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Japonas Susipažinsta Su Amerikiecziais

Japonu Ambasadorius Sa- 
dao Iguchi draugiszkai susi
pažinsta su Amerikos Indi- 
jonais kai jis su Indijonu va
dais parūko taikos pypke in

Isz Amerikos
JAUNAS ŽULIKAS 

ISZSISUKO

Lengva Bausme Už 
Žmogžudyste

NEW YORK, N. Y. — Sep
tyniolikos metu amžiaus Ta- 
moszius Wysokauskas, intar- 
tas ir pasmerktas už žiauru nu- 
žudinima vieno Brooklynieczio 
buvo nuteistas vien tik už ne- 
tyczia jo nekalto žmogaus nu- 
žudinima.

Valdžios advokatas buvo 
reikalavęs pilno pasmerkimo, 
mirties bausmes, bet Teisėjas 
Samuel Leibowitz sako kad,jo 
rankos dabar surisztos ir kad 
jis nieko negali dabar daryti, 
kaip ta jauna žulika nuteisti 
sulyg teismo “Jury” nuspren
dimo.

Didžiausia bausme dabar 
gali būti tik nuo deszimts iki 
dvideszimts metu kalėjimo.

Isz pradžių du jauni žulikai 
buvo intarti ir suaresztuoti, už 
žveriszika sumindžiojima ketu
rios deszimts metu amžiaus 
Thomas A. Condon, keturiu 
vaiku tėvo, kuri jiedu visai nei 
nepažino. Jiedu buvo mauke , 
alų kvortomis, ir pasigėrė, jie
du tik jieszkojo priežascziu ka 
nors užkabinti. Jiemdviem ne
patiko kad szitas žmogus ėjo 
san linksmai szvilpaudamas. 
Szesziolikos metu amžiaus Ro
nald Loesch ji partrenke ant 
žemes, o paskui Wysokauskas 
pradėjo su kojomis ji trypti ir 
mindžioti ir taip ta visai ne
kalta žmogų užmusze.

Tpkiems žulikams ir mirties 
bausme butu per gera.

VAGIAI NUŽUDĖ 
SALIUNINKA

SPRINGFIELD TWP., DEL.
— Keturios deszimts penkių 
metu amžiaus Roy E. Wunder

Asheville, North -Carolina.
Cherokee Indijonu vadas 

Saundoke, po kairei, laiko 
ta taikos pypke per szitas 
susipažinimo iszkilmes.

buvo ant smert nuszautas savo 
saliune, kai jis užtiko du va
giu anksti isz ryto.

Tie vagiai, žmogžudžiai bu
vo insilauže in ta saliuna per 
lubu langa. Kai jiedu buvo to 
saliuninko netikėtai užtikti, 
vienas isz ju su vienu szuviu, 
nuszove ta saliuninka.

Tuo laiku Maurice E. Gouse, 
darbininkas in Chester Blast 
Furnace plieno fabriką važia
vo isz darbo namo. Jis pamate 
tuos vagius ir stengiesi juos 
pasivyti, bet jie pabėgo.

INSIPYKO GYVENTI

90 Metu Senelis
Norėjo Nusižudyti
PHILADELPHIA, PA. — 

Devynios deszimts metu am
žiaus ugniagesis, kuris gyveno 
ant pensijos, nes jis buvo abie
ju kojų netekes per viena gais
ra, kuri jis su kitais ugniage
siais gesino, susibadė save net 
dvideszimts viena syki, in pil
vą, krutinę ir sprandą.

Devynios deszimts vieno me
to amžiaus Charles Sutton bu
vo nuvesztas in Germantown 
ligonine, kur jam operacija bu
vo tuojaus padaryta. Nors jis 
buvo netekes daug kraujo nuo 
savo žaizdų, bet daktarai sako 
kad jis pasveiks.

Jis jau trisdeszimts trys 
metai kaip ant pensijos gyve
na. Jo žmona ji užtiko, kai ji 
jam atnesze laikraszti. Visa jo 
lova buvo kruvina. Anūkas, 
dvideszimts devynių metu am
žiaus Eugene iszgirdp jos 
spiegimą ir greitai paszauke 
policijantus isz Germantown.

Senelis polici jautoms pasakė 
kad jam jau insipyko gyventi. 
Vėliau, kai policijantai pradė
jo ji klausinėti, jis j u atsipra- 
sze, sakydamas.: “Praboczyki- 
te man kad asz jums tiek dar
bo visai už nieką duodu. Asz 
tik gailiuos kad man nepasi- 
seke padaryti ka asz norėjau 
padaryti. ’ ’

POLICIJANTAS UŽ
NIEKĄ NUBAUSTAS

Policijos Virszininkui
Trumpa Sveiko Proto

NEW YORK, N. Y. — Poli- 
cijantas, detektyvas James J. 
P. Shane buvo nubaustas ir 
pažemintas už tai kad jis po 
Charles-Marciano kumsztyniu, 

I per lietu, palaike lietsargi, um- 
breliu virsz kumsztininko Mar
ciano, savo jaunu dienu drau
gu, kai jiedu iszejo isz tu kum- 
sztymu sales.

Policijos komisijonierius sa
ko kad tas policijantas buvo 

: nubaustas už tai kad jis visu 
buvo matomas su tuo kumszti- 
ninku per televizija. Jis aiszki- 
na kad daug žmonių dabar 
mislys kad policija parūpina 
sargyba kumsztininkams.

Ar tam Gerbiamajam poli
cijos komisijonieriui jau taip 
labai rupi ka žmones mislina 
ar ka jie sakys? Jeigu jis taip 
žmonių bijosi, tai jam tenai ne 
vieta.

Kas nors turėtu tam komisi
jonieriui priminti, kad polici
jantas McShane ta diena, ne
dirbo, kad tai buvo jo liuosa 
diena, kad jis ne kaipo polici
jantas, detektyvas ėjo su kum- 
sztininku Marciano, bet kaipo 
geras draugas. Ar komisijo- 

nierias n?liS8 H if gsliajaa.
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Laukia Savo Vyro 
Parvažiuojant

Ponia Jacqueline de Cas
tries, savo rankose laiko te
legrama isz savo vyro, Bri
gados Generolo Christian de 
Castries, kuris buvo Komu
nistu paleistas isz nelaisvės.

Komandorius tos Komu
nistu paimtos Dienbienphu 
tvirtoves, Indo-Kinijoje, bu
vo paimtas in Komunistu 
nelaisve, ir paskui, po ketu
riu menesiu buvo sugražin
tas in Hanoi miestą.

Jam buvo jo vyresniųjų 
keletą sykiu patarta ir net 
insakyta apleisti ta tvirtove, 
kad Komunistai jo nepaim
tu, bet jis nesutiko savo ka
reivius apleisti.

DARBININKU
UNIJA UŽSIGINA

Sako Unija Neremia 
Nei Vieno Nei Kita

Partija
LOS ANGELES, CALIF. — 

George Meany, darbininku 
AFL unijos Prezidentas, rodos 
nujausdamas ka Darbo Sekre
torius Mitchell ta diena sakys, 
atidarydamas darbininku sei
mą, pasakė kad darbininku 
unijos neremia ir nesiprieszina 
nei Republikonams nei Demo
kratams.

“Mes neketiname būti uode
ga nei Demokratams nei Re
publikonams per ateinanezius 
rinkimus,’’ jis sake, “Mes lai
kysimės savo nusistatymo rem
ti savo draugus ir prieszintis 
savo prieszams.”

Unijos Prezidentas Meany 
intare Kongresą, sakydamas: 
“Kongresas nieko nėra nuvei
kęs.’’

Jis sake kad Republikonu 
Administracija nieko nedare 
ir dabar nieko nedaro apie be
darbe. Dabar randasi, jis sake, 
daugiau kaip 3,400,000 darbi
ninku be darbo, Bet tai dar ne 
viskas: apie 2,000,000 darbi
ninku negauna pilna darbo 
sanvaite dirbti, bet gauna tik 
tris ar keturias dienas per san
vaite dirbti.

Ir kas dar skaudžiau darbo 
žmogui yra tai kad Republiko
nu Administracija su savo 
tuszcziais otalsiais nori visus 
nuraminti, kad tiek darbinin
ku be darbo mažai ka reiszkia 
tokiame dideliame kraszte. Jis 
toliau sake kad Eisenhoweris 
visus darbininkus ramina, bet 
jiems nieko gero nedaro, nei 
apie darba nei apie darbinin
kus nesirūpina.

