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“Motinos Diena” pripuo
la Nedelioj, Gegužio (May) 
12-ta diena. Visos motinos 
bus pagerbtos: Jaunos, gla- 
monedamos savo pirmgimi;

Isz Amerikos
GALĖTU

PRIPARODINTI
Kad Unijos Bosas 

Pasivogė Pinigu

WASHINGTON, D. C. — 
Robert F. Kennedy, Senato 
Darbo komisijos virszininkas, 
sako kad jo komisija labai 
lengvai galėtu priparodinti 
kad Teamster’s unijos prezi- 
denats, bosas, David Beck pa
sivogė isz savo unijos apie tris 
szimtus dvideszimts tukstan- 
cziu doleriu.

Jis teipgi yra pasakęs kad 
tas David Beck bus vėl pa- 
szauktas svieczinti priesz ta 
komisija, ir jis sako kad komi
sija dabar turi dar daugiau ži
nių, kurios pasmerks ta tos 
unijos bosą.

Beck jau ankscziau nesutiko 
atsakyti in to komisijos klau
simus, sakydamas kad jeigu 
jis in tuos klausimus atsakytu, 
jis pats save inveltu ir intartu. 
Ir jis toliau buvo laikrasztinin- 
kams pasakęs kad jeigu jis 
viską pasakytu ka jis žino tai 
jis baisiai daug musu Senato
rių intartu.

Kennedy sako kad jis su sa
vo komisija nenori ta tos uni
jos vada, bosą pasmerkti, bet 
tik nori teisybe dažinoti. Jeigu 
ta jo komisija priparodins kad 
tas David Beck yra vagis, tai! 
tada viskas pasiliks su ta 
Teamsters unija, ar ji norės ji 
patraukti in teismą ar ne.

Kennedy toliau sako kad jis 
be jokios abejones dabar gali 
priparodinti kad tas tos unijos 
bosas isz Savo unijos yra pasi-
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Viduramžios, — kurios yra 
iszauklejusios savo vaikus; 
ir žilaplaukes, kurios di
džiuojasi kad jos jau yra su
silaukusios anuku.

vogęs tris szimtus dvideszimts 
tukstancziu doleriu ar dau
giau.

Unijos atstovai ir valdinin
kai labai patogiai kur nors nu
dėjo ir dabar negali rasti visas 
sanskaitas del keliu metu savo 
unijos iszlaidu. Ir dar pato
giau, keli svarbus svietkai yra 
dinge; ir yra dingės Fred Vers- 
chueren, kuris visas apyskai- 
ots knygas vede ir laike tam 
unijos bosui, David Beck ir vi
sai unijai. Net ir jo gimines ir 
draugai nebežino ar nebenori 
žinoti kur jis yra dingės.

To tos unijos boso Dave 
Beck brolis ir szvogeris teipgi 
yra staiga dinge ir negali būti 
paszaukti, patraukti in tas ta
rybas.

Bet Kennedy sako kad tas 
Ponas Beck vėl bus paszauktas 
patrauktas in jo komisijos ta
rybas, kad jis galėtu pasakyti 
viską ka jis žino ir intarti vi- 
sus tuos Senatorius, apie ku- i 
riuos jis taip drąsiai kalbėjo su 
laikrasztininkais.

Bet isz viso to iszrodo, kad 
Teamsters unijos bosas ir va-! 
gis eis sau kaip ir ėjo, ir nei Se
natas nei Amerikos teismas 
jam kojos nepakisz. Juk visi 
dabar jau gerai žino kad unijos 
nariai yra vergai ir seka savo 
unijos bosą, kaip uodega seka 
szuni. Pasirodo kad unijos va
das yra didesnis ir augsztesnis 
už ne tik Amerikos Teismą ir 
Senata bet ir už visus doroves 
ir teisybes instatymus. Jam va
lia vogti.

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

PHILADELPHIA, PA. — 
Autobusas veždamas Navy 
Yard darbininku namo isz dar
bo, susimusze su troku prie 
League Island Park. 'O

Szesz'olika žmonių buvo su
žeista, bet nei vienas labai ar 
pavojingai.

