
Douglas McKay. Visai tai bu- 1 
vo priimta ir patvirtinta Penn- 
sylvanijos Gubernatoriaus, 
John S. Fine.

Su tais pinigais butu galima 
iszsemti vandeni isz daugumos 
mainu ir iszkasti tikra požemi
ne upe, kuri ta vandeni isz be
veik visu mainu isznesztu.

Kongresmenas Fenton sako 
kad tiek pinigu tai visai maža 
isz valdžios parama mainie
riams, prilyginus kiek valdžia 
prakisza kas metai ūkinin
kams, farmeriams ir kitiems, i 
kurie praszo pagelbos.

Jis toliau priparodino kad 
valdžia visados stoja in pagel
ta kai kuriam luomui ar ama
tui priseina beda. ‘ Jis sako 
kad mainieriai dabar tikrai 
bedoje.

^Pirkie U. S. Bonus! Skaitykit “Saule”

bueziuoja jos szesziu metu 
sūnelis, Harold. Jos drąsą 
per ta liga ir jos gražumas ir 
malonumas visu ligoniu szir- 
dis patraukė. Ji szitoje ligo
ninėje yra iszbuvus penkios 
deszimts penkis menesius.

DVI MAINOS
UŽSIDARĖ

PITTSTON, PA. — Pagnot- 
ti Coal kompanija visiszkai už
dare savo Nr. 6 Kasyklas ir sa
vo Nr. 5 Mine Shaft in Jenkins ■
Township?

James Tadesco, kompanijos 
virszininkas paaiszkino kad, 
kompanija buvo priversta tas 
mainas uždaryti del dvieju 
priežaseziu: negalima gana 
anglių parduoti, ir per bran
giai kasztuoja anglis iszkasti ■ 
nes mainieriu reikalavimai kas 
metai didėja, o jie daugiau 
anglių neiszkasa. o

Dabar jau szitos kompanijos 
mainieriai beveik visi be dar
bo. Kai szitos dvi mainos užsi
darė, tai isz viso Pagnotti mai
nu septyni szimtai penkios de
szimts mainieriu neteko dar
bo, per pastaruosius tris mene
sius. Kita tos kompanijos mai
ną pirmiau užsidarė ir trys 
szimtai mainieriu neteko dar
bo.

DARBININKAI.
NUSILEIDŽIA

—

DETROIT, MICH. — Kai 
Studebaker automobiliu kom
panijos darbininkai sutiko im
ti mažesnes algas, jie parode 
kelia atgal visiems kitiems 
darbininkams ir darbininku 
unijoms. Jie to baisiai nenorė
jo, bet in laika in protą atėjo 
ir sutiko, kad palaikius savo 
darbus.

Dabar mainieriai ima ateiti i 
in protą ir sutinka su kompa
nijomis Tamaqua, Coaldale,

(Tasa Ant 4 Puslapio)

GINTI FORMOSA
LONDON, ANGLIJA. —

Anglijos valdžia dabar vieszai 
paskelbė kad ji nusistaezius 
priesz apginklavima ar apgy
nima Formosa Salos. Formosa 
Sala yra iki sziol buvus po 
sargyba Pietu-Rytu Apsaugos 
Sutarties.

Užsieniu reikalu s z t a b a s 
pranesza kad jau per kiek lai
ko Anglija laiko pasikalbėji
mus su Amerika ant klausimo 
ka daryti su Komunistiszka 
Kinija, kuri dabar rengiasi 
pultis ant Formosa Salos.

Buvęs Kinijos Generolas 
Chiang Kai-shek in szita sala 
pasitraukė su savo armija, kai 
Komunistai užėmė Kinijos 
kraszta.

Dabar asztuoniu vieszpatys- 
cziu atstovai rengiasi susi
rinkti in mitinga Rugsėjo, 
Sept, szeszta diena in Baguio, 
Philippinuose, pasitarti apie 
kokia nors sutarti del Formo
sa Salos.

Bet Anglijos valdžia sako 
kad ji nieko bendro neturi ir 
neturės su bet kokia tokia For
mosa Salos sutartimi. Mat 
Anglams labiau rupi biznis ir 
pramone su Kiniecziais Komu
nistais.
~Tszrodo kad visos musu bė

dos Azijoje, Kinijoje ir net Ko
rėjoje prasidėjo ir prasideda 
•isz Anglijos nusistatymo pa
laikyti savo prekybini bizni su 
tais krasztais, nežuirint kiek 
Amerikiecziu už tai savo gal
vas paguldys.

EISENHOWERIS
ANT VAKCIJOS

WASHINGTON, D. C. — 
Baltųjų Kambariu atstovai jau 
dabar yra iszsiunte net dvide- 
szimts szeszias dėžės visokiu 
reikmenų in Denver, Colorado 
valstija, kur Prezidentas Ei
sen howeris rengiasi praleisti 
savo atostogas. Jam ofisai yra 
inrengti in Lowry Air Force 
Base.

Septyni isz sztabo raportu 
darbininku pirm jo su Wayne 
Hawks tenai pirmiau nuskrido.

Prezidente sūnūs ir jo sū
naus žmona Ponia John Eisen
hower ir ju trys vaikucziai le
kia su Prezidentu iki Glenview 
Naval Air Base in Chicaga.

Prezidento laikrasztininku 
sekretorius James C. Hagerty 
sako kad Prezidentas ketina 
pasilikti Vaszingtone kol Kon
gresas užbaigs savo posėdžius. 
Kongresmonai tikisi savo po
sėdžius užbaigti szia sanvaite, 
bet jie sako kad galimas daig- 
tas kad jie bus priversti pasi
likti dar ir ateinanezia sanvai
te.

Bet keli klausimai, kaip Ko
munizmo uždraudimo ir Sen. 
Joseph McCarthy intarimo ga
li Senato posėdžius pratęsti da 
ir kelias sanvaites.

Į 23 POLICIJANTAI
INTARTI

Už 91 Vagystes
BIRMINGHAM, ALA. — 

Policijos virszininkai pranesza 
kad dvideszimts trys polici j an
tai yra intarti ir dabar jie yra 
tardomi ir ju namai iszkrato- 
mi. Jie yra intarti už devynios 
deszimts viena vagyste per pą- 
staruosius du metu.

Vienas policijantas buvo 
tuojaus in lakupa, kalėjimą pa
tu pdintas už vagyste, du kiti 
buvo suspenduoti.

Policijos komisijonierius R. 
E. Lindbergh ir Policijos Di
rektorius, Paul Singer,* su vei
kiamuoju policijos virszininku 
G. L. Pattie, dabar asmeniszkai 
visa policijos darba veda ir 
gainioja tuos intartus polici- 
j autus.

Policijantai po asmeniška 
vadovyste szitu virszininku 
dabar krato visu tu intartu po
lici j ant u namus ir juos paežius 
gabena in lakupa. ’

Policijos komisijonierius 
Lindberg, pasakė laikraszti- 
nipkams: “Jeigu jus būtumėte 
perskaitė ta raportą, kuri asz 
perskaieziau, jums net ir plau
kai pasistotu. Kokia sarmata 
dabar visiems mums polici j au
tams.”

Policijos Direktorius Singer 
sako kad intartu tarpe randasi 
vienas Leitenantas, vienas de
tektyvas, du saržentai ir devy
niolika pestiniu policijantu.

Birmingham policijos szta- 
bas susidaro isz trijų szimtU 
szeszios deszimts policijantu 
su komisijomis.

Vienas buvęs policijos ofi- 
cierius, kuris dabar tupi kalė
jime suteikė daug žinių apie 
kitus tokius policijantus ir ta
da prasidėjo szitas sukeziu po
licijantu vajus.

Singer, kuris tapo policijos 
direktorius ana rudeni yra bu
vęs Armijos Pulkininkas, sako 
kad, kiek jis žino policijantai 
yra apvogė devynios deszimts 
viena vieta per pastaruosius 
du metu.

Virszininkai dabar stengiasi 
isztirti intarimus, kad polici
jantai vartuojo policijos auto
mobilius iszsiveszti pavogtus 
daigtus, kad jie per policijos 
radija praneszdavo kitiems va- 
giems policijantams kur va
žiuoti, ka apvogti, kad jie net 
ir ugniagesiu telefonus ir tro- 
kus pavartuodavo del savo va- 
gyseziu, kad jie būdavo apva
gia kuria vieta, paskui palei
džia kelis szuvius in lubas ar 
sienas, tada paszaukia polici
jos virszininkuš, sakydami kad 
vagis paspruko.

Piestininkas policijantas F. 
E. Estes yra suaresztuotas ir 
in kalėjimą patupdintas. Jis 
yra intartas už vagystes ir vi
sokias suktybes.