JAUNUOLIS
UŽSIMUSZE

Jo Automobilius 
Sudužo In Stulpą

' PHILADELPHIA, PA. — 
John E. Bliok, dvideszimts 
trijų metu amžiaus jaunuolis 
isz Whitemarsh Township, už- 
simusze kai jo automobilius 
nulėkė nuo vieszkelio, prie už
sisukimo ir sudužo in elektros 
stulpą in Mount Airy.

Jis dirbo in Eugenia Memo
rial Ligonine in Whitemarsh. 
Kai jo automoblius sudužo in 
ta stulpą, jis buvo taip sulenk
tas ir sumusztas, kad policijan
tams ir ugniagesiams eme dau
giau kaip dvi valandas ji isz 
to sudužusio laužo isztraukti. 
Jie turėjo duris ir stogą sta- 
cziai nudeginti pirm negu ga
lėjo ji iszimti.

Kai jis buvo nuvesztas in 
Germantown ligonine, tenai 
daktarai pasakė kad jau per 
vėlu, kad jis jau mires,

ISZ VOKIETIJOS

Komunistu NužudytasUž Geležines Uždangos 
diOn&'ri'_ j' -------------

gas Dr. Plėvė, 13 metu; o kiti 
mažesnėmis bausmėmis. Du jo 
artimiausi bendradarbiai, G. 
Rammleris ir Hanna Hermann,Vokiecziu spauda raszo, kad 

norėdami nutrinti ar bent su
silpninti Chochlovo ir kitu 
Bolszeviku pabėgėliu in Vaka
rus padarytoji inspudi, Sovie
tu žvalgyba taip pat ruosziasi 
“atskleisti’’ Britu ir Ameri- 
kiecziu “agentu’’ pogrindine 
veikla anapus geležines už
dangos. Tam tikslui pabege 
Britu diplomatai MacLeanas 
ir Burges jau “ruoszia me
džiaga’’. Prie tokiu, “smugiu 
Vakarams’’ jie skelbia ir buv. 
Rytines zonos, vietos, ‘,užsienu 
reikalu ministerio’ ’ Dertinge- 
rio byla, o paskiau buvęs pre
kybos ir aprūpinimo ministe- 
ris Hamann’a inkiszo deszimts 
metu in kalėjimą tik už tai, 
kad tas iszdryso del Bolszevi- 
kiszku “geriausiu priemonių’’ 
trenkti kumszcziu in satla ir 
pasakyti apie jas visa tiesa. 
Tada jis su savo artimiausiais 
bendradarbiais, dabar taip pat 
nuteistais mažesnėmis bausmė
mis, buvo apkaltinti “palaike 
nusikalstamus ryszius su im
perialistu agentais’’ t.t. G. 
Dertingeris, didelis Rusu pa
kalikas, priesz savo 1953, Sau
sio 15 suėmimą už Lenkams 
pripažinimą isz Vokiecziu at
skirtųjų srieziu apdovanotas 
aukszcziausiu Lenku ordinu, 
buvo apkaltintas, kad drauge 
su Vakariu Vokietijos instai- 
gomis ir valst. sekretorius Dr. 
O. Lenz’u buvo paruoszes bū
da, kaip nuversti Rytines zo
nos vyriausybe, palaikes ry
szius su Amerikiecziu žvalgy
ba ir t.t., jis buvo slaptame po
sėdyje nuteistas 15 metu sun
kiu darbu kalėjimu; jo drau-

Prižada Pagelba Maudos Krasztui

Amerikos Sekretorius, 
John Foster Dulles, (po kai
rei), pasitaria su Philippinu 
Vice-Prezidentu, Carlos P. 
Garcia , per posėdžius in Ma
nila. Amerikos Sekretorius 

pabėgo in Vakarus dar 1952 m. 
Perbėgti ruoszesi ir pats Der- 
tingeris, bet isz Vak. Vokieti
jos instaigu jis reikalavo, kad 
tos ir sziuo atveju ji sutiktu 
“su lauru vainikais.’’ Dabar 
visai kitokį “lauru vainiką’’ 
jam uždėjo Bolszevikai, ku-

(Tasa Ant 2 puslapio)

VILKAS
' NUSZAUTAS

SZVEICARIJOJE

Pirmas In 133 Metus
POSCHIAVO, SZVEICARI- 

JA. — Vilkas buvo nuszautas 
in Szveicarijos kalnus. Tai tik
rai nebūtos ir nepaprastos ži
nios, nes tai pirmutinis in 
szimta ir trisdeszimts tris me
tus, kaip tenai vilkas buvo už- 
matytas.

Batista Lardi, medžiotojas, 
isugryžo in Poschiavo miestą 
su to vilko kailiu. Vilkas svė
rė apie szeszios deszimts sze- 
sžis svarus ir buvo apie asztuo- 
niu metu.

Medžiotojas Lardi sako kad 
jis ta vilką nuszove virsz Pos- 
chiavo miesto, prie Szveicari
jos ir Italijos rubežiaus.

Paskutinis vilkas nuszautas 
Szveicarijoje buvo 1821 metuo
se, nors jau keli metai kai bu
vo gandu kad medžiotojai ir 
tie kurie lipa in kalnus buvo 
kartas nuo karto mate vilku. 
Bet niekas jiems neintikedavo 
kol szitas medžiotojas vieno 
vilko kaili parsinesze.

prižadėjo ir užtikrino, kad: 
“Jeigu kuris krasztas užsi
pultu ant Philippinu, Ame
rika tuojaus stotu in pagel
ta.”

o i—I

Leitenantas Pulkininkas 
Frank W. Lynn, trisde
szimts devynių metu am
žiaus karininkas, buvo vie
nas isz tu dvieju Amerikie
cziu, kurie buvo Komunistu 
nužudyti kai Komunistai 
apszaude Quemoy Salas. An
tras nužudytas karininkas 
buvo keturios deszimts sep
tynių metu amžiaus Leite
nantas Pulkininkas Alfred 
Medendorp, isz Grand Ra
pids, Michigan.

DAUG KOMUNISTU
BĖGA IN VAKARUS

NEW YORK, N. Y. — Buvęs 
Sovietu Armijos Major kari
ninkas, New York mieste sako 
kad keli tukstancziai Sovietu 
Armijos karininku dabar be
veik kasdien apleidžia savo 
vietas ir bėga in Vakarus, isz 
Pietų Vokietijos.

Buvęs Major karininkas, 
Gregory Klimovas, New York 
World-Telegram laikraszczio 
redaktoriui pasakė kad pože
mine armija jau dabar yra su
sidarius Rytu Vokietijoje. Szi- 
tie tuvusieji Sovietai kareiviai 
ir karininkai slaptomis rengia
si sukilti priesz Sovietus. Jie 
dabar kursto apie puspenkto 
szimto tukstanczio Rusijos 
vaisko kad jie teipgi imtu 
prieszintis ir galutinai sukilti 
priesz Sovietus.

Kiek isz tikro yra tokiu pa
bėgėliu isz Rytu Vokietijos da
bar randasi negalima paskelbti 
nes Sovietai labai norėtu žino
ti. Bet tas buvęs Sovietu armi
jos Major, karininkas sako kad 
teveik treczdalis visu isz 
vaisko pabėgusiu yra karinin
kai. Augszcziausias karininkas 
isz Sovietu, kuris Sovietus ap
leido ir pabėgo in Vakarus yra 
Leitenantas Pulkininkas. Mu
su Armijos virszininkai Vaka
ru Vokietijoje sako kad jie yra 
tikri kad jie susilauks ir keliu 
augsztu Generolu.

Sovietu Armijos buvęs Ma
jor karininkas Klimovas pabė
go nuo Sovietu 1948 metuose. 
Jis yra trisdeszimts septynių 
metu amžiaus. Jis dabar yra 
atvažiavęs in New York mies
tą pasitarti apie pabėgėliu isz 
Rytu Vokietijos klausima. Jis 
dabar darbuojasi del visu ku
rie, kaip jis pabėgo ar dabar 
bėga nuo Sovietu isz Rytu Vo
kietijos.
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Kas Girdėt
Deszimts metu atgal vienas 

laikrasztis rasze apie “Viska- 
Žinanti” ir baisiai mokinta 
Franklin 1). Roosevelta, kai 
Demokratai garsiai giedojo 
jam garbes himnus, kad Ame
rika negamina ginklu ar ka- 
riszku pabu'klu, 'bet remia vi
sus'su pramones inrankiais ir 
taikingam gyvenimui reikalin
gais daigiais. 