Darbininkai buvo ka tik in- 
lipe in ta autobusi prie Navy 
Yard, kai jis susimusze su tro
ku kuri vairavo 25 metu am
žiaus Richard F. McCloskey, 
isz Bellmawr Park, N. J. Jis 
norėjo savo troka pasukti in 
kaire, in Terminal Ave., ir taip 
jis susimusze su tuo autobu- 
siu.

Trisdeszimts septynių meut 
amžiaus George Tertanian, to 
autobusio draiverys, gavo gal
va praskelti, ir buvo nuvesztas 
in Methodist ligonine.

Miestu Majorai Protestuoja

Szeszi isz asztuoniu dide
liu miestu Majorai atvažia
vo in Vaszingtona, asmenisz 
kai Prezidentui Eisenhowe- 
riui protestuoti, kad eina 
gandai kad valdžia suma
žins pinigus del atstatymo 
prastu namu tuose miestuo
se. Pre. Eisenhoweris jiems 
prižadėjo kad ju programos 
del savo miestu atstatymo, 
nebus sumažintos. Bet jis 
nieko tikro jiems nepasake

MARINU SZTABAS
--------------------- f

Turėtu Būti •
Pertvarkytas v

PARRIS ISLAND, S. C. — 
Marinu Sztabas jau seniai yra 
gavės asztrius insakymus sta- 
cziai isz Vaszingtono, kad aug- 
sztesni kareiviai ir karininkai 
turi gerai apsižiūrėti, ir szvel- 
niau pasielgti su naujais Mari
nais. Tie insakymaLbuvo isz- 
leisti kai szeszi jauni marinai 
prigėrė, kai pasigėrės j u vadas 
privertė juos bristi in patvinu- 
se upe apie metai atgal.

Ana menesi Corporal Will
iam R. Walsh, vienuoliktas 
virszininkas per vienus metu 
intartas, buvo rastas kaltas už

LAKŪNO ŽMONA
UŽSIMUSZE

FONTAINBLEAU, PRAN- 
CUZIJA. — Amerikos lakūno 
žmona užsimusze kai ji nupuo
lė nuo septinto augszczia isz 
savo kambariu.

Ji buvo Ponia Frances Clare 
Wing, žmona Pulkininko John 
C. Wing, penkios deszimts sep
tynių metu amžiaus. Jis yra 
pagelbininkas sztabo virszinin- 
ko del lakunu vidur-Europoje.

Lakunu sztabas sako kad to 
pulkininko žmona sirgo kokia 
ten liga kad ji tankiai apslob- 
davo. Jie spėja kad ji ir szita 
syki staiga apslobo ir nupuolė 
nuo porcziu, nuo septinto aug- 
szczio.

PLATINKI!'
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ir neprižadejo.
Majorai, isz kaires in de- 

szine yra: Donald H. Mead, 
isz Syracuse, N.Y., Richard
son Dilworth isz Philadelp
hia, Pa., Ben West isz Nash
ville, Tenn., Wm. A. Cannon 
isz Richmond Calif., Prez. 
Eisenhoweris; J. B. Hynes, 
isz Boston, Mass., ir Rich
ard C. Lee, New Haven, 
Conn.

□ o o

' sumuszima jauno ir naujo ma- 
I rino David Lee Porter. Jis bu- 
! vo nubaustas ant szimto dvide- 
; szimts doleriu ir ant trisde
szimts dienu in kalėjimą prie 
sunkaus darbo, ir buvo paže
mintas ligi Private, eilinia ka
reivio.

Corporal William Walsh 
priėmė savo bausme be jokio 
pasiprieszinimo. Bet jo virszi- 
ninkui, Leitenantui William D. 

! Conroy kariszko teismo nu- 
i sprendimas visai nepatiko. 
Dvideszimts devynių metu am- 

i žiaus, szitas dar tik puskeptas 
i karininkas Lt. Conroy sugry- 
žo ant Parris Island ir ant 

i kerszto sumusze ta jauna mari
na Porter.

Ir jis buvo patrauktas in ka- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

TEISMO
NUSPRENDIMAS

Priesz Girard Mokykla

Turi Priimti Juodukus

PHILADELPHIA, PA. — 
Amerikos Augszcziausias teis
mas parasze gala, pabaiga gin- 
czams, kurie ėjo per szimta de
vynis metus, ir nusprendė kad 
Girard College, mokykla turi 
priimti juodukus, nežiūrint ka 
Stephen Girard’o paskutinis 
testamentas sako ir reikalauja.