Policijos virszininkai priža
da kad visi tie dvideszimts trys 
intarti policijantai gaus proga
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Už Geležines Uždangos
Bolszevikai Tebegro- • 

bia Žmones
Riumino istorija: Sov. San- 

jungoje ir vėl lekia galvos. 
Sztai Vilniaus radijas Liepos 
23 diena žinių tarnyboje pa
skelbė Tasso praneszima, kad 
1954 m., Liepos 2 ligi 7 d., TS 
Augszcziausiojo Teismo karine 
kolegija “teisminiu tardymu 
nustatė, kad Riuminas, dirb
damas buvusios valst., saugu
mo ministerijos ypatingai 
svarbiu Tylu tardymo dalies 
vyr. tardytojo, o po to virszi- 
ninko pareigose, veike kaip 
slaptas tarybų valstybes prie- 
szas, karjeristiniais ir avantiū
ristiniais tikslais suklastuoti 
tardymo dokumentus, kuriais 
remiantis buvo sudarytos pro
vokacines bylos ir nepagrystai 
suimta visa eile tarybiniu pi- 
liecziu, ju tarpe inžymus me
dicinos veikėjai. Kaip teisme 
parode liudininkai, Riuminas, 
naudodamas tarybinio instaty- 
mo uždraustus tardymo budus, 
priversdavo visus suimtuosius 
szmeižti save ir kitus asmenis 
sunkiausiu valstybiniu nusi
kaltimu: tėvynės iszdavimo, 
kenkimo, sznipinejimo ir kitu 
nusikaltimu invykdymu. Pas
kesnio isztyrimo nustatyta, 
kad szie kaltinimai 
jokio pagrindo, ir patraukti 
pagal szias sufabrikotas bylas

Intartas Už Nužudinima Savo Žmonos

. Daktaras Samuel H. Shep
pard ramiai sėdi ir klausosi, 
Cleveland miesto teisme, kai 
jo advokatai stengiasi gauti 
jam kita proga stoti in teis
mą ir pasiaiszkinti, kad jis 
nenužudė savo jauna žmona. 
Teismas buvo vedamas in 
Bay Village, Ohio, kur jo 
žmona buvo nužudyta, Lie
pos, July ketvirta diena.

asmenys jau seniai iznaujo pa
daryti. Atsižvelgiant in nepa
prastai pavojingai kenkejisz- 
ka Riumino veikla ir jo invyk- 
dytu nusika’tmu pasekmių 
sunkuma, TS aukszcziausiojo 
teismo karine kolegija nuteisė 
R i u m i n a aukszcziausiajai 
bausmei, suszaudyti. Nuo
sprendis iri vykdytas’L

Toks tai, kaip atrodo, nekal
tas oficialus, tikrus, praneszi- 
mas apie Riumina ir jo invyk- 
dytus nusikaltimus. Kokie tie 
nusikaltimai yra isz tikro ir 
kas buvo tas Riuminas, paaisz- 
kina kad ir szimet Liepos 24 
diena “Die Neue Zeitung”. 
Praneszime nurodoma, kad 
Riuminas yra vienas isz pas
kutiniu Stalino laiko valsty- j 
Les saugumo ministerio pava
duotoju. Kadangi prieszus Riu
mino nusikaltimu isztyrimas 
butu apkaltinęs paezia Sovieti
ne būda, nes. Riuminas sudarė 
tik viena isz nuostabiųjų rau- j 
donojo režimo geliu, tai bū
doms tęstinumui palaikyti ir 
buvo nutarta ji paaukoti: mat, 
jis per daug žinojo, ir per daug 
in jo afera ir Bolszevikines 
saugumo paslaptis buvo invel- 
ta Sovietiniu didybių su pa
ežiu Josifu Visiaronoviczium
Stalinu prieszakyje. Riuminas 
tarp Sovietiniu inžymybiu pa- 

neturejo sirode dar ne taip seniai, ir tai
remiamas galinau pečiu Stali-
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Teismą veda Teisėjas Frank 
Merrick. Per teismą dar vie
nos merginos vardas buvo 
inveltas. Pirmiau kita mer
gina buvo patraukta in teis
mą už tai kad ji buvo gavus 
kelias brangias dovanas nuo 
to Daktaro. Jis ginasi kad 
vagis insilauže in ju namus 
ir jo žmbna nužudė.

m Q l_U

Bado Auka

Dabar jau naujas karas 
iszkilo Indo-Kinijoje — ba
do karas. Visi neszasi kiek 
tik gali nuo artejaneziu Ko
munistu, isz visu Vietnam 
vietų. Prancūzai pardavė vi
sus szitus žmones Komunis
tams ir Amerikos valdžia už
sisuko, užsimerke akis ir 
nieko neimate ir nemato. Szi- 
tokiu vaikucziu yra szimtai 
tukstaneziu. Jie ar su savo 
tėvais, ar kaip naszlaicziai 
bėga, kiek tik gali.

Szitas vaikutis buvo su
rastas ant Saigon ulyczios, 
kur szimtai tokiu mažucziu 
po urvus jieszko duonos kąs
nio.

Ta Indo-Kinijos kraszta 
kuri Prancūzai pavede Ko
munistams buvo daugumoje 
apgyvenę Katalikai, apie ke
turi milijonai.

Jeigu Amerikiecziai nebū
tu pasidavė Korėjoje, Ko
munistai nebutu iszdryse ir 
nebutu tureje gana jiegos 
pultis ant Indo-Kinijos. Tai 
ga’ima sakyti kad už Indo- 
Kinijos varga, tada ir mara 
kalta Amerikos valdžia.

-- ------------------------ ---------------- -.U 'L! ..■■J!1.!”*

MOTINA
PASMERKTA

Sužeidė Savo Dukrele
LOS ANGELES, CALIF. — 

Dvideszimts devynių metu am
žiaus Ponia Trinidad Vera, isz- 
sižiojus spoksojo in teisėja ir 
negalėjo ihtiketi kad ji butu 
taip nuteista už sumuszima ir 
sužeidimą savo dukreles.

Moteriszke Teisėja Mildred 
L. Lillie pasmerkė ta motina 
ant nuo szesziu iki szeszios de
szimts keturiu metu in kalėji
mą. Augsztesnio teismo Teisė
ja Mildred L. Lillie, tai bobai, 
Trinidad Vera pasakė: “Tu 
savo dukrele Celia Sanchez, 
daužei, apdeginai, kankinai, 
spardei, jai net ir kaulus su
laužei.” Ji jai pasakė kad jei
gu butu galima, tai ji ja nu
teistu iki gyvos galvos iri ka
lėjimą prįe sunkaus darbo, už 
toki staeziai žveriszka pasiel
gimą.

(Tasa Ant 4 Puslapio)



MAHAHOY CITY, PA.

Kas Girdėt
SAPNAS MOTINOS

Pirmasis Pasaulinis
pradėjo smurto ir žmogžudys- 

. tęs gadyne.

Gandai pranesza. buk neisz- 
rodo kad karas kils Azijoje 
sziais metais. Komunistai jau- 
cziasi bejiegiai priesz Ameri
kos laukianczius kariszkus ero- 
planus ir laivus.

Mokyklų Amerikoje visur 
trumpa ir trūksta. Dabar 
mums reikėtų 117,000 daugiau 
mokyklų kambariu, bet valdžia 
stato tik apie penkios deszimts 
tukstancziii. <

a t e i n a ne zi a i s m e t a i s.

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

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

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

SZVENCZIAUSIOS
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir
Motinos Szvencz.

MUSU
SKAITYTOJAMS

Ir aiptiekoriu mums labai 
reikia. Sziais metais tik keturi 
tukstaneziai aiptiekoriu baigę 
mokslus. Penki n’ietai atgal 
penki tukstaneziai aptiekoriu 
tuos mokslus'baigė.

Moterys ima pypkes rūkyti. 
Pypkių kompanijos moterims 
ne tik už dyka duoda geras 
pypkes, bet joms ir primoka, 
kad jos jas rūkytu del pypkių 
iszg^rsinimo.

Muitas, be taksos ant laik
rodėliu ir laikrodžiu isz Szvei- 
carijos padidėjo, kad pagelbė
jus musu laikrodžiu fabrikan
tams. Bet dabar Szveidarijos 
fabrikantai siunezia savo laik
rodėliu ir laikrodžiu tik vidu
rius, ant kuriu nėra muito, 
taksu. Paskui jie ežia turi fab
rikus kuriuose tie viduriai bu
na indeli in tJm parūpintus 
laikrodėliu ir laikrodžiu inde
lius.