• • ■ • •
Roosevelto administracija, 

per 1937 ir 1940 metus Japo
nams del “Taikos” pasiuntė 
ašztuonis milijonus tonu gele
žies ir plieno. Tai buvo gana 
geležies ir plieno Japonams pa
sistatyti dvideszimts didžiau
siu kariszku laivu, du szimtu 
povandeniniu laivu, subma.ri- 
nu, deszimts laivu, del kariszku 
eroplanu ir dvideszimts sze- 
szis mažesnius kariszkus lai
vus.

Musu kareiviams, lakūnams 
ir jūreiviams daug laiko ir 
daug kraujo kasztavo ta Roo
sevelto geleži ir plieną paskan
dinti, po Gruodžio (Dec.) sep
tintos dienos, 1941 metu.

■ ——, t ■
Per ta pati laika, tas pats 

Roosevelt a s, dar vis pasigir
damas kad jam laibiau rupi 
pramone ir biznis ir taikingas 
gyvenimas, o ne apsiginklavi
mas, su savo administracija 
pasiuntė septyniolikos milijo
nu doleriu vertes eroplanaips 
reikalingu intaisu ir daliu sta- 
cziai in Japonija. Taip pat bai
siai daug, tukstanczius tuks- 
tancziu gorcziu geriausio mu
su gazolino plauke in Japoni
ja. Vien tik per 1940 metus, tik 
metai priesz tai kada Japonai 
pradėjo musu vaikus su tuo 
gazolinu plekti ir deginti, mu
su valdžia buvo (pasiuntus Ja 
ponams septynis szimtus sep
tynios deszimts penkis tuks- 
tanczius baczku musu geriau
sio gazolino.

——————— e e "
Jeigu musu valdžia jau tiek 

per daug, tu pinigu turi, tai te
gu ji, vietoj szvaisczius juos po 
svetimus krasztus, ir savo 
prieszus apginklavus, tegu ji 
nors'kiek tu pinigu, tos gele
žies, to plieno, to gazolino ir to 
maisto paskiria savo žmonėms, 
kurie tai valdžiai taksas moka 
ir ja palaiko.

Dabar per daug fabrikantu 
ir biznierių per laikraszczius
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grasina savo tavoms, skelbia 
kokie jie yra geri ir uiž kitus 
geresni ir visiems taip reika
lingi, 'bet jie nepaskelbia kiek 
tie daigiai kasztuoja..

-------- ; t------
Retas kuris biznierius szian- 

dien pagarsina, kiek naujas 
automobilius kasztuoja.

Ateina 'žinios, kad mesa at
pigs ir kad 'bus galima už pi
giau pirktis geresnes ir kudes- 
nes mėsos.

Dabar, Amerikoje atėjo in 
mada visokios kolektos. rink
liavos, vajai, labdarybės, pa- 
szelpos praszymai. Isz visu 
kampu visokie kolektoriai*, 
rinkikai, vaju vedėjai iii duris 
“rapuoja” ir laiszkais 'bom
barduoja tik su vienu tikslu: 
doleriu, doleriu ir doleriuku!

Net ir valdžia prie tu kolek- 
tu pritaria, pavėlindama net 
iki trisdesziinto nuoszimczio 
numuszti nuo taksu del tokiu 
auk u.

Bet tas naujas instatymas 
yra tik bagocziams ir dide
liems biznieriams, nes papras
tas darbo žmogelis niekados 
neduos treczdali savo inei'gos 
tokiems tikslams. Bagocziai 
gali tiek duoti, kad jiems ne
reikėtų tiek daug taksu mokė
ti.

Visi tie Senatorių ergeliai ir 
ginczai apie Senatoriaus Jo
seph McCarthy .pasielgimą su 
Armija yra tikri szposai. Se
natoriai negali Senatoriaus 
McCarthy nei nubausti, nei pa
smerkti, nei jam saikti duoti, 
isz savo tarpo iszmesti.

Pypkes Dūmai

Geltonas Lapas susitraukęs 
Jau sveikinasi su szakoms, 
Vaisingo rudenio sulaukės 
Su ūkanotomis dienomis; 
Ar dar seniai laimingas, 

žalias,
Linksmai su veju bueziavais?
O sziandien jau kruti iszbales, 
Puosziesi rūkais mirtinais! 
Neatgaivys rasa rytine,
Nei gaujos saules spinduliu
Ir valanda jau paskutine 
Ateis su pirmu vejelių. 
Nupulsi nuo szaku gyvingu, 
Globos jieszkosi ant vejos, 
Bet vėjo pajiegos galingos 
Orinej jureje neszios.
Ir tu, o drauge, kain bijūnas 
Tėvu laimingoje gūžtoj, 
Iszeisi, busi, kaip laivunas, 
Kur jūres isztremts gilumoj; 
Su vėtroms ir audroms bėgiosi, 
Ramu j u geidaudamas uostu; 
Kaip lapas pavejyje lakiosi, 
Globingu laukdamas akiu. 
Ir tu dabar stiprus, laimingas 
Durnoji: gyvis — tai akmuo. 
Žmonijos vėtros pus baisingos, 
Kaip lapas suvytęs, stosi tuo. 
Ir didžmaryj placzios žmonijos 
Jieszkosi galva kur priglaust, 
Bet jau nerasi tos lelijos, 
Ka tave žadėjo dar prijaust. 
Trumpasisgyvio tas bujojims, 
Vaisingu darymas darbu — 
Prapu]s, kaip vėjo lapas 

nesziojams,
Prie rudenio pirmu szalnu.

Senato komisija tik tiek ga
lėtu pasakyt, jeigu ji iszdryis- 
tu, kad Senato komisijai Sena>- 
toriaus McCarthy pasielgimas 
nepatiko. Bet tik liek ir nei 
per taszka daugiau.

Bet jeigu ta Senato komisija 
taip pasakytu, būtent kad Se
natorius McCarthy netinka
mai ir negražiai pasielgė per 
tuos tardinimus su Armijos 
didžiūnais, tai tie Senatoriai 
patys save pasmerktu, nes bu
vo be jokios abejones priparo- 
dinta kad beveik visi Senato
riai panasziai yra dare ir da
bar daro.

Už tai mums iszrodo kad vi
si tie tąrdinimai yra tusZti ir 
be jokios prasmes ir tik trau
kia pinigus isz Amerikiecziu, 
kurie turi.taksas mokėti.

7 I ” . .
Patys tie Senatoriai, kurie 

taip drąsiai bliovė ir tai]) di
dingai, su baisiu pasipiktinimu 
pirsztais bade in Senatorių 
McCarthy, dabar vieszai prisi- 
pažinsta kad jie negali nei nu
teisti, pasmerkti, nubausti ir 
nei pagirti visa, tai ka Senato
rius McCarthy yra darės, da
bar daro ar ateityje darys.

—————— , •
Isz visa to, sztai kas iszeina: 

Nežiūrint ir nepaisant kaip ir 
ka ta Senatorių komisija nu
tars apie ar priesz Senatorių 
McCarthy, jis vistiek pasiliks 
kaipo baisiai intakingas ir ga
lingas žmogus ant savo komi
sijos. ' r

Tai kas isz tokiu teisėju, 
kurie negali teisti; kas isz to- 

SAPNORIUŠ

I
 Su 283 Paveikslais Į i 

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5y2 col. ploczio Į . 
Iszaiszkma sapna ir kas Į i 
ateiteje stosis. Su priedu j! 
planatu ir visokiu burtu. ]! 
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Pinigai reikia siusti su 
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Legijonieriu Vadas

lins • isz Las Cruces, New 
Mexico, gal bus Legijonie
riu naujas vadas. Nors taip 
gandai eina per Legijonie
riu seimą. Jis yra Antro Ka
ro veteranas ir dabar yra 
Legijonieriu apsaugos ko
misijos pirmininkas.

kiti intareju, kurie nedrysta 
intarti, kasx isz tokio teismo, 
kurio nusprendimas net ir tei
šeina jam nieko nereiszkia ?

Už Geležines Uždangos
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

riems jis ligi tol stengiesi taip 
sanžiningai tarnauti. Gi ko isz 
tokio yra verti jam primesti 
kaltinimai, paaiszkina Szvei- 
caru liberalu “Neue Zuercher 
Zeitung”: jie yra iszlaužti isz 
pirszto. Bet Bolszevikams jo
kiu inrodymu nereikia, užten
ka paprassziausio intarimo, 
kad “nukrypta nuo linijos”. 
Tokiu dertingeriu yra ne vie
nas, Smurtinga kova su kovo
tojais už laisve, nepaisant net 
ir žiauriausiu priemonių, Bol- 
szeviku atsidėjus vedama to
liau.