Teismas vienbalsiai taip nu
sprendė. Teismas pabrėžė kad 
sztabas, kuris veda tos mokyk
los tvarka yra Pennsylvanijos 
valstijos paskirtas ir už tai tu
ri su valstijos instatymais de
rintis.

. Stephen Girard, palikdamas 
du milijonu doleriu del tos mo-1 
kyklos insteigimo, buvo insak- 
miai insakes kad ta mokykla 
turi būti del “baltu seratu.”

Dabar teismas ta jo paskuti
ni testamenta panaikina, pa- 
neiga, nustatydamas kad ta 
mokykla turi priimti ir juodu
kus. (

Teismas sako kad ežia klau
simas tarp vieno žmogaus už-; 
gaidų ir valdžios instatymu, ir 
už tai tas testamentas dabar 
yra pastumtas in szali.

Teismo nusprendimas kas- 
link juoduku yra geras ir pa
girtinas, bet ežia iszkyla dar 
svarbesnis klausimas: Ar žmo
gaus testamentas nieko ne- 
reiszkia?

Mes gerai žinome kad tas mi
lijonierius, Stephen Girard bu
vo tokis žmogus, kad jis daug 
visokiu, mums rodos, kvailu 
pareikalavimu indėj o in savo 
paskutini testamenta. Mes 
teipgi žinome kad jis paliko tik 
du milijonu doleriu tai mokyk- 

! lai, ir dabar tas jo turtas už
augo net in devynios deszimts 
asztuonis milijonus doleriu.

i Bet visgi turime pripažinti 
kad tai buvo jo pinigai, kad 
jis juos paliko savo nustaty
tam tikslui.

Philadelphijos miestas ir 
Pennsylyanijos valdžia dabar 
nori savotiszkai ta jo palikta 
turtą sunaudoti. Ar ežia teisy
be ar ne, tai ne mums sakyti, 
nes greiausi advokatai dabar 
peszasi ir ginezinasi apie tai.
Bet kiek mums aiszku, tai, jei
gu musu valdžios Augszto 
Teismo nusprendimas pasiliks 
kaip dabar nustatytas, tai nei 
vieno žmogaus paskutinis tes
tamentas nei graszio nevertas. 
Nes valdžia ar valstija gali ta 

j testamenta permainyti ar vi- 
siszkai panaikinti!

Bagoczius Stephen Girard 
buvo palikes daug pareikalavi
mu su savo tuo turteliu. Pa
vyzdžiui; jis buvo pareikalavęs 
kad aplink ta jo insteigta mo- 

| kykla butu pastatyta szeszioli- 
kos pėdu augszczio siena, kad 
tie sieratai negalėtu iszbegti. 
Advokatai jo žodi iszpilde bet 
ne jo tikslą, kai jie kontrakto- 

riams patarė tokio augsztumo 
siena pastatyti, bet asztuonias 
pėdas inleisti in žeme.

Girard teipgi buvo nustatęs 
kad jokis dvasiszkis, kunigas 
ar kunigužis niekados in ta jo 
mokykla kojos neinžengs. Ir 
taip yra buvę nuo tos mokyk
los insteigimo. Kunigas ar ku
nigužis tenai gali ineiti vien 
tik tada kada jis savo kunigisz- 
kus rubus nusiima ir kaipo pa
prastas civilis žmogus tenai at
eina.

Jau deszimts kartu szito ba- 
goeziaus paskutinis testamen
tas buvo patrauktas in teismą. 
Szita syki kaslink juoduku.

Tos mokyklos sztabas nieko 
neturi priesz juodukus ir jo 
virszininkas sako kad jis tik 
laukia insakymo ir jis priims! 
juodukus.