Darbininku unijos dabar 
per daug giriasi ir didžiuojasi 
kad jos turi nemaža intekme 
ant rinkimu. Pripažin stama. 
kad unijos kiek intekmes turi, 
bet daug mažiau negu jos gi
riasi. Retas kuris Kandidatas 
yra. susirupines apie darbinin
ku unijos vadu intaką ant rin
kimu.

Eina gandai kad daktarai in 
mainieriu ligonine, in Spang
ler, Pa., daro daug operacijų 
ant mainieriu kada visai nerei
kalinga. Jie tada už tas. opera
cijas gauna pinigu isz mainie
riu unijos.

Eisenhoweris norėtu visas 
tokias taksas 'panaikinti, bet 
Republ ikonai jam nepavelina, 
nes fabrikantai ir darbininku 
unijos vadai primena jiems isz 
kur jie duona valgo.

Demokratai dabar kaip* ir 
Republikonai Senatoriai nesi
skubina stoti in komisija 
priesz Senatorių McCarthy. 
Rinkimai per arti ir jie dar 
vis nežino kiek intakes Sena
torius McCarthv turi ar turės.

Ateinancziu metu nauji au
tomobiliai neatpigs, ibet bus 
daug visokiu permainų.

Amerikos valdžios paczto-' 
rius, Generolas ‘Arthur Sum-» 
merfield reikalauja kad paczto 
kasztai butu pakelti, pabran
ginti.

Ūkininkai, f armėnai, kuriu 
javai ar kiti vaisiai neužderejo 
už tai kad buvo taip sausa, ar 
už tai kad potvanai ju laukus 
užliejo, gali tiek pinigu 
muszti nuo savo taksu.

im-

kad

Musu valdžia tiek pat ar gal 
dar ik daugiau pinigu paskirs 
del apsaugos. Nors politikie
riai priesz rinkimus prižada 
kad valdžios iszkaszcziai su
mažės ateinaneziais metais. 
Kiek mums dabar matoma, tai 
tie iszkaszeaiai dar padidės su

Dabar jau ipaiszkejh.
daug kompanijų ir fabrikantu 
buvo ir yra priversti papirkti 
uniju vadus, kad tie vadai ne- 
iszszauktu palszyvu straiku. 
Tokiems uniju vadams kalėji
mas per geras.

Daug darbininku automobi
liu fabrikuose neteks darbo, 
nors laikinai. Kai fabrikas no
ri savo automobiliu permainy
ti, reikia indeti daug nauju 
maszinu. O per ta laika, kai 
tos naujos maszincfs buvo di
dėdamos, tai tuksta.ncziams nė
ra darbo.

Generolas Douglas MacAr
thur dabar jau vieszai ima 
kaltinti Republikonus ir pati 
Prezidentą Eisenhoweri, del 
klaidu ant visu frantu.

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydarni aiszkina kad jie 
jokiu budu negali galas su galu 
suvesti.

“ Saules” redakcija nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

Bet, už tai ‘ ‘ Saules ’ ’ redak
cija labai gražiai praszo visu 
“Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
luoja ant laiko užsimokėti.

Pirmiau “Saules” redakci
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome “Saule” kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavome 
kol jus užšimokesite, “bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!”

Už lai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai praszo- 
me priesz laika, ar nors ant lai
ko už “Saule” užsimokėti, kad 
mes galėtume jums “Saule” 
vis siuntinėti.

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge’taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.”

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas,” mes galėtume “Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti!

Pypkes Durnai
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Kaip bus man diena su vargais 
jau praėjus,

Ir migdama lauksiu kitos 
jau dienos;

Tu, aniuole sarge, buk man 
apgynėju,

Ir man neatsakykie tu savo 
globos.

Tu kunui nuvargintam
duok atvanguma,

Nuliudusia duszia pastiprink
kaip reik,

Apszviesk mano žemiszko 
proto tamsuma,

O jeigu kiek klysiu, prie 
manes prieik.

O kaip atsikėlęs,
kasdienini darbą,

Pradėsiu varyti asz 
velei tolyn,

Inkvepkie man misli,
užmanymą svarbu,

Ir manes neapleisk 
nesitraukie szalin.

Kada jau laike valandos
paskutines,

Liežuvis užmirsz jau 
szio svieto sznekas,

Tu, sarge, prie manes vis
buk pirmutinis,

Ir duszia paimkie in 
savo rankas. •

Tik devyni metai praėjo nuo 
to laiko kada musu dvi didžiau-, 
si prieszai buvo Vokietija ir 
Japonija. C) dabar mes pasi
rengė tuos krasztus vėl 
apginkluoti.

Dabar tas doleris jus u kisze- 
niuje ne tiek daug reiszkia. Jis 
vertas mažiau kaip penkios de- 
szimts keturis centus.

Mes negalime suprasti, ko
dėl tiek daug biznierių reika
lauja ju sekretorkos butu dvi- 
deszimts penkių metu ar jau
nesnes del darbo. Ar mergina 
ar moteriszke trisdeszimts ar 
trisdeszimts penkių metu 
gali ta pati darbai atlikti?

ne-

Prez. Eisenhoweris yra pa- 
kvietęs Prancūzijos Premiera 
Mendes-France, atsilankyti in 
Vaszingtona. Bet jis yra. jam 
davės gerai žinoti, kad jis ežia 
nebus pageidaujamas, jeigu jo 
valdžia nusileis Komunistams.

Iszrodo kad geriausias bū
das susidaryti draugu ar drau
giu, Hollywood mieste, tai ap- 
si'ženyti, gauti divorsa ir pas
kui susipažinti.

Ame r i kos 1 ai vy n as y ra p as i - 
renges su savo dideliais laivais 
ir su kariszka sargyba iszvesz- 
ti visus Prancūzus isz Hanoi- 
Haiphong, jeigu Komunistai 
ta vieta užims.
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ti Prancūzo avanturisto, kuris 
ipavoge jam milijoną, su jo su
žieduotine Miss Talbot ; bet ar
gi galima žinoti, kokiais ke
liais nedori prijautimai insiva- 
gia> duszion?

— Myli mane, Towah, li
esi drąsus, asiliepe staiga Al
bertas, turiu gauti žinia apie 
Ellen, turiu neatbūtinai.

— Szeszi menesiai praėjo, 
o Towah neužsidėjo ant kojų 
avalu, kalbėjo Indi jonas, jo 
kojos labai kietos ir tvirtos, 
gali basas vaikszczioti ir kitus 
szeszis menesius.

— Keliausi ir sustosi Bal
timore!. Ten pamatysi Ellen ir 
jai pasakysi, kad asz ja myliu. 
Papasakosi apie visas mano 
nelaimes. Prižadėsi jai, pri
slėgsi, supranti, mano vardu 
kad ji mane pamatys turtingu 
ir pergalejumi. Asz ja pažystu 
ji manės lauks. Dievas dar ne
atėmė isz manes laimes vilties!

Carmel indejo Indijono ran
kon krepsziuka su auksu.

— Towah, atsiliepe, pasa
kysi Miss Talbot, kad Carmel, 
nežinoma sesuo, prisiunezia jai 
sandoros buczki.

Towah iszejo isz miestb ir

prižadėjo pakeliui nesusilai
kyti. i

Senoras Juan Maria, maty
damas ji iszeinanti, eme isz 
džiaugsmo trinti rankom, ma
nydamas, kad Indijonas eina 
majorui iszipirkimo.

Towahui iszejus* slinko va
landos labai palengva.

Albertas skaitė dienas. Sal
dus pasikalbėjimai su Carmel 
negalėjo jo užganėdinti ir pa
daryti laimingu, nors Carmel 
visuomet kalbėdavo tik apie 
Ellen ir apie ju abieju laime 
ateityj.

Carmel tai buvo duszia kar- 
szta ir szventa. Juo daugiau 
anoje atrasdavo turtu, ir pasi- 
szventimo be micros.

Kodėl Ellen szirdis nebuvo 
tokia?

Bet ja taigi Albertas numy
lėjo visomis savo duszios gale- 
mis.

Towah negryžo. Lietaus lai
kai ir vasaros dalis jau įpra- 
ejo.

Grafas kalbėjo in Carmel:
— Žiūrėk in sziaur-rytus.
— Biedna Carmel žiurėjo 

isz bokszto per įauga. Tankiai 
žiurėjo, bet nieko neinate.