Sovietu spaudoj ypacz pa
staruoju metu pagausėjo pra- 
neszimu apie tariamuosius 
“Vakaru imperialistu agentu 
veiksmus tarybinėj žemej”. 
Tik per 4 sanvaites buvo pa
skelbti oficialus Komunikatai 
apie viena invykdyma mirties 
bausmes, o du kitiems Rusams, 
tariamai Vak. Vokietijoje ap
mokytiems szpionažo ir pana
sziai, kaip Chorunžio atveju 
pasiustiems agentams, pasida- 
vusiems su viskuo Soviet, sau
gumui, pritaikyta 25 metu sun
kaus darbo kalėjimo, skelbian
ti apie “savanoriszka gryži- 
ma” kai kuriu emigrantu isz 
Vakaru ir t.t. Drauge metami 
kaltinimai Amerikiecziu kari
nes atstovybes personalo na
riams, kad jie tariamai “orga
nizuoja sznipinejima” ir t.t. 
Tada Amerikiecziai už sznipi
nejima iszvijo du Sovietinius 
karo ataches: karo laivyno 
ataches pavaduot. Amozova ir 
aviacijos at. pavad. Pivniova, 
tai ir Rusai, už tai atsilygin
dami, pareikalavo isz TSRS 
iszvykti Amerikiecziu karo at
stovu Maskvoje pavaduotojus 
pulk. Leit. Felchlina ir Major 
McKinney.

— TOLIAUS BUS —

Mb Pirkie U. S. Bonus!

Pirkie U. S. Bonus!
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(Tasa Nuo 3 Puslapio)

do, net po jos nelaimai kurios 
nevadino prasižengimu. Gra
fas Rosen visuomet skaitėsi 
sužieduotiniu Miss Talbot net 
iki tai dienai, kurioje jam pa
sakė: priguliu pbie savo tėvo 
dukters, negaliu priimti tavo 
aukos.

— Nemylėjo jau jo? Su- 
szvapejo Helena, klausydama 
ir negalėdama atsispirti pa
slaptingai pritraukiamai sylai 
ja prie Jurgio. 1

Platinkit “Saule”

— Ar jo nemylėjo, nežinau. 
Ellen Talbot yra kilta esybe, 
szventa nežiūrint nupuolimo, 
kalbanti in Dievą be jokios 'bai
mes. Pasakius Albertui: nepri
imu tavo meiles, tuojaus pri
dūrė: tasai, kuris mane mylė
jo, numylės Helena, mano sese
rį. Helena, maino sesuo, pamy
lės ta, kuri įasz mylėjau. Tai 
žinau, jaueziu.

Mergina de Boistrudan stai- 
gai pasitempe, tarytum paža
dinta isz sunkaus miego.)

— Vairas jau pabaigtas, 
pone, tarė, kur mes esame ?

Jurgis pail^iszo jai savo Ipeti, 
kad ja- nuvedus galionam

— Mirsztanti turi jausmus, 
kali bėjo, eidami per svecziu 
mines. Ellen dar pasakė: “He
lena niekados to nepamyles, 
kuris mane paniekino.”

— Del Dievo tamsta! Atsi
liepė jaunai mergina, staiga 
susilaikydama. Tamstos žo
džiai yra panaszus grasini
mams.

—t— . Tai yra 'žodžiai mirsz- 
atnezios, atsake Jurgis, ir asz 
szventa,i pildau prižadėjimus 
tuos žodžius atkartodamas.

-L A r-gi El 1 e n bu t u m irus? 
Neslėpk tamsta!

— Ellen gyva, laukia savo 
dukters levo. Kaip tik isz loc- 
nos valios ir tai priverstas su
vedžiotojais, duos jos vaikui 
varda, Ellen tada jau nesulai
kys savo duszios, kuri nuskrys 
in dangų.

Jau tik keliais'žingsniais jie
du buvo nuo margrabinos.

— Dar 'žodis, tarė Jurgis, 
nepriklausant nuo musu valios 
yra tarpe musu ryszys, jungan- 
tis mus. Szia nakti ponios jau 
nematysiu, gal daugiau nieką- 
dos nematysiu. Vardu Ellen, 
maldauju ponios iszpildyti 
mano praszyma.

— Koki praszyma?
— Neatiduok savo rankos 

vice-gra-fu de Villiers!
— Toji moteryste jau yra 

paskirta, atsiliepė visiszkai su- 
simaiszius merginai.

— Toji moteryste yra ne
galima, atsake palengva Jur
gis.

— Ar-gi galiu tikėti! Tarė 
Helena.

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

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yda isz rnaiszo 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.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- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai, in Szventa Žeme; 
Beda; Tamšunus 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. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

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

— Ponia margrabina tams
ta szaukia. Rytoj deszimta va
landa. rasi mane klūpojanti 
priesz Szvencziausios Paneles 
altorių Szv. Tomo isz Akvyno 
bažn veži oje. Tada pasakysiu, 
del ko Ellen, tavo sesuo, drau
džia tau apsivesti su tuo žmo
gumi. Jei kartais asz ten nebu- 
cziau, viena ypata paduos tau, 
laiszka, kuriamo bus paaiisz- 
kinta, ka turiu poniai pasaky
ti. Yra paprotys tikėti pasku- 
tiniems mirsztanczio žodžiams. 
Poni man tikėsi!

Ir atsisveikinęs, paliko He
lena prie motinos, kuri buvo 
nustebus ir Labiau už marni,li
ra nublankus.

(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- 
czio iszimta isz Lietuviszku

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 ir Kitus Dangiszkus Ku- 
nūs; 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 Mokini u; 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

No J 78—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

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

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

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

No.197—Graudus Verksmai . 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kancžios Viesz. Mm 
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. įt

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:

SSiV Užsisakant knygas is® 
szio Katalogo, reikia paminėti 
lik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Paczfino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

IfW Nepaniirszkite 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: ; F
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.t - JI. S. <■
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Rodosi, kad kunigaiksztiene 
turėjo • savo ilgus, gražius 
plaukus, kuriuos pirm valan
dos norėjome pamatyti. Tai, 
ka ji vadino plaukais, tai buvo 
nuometais su kapiszoneliu, pa
dirbtu isz plauku su mažytė
mis akelėmis, per kurias buvo 
suvarstyta blizganti brilijan- 
tai. Mažai moterių galėtu pasi
girti tokiais turtingais ir dai
liais apredalais, kurie ant pur
purinio atlaso dugno puikiai 
atsimusze. Tos paroduos buvo 
labai gražios, bet ne del dai
lios kunigaikszt ienes de Rivas.

Nekurto maine, kad jie žino 
to stebuklingo įploszcziaus is
torija. Pasakojo, kad kuni- 
gaiksztidne būdama jauna 
mergaite, iszleidžius plaukus 
galėjo anais apsidengti kaip 
ploszicziumi, kaip Alma apsi- 
Siauczia savo velioniu Viena 
gražia diena ji tuos plaukus 
nusikirpo. Kadangi kunigiak- 
sztis de Rivas ja labai mylėjo, 
tai isz jos plauku liėpe nu- 
megsti ploszcziu ir poetai ap
dainavo, kad kunigaiksztiene 
vaikszcziojo saules spinduliuo
se.

Svecziai skaitlingai rinkosi.
Vice-grafas de Villiers, ap

sitaisęs “golden-daggerio ’ ’ 
kostiumu ir su savo garsiu 
auksiniu peiliu, veždamas Jur
gi Leslie, vecinoso parednese, 
pasirodė saloje.

Kunigaiksztiene de Rivas be 
kaukes, isžbalus kaip marmu
rine stovyla,. priėmė svetimže- 
mi galvos linkterėjimu nepa-' 
sakius nei žodžio.

Jurgis taip-pat nublanko; 
po valandėlei vienok jo veidas 
atgavo rausvumą.

— Iki pasimatymui, tarė, 
paduodamas ranka vice-gra- 
fui. -

Vice-grafas paliko vienas, 
draugijoje ypatingo pavir- 
szutinumo ypatos, kuri šoke ji 
visur kaip sztrva ir, nežiūrint 
kaukes, rodės, rodėsi bijosi 
žmogaus žvilgteri jmo.

Valcas
Balius žvangėjo visame savo 

gražume. Susikuopusios sve- 
cziu minios palikdavo tik tiek 
vietos, idant galėtu lengviau 
judėti. Kostiumai buvo stebuk
lingi. Szen ir ten moterys, buk 
tai su tikslu prasivėdinti, nu

Legijonieriai Pagerbia Karo Mirusius

Arthur J. Connell isz Mid
dletown, Conn., Legijonieriu 
Komandorius, padeda geliu 
puokszte prie Nežinomo Ka
reivio kapo in National Ce-

siimdavo kaukes (maskas), 
parodydamos susirinkusiems 
dailus savo veidus.