Bet kai kurie to sztabo na
riai sako kad ežia gali iszkilti 
didesnis klausimas negu musu 
valdžios augszcziausias teis
mas tikėjosi, nes galima panai
kinti visa valstijos paskirta
sztaba ir iszrinkti nepolitini eroplanu skridimo laika sker- 
sztaba, kuris nieko bendra ne-į sai musu kraszta ir sztai ka jie 
turėtu su miesto ar valstijos i dažinojo. Per visa menesi nei 
valdžia ir tada tas sztabas ga- vienas eroplanas tos keliones 
lėtu pasirinkti savo mokinius, ! nebuvo atlikęs in septynias va- 
taip kaip bet kuri privatine; landas ir trylika minueziu; bet 

kad aplamai imant tiems lakū
nams eme asztuonias valandas 
ir keturios desezimts minueziu 
ta kelione atlikti.

mokykla, kaip kolegijos, uni-i 
versitetai ar Kataliku parapi
jines mokyklos.

Kaip cz:a szitas klausimas 
bus iszsprestas dar sunku nu
matyti, bet aiszku kad ežia 
iszkeltas klausimas kaslink 
kiekvieno žmogaus paskutinio 
testamento. Dabar kiekvienas 
žmogus gali ir turi saves klaus- 
tis ir paskui abejoti: ar jo pas-j 
kutinis noras, paskutinis tęs-j 
tamentas bus iszlaikytas ir ar 
jis kam giliuos.

Apdriskęs Kavalierius Pasveikina Karaliene

Szitas vaikutis pasveikina 
savo karaliene, Graikijos 
Karaliene Fredericks., At
hens mieste. Jis nuo Kara
lienes ka tik buvo gavės dvi
deszimts asztuonius dole
rius del savo sesutes kraites.

KLAIDINGI
GARSINIMAI

Eroplanu Kompanijos
Per Daug Giriasi

NEW YORK, N. Y. — 
Keliautojai ant eroplanu jau 
seniai bedavoja kad eroplanu 
kompanijos suklaidina visus, 
besigirdamos kaip greitai ir 
kaip ant laiko eroplanai pribū
va in nustatytas stotis.

O beveik visados tie eropla
nai isz tolimu krasztu atlekia 
valanda ar daugiau vėliau.

Kompanijos garsina kad ero
planai isz San Francisco ar 
Los Angeles in New York 
miestą atlekia in septynias va-, 
landas ir trylika minueziu.

O patys lakūnai sako kad 
retas kuris prekybinis eropla- 
nas yra in toki trumpa laika ta 
kelione atlikęs. Jie sako kad 
per isztisa menesi jie tyczia 
tarpu saves seke ir skaitė tu

Ir mums neseniai teko tai 
gyvu kailiu patirti. Skrisdami 
isz New York in Los Angeles, 
California, mums buvo priža
dėta, kad ta kelione užims ma- 
žiau kaip asztuonias valandas. 
O tikrumoje mes skridome 
daugiau kaip 15 va^ndu.

O pargrysztant, tai tos pa- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Eina vajus po visa Graikijos 
kraszta. parūpinti kraiezius 
viernoms merginoms kurios 
norėtu iszteketi, bet kuriu 
tėvai negali joms kraiezius 
parūpinti.

o o o
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Į Kas Girdėt |
Dave Beck buvęs treko clrai- 

verys ir dabar kelis sykius mi
lijonierius ir Teamsters Unijos 
Prezidentas, dabar yra pa
trauktas in teismą už savo tak
su neužsimok ėjimą. Valdžios 
teismais yra ji (patraukęs. in 
teisina už du tokiu prasikalti
mu: Pirmutinis: kati jis neipa- 
skel'be $88,828 ineigos, 1950 
metuose, ant kurios ineigos jis 
turėjo užsimokėti $50,420.

Antras intarimas: Jis padė
jo neteisinga raportą sudėti 
kaslink Teamsters unijos 28 
kuopos inei'gn in Seattle, Wai- 
shington. Dave Beck, kuris da
bar randasi Vaszingtone, kur 
Senato komisija ji jau keletą 
sanvaicziu tardo' ir klausinėja 
apie jo unijos pinigus ir apie 
visokias suktybes ir vagystes, 
laikrasztininkams pasakė kad 
jis nieko; jiems dabar negali 
pasakyti, nes jo advokatai yra 
jam patarė tylėti.