3 Viena diena pagaliaus pate- 
mijo isztolo koki tai juoda 
taszkuti. Paskiau pasižiurėjus 
pamate, kad tasai taszkutis 
nuolat auga ir kruta. Biednos 
mergaitės szirdis suplasnojo. 
Ji turėjo vilti, kad Towah nie
kados nesugryž. -

Rosen iszmoko atmindineti 
jos mislis, jos nematydamas ir 
negirdėdamas.

— Kas ten yra, Carmel? 
Atsiliope.

— Negaliu dar gerai maty 
tii, atsake, taszkas.vienok didi
nasi, matau, kaip auga.

— Koks daigtas?
— Palūkėk, tai žmogus, 

raitas žmogus, toj valandoj 
nusileidžianczios saules spin
duliai ant jo krinta, yra pus
nuogis, jo arklys be ■balno.

— Towah! Suszuko Rosen. 
Ponai gema raitininkais!

— Tikrai tai Towah kaip 
padūkęs varo arkli.

— Ak! Suszuko staiga, 
arklys krinta ir žūsta su savo 
raiteliu upeliu. Towah! Tai jis! 
Towah paszoka, uždaria arkli 
durtuvu, artinasi, artinasi!

Rosen stovėjo ties langu sza- 
lia Carmel. Valios jiegomis no
rėtu nupleszti nuo savo akiu 
panezius, subraklinusius jam 
regėjimą.. Norėtu pasiuntinio 
veide iszskaityti žinia, kokia 
jam tasai atnesza. 'Carmel an
trasis riksmas apima, ji baime.

— Krinta, pasikelia, žiuri 
in arkli, eina (pats vienas, jo 
arklys negyvas!

— Ar Indi jonas basas?
Klausia Rosen.

— Basas ir kojos kruvinos. 
Rosen kalbėjo garsiau.
— Tokiu budu dar įieat- 

kerszijo.
(BUS DAUGIAU)

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1954

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
ežio iszimta isz Lietuviszku

užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c. I

No.111—Sziupinis (3 dalis) 1 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Ylą isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio ' 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; j 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakąitymai ir i 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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- 
žnąs daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 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 NaktL 
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, Tamas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.1'53—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

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

No.102— Prakeikta, meilin
gas , kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

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

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 Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; t Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus.’20c.

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sfuolis 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 Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

No.180—Kvitu 
del Iszmokejimo 
niams. 35c.

180^2—Kvitu
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
15 c.

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. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isa 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Ordori, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis- 
truoti laiszka su pinigais.

BpgC Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Aloni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - ĮJ. S. X
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Auksiniai Peiliai
(Tasa)

Miestelyj viena gyventoju 
partija reikalavo jo mirties, 
antroji, kurios prieszakyje sto
vėjo alkadas ir jo taryba, siuli- 
jo didelius pinigus grafo isz- 
pirkimui. Ispanu palinkimu 
yra skupurnas (szykszturnas) 
ir neapykanta. .

Tarpe tu dvieju palinkimu 
tikrojo Meksikono szirdis siū
buoja. Vecinosai, balsuojanti 
už mirties bausme buvo mažes
niame skaitliuje.' Tai buvo 
žmones su uždegtais smegeni- 
mis! Noras ii ^žudyti savo nes 
prieteliu, galinti turtingai isz- 
šipirkti, tai tikrai pasmerkia
mas darbas.

Al kad vaduosi el sen o r Joan 
Maria Trystany. Tai buvo 
žmogus rimtas, tylintis, nors 
kaip Donkiszotas gyveno ta
baku, czekoladu ir szviežiu 
v an deniu; geras k at ai i k as, 
pasninkaudavo tris dienas sain- 
vaiteje, o buvo vagis nuo gal
vos net iki galu pirsztu.

Turėjo dvideszimties metu 
dukterį vardu Carmel.

Biednas Albertas jos nega
lėjo matyti, bet girdėjo baisa, 
kuris kuteno jam szirdi; teip- 
pat žinojo, kad yra patogi ir 
gera kaip aniuolas.

O ypatingai buvo puikus jos 
plaukai, apie kurios kalbėta, 
jog juodi kaip hebanas, 
minksžtesni už szilka, o iszpin- 
ti sieke net žemes.

Helena ta valanda 'žiūrėda
ma in Jurgi nuleido akis tary
tum apszviesta kokios szvie- 
sos.

Jurgis pasakojo toliau:
Donna Carmel, gera ir susi

myliu ti, patyrusi, kad kalinys 
yra neregiu, norėjo ji suramin
ti irprasze tėvo leisti jai ji ap
lankyti bokszte.

Albert leido su iszlyga, idant 
pranesztu .majorui, kad vecino
sai yra linkę ji paliuosuoti už 
8,000 uncija aukso.

Kada Donna 'Carmen ine jo 
bokszto kambarin, nežiūrint 
tamsos grafui Albertui rodėsi, 
kad mato saules blizgesius.

Atsisėdo szalia jo lovos. Už
dengiantis jo akis bandažas 
pridavė jai daugiau drąsos.

Kada eiedavo szalin isz jo 
kmbario, jis buvo pilnas nusi
minimo, kad keneziantiems la
bai daug kenkia.

— Sugryszu! Tarė ji.
Albertas melde, kad ji jam 

leistu pabueziuoti jos ranka, 
bet jos kambaryj jau nebuvo.

Atėjo antra diena. Albertas 
pabueziavo jos szvelnia ranku
te. Pamate ja duszios akimis.

Mate ja gražia ir gera.
Treczia diena, kada ėjo isz

SAPNORIUS

I
 Su 283 Paveikslais ji

160 Puslapiu ! j
8 col. ilgio, 5% col. ploczio j! 
Iszaiszkma sapna ir kas Įi 
ateitoje stosis. Su priedu j! 
planatu ir visokiu burtu, j! 
Knyga in minksztos po- j! 
pieros virszeliuose. :: :: j!

Pinigai reikia siusti su j i 
užsakymu: J*

Tiktai,. . . $1.00 į
Saule Publishing Co., j 
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•kambario, jos balsas drebėjo, 
sake:

— Ar nori būti mano bro
liu, Imsiu tavo seserimi ?

Ketvirta diena jos balsas 
dar labiau drebėjo ir paklausė, 
ar jis ja. myli ?

Grafas Albertas iszpilde kil
to žmogaus priederme. Atiden-

* TARADAIKA $
5 ** . *

zNekarta pagal Lietuviu 
paproti,

Tai vestuves ir kriksztynos
Yra rengiamos vien tik 

del to, 
Kad sau gerai užsitrauktį

O vėl kad tarp saves .
gerai susipeszti,

Kaip tai neseniai-atsitiko , 
. • ant kriksztynu.

Vienas isz besiednyku taip
• apdaužė kita,

• Kad tasai turėjo pasiduote 
pas gydytoja,

O musztukas suareszluotas.
Jau laikas butu kad

Susivaldyti ant tpkiu 
veikimu, 

Juk isz to jokios naudos 
nebūna!* *

Teisybe, juk Amerikoj žmones 
Kurie nesutinka tarp saves, 

Ir .ima persiskyrimus,
Iszduoda kas meta

Milijonus doleriu ant
Advokatu, teismu ir kitu, 
Kurie pasirūpina jiems 

persiskyrimus.
Argi nebiilii pigiau gyventi

• taikoje,
Ne kaip jieszkoti

persi skyrimu?
*I<» rjv

Senovės prosenei daug 
geriau turėjo,

TocĮel kad in Dieva 
tvireziau tikėjo.

Sziandien tiikejimo nei proto 
neturi,

Tamsybėje kaip spaugas guli.
Prosenei dvasiszkus 

guodoneje laike,
Kitaip žodi del dvasiszkuju 

ir senesniu'žmonių taikė. ’
Bet sziandien jau kitai])!

. * * *

Asz jums tikrai sakysiu kad
Jaunesne gentkarte nenori

Ar nemoka skaityt savo 
motiniszkos kalbos!

Liūdna tikrai liūdna!' 
Jeigu taip toliaus esi,

Tai isztikruju Lietuviszka 
tauta,

Dings kaip dingo Airisziu!
Gaila, kad musu jaunesne 

gentkarte,
Nesiima skaitymo Lietuviszka 

laikraszcziu,
Kad neu'žmirszt savo kalba

Ir užlaikytu ja da ant 
keliolika metu.

Dings Lietuviszka spauda 
czionais Amerikoje,

Jeigu ja neužlaikys jaunesne 
gentkarte.

Czion uža.ugia neskaito
Lietuviszkai,

O sziandien gentkarte in 
keliolika metu,

Visai iszsižades Lietuvystes!

ge jai savo szirdi, kurioje bu
vo nupiesztas Ellen ipaiveikslas,

— Jei tu ja myli, ir asz ja 
mylėsiu, pasakė.