Pirmutiniuose dviejuose ga
lionuose szokta, o trecziame 
kalbėtasi, ant galerijos szokta 
teip-pat; kitur dar loszta pra
gari szka žaisle. Žodžiu sakant 
tai buvo puikus ir didelis bar 
liūs.

Kas-gi galėtu atsisakyti už- 
praszymui gražios ir turtingos 
k un i gai ksztienes ?

Grajyta valcas.
Jurgis Leslie szoko su He

lena.
Vice-grafas, . margrabinos 

sulaikytas, užėmė sužieduoti
nes vieta.

— Na, Kūrike, kalbėjo, tu
ri man pagaliau pasakyti 
F ra 11 c u z( > pavarde.

— Žadėjau, giminaite, ir 
dalaikysiu žodi, atsake Enri
kas, bet reikia laikyties neku 
riu prideryseziu, esu kuni- 
gaikszczio de Rivas prietelius.

— Kunigaikszczio de Ri
vas? Atsiliepe margrabina. 0 
ka prie to turi kunigaiksztis?

— Bet, matai, skandalas 
ant baliaus! Supranti, gimi
naite?

— Enrike! Tarė margralbi
na, kurios žingeidumas augo, 
užtikrinu tau, kad nieko, o nie
ko nesuprantu. . Apie koki 
skandalu kalbi?

Enrikas nusilenkė ant mar- 
grabinos ausies.

— Jis ežia yira, suszvape- 
jo.

— Francuzas! Atsiliepe 
margrabina pasiszokinedama 
ant kėdės.

— Tss, tarė Enrikas, juk 
žinai, giminaite, kad toksai 
dalykas yra laibai svarbus.

— Bet-g’i prisiekiu, kad ty
lėsiu.

— Atsakyk man, brangi gi
minaite, liktai in viena klausi
ma. Jei butam kunigaiksztiene 
de Rivas, o per neapsižiūrėji
mą tavo salione atsirastu tok
sai žmogus?

— Suprantu, bet prižadu 
tylėti.

Enrikas supurtė rimtai gal
va.

— Nesispirk, giminaite; 
noriu tau būti dabar nepaklus
nus, nenorėdamas likties ben
dru, nors betarpiniu to viso, 
kas Czionai atsitiks.

metary, in Arlington, Virgi
nia. Legijonieriai laiko savo 
trisdeszimts szeszta metini 
seimą in Vaszingtona sziais 
metais. *

—. Ar tai czionai turi kas 
atsitikti

— Jau ir taip daug pasa
kiau, tarė vice-grafas.

— Enrike, Enrike, del Die
vo meiles sakyk-gi! Kalbėjo 
margrabina, nes tau sakau, 
kad turiu suižinoti ta paslaptį, 
kol neateis generolas O’Brien.

— Jei Generolas O’Brigu

************************

Tankiai girdisi kad 
Lietuviai turi papratima 
Skelbti savo ir kaimynu 

Ergelius svetim-taueziams, 
Kurie isz to turi daug 

juoku, 
Ir po tam visai iszjuokia?

Kodėl s v et i n i - tauczi ai 
Lietuviams savo slaptybių 

neiszreilszkia ?
Jeigu pas juos kas 

atsitinka, 
Tai apie tai svietas nežino.

Panasziai atsitinka ant 
p oi i t i kiszku su si r i n k imu, 

Kaip tik Lietuviai nutaria 
Apie koki svarbu 

užmanymą, 
Tai ant rytojau, 

Svetim-taucziai jau žino
Ka jie nutarė ir kaip 

balsuos.
Taip pat yra daroma ir 

sze i m y n isz k a i n gy v enime. 
Lietuviai negali užlaikyt 

Tarp saves jokios slaptybes, 
Nes tuo jaus bėga įsu 

paskalų.
Gerai apie tai apmanstykite 
Pirm negu kitam pasakysite 

apie savo ergelius.
* * * 

Viename mieste atsibuvinejo 
sode teismas, 

Tarp vyro ir jo paezios.
Motere spyrėsi persiskyrimo 

nuo savo vyro,
Už žveriszka pasielgimą. 

Su ja ir vaikais.
Moteres liudintoja, kuri 

Gyvena tam paežiam 
name,

Pripažino buk vyras 
Tankiai kankyidavo paezios 

ir vaikus, 
O kada motina juos 

Apsauginėje nuo žveriszko 
tėvo, 

Tasai parmesdavo paezia 
ant grindų, 

Kaip koki szuni!
Teisėto jas girdėdamas apie 
Toki iszpažinima liudintoja, 

Tarė užsirūstinęs: 
“Reikėjo pagriebti koki 

kuolą,
Ir plakti taji rakali, 

Kol negalėtu atsikelti! 
Motere aplaike persiskyrimą.

“AMŽINA ŽYDĄ”
Jo kelione po svietą ir liūdimai 

apie Jezu Kristų.
Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa.

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.

prakalbęs, tuo geriau, atsake 
vice-grafas. Mano sanžine ta
da Ims laisva. / 1

Toj valandoj nepažinstamas 
kuris kartu su juo ir Jurgiu 
Leslie buvo inejas salionan, 
.prisiartino ir pasakė kelis žo
džius in ausies vice-grafui:

Enrikas jam teip-pat paty
lomis atsake ir tasai vėl snsi- 
maisze su svėcziats.

Margralbinai pasirodė, kad ji 
iszgirdo Generolo O’Brien pa
varde.

— Kas toksai yra? Rakiau- A še.
— Ar negirdėjai giminai

te, kad jis kalbėjo apie gene
rolą O’Brien.

— Taip yra, man pasirodė.
— Generolas turi daug 

prieteliu, praszneko palengva 
vice-grafas, jo amžiuje esant 
senu papratimu ne taip lengva 
galima nusikratyti, generolas 
myli skandalus.

— Ar-gi generolas butu ta
me inmaiszytas?

— Del generolo turiu veli
jimus; veikiau, ka tik galėjau, 
kad ji atitraukus.

— Bet-gi, Enrike man tie
siog galva sumaiszai! Atsilie
pe margrabina. Matau, tu ne
myli mano dukters, pridūrė 
iszdidžiai.

Enrikas nudavė veido liūd
numą.

— Helena, mano giminaite, 
yra paskutine mano meile, in 
jos rankas sudėjau visa savo 
ateiti, visa laimes vilti!

—- O jos motinai nenori pa
sitikėti ?

— Paklausyk manes, poni.
Margrabina prisisutme ar- 

cziau savo kėde.
Enrikas vienok negalėjo pa

sakyti Francuzo pavardes. Ar
gi galima buvo iszmislyti ko
kia nauja, nežinoma, pavarde, 
arba mesti tokia deme ant pa- 
žinstamo žmogaus? Tai-gi paė
mė abi rankas savo busimos 
vuoszves ir kalbėjo toliau, ap
lenkdamas svarbiausi klausi
ma :

— Priverti mane, poni, tai 
vienok ka turiu pasakyti yra 
gyvenimo ir mirties paslaptis; 
net tiktai czionai randasi ta
sai, kuri vadini Francuzu, bet 
yra ir jo prieszininkas.

— Kaip tai? Atsiliepe mar
grabina, grafas Albert de Ro
sen ?

Enrikas atsistojo.
— Asz tikiu, tarė iszkil- 

ming'u balsu, kad nesigailėsiu 
savo paties užsi tikėjimui. 
Linkterėjo ir pasitraukė sza- 
lin.

Margrabina pasiliko kaip 
ant inkaitintu anglių. Ambasa
dos palovius isznyko jai isz 
akiu. Mišlijo, jog randasi ant 
St. Martin teatro scenos, vie
name isz tu perstatime, kur 
durklai yra paslėpti visuose 
kiszeniuose. Jos galva degė. 
Jai iszrode dramato pradžia. 
Po kaukėmis ji mate kruvinus 
veidus.

Parinktina orkiestra vis dar 
grajino valca, bet tokiuose ba
liuose muzika kaip yra suve- 
,džio jauti!

Poros aplinkui sukosi.
Margrabina akimis jieszko- 

jo dukters.
Helena ir Jurgis Leslie du 

kartu perbėgo sale, nesakyda
mi kits kitam nieko. Helena 
drebėjo isz susijaudinimo. Jur
gis norėjo kalbėti, bet negalė
jo-

Atilsio laiku jis nusivedė 
Helena ir paszalini saliona.

— Kodėl tamsta mane vedi 

toli nuo motinos? Paklausė.
— Ar daug laiszku per tris 

menesius tamsta apturėjai nuo 
Miss Talbot? Paklausė Jurgis 
vieton atsakymo.