Buvęs Pennsylvanijos Sena
torius Duff, kuris buvo szito 
unijos prezidento advokatas, 
staiga atsiminė kad jam reikia 
iszvažiuoti in Europa. Su juo 
važiuoja ir jo sėbras, bendra
darbis advokatas. Jiedu yra 
davė tam unijos Prezidentui ži
noti kad jis turi sau pasirulpin- 
ti kitus advokatus. Aiszkiai

penki bilijonai doleriu ant me
tu. Tai reiszkia kad septynios 
deszimts penktas nuoszimfis. 
visu musu ineigu eina del ka.- 
riszku reikalu. Ir iszrodo kad 
mes metai po metu turėsime vis . 
daugiau ir daugiau pinigu pa
skirti szitiems kariszkiems rei
kalams!

Lietuvos
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi 

Asmenys

Kavaliauskaite - Akuckiene, 
Marijona, ir vyras Akuckas, 
Vincas.

Kazikonis, Antanas ir jo sū
nūs Pranais

Kazlauskas - Jakubenas, Ag
ota.

Klemas, Jurgis (ar Klimais) 
ir jo sūnūs Eimuntas, Emilis, 
Evaltas, Jonas ir Jurgis, ir 

( duktė Olga, isz Vilkaviszko ap.
Klimaiite - Urboniene, Vero

nika.
Kolo'Seriene - Glamlbaite, Ona. 

kilus nuo Skriaudžiu.
| Koszūba, Antanas, Juozas ir 
Petrais, Simono- sūnūs.

| Kuszlys,' Juozas, su n. Motie
jaus, isz Liudvinavo vai., Mari
jampolės ap.

Labanauskas, Juozas, su n. 
Juozo- isz Marijampolės.

matyti kad buvęs Pennsylvani
jos Senatorius yra pamatęs 
kad jam jau per karsztai atsto
vauti ta unijos isznaudotoja, 
Dave Beck ir už tai jis dabar 
izkeliauja in Europa.

General Motors kompanija 
yra pasirengus visus savo- au
tomobilius permainyti szi ru
deni. Mat sziais metais sueina 
aukso jubiliejus General Mo
tors kompanijai. Ir apart to 
szita kompanija jaucziaisi kad 
Chrysler kompanija su savo 
automobiliais paima -daug biz
nio nuo jos.

'Chrysler automobiliu kom
panija niekados tiek daug au
tomobiliu nėra pardavus kaip 
sziais metais. Jos fabrikai die
na ir nakti dirba parūpinti ga
na automobiliu, kuriuos jos 
pardavėjai dabar parduoda.

Chrysler 300 automobilius 
pervii'szyja brangiausia ir di
džiausia Cadillac ar Fordo 
“Lincoln”. Visi jie kasztuoja 
virsz septynių tukstaneziu do
leriu.

'Nauji namai dabar kasztuo- 
ja apie tris ar keturis nuoszim- 
czius daugiau negu pirmiau.

Mums dabar savo vaiska pa
laikyti kasztuoja szi taip :

Septyniolika ir puse bilijo
nu doleriu -del Lakunu Sztabo. 
Virsz deszimts bilijonu doleriu 
del musu Laivyno- -Sztabot 
Virsz devynių bilijonu doleriu 
del musu armijos. Pusantro bi
lijono 'doleriu del kariszkos pa
miegos. Kariszkas iždas mums 
kasztuoja apie keturis szimtus 
milijonu doleriu. Atomines jie- 
gos fabrikai mums kasztuoja 
apie pusantro 'bilijono- doleriu. 
Procentas ant musu skolos 
mums kas metai kasztuoja. sep
tynis bilijonus doleriu ir puse| 
'b i i jono-.

Veteranams mes kas metai- 
iszmokame penkis bilijonus 
doleriu. Isz viso mums kasz
tuoja apie penkios deszimts

Lukoszevicziute - Urbas, ir Į 
vyras Jonas, gyveno Philadel
phia., Pa.

Mažeika, Albinas, isz Skriau
džiu parapijos. v

Mikszys, Vladislovas, sūnūs 
Ignaco, isz I son i u k., Lygumui 
vai., Sziauliu ap.

Moekeviczius, Mjkas gyveno 
Plymouth.

Monkus,. Kazys.
Motuszis, Motiejus, isz Paž

inu k., Szveksznos vai.
Naujokas, Andrius, isz Ka- 

czergines k., Zaipyszkio- vai., 
Kauno ap.