Rosen atjautė jos akyse asz- 
aras.

Alkad vienok kasdiena klau
sinėjo dukters, kada ji isz- 
pirks.

Nuo to laiko. Rosen ir Car
mel tankiai kalbėjo apie Ellen.

Ilgos kalėjime valandos vie
nok kai kada buvo pasaldin
tos. Retkarcziaiis' Carmel saky
davo :

— Kaip tai daug ji turi liū
dėti būdama toli nuo tavęs! Jei 
tavo Ellen butu Meksiko duk
tė, nebotum pats vienas iszke- 
liaves. Asz bueziau pasakius 
sužieduotiniui: noriu palikti 
tavo paezia. ir dalinties su ta
vimi pavojais.

Praėjo keli menesiai. Boksz
te karšatis buvo nepakenezia- 
mas. Rosen naktimis prasėdė
davo prie lango, vėsindamas 
inkai! inta gallva sziaur-ryti- 
niais vėjais.’

Vejas pute nuo Baltimore® 
ir turėjo jis glostyti szvieeius 
Ellen p i auk u s.

Viena nakti sėdėdamas už-, 
simislines, suvirpėjo staiga ir 
pakilo ant kojų.

Vejas nCsze jam ’žinomus 
balsus, tuos balsus, kuriais 
miszke susiszaukdavo Towali 
su Lili.

Jam rodėsi, kad jis ta viską 
sapnuoja. Bet tasai pats balsas 
isznaujo atsikartojo, o paskui, 
tamsoje viskas nutilo.

Rosen pasižiurėjo per langu, 
kad dar iszgirdus pažįstama 
baisa. #

Miestas miegojo.
Girdėjo jau tik liūdna vėjo 

kaukimu.
Mane eit gulti, kad staiiga'to- ' z O

luinoj iszsigirdo suvis.
— Tai Towaho karabinas, 

atsiliepe.
Ir jau iki pat rytmecziui pa

liko prie lango.
Donna Carmel atėjo anks

čiau negu paprastai.
— Matyta Indijonas besi

sukinėjantis tiesboksztu, tarė;
— Tai mano tarnas, mano 

isztikimas prietelius, atsiliepe 
grafas, del Dievo meiles, gel
bėk ji, Carmel!

— Iszgelbesiu ji tare Car
mel.

Nuėjo pas ai kada ir jam pa
sakė :

— Kalinys turi santikus 
iszlauko bokszto. Indijonas 
nuo kalnu jam suteikia ženk
lus.

— Žinau apie tai, atsake 
Trystany, liet Dievui dėkui 
musu sargybos nėra nei aklos, 
nei kurezios.

— O ar žiliai, teveli, pridū
rė Carmel, kad tasai Indijonas 
czionai pribuvo, kad pasikalbė
jus su’kaliniu apie iszsipirki- 
ma?

Alkad greitai pasiszauke 
sargyba, ir prisakė saugoti In
di jono gyvasti.

Galime drąsiai reikalauti 
8,500 nciju aukso, už teip ilga 
majoro m ai t in ima.

Alkad prisakė savo dukterei 
'būti kalbos liudininku, idant 
užbėgus pabėgimui.

Towah isznaujo pradėję su-

— Gal jusu draugaį yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nęs “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nuliūdima.

Istorija Apie 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Genuti.
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kineties aplink apkasus ir lei
dosi pasigauti, bet pagal pa- 
proezio Indijonas neprakalbė
jo nei žodžio. Donna Carmel 
nuyede ji boksztan ir sargyba 
praszalino.

Grafas, Carmel ir 'Towali pa
liko vieni.

Indijonas nuolat tylėjo: ne
pažinojo merginos Carmel.

—• Sakyk, Towali, tare gra
fas, tai mano sesuo!

Towali stovintis tiesiai ir 
nepakrutinamai, gretai atsisu
ko in mergina.

Paėmė jos ranka ir padėjo 
ant savo galvos; bet nieko ne
kalbėjo.

— Ar man neturi nieko pa
sakyti? Tarė Albertas. Lilii 
yra su tavimi?

— Towali jau neturi pa- 
czios, tarė palengva.

O paskui staiga sudrėbėjes 
sopulingu balsu atsiliepe:

— Towali ja. užmusze!
-— Tasai žmogus užmusze 

savo paezia? Suszuko Cannel 
ipasiitraukdama szal in.

— Towali nėra panaszus in 
'žmones, kokius žinai, senora, 
tarė grafag. Kodėl užmuszei 
paezia, Towali?

Isiždaive mano pono paslaptį, 
atsake Indijonas.

Grafas daugiau neklausinė
jo.

Carmel baimingai žiurėjo in 
nutepliota Indijono veidą.

Po trumpam tylėjimui Indi- 
jonas isztiese rankapr ramiai 
tarė;

— Lili iszdave vyra. To
wali viską pasakys.

Žmogus su baltu veidu at
keliavo su savo tarnu, stovyk- 
on, jis buvo isz Franku szalies. 
V • 1 • • • • 1 •

Lili ir asz ji vadinome “Aukso 
liežuviu”, nes kai liedamas no
rėjo intikti. Golden-daggeriai 
jo tania pavadino Mohikanu. 
“Aukso liežuvis” uekuri laika 
buvo su mumis. Jis.tai užkenkė 
sieržantui vyties tuos, katrie 
tave nutvėrė ir nusigabeno.

Jo tarnas suėjo pa'žintin su 
jauniausiais ir nuo ju patyrė, 
kad asz ir Lili ’žinome apie su
krauta auksa.

Moterys nemoka užlaikyti 
slaptybes; ar tai jaunieji buvo 
raganiais, gana, kad atdengė 
Liles paslaptį Towali to neži
no.

— Ir todėl ja užnuiszei? 
Pertrauke grafas.

— Ne, “Aukso Lietuvis” 
viena diena atėjo in mus nu
pins, pastate buteliuką romo ir 
tarė: Iszsigerkite: geriau asz 
ir Lili. “Aukso liežuvis” taip- 
pat buteliuką, prie savo lupu 
prikiszdavo, bet nežinau, ar ge- 
re. Kaip tik isztusztinome bu
teliuką, Lili pradejoz dainuoti 
ir szokti. Buvo girta. “Aukso 
Liežiuvis” tarė man:

— Jei mano brolis Towali 
nori, gali turėti szimta tokiu 
buteliuku.

— Towali nori, atsakiau.
— Bet už tai tegu man To

wali pasako atvirai.
— Klausyk, Towali atsa

kys.
— Kokioj vietoj majoras 

paslėpė auksa?
Towa.li nuo romo buteliuko 

nepasigere ir atsake “Aukso 
liežuviu: ” 0

— Eik szalin!
Ir pašigniebe ■savo saidoku, 

kuris kabojo už duriu.
“Aukso liežuvis” pasitran

kė. •
Ant rytojaus Tpwah iszejo, 

kad pažiurėjus, ar nėra ko nau
jo tarpe polos-kareivio ir už
tvankos; kada sugry'žo, rado 
Lili szokanezia ir dainuojan- 
czia. Lili buvo girta.

Towali Lilei sudavė veidan, 
nes pati neturi tiesos gerti vy
rui nematant.

Per kelias dienas Towali ma
te Mohikaną, bęsisukinejanti 
a j ii i n k namus.

Viena rytmetį veltui stovyk
loje jieszkota “Aukso liežiu
vis” ir M ali i k ana s. Laukta ju, 
bet jie negryno. Lili verke, m.u - 
szesi in krutinę, nenorėdama 
iszeiti isz namu.

Towah paklausė jos:
— Ko verki ?
— Lili nori mirti, atsake 

1 au'žy dam a rank a s.
Towah suprato. Moterys no

ri mirti, jei iszduos moterystes 
asztikimybe. Towah žinojo, kad 
moteriszke yra silpnesne už 
vyra, ir leido jei gyventi. Bet 
nužiūrėjimas ji patraukė prie 
senos savo pono pirkios, kur 
jau buvo suaugę medeliai.

Pamate dvi linijas, praties
tas szniurais, vienas nuo pir
kios iki užtvankui, o antra, nuo 
kareivio in žiemius.

Toje vietoje, kur linijos 

created by

kmg enclose 
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informal.

Let us show you the
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your invitations and » 1
announcements must 
be flawlessly 
correct I

Naturally, they're important to you! That’s why we want you 
to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you . . . the magic is in the making of these 

i invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people who 

really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line."

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J

pėrsikirto, buvo i s zk as t a plati 
ir gili duobe. Majoro auksas 
pražuvo!