— Ellen jau metai kailp 
man nerasze, atsake jauna 
mergina.

— O seniau, ar raszineda- 
vo apie grafa de Rosen?

— Teip, raisze man, “myliu 
ir busiu laiminga.”

— Ar Ellen tankiai kalbė
davosi su savo sužiedotiniu?

Mergaite tylėjo. Jurgis, pa
lengva teise toliau.

— Ar myli tamsta vice- 
grafa de Villiers?

Helena jaute, kad jai krau
jas musza galvon. Stebėjosi, 
kad. ji už ta paklausima nejau- 
czia savyje piktumo.

— Poni neatsakai? Kalbė
jo toliau Jurgis, vidurinis bal
sas man kalba kad tamsta Die
vas apsaugojo nuo tols nelai
mes.

Helena pasižiurėjo in ji sa
vo didėlėmis žydrainemis aki
mis.

— O taip, atsiliepe rimtai 
Jurgis, yra, broliszkos duszios. 
Jei Ellen pasimirs ar panorėsi 
likti jos dukters motina?

— Ellen mirs? Suszvapejo 
mergina de Boistrudan.

— Visuoise laiszkuose ta
vęs apie tai melde.

— Taigi man rasze?
— Jei kentėtum, teip kaip 

Ellen, poni, paklausk savo 
szirdies, pas ka jieszkotum su
raminimo?

— Pas Ellen.
— Dėkui tau, poni, vardu 

Ellen, kuriai nunesziu tavo žo
džius ir aszaras.

Iszteisybes Helenos akyse 
blizgėjo aszaros.

Jurgio žvilgterėjimas suži
bo ugnimi. Jis tuojaus apkabi
no mergina ir isznaujo abudu 
pasileido szokti.

— Kada ja paskutiniu sy
kiu maeziau, kalbėjo paskui 
Jurgis, buvo tokia sunykusi ir 
persimainufei! Ar atmeni, poni 
kaip ji mokėdavo szypsoties? 
Kaip graži ir laiminga buvo 
būdama mergina? Kaip poni, 
taip ir ji turi aniuoliszka žvilg
terėjimą, o todėl ir esate pana- 
szios kita kitai. Man rodėsi, 
žiūrėdamas in poniai, matau ja. 
Ellen matau, kada ji buvo lai
minga. Ar žinai, poni, ka ji 
man kalbėjo? Kalbėjo: abidvi 
turime vienoda szirdi, kodėl ji 
pamirszo mane?

— Bet nebuvo nei vienos 
dienos kad asz n ebucziau bu
vus apie ja mislijus! Atsiliepe 
mergina de Boistrudan.

— Melde suraminimo, bet 
suraminimo negavo. Jeigu teip 
tai labai prastai. Asz atminiau 
ranka, kuri tarp jus subudavo- 
jo nepereinama mūra.

— Kokia ranka?
— Ellen dar sake, “ka ji 

mylėjo ir asz mylėjau, jos nu
mylėta varda sueikiau savo 
dukterei, baime mane eme mis- 
lijant, kad gal abidvi esame 
prieszimis.”

Jurgis kalbėjo toliau, laiky
damas ja kuone apsikabinės.

— Kada man tuos žodžius 
sake, jos iszbalės veidas sken
do ant pagalvio paleistuose 
plaukuose. Kadangi vienoda 
turime szirdi, ta, kuri asz my
liu, ji mylės, o tasai, kuris ma
ne suvyie ir ja suvils.

— Duotu-gi Dievas, kad 
abidvi turėtumėm vienoda '4 »
szirdi, tarė Helena. Asz dar 
nieko nemylėjau.

Jos žvilgterėjimas susitiko

Legijonieriu Metinis Seimas

Laidlaw Post No. 208 be- 
no vadai ežia sztarkiai mar- 
szuoja per paroda Vaszing- 
tone kai ta paroda praėjo 
pro Pennsylvania ir Consti
tution ulyczias, kai Legijo

su Jurgio Leslie žvilgterėjimu. 
Susiubavo.

— Vesk tamsta mane pas 
motina, prabilo, man bloga.

Jurgis nuvedė jauna mergi
na in treczia saliona. Helena 
negalėjo suprasti, kame dabar 
atsiranda.’

Ineinant in saliona, kuni- 
gaiksztis de Rivas sėdėjo sza- 
lia savo paezios. Kunigaiksz
tiene sa-vo veidą dar buvo ati
dengus.

Kunigaiksztiene de Rivas 
buvo taip stebuklingai graži, 
kad net negalima butu ir apsa
kyti. Kunigaiksztis žiurėjo in 
savo paezia užganedinaneziai 
ir su iszdidybe. Tai buvo žmo
gus keturiu desetku metu, ty
lintis, savyje užsidaręs ir liūd
nas kaip Ispanas.

Kada Jtirgis Leslie peržen
gė saliono slenksti, veždamas 
mergina de Boistrudan, kuni
gaiksztiene suvirpėjo, kuni
gaikszt i-s pasilenkė ir paklau
sė:

— Tai jis?
K n n i gai ksz t i ėne 1 i n k t ere j o 

ga l v a pa tvirtindama.
Kunigaiksztis užimtai žiu

rėjo, in ineinanezius.
— Pasakini man, poni, vi

sa teisybe? Paklausė.
O kada kunigaiksztiene ati

darė lupas, kad atsakius, kuni
gaiksztis karžygiszkai jai per
trauke :

— Nėra tai paklausimas, 
tikiu savo paežiai. Mylėjai bū
dama. mergina ir palikai tyra, 
tai labai gražu; tavo vyras li
ko tavo draugu, tai* kiltas 
daigias. Vyras tau dekavoja ir 
nepadeda, jokio užtvaro tavo 
laisvei, iszemus pagarba pa
vardei, kuria neszioja. Svietas 

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

nieriai marszavo su-didele 
paroda, kurioje dalyvavo 
daugiau kaip septynios de- 
szimts penki tukstaneziai 
buvusiu kariu, karininku, 
legijonieriu.

ne visados supranta tai, kas 
yra didžiu ir kiltu. Ligi pasi
matymui, poni, myliu tave; 
szia nakti nesutiksi manės ant 
savo kelio, gal tuokart, jei ma
nes kam nors reikalautum.

Ir pabueziavo jausmingai 
paezios ranka. Kunigaiksztie
ne taip-pat priglaudę vyro 
ranka prie savo lupu, tardama:

— Ir asz tave teip-pat my
liu.

Kaip tik kunigaiksztis atsi
tolino, kunigaiksztiene savo 
dailias akis nukreipė in Jurgi 
su Helena.

Dėlko ir kam toji virpanti 
aszara ant veido nusirito.

— Motina mielaszirdingi! 
Suszvapejo, tai teisylbe jis ja 
myl i!

Gilus atsiduksejimas pakele 
jos krutinę.

— AIaėziau biedna Ellen, 
miislijo, yra dar daili, o buna 
liūdnume ir apleidime, tokia 
turėjo but vilties ir džiaugsmo 
dienomis. Ka tai reiszkia mie
loje szirdis! Ellen klysta ir 
nemato tarpe ju skirtumo. 
Szvencziausioji Pana, duok 
saldžia mirti kentėtojai, o tie 
du tegul bus laimingi sziame 
svieto. Dar atsiduso, bet jau 
lengviau priszauke nusiszyp- 
sojima ant veido, idant atsa
kius in aplink sedineziu sve- 
cziu klausimus.-

— Silpna poniai, kalbėjo 
toj valandoje Jurgis, jausda
mas, kad Helena įsiūbuoja. Ir 
iszvede ja ant balkono, idant 
tenai gautu atvedinti savo už
dengta veidą.

— O ne, kalbėjo toliau, ap
sirinki ponia tasai, kuris my
lėjo Ellen Talbot, jos neaplei-

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
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Žinios Vietines
— Vasaro laiko tvarka 

'baigiasi Nedelioj 2-tra valan
da ryte. Visi laikrodžiai ir 
laikrodėliai turi būti vieną va
landa atstumti atgal.

— Subaitoj pripuola Szv. 
Kleopo ir Szv. Herkulano, o 
Tautiszka Vardine: Vientau- 
tas. Ir ta diena: 1946 m., Ang
lijos kariszkas eroiplanas su
dužo in augszta kaina, netoli 
nuo Hong Kong miesto Kini
joje. Devyniolika lakunu žuvo, 
kuriu tarpe ‘buvo Amerikietis 
laikraisztininkas Royal Arch 
Gunnison; 1513 m., Balboa, 
garsus nežinomu krasztu atra
dėjas, atrado Pacifiko mares. 
Kiti kalendoriai rodo kad tai 
butą dvideszimts devinta szio 
menesio diena; 1948 m., Ame
rikos Lakunu Sztaibas paskel
bė, kad musu nauji kariszki 
eroplanai dabar gali skristi 
greicziau negu devynis szim- 

įtus myliu in valanda; 1938 m., 
Prezidentas Franklin D. Roo
sevelt as gralžumu prasze Hit- 
leio kad jis taikingai ir gražiai 
susitaikintu su Czekais. Nei 
vienas nei kitas Prezidento 
Roosevelt o nepaklausė; 1914 
m., Prusu Lietuvoje, Genero- 

* las von Hinderiburgas stengėsi 
pereiti Nemuną, bet jam neipa- 
siseke; 1942 m., gazolinas yra 
dabar dalinamas su korcziuke- 
mis visiems Amerikiecziam's.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola szesziolikta Nedelia 
po Sekminių, taipgi Szv. Justi
no ir Szv. Kiprijono, o Tau
tiszka Vardine: Gražina. Me
dulio atmaina: Jaunutis. Ir ta 
diena: 1914 m., Prusu Lietuvo
je, Generolas von Hindenbur- 
gas pasitraukė Ugi Augustavui 
ir užsipuolė ant Ossoveco tvir
toves; 1945 m., Antras Pasau
linis karas baigtas; 1915 m., di
džiausias Amerikiecziu lakunu 
užsipuolimas ant Komunistu, 
Korėjoje. Sziintas ir vienas 
Amerikos kariszki eroplanai 
ir bombnesziai susikirto su 
szimtu penkios deszimts pen
kiais prieszo eroplanais. Per 
szita susikirtima įprieszas ne
teko keturiolikos savo geriau
siu eroplanu. Ta diena taipgi 
pripuola “Indėnu Diena.“ 
1945 m., Japonijos Imperato
rius Hirohito atsilankė pas 
Amerikos Generolą Douglas 
MacArthuri. Tai buvo pirmu
tinis sykis, kad Japonijos Im
peratorius, kuris yra Japonu 
dievinamas ir garbinamas, 
taip nusižemino. Iki tol jis 
niekur neeidavo, pas nieką ne- 
sisvecziuodavo. Bet visi turėjo 
pas ji, kaip ipas koki dievaiti 
atsilankyti ir jam lenktis.

— Panedelyjep r i pu oi a 
Szv. Kosmo ir Szv. Damijono 
kankinio, o Tautiszka Vardi
ne: Danyla. Ir ta diena: 1939 
m., Lenkija buvo Vokiecziu 
Naciu užkariauta, Pasirodė 
kad randasi daug Lenku isz- 
daviku savo krasztui; 1920 m., 
Anglijoje visi geležinkeliu dar-
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bininku straikos. Visa to 
kraszto pramone suparalyžiuo
ta. Spėjama kad ežia yra Ko
munistu darbas žmones sulbun- 
tavoti ir pramone pakirsti; 
1940 m., Vokietija, Italija ir 
Japonija, Berlyno mieste pasi- 
rasze ant deszimts metu sutar
ties: “viena kitai padėti, ipo- 
litiszkai, pramoniszkai ir’ka- 
riszkai,“ jeigu kita kuri vals
tija ant kurios isz ju drystu už
sipulti; 1939 m., Varszava pa
eidavę Nacziamis; 1269 m., Lie
tuviai pamusze Rusu ties Bo
risovu; 1949 m., Rusija., po 
dvieju metu derybų, sutiko 
Amerikai sugražinti trisde- 
szinits laivu, kuriuos mes 'bu
vome Sovietams paskolinę per 
Antra Pasaulini Kara; 1540 
m., Popiežius Povilas Treczia- 
sis pripažino, Jezavitu drau
gyste ir vienuolyną.

— Patricia Walinchus isz 
miesto turėjo operacija Ash
land ligonbuteje.

ė

— Utarninke pripuola. Szv. 
Vaclovo Karalio, o Tautiszka 
Vardine: Visgirde. Ir ta diena: 
Žydu szvente prasideda su sau
lėleidžiu: “Roshha Shanah“, 
ir Naujieji Metai, ju szvente 
pasibaigs Seredos vakara, sze- 
szta valanda; 1924 m., Ameri- 
kiecziai lakūnai apskrido, ap
lėkė aplink visa pasauli ir ke
lione baigė Seattle, Wash., 
mieste; 1939 m., Naciu-Sovietu 
sutartis sudaryta. Jie pasida
lino visa Lenkija; 1946 m., 
Graikijos Karalius', Jurgis An
trasis sugryžo in savo kraszta 
ir užėmė sostą; 1379 m., Lietu
viai susitaikė su Vokiecziais 
ties Narva; 1914 m., Vidurinė
je Lenkijoje, Rusai perejo per 
Vokietijos rubežiu, linkiu Po- 
seno, bet Vokiiecziai juos ežia 
sulaikė ir sustabdė; 1914 m., 
Galicijoje, Rusai ėjo per Kar
patų katnus iii Vengrija.

Shenandoah, Pa. — Senas 
miesto gyventojas, Pijus To
ma lynas (Tomlin) nuo 27 E. 
Centre uly., likos surastas ne
gyvas savo namuose Panedelio 
ryta. Velionis nesveikavo per 
koki tai laika. Kitados laike 
saliuna ant E. Centre uly., kuri 
“22 Klinbas“ dabar turi savo 
užeiga. Paliko sunu Pijusza, 
isz Philadelphia, Pa., dvi duk
terys: Betracija ir Anele, na
mie, taipgi anūkai Don Su
preme. Laidotuves invyko Pet- 
nyczios ryta su apiegomis in 
Szv. Jurgio bažnyczioje devin
ta valanda ir palaidotas in Ap- 
reiszkimo P. M. kapinėse. Gra- 
borius L. Czaikausikas laidojo.

— Buvęs miesto gyvento
jas Albertas J. Subaczius, 43 
metu amžiaus, pasimirė parei
ta Petiryczia savo namuose 
5036 Hazle avė., Philadelphi- 
joje. Jo pirmutine pati mirė 
1946 m., po tėvais vadinosi 
Katre Virhiskiute. Paliko savo 
motina Ona Subacziene, taipgi 
pati Rūta (Hearn); duktere 
Rūta; dvi seserys: Leona Sch- 
litzer ir Margareta Nester isz 
Philadelphia, taipgi dedene W. 
Lucas, Pattersonville. Laidojo 
Ketverge.

Freeland, Pa. — Keturios 
deszimts vieno meto amžiaus 
Ponia Joseph Kline ir jos dvi
deszimts vieno menesio dukre
le buvo dingusios isz savo na
mu per kelias dienas. Visos 
apylinkes policijantai, skautai 
ir savanoriai visur jųdviejų 
jieszkojo, bet nesurado. Pas
kui, už keliu dienu motinos la
vonas buvo užtiktas viename 

prude kalnuose, beplaukiantis 
ant virszaus. Dar vis buvo vil
ties kad gal jos dukrele gyva, 
kad gal motina bulvo savo duk
rele kur nors palikus pas savo 
draugus ar pažystamus. Bet 
vėliau ir jos lavonėlis ‘buvo su
rastas tame prūde. Ponia Kline 
jau ilga laika sirguliavo. Ji sy
ki buvo padėta, in (silpno proto 
ligoniu namus, ir syki ji buvo 
panasziai palikus savo namus, 
bet ta syki ji viena buvo aplei
dus savo namus. Kai ji ta syki 
sugryžo ji savo susiedams kar
tas nuo karto sakydavo kad 
kai ji kita Išryki pabėgs, tai ji ir 
savo jauniausia dukrelle su sa
vimi pasiims. Ji szita syki 
taip ir padare. Velione paliko 
savo vyra Juozą: keturios duk
terys; savo motina ir broli.

Cleveland, Ohio. — Wil
loughby miestelyje, netoli 
Cleveland©, mire Generolas 
Vladas Nagius-Nageviczius, 76 
metu amžiaus, buvęs Lietuvos 
kraszto Apsaugos Ministerijos 
Sveikatos skyriaus vedėjas, 
Kauno Karo Muzejaus direk
torius. Jis buvo nusilaužęs ko
ja ir po operacijos nebepagijo. 
Palaidotas Rugsėjo 18-ta diena 
Clevelande, in Kalvarijos ka
pinėse.