Towah sugryjžo namo ir nu
kirto Lilei galva vienu užsimo
jimu su kirviu. Ja žeme užka
sus. Towah pasileido “Aukso 
liežuvio” ir Mohikano pedsa- 
kiais, nes prisiekė, kad neuž
dės ant kojų avalo, kol nenu
skalpuos Mohikano ir jo plau
ku su oda nepasikabins už 
juostos. • ..

Grafas Albertas pasilenke ir 
palytėjo Towaho kojas, kurios 
buvo plikos.

— Towah dar neatkerszi- 
jo? Paklausė grafas.

Grafui pražuvo visokį iszsi- 
pirkimo viltis.

Prancūzas, kuri Indijonas 
pavadino aukso liežiuviu, pa
vogė jam milijono vertes auk
so.

— Katron puse tie žmones 
nukeliavo? Tarė Albertas.

— Towah juos vijosi per 
visa; Meksika iki Apacupa por- 
tui, teni jie sėdo laivan, kuris 
turėjo apsukti ’pietine žemes 
dali ir nuplaukti in žiemius. 
Towah žino prieplaukos varda 
kur laivas turi stoti; tai vardas 
Indijonis'zkas, vadinasi Dela
ware.

— Baltimore! Suszvaipejo 
Albertas; Carmel sunkiai atsi
duso.

— Keliausi ten? Atsiliepe 
Rosen.

■ Vieton atsakymo, 'I'owali 
prisiartino prie savo pono, pa
dėjo rankas ant kaktos ir su 
atyda ome -žiūrėtis in akis.

— Towah negali to pada
ryti, tarė, pagaliau jo ponas 
nereikalauja patarnvimu. To
wah žino žolių ypatybe ir su
graižys majorui regėjimą.

Ant tu 'žodžiu majoro szirdis 
suvirpėjo isz džiaugsmo.

Turbut, -ponios, nenoretumet 
perdaug tikėti laukiniu 'žmo
nių daktaravimams, vienok 
Rosen buvo kitokias nuomo
nes. Towah niekad dovanai ne- 
sigiirdavo. Jei pasakydavo: 
Towah tai padarys; darbas 
buvo atliktas.

— Dievas suteiks man ta 
džiaugsma, kad galėsiu viską- 
matyti, atsiliepe', jieszkodamas 
Carmel rankos. ’

— Ir Ellen pamatysiu, pri
dūrė iszdidžiai.

Carmel ranka paliko szalta 
jo delnuose.

— Kaip daug laiko reika
lauji mane iszgydyti, Towah?

— Tris menesius, atsake 
tasai.

Artinosi tuo metu lietingi 
laikai.

— Kaip seniai tie du žmo
nes sedobin laiva?

— Penkiasdeszimts.e dienu 
atgal.

Beabejones ligsziol Alberto 
prote niekas negalėjo suvieny-

(Tasa Ant 2 puslapio)
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ZiniosVietincs
— Laidotuves a.a. Jurgio < 

Petruszausko, nuo 1019 E. Pine 
uly., kuris'pasimirė (pareita Ne- 
delia savo namuose, invyko 
Ketverge su apiegomis in Szv. 
Juozapo balžnyczioje, devinta 
valanda ryte, ir palaidotas in 
parapijos kapuose. Graborius 
L. Traskauskas laidojo. Velio
nis nesveikavo per keletą me
tu. Gimė Lietuvoje, atvyko in 
Amerika daugelis metu atgal 
ir kitados gyveno Vulkano pe- 
czeje, o 1941 m., apsigyveno 
mieste. Buvo angliakasis ir 
paskutini karta dirbo Maple 
Hill kasyklose. Paliko savo pa
czia Jieva; augytine, Petrone, 

• isz Hershey, Pa., du anukus ir 
anūke.

— Musu draugas, skaityto
jas, ponas A. Juodgudys, isz 
South Boston, Mass., lankėsi 
musu apylinkėje pas paižinsta- 
mus Beluinus ir Szerpenskus, 
taipgi atlankė “ Saules” Re
dakcija, nes ponas Juodgudys 
yra musu geras draugas ir 

’skaitytojas “Saiules”. Szirdin- 
gai acziu už atsilankoma.

— Ateinanti menesi Potts- 
villes Kortas turės daug dar
bo, nes keletą szimtu teismu 
turės atlikti.

— Subatoj pripuola Szv. 
Joana, Pranciszka Szantalie- 
tes, o Tautiszka; Vardine: Bu
kanto. Menulio atmaina, Del- 
czia. Ir ta diena: Anglijos Ka
ralaites Margarites gimtadie
nis, ji bus dvidesžimts keturiu 
metu amžiaus; 1939 m., Vokie- 
cziu-Sovietu deszimties metu 
sutartis del neužsipuolimo pa 
siraszyta.; 1940 m., Leonas 
Trockis, szeszios deszimts vie
no meto amžiaus revoliucijo- 
nierius pasimirė Meksikoje, jis 
buvo mirtinai sužeistas politi- 

, kieriaus Frank Jackson; 1943 
m., Rusija paskiria Andrei 
Gromyko kaipo savo Ambasa
dorių Amerikai, in vieta Litvi- 
novo, kuris taip dingo, kaip 
kad ji 'žeme butu prarijus. Lit
vinovas buvo labai draugingas 
ir stengiesi užmegsti draugin
gus santykius ir ryszius su 
Anierikiecziais. Kartais ateina 
gandai kad jis dar gyvuoja 
Rusijoje, bet jau kaip papras
tas mužikas, o ne (ponas, o kiti 

.gandai sako kad jis jau seniai 
žuvęs; 1940 m., Anglijos vaikai 
buvo atveszti in Amerika, kad 
jie butu apsaugoti nuo Naciu 
bombardavimu.

— Girdėt kad neužilgo pra
dės dirbti Primrose kasyklos.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola vienuolikta Nedelia 
po Sekminių ir Szv. Timotiejo, 

• o Tautiszka Vardine: Karijo
tas; Ir ta diena: 1236 m., Rim
gaudas pergalėjo Vokiecziuis 
ties Kaunu.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Pilypo Bonilcijo, o Tautiszka 
Vardine: Bingele. Ir ta diena: 
1865 m., Caro valdžia uždrau
dė Lietuvoje spausdinti Lietu
viu kalba rasztus; 1927 m., du 
Italijonai, Nicola Sacco ir Bar
tolomeo Vanžetti buvo val
džios nužudyti už žmogžudys

te. Vėliau buvo darodyta kad 
jiedu buvo nekalti; 1947 m., 
Marga,rietą Truman, buvusio 
Prezidento Harry Trumano 
duktė, pirma syki pasirodė 
kaipo soliste, dainininke in 
Hollywood Bowl, Californijo- 
je; 1937 m., Japonai ineina in 
Shanghai miestą. Szimtas sep
tynios deszimts trys užmuszti, 
kai Shanghai mieste sprogs- 
tanti bomba netyczia suspro
go; 1914 m., Japonija paskel
bia kara priesz Vokieczius; 
1884 m., mirė žymus kalbinin
kas Frid. Kurszaitis.

— Del daugeliams miesto 
gyventojams pažinstamas, Phi
llip Kelly, buvęs senas anglia

kasis, kuris kitados gyvena ant 
W. Maple uly., bet kuris per 
keliolika menesius sirgo ir gy
dėsi in, Schuylkill Haven ligon- 
bute, numirė pareita, Nedelia. 
apie 10:05 valanda naktyje. 
Prigulėjo prie Eagles draugi
jos ir U. M. W. lokalio 1333, 
taipgi prie Metodistos parapi
jos. Paliko seserį. Laidojo Ket
verge.

— Utarninke pripuola Szv. 
Balt ramie jo apasztalo, o Ta.u- 
tiszka Vardine: Lindyte. Taip
gi ta diena: 1814 m., Anglijos 
kariuomenes ulžeme Amerikos 
sostine ir sudegino Baltnama ; 
1939 m., Szventas Tėvas praiszo 
visam pasauliui taikos, ir krei
piasi in visus Katalikus tos tai
kos Dievui melsti; 1345 m-> 
Keistutis užėmė Lietuvos Ku- 
nigaikszczio sostą; 1921 m., 
Lengvesnis už orą lėktuvas 
(diridžibilis) susprogo virsz 

JIull miesto, Anglijoje, szeszios 
.deszimts du žuvo, o j u taipe 
buvo septyniolika Amerikie- 
cziu.

in Coaldale ligonbuteje. Velio
nis apsigyveno szitam mieste
lyje 1914m. Kitado dirbo 
Coaldale Nr. 9 kasyklose, o 
apie trys metai atgal prasisza'r 
lino nuo darbo isz priežasties 
senatvės. Paliko paczia Elana 
(po tėvais Diskievicziute isz 
Shenadoro); sunu Juozą, mies
te, ir keletą anuku, taipgi sese
rį Ona Aleksandravi'cziene isz 
Tuscarora. Prigulėjo prie Szv. 
Jono parapijos, isz kur laido
tuves invyko su ąpiegomis baž- 
nyiczioje, ir palaidotas in para
pijos kapinėse.

vietoje, kur tukstancziai žmo
nių yra kasdien vežama isz to 
kraszto kuri Prancūzai pavede 
Komunistams. •

Keli Amerikos laivai pribu
vo kitus isz to kraszto iszvesz- 
ti. Czia milžiniszkas darbas nes 
reikia iszveszti szimtus tuks- 
tancziu žmonių. Kiek galima 
aprokuoti, tai nuo szimto tuks- 
tancziu iki pusasztunto szimto 
tukstancziu žmonių dabar nori 
isz to kraszto pabėgti.