Boston, Mass. — So. Bostone 
plastiku dirbtuvėje, Northern 
Ind. Chemical Co., 7-11 Elkins 
St., darbininkai istraikuoja jau 
devinta sanvaite. Ginczas eina 
del daibo sutarties atnaujini
mo. Kompanija pasiūlė suma
žinti darbininku uždarbius po 
40 ar 50 centu in diena, ir nori 
panaikinti bonusus, kas, ben
drai paėmus, sumažintu darbi
ninku uždarbius po 7 ar 8 do
lerius per sanvaite. Darbinin
kai siūlo pratęsti seniau veiku
sia darbo sutarti. Kompanija 
bando straika sulaužyti 'SU 
straiklaužiu pa'geliba. Ji pri
kalbėjo dirbti keletą darbinin
ku ir pasisamdė nemažai sko
bu isz miesto ir gamyba sziaip 
taip eina. Skebai dirba trimis 
pamainomis po policijos ap
sauga. Darbininkai laiko savo 
piketus apie dirbtuve ir tikisi 
priversti kompanija su jais 
tartis ir pripažinti ju reikala
vimus. Straikui vadovauja In
ternational Chemical Workers 
Union, (Darbo Federacijos 
skyrius). Dirbtuvėje dirba 
apie pora desetku Lietuviu, 
bet ju tarpe skebu nėra. — K.

TROKAS SUDAUŽĖ
TRAUKINI

Nuvertė Ji Nuo Rieliu
MAYTOON, ILL. — Greitas 

Diesel, New York Central trau
kinys buvo sudaužytas ir nuo 
begiu, rieliu nuverstas, kai jis 
susimusze su troku ant kryž- 
kelio, prie Monroe miestą. Sai
to Southwestern Limited trau
kinio pirmas karas buvo to 
troko nustumtas nuo rieliu ir 
devyni kiti karai apsivertė ant 
szono. Greitas traukinys susto
jo už dvieju szimtu mastu. Jis 
nulaužė ar iszverte daug elek
tros stulpu ir nutraukė daug 
elektros dratu.

Traukinys važiavo isz St. 
Louis in Indianapolis. Prie sai
to kryžkelio, tas traukinys tru

Pirkte U. S. Bonus

puti stabtelejes Maytoon stoty
je, per tas penkias mylias nuo 
Maytoon ligi to kryžkelio jis 
insieina iki septynios deszimts 
myliu ant valandos greitumo. 
Ir taip greitai važiuodamas jis 
susimusze su dideliu troku.

To troko draiverys, dvide
szimts keturiu metu amžiaus 
Gary Bryant buvo ant vietos 
užmusztas. Ant traukinio apie 
trisdeszimts žmonių buvo su
žeista.

Geležinkelio rieles taip buvo 
iszardintos, kad kompanijos 
darbininkams eme net dvylika 
valandų jas pataisyti. Visi kiti 
traukiniai turėjo kitais keliais 
važiuoti. O tie žmones ant to 
traukinio, kurie nebuvo sužeis
ti tuojaus gavo vietas ant kitu 
traukiniu ar autobusiu ir va
žiavo toliau.

a tack
nearly cost me /

iy life!
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DU KARININKAI
' . ŽUVO

Jet Eroplanas Nukrito 
Sudege

HARRISBURG, PA. — 
“T-33 Lockheed Jet“ eropla
nas nukrito ant ūkio, netoli 
nuo Harrisburg miesto, apie 
puse po vienos isz ryto ir sude
ge. Du lakūnai karininkai žu
vo.

Lakunu Sztabo virszininkai 
in Middletown, sako kad tiedu 
lakūnai karininkai skrido isz 
Bryan Air Force Base, Texas, 
in Andrews Air Force Base, 
Washington. Kai jiedu nega
lėjo nusileisti in Vaszingtona, 
del debesų ir viesulu, jiedu pa

A lineman stakes his life on his climbing 
spurs . . . believe me I know! That’s why 
it’s so dangerous to attach posters and 
placards to service poles. Long after the 

■ posters are gone, the nails and staples, that 
prevent our spurs from taking hold, still 

: remain.
Each year many linemen . . . electric, 

telephone and telegraph alike . . . are in
jured. Some rip downward to be badly 
lacerated by the rusty metal. Others 
tumble from the pole to be hurt by the 
fall. I was one of the latter . . . and was 
laid up for seventeen days.

We linemen need your help. When you 
see someone posting placards on poles, 
explain that they are risking injury to 
someone whose job is helping them. While 
it is now against the law, the real answer is 
public understanding. Won’t you please 
help to make the danger clear? Ask your 
friends and neighbors to help too.

Thank vou!1

suko savo eroplana in Harris
burg.

Wesley Wheeler, kuris pri
žiūri ir tvarko eroplanu nusi
leidimą ant aerodromo Haris- 
tuyge, sako kad tiedu karinin
kai jam nei žodžio per radiją 
nebuvo pranesze kad jiedu ke
tina tenai nusileisti. Jis sako 
kad tas greitas eroplanas pra
dėjo isz per augsztai nusileisti 
ir nepataike. Paskui tas ero
planas, rodos, stengiesi apsi
sukti ir vėl stengtis nusileisti, 
kai jis nukrito ir sudužo ant 
Charles Grissinger ūkio, apie 
septynios deszimts penki mas
tai nuo Turnpike vieszkelio.

Lakunu Sztabas žuvusiu ka
rininku, lakunu vardus dar ne- 
paskelbe, bet tik tiek pranesze 
kad vienas isz ju buvo Kapito
nas, o antras Leitenantas.

POLICIJANTAS UŽ
NIEKĄ NUBAUSTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tas McShane yra buvęs kumsz- 
tininkas ir j u tarpe turi daug 
geru draugu?

Kažin ar pats komisijoniė- 
rius yra taip atsižymejes kaip 
detektyvas McShane? Mc
Shane yra užsitarnavęs augsz- 
cziausius garbes laipsnius, ku
riuos policijantui galima su
teikti. Jis tiek vagiu ir razbai- 
ninku yra sugavės toje apylin
kėje kur randasi daugiausia 
sztoru kurie parduoda bran
giausius žemeziugus, kad va
giai jau pradėjo tos apylinkes 
vengti.

Dabar, kai jis isz tos apylin- 
keą yra isztrauktas, tai visi va
giai kazoką szoka. / .

Kai policijantas savo darba 
atlieka, tai, mums iszrodo, jam 
nereikia savo virszinlnkui at
sakyti kur jis eina ar ka jis 
daro.

TRYS SUŽEISTI

Automobiliai Susikūlė
HARRISBURG, PA. — 

Trys buvo sužeisti anksti isz 
ryto kai du automobiliai susi
kūlė per lietu ant vieszkelio 
netoli nuo Middletown.

Policijantai sako kad nelai
me atsitiko, kai automobilids, 
kuri vairavo William Mullen, 
isz New Bloomfield paslydo ir 
susimusze su automobiliu, ku
ri vairavo trisdeszimts septy
nių metu amžiaus Mervin D. 
Dellinger, isz Elizabethville.

Draivereiui Mullen buvo ko
ja nulauszta in kelias vietas; 
draiveriui Dellinger buvo ke
lias sutrintas, žandas sulaužtas 
ir viena ranka nulaužta.

Dvideszimts dvieju metu 
mergina Patsy M. Richcreek, 
isz Middletown teipgi buvo su
žeista. Ji važiavo su Mullen au
tomobiliu. Jai galva buvo su
žeista ir petis isznertas.

Kieno kalte ežia buvo poli
cijantai dar nesako, nes jie 
stengiasi dažinoti ir isztirti 
kaip ta nelaime atsitiko.

STUDENTAS
PAKARTAS

AR PASIKORĖ
PHILADELPHIA, PA. — 

Rodger B. Gilmour, devynioli
kos metu amžiaus studentas in 
Haverford kolegija, buvo su
rastas savo namuose negyvas. 
Jis kybojo nuo trepu, pakar
tas. Jo motina, gryždama isz 
miesto su kitu savo sunumi, ji 
užtiko. Jo tėvas yra Daktaras 
ir jo motina yra Daktarka.

Policijos Daktaras Frank 
Williams, isz Delaware apy
gardos sako kad labai iszrodo 
kad tas jaunas studentas pats 
buvo pasikoręs. Jis, rodos, pa
sikorė su dideliu abrusu.

Už dvieju sanvaieziu jis bu
tu pradėjęs antra mokslo me
ta Haverford kolegijoje. Jo 
motina sako kad ji negali Su
prasti kodėl jos sūnūs save pa-, 
sikore, nes jam mokslas sekė
si ir jis, rodos, neturėjo jokiu 
rupeseziu.

Jo tėvai, abudu daktarai tu
ri dar viena sunu, asztuonioli- 
kos metu amžiaus Patton.

Platinkit “Saule”'