Amerika yra paskyrus dau
giau kaip keturios deszimts di
džiu laivu szitam darbui.

‘‘Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

JIESZKO
ŽMOGŽUDŽIO

Shenandoah, Pa. — Antosia 
Galeniene, isz Lost Creek Nr. 

2, numirė pareita Nedėlios ryta 
11:29 valanda savo namuose, 
kuri'sirgo per toki tai laika. 
Velione gimė William Penn 
kaimelyje, po tėvais vadinosi 
Antosia Visoskiute. Jos vyras 
Petras mirė 1947 m. Paliko su
nu Edvardai, Shenandoah; trys 
dukterys: Dorota, pati Geo. 
Mina re z ik, William Penu; Ma
re ir Olese namie. Taipgi du 

‘brolius: Juozą, Girardville ir 
Kazimiera Wm. Penu; keturios 

Į seserys: Mara Wice, isz> New 
York; Ona, pati Wm. Kindorff 
ir Blance, pati C. Piermman, 
Brooklyn, N. Y., ir Helena, pa
ti Ed. Sheehan, California, 
taipgi daug anuku ir anūkes. 
Laidojo Ketverlgo ryta su Szv. 
Misziomis in Szv. Jurgio baž- 
nyczioje devinta valanda ir ku
na palaidojo in parapijos ka
pinėse. Graboriai Oravitz lai
dojo.

— Ponia Elzbieta Szuk- 
czinskiene nuo 46 Upper Shaft, 
ana diena puldama trepais že
myn savo namuose sužeidė sa
vo koja ir gydosi in Locust Mt. 
ligonbuteje.

TOLEDO, OHIO. — Polici
jantai po miszka jieszko bieso 
žmogžudžio kuris nusivilko in 
ta miszka jauna mokine, ja bai
siai sumusze, iszniekino ir nu
žudė.

Graži, septyniolikos metu 
rauduonplauke mokine Mary 
Jolene Freiss buvo nuvažiavus 
su savo dviracziu in paczta. Ja 
nustvėrė tas žulikas nuo jos 
dviraczio kai ji gryžo namo su 
laiszkais.

Trys moteriszkes užtiko jos 
sukruvinta ir pusnuogi lavona 
miszke.

Policijantai sako kad isz 
visko matyti kad ta nabage isz 
paskutinuju jiegu gynėsi, nes 
jos nagai buvo kruvini, taip 
kaip kad ji apdraskė savo už
puoliką.

Ji buvo atvažiavus ant keliu 
dienu atostogų pas -savo teta, 
Pone Mary Bond. Ji buvo nu
važiavus in paczta apie vienuo
likta valanda isz ryto. Kai ji 
už keliu valandų nesugryžo, 
jos teta iszsigando ir pranesze 
policijai.

D.YPUKU
EROPLANAS

NUKRITO

ANGLIJOS DIDŽIU 
NAI KOMUNISTU 

. KINIECZIU
VAISZINAMI

Komunistu Premjeras 
Chou Gražiai Vilioja 
Anglijos Minister!

46 Žuvo; 5 Iszliko Gyvi

. Pottsville, Pa. — Sekanti 
penki vyrukai instojo tarnyste 
in Amerikos Laivynos, prie 
Bainbridge Navai Base, Mary

land©: William M. Timmins, 18 
metu, isz Yatesville; Thomas 
Stanton Jr., 18 metu nuo 86 
Bailroad uly., Girardville; Ro
nald Stause, 17 metu, isz La
velle ir Joseph HowaV, 18 me
tu isz Tuscarora.

SAIGON, INDO-KINIJA. - 
Dvieju inžinu, prekybinis ero- 
planas, veszdamas beganczius 
isz Viet Nam nukrito, ir sudu
žo, in SeDone upe, netoli nuo 
Pakse in pietine Laos dali. Ke
turios deszimts szeszi buvo už- 
muszti.

Dauguma zuvusiuju buvo 
moterys ir vaikai.

Trys isz keturiu Prancūzu 
lakumu ir viena Viet Namese 
moteris ir vienas kūdikis iszli
ko gyvi.

Eroplanas buvo pakilęs isz 
Hanoi ir skrido in Saigon su 
visais tais nelaimingais kelei
viais, tikrais dypukais, kurie 
bego nuo Komunistu.

Eroplanu kompanijos dar
bininkai sako kad lakūnas bu
vo valanda priesz ta nelaime, 
per radija praneszes kad vie
nas jo inžinu užgeso ir kad jis 
rengiasi nusileisti. Jis leidosi 
in Pakse airport, kai tik sykiu 
jo eroplanas, kaip paszautas 
pauksztis nukrito in upe.

Tai pirma nelaime szitoje

Coaldale, Pa. — Senas gy
ventojas, Juozas Popeka, 68 

metu amlžiaus nuo 136 W. High 
uly., pasimirė pareita “Nedelia

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius Ako Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co. 
Mahanoy City, Pa.

jai Kinijai ir paremti Genera- 
lissimui Chiang Kai-shek. 
Anglija, kaip tik atbulai, re
mia ir kursto kaip tik Chiang 
Kai-sheko prieszams ir neprie
teliams, Komunistams. Kai 
mes stojome in kara Korėjoje, 
Anglija tik saujale savo karei
viu tenai pasiuntė. Anglija 
teipgi dabar reikalauja kad 
Komunistiszka Kinija butu 
priimta ir pripažinta kaipo na
re Tautu San jungos, nežiūrint 
to kad tukstancziai musu vai
ku žuvo Korėjoje vien tik už 
tai kad Komunistiszka Kinija 
reme tuos Komunistus Korėjo
je. Dabar Anglija nori kad mes 
tuos Kinieczius, žmogžudžius, 
žulikus, niekszus pripažintume 
in Tautu San junga, kuria už
laiko vien tik Amerikos pini
gai.

. joje, buvo primusztas ir apvog
tas. Vagis gavo tik asztuonio- 
lika doleriu ir rankini laikro
dėli kuris yra vertas szeszios 
deszimts penkių doleriu.

Vagis atėjo ir sake kad- jis 
nori kelis kambarius pasiran- 
davuoti. Kai kriauczius atėjo 
prie duriu, tas vagis ji trenke 
ant grindų. Jis sako kad jis 
patemijo kad su tuo vagiu bu
vo ir kitas, kuris gal stovėjo 
ant sargybos.

Policijantai po visa susiedi- 
ja jieszkojo to vagio ir jo drau
go bet kol kas nesurado.

Už Geležines Uždangos

LONDON, ANGLIJA. — 
Anglijos Darbininku Partijos 
delegacija, besisvecziuodama 
in Komunistiszka Kinija, buvo 
puoszniai ir draugiszkai priim
ti ir pavaiszinti linijos augsz- 
cziausiu Komunistu.

Anglijos laikrasztininkai ir 
korespondentai, kurie važinė
jo po visa Kinija su tais poli
tikieriais ir su buvusiu Minis- 
teriu Clement Attlee, Kairuju 
puses Aneurin Bevan ir su sze- 
sziais kitais darbininku parti
jos nariais, sako kad kur tik 
jie ėjo ar važiavo^in Peiping 
miestą, jie visur buvo puosz
niai ir iszkilmingai priimami.

*fie Anglijos ponai atvažia
vo su eroplanu in Kinijos sos
tine isz Maskvos, Subatoje. Vė
liau ta sanvaite jie buvo vai- 
szinami in Mukden? per ketu
rias dienas, kur jiems buvo pa
vėlinta peržiureti kariszkus 
fabrikus in Manchuria. Po tam 
jie sugryžo in Peiping, kur jie 
buvo iszkilmingai priimti Ko
munistu vado, Mao Tze Tung.

Szia sanvaite jie skris in 
Shanghai ir paskui in Canton. 
Premieras Chou En-Lai visus 
draugiszkai priėmė ir šukele 
jiems pus-szesztos valandos 
vakariene.

Deryck Winterton, kuris su 
ta delegacija visur važinėjo ir 
baliavuojo, Darbininku Parti
jos laikraszczio “Daily He
rald” laikrasztininkas, sako 
kad per visus tuos baliavuoji- 
mus Anglai tariesi apie Komu
nistu Kiniecziu ir Anglu drau- 
giszka susitarimą.

Szitas laikrasztininkas sako 
kad tiems Anglams buvo pa
vėlinta aplankyti mokyklas, li
gonines, kasyklas ir net kalė
jimus. Jis sako kad Komunis
tai Kiniecziai pasirodė labai 
draugiszki tiems Anglams.

. Tik aklas ir spaugas nema
tytu ir nesuprastu kad czia vi
sas tas tu Kiniecziu Komunis
tu vaiszinimas ir gerinimasis 
Anglams reiszkia tik viena da
lyką: Komunistai Kiniecziai 
nori sup judinti Anglija su 
Amerika ir tada užkariauti 
Formosa ir panaikinti vienati
ni Kiniecziamss Komunistams 
stabdi priesz užimant ta For
mosa sala: Amerika.

Amerika visur ir visados rė
mė ir remia Anglija, bet Ang
lija savo dėkingumą parode ir 
parodo visur ir visados kelia 
mums pastojus.

Mes norime pagelbeti laisva-
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no ir Generolo Poskrebyszevo, 
vadovavusio Stalino asmeni
niam sekretoriatui. Tame sek
retoriate Riuminas ėjo Stalino 
asmenines apsaugos szefo pa
reigas. Czia ir prasidėjo jo 
karjera. In czia suplaukdavo 
invairiaugiu Bolszevikiniu in
stitucijų slapcziausi praneszi- 
mai. Isz czia jis 1952 m., buvo 
paskirtas saugumo ministerio 
pavaduotoju. Su Stalino ir jo 
sekretoriaus žinia ir pritarimu 
Riuminas inscenizavo garsųjį 
“sionistu daktaru sąmokslą”. 
Vienok Stalinui mirus .Berija 
ji ir jo szefa Ignatieva inkiszo 
in kalėjimą kaip “liaudies 
prieszus”, suklastojusius kal
tinamąja medžiaga priesz Žy
du gydytojus. Suimtieji gydy
tojai buvo paskelbti isznaujo 
ir paleisti isz kalėjimo, o Igna
tieva, Riumina ir kiti, pakeitė 
Kabulovas, Goglidse, Vlodzi- 
mirskis ir kiti Berijos patikė
tiniai. Isznaikinant Berija, su 
juo buvo drauge suszaudytas 
ir Vlodzimirskis. Ignatievas, 
padedamas stipriu užtarėju, 
paskiau betgi vėl iszkilo in vir- 
szu ir buvo paskirtas baszkiru 
kp pirmuoju sekretoriumi, isz 
kur net pateko in Aukszcziau- 
siaji Sovietą. Nuvertus Berija, 
atrodė, kad ir Riuminas, Beri
jos inkisztas in kalėjimą, turi 
pagal Bolszevikine praktika 
būti isznaujo padaryta. Vienok 
raudonieji valdovai, insitikine, 
koki baisu atgarsi tarp užsie
nio Žydu šukele Ignatievo re
abilitavimas, (isznaujo padari- 
mas), nors tikrai tuo budu ir 
patvirtindami Berijos politika, 
kiek ji liete afera su Kremliaus 
gydytojais, vis dėlto nuspren
dė Riumina isznaikinti. Mat, 
Bolszevikinej veikimoj vienu 
žmogum daugiau ar mažiau, 
tai nieko nereiszkia, juo labiau 
kad Stalinas jau nebegyvas, o 
Poskrebyszevas visiszkai nura- 
szytas in užuomarszti. Vienok 
kad ir Riumina suszaudžius ne
gi kas tikes, kad Sovietinis 
saugumas nebe varto j a tu daly
ku, už kuriuos jis buvo isznai- 
kintas?

COPENHAGEN, DEN. — 
Du jauni Lenkai stebuklingai 
paspruko, pabėgo nuo Komu
nistu ir pasekmingai pasiekė 
Danu Baltijos sala in Born
holm. Jiedu su dvylikos pėdu 
ilgumo vaiteliu perplauke pen
kios deszimts penkias mylias 
per nemažas bangas. Jiem
dviem ta kelione užėmė dvi 
dienas ir dvi naktis.

Jųdviejų mėlynai nukvar- 
buotas laivelis buvo bangu 
taip sudaužytas kad jis turėjo 
Luti apleistas. Vienas žvejoto- 
jas in Bornholm, tik pažiūrė
jęs in jųdviejų vaiteli parake 
kad to laivelio dienos baigtos, 
ir jis sake kad tiedu Lenkai 
tik per koki stebuklą pasiekė 
Bornholm krauta.

Tųdviejų jaunu Lenku var
dai nebuvo paskelbti, kol bus 
galima daugiau sužinoti apie 
juos. Nebuvo paskelbta nei isz 
kur jiedu buvo iszplauke. 
Taip visados daroma, kad Ko
munistai negalėtu savo pagie
ža iszlieti ant pabėgusiu gimi
niu ir draugu.

Tie jauni Lenkai buvo grei
tai nuveszti in Copenhagen, 
kur jie bus iszklausomi, kad 
dažinojus ar jie tikrai pabėgo 
nuo Komunistu ar gal iedu ga
lėtu būti szpiegai.

DARBININKAI
NUSILEIDŽIA
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SZIAUCZIUS
• APVOGTAS

Vagis Gavo Tik $18
PHILADELPHIA, PA. — 

Isidore Pinsky, szeszios de- 
szimts asztuoniu metu amžiaus 
sziauczius, South Philadelphi-

pasiteisinti ir pasiaiszkinti, bet 
jeigu jie yra kalti, jie bus ne 
tik pravaryti, bet ir in teismą 
patraukti ir sulyg instatymais 
nutausti.

Virszininkai dabar krato vi
su j u namus ir jieszko pavog
tu daigtu. Tokis iszszlavimas 
nebutu pro szali ir daug kitu 
miestu policijai.

Nebutu pro szali tokiems po
licijos virszininkams stacijas 
eiti per visus saliunus, kur ne 
vienas polioijantas užeina “pa
silsėti”, kai jis turėtu savo 
sargybos pareigas eiti. Polięi- 
j antas turi teise in kliuba inei- 
ti be korteles. Bet virszininkai 
teipgi turėtu in tokius kliubus 
užeiti ir pasižiūrėti.

MOTINA
PASMERKTA, t . . .

./ (Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kai tos bobos advokatas 
prasze kito teismo, Teisėja 
Mildred L. Lillie galva pakra
tė ir atsake: “Už jokius pini
gus, NE!”

Tos bobos antras vyras, Joe 
Vera, teipgi tupi kalėjime. Jis 
stos in teismą ir bus teipgi kal
tinamas už užsipuolimą ant sa
vo podukros. . .

Baisiai sumuszta ir sužeista 
mergaituke buvo pavesta savo 
giminiu globai. .... . r .

Lansford ir Nesquehoning mai- 
nieriai isz Pennsylvanijos, da
bar sutinka leisti ir pavėlinti 
vienoms mainoms atsidaryti, 
nežiūrint kad kitos kainos lik
sis uždarytos.

Tas pats pasirodo ir kituose 
fabrikuose.

Dabar darbininkai sutinka, 
duoti teisinga visos dienos dar
bo atskaita, ir nesustoti dirbę 
kol j u dienos darbos yra atlik
tos. Dabar darbininkai sutinka 
netinginiauti ir per daug dienu 
neapleisti isz savo darbo. Ar 
tai turėtu būti naujiena? Ar 
darbininkas visados neturėtu 
atlikti pilnai ir sanžiningai sa
vo darbo dienos valandos?

Kompanijos, kaip Studeba
ker automobiliu kompanija 
tuo jaus paskelbė kad jos auto
mobiliai atpigs ir taip bus gali.- 
ma daugiau automobiliu par
duoti ir daugiau darbo darbi
ninkams parūpinti. Taip galė
tu būti ir su mainieriais jeigu 
jie tik sutiktu geriau dirbti ir 
už mažiau dirbti. Už mažiau 
dirbdami, jie daugiau dienu 
galėtu gauti dirbti ir daugiau 
užsidirbtu. *
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