Pajaujis, Jonas, naiszlys, bu
vo vdees Ona Jasulaityte, gy- 
veno Brooklyn, N. Y., Halsey 
ulyczia.

Petraitis, Vincais, sūnūs Au
gusto, isz Panevėžio ap.

Rainyte, Severą ir Urszula, 
Prano dukterys, isz Onuszkio 
valszczio. <

Rovenszteinas, Jurgis, Ado
mo sūnus.

Szalczius, Juozas ir Jurgis, 
Juozo- sūnūs. 1

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa.

KATALOGAS 
KNYGŲ

Simonaviczius, Adomas, Jo
no sunūs, ir jo suims Jonas ir 
Vladas.

Skinkys, Vytas, isz Vilka- 
viszkio ap.

Szn i u re v i c zi us, Al ek s ai i d ras. 
Sondamiene - Ambraze vieži li

te Kaze, duktė Vinco.
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Pypkes Pumai

Kožnas Vyras

Kožnas vyras turi 
Paiprastai dvi moteres 
Ant savo mislies:
Taja, su kuria 

apsipaeziavo,
Ir taja, apie kuria 

tankiai mislina,
Su kuria negalėjo 

apsipaeziuoti.

►*»*x**^*x**z*****************t*******
SUGRYŽO :: :: 

:: :: IN LAIKA

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

lengviau kiekvienam suprasti 
negu iszreikszti per raszta!

Nedoras suims, kaipo paiblu- 
des suims, aszaromis motinos 
ir maldomis tapo pataisytas ir 
sugražintas, ant doros kelio. 
Kas-gi apraszys džiaugsimi 
mirsztanczio-s motinos matant, 
taji “apbludusi savo- sunu” 
kunigu! Kuris parengėja in 
amžinyste ir savo locnoniis 
rankomis atnesze jai szventa 
Komunija! Dave paskutini pa
tepimą, tai-gi aprūpino ja vi
sais dvasiszkais reikalais. Tas 
netikėtinas džiaugsmas lyg at
gaivino mirsztanczia ant naujo 
ly'g sugražino jai phjiegas ir 
stiprybe. Kadangi iszsipilde 
didžiausi jos troszkipiai, o- gęs
tanti žibinte da pražibo szvie- 
siu skaiseziu žiburėliu. Su ne- 
apraszomu džiaugsmu ir sma
gumu, arba užsiganedijimu, 
žiurėjo linksmai in savo myli
ma sunu, kuris buvo pražuvęs 
bet atsirado, pabludcs, bet ma
to ji dabar kaipo tania. Dievo-, 
apgynėja szvento tikėjimo ir 
doros.

Mirsztanti motina ant tiek 
da atgavo gyvasties spėkų kad 
lengvai iszklause apsakymo sū
naus apie visa jo gyvenimą, vi
sa istorija: jo gyvenimo, kas 
atidarė jam akis idant iszvystu 
savo pabludima, kas sugražino 
ji ant gero kelio, isz kurio toli 
jau buvo iszkrypes, kad t uo
lini geradeju buvo giesme apie 
branginimą; motinos, kad toji 
tikrai szventa giesme iszgelbė
jo ji nuo pragaiszties, nes jau 
stovėjo ant pat briaunos gilios 
amžinos prapulties, bet ji ati
darė apjakusiam akis o jis isz- 
vydes su neapsakoma iszgas- 
czia savo padėjimą, kuovei- 
kiausiai pamėtė ta klaidu ir in 
pragaiszti vedanti kele. Kaip 
vėliaus troszko atmetavoti už 
savo nusidėjimus, o kad mates 
jog galės tai padaryti tik užsi
darius nuo- svieto verpetu mū
ruose kliosztoriaus, inženge iii 
zokona ir po- keliu metu sugry- 
žo kaipo- kunigas, zokoninkas 
in tėvynė ir ežia gyvenęs, nuo
lat ai įtaisydamas apie motina 
ir meldėsi, palaikydamas ja už 
numirusia jau Ibef ant galo da. 
abieju tro-szkimai iszsipilde — 
Dievas iszklause j u maldas.. 
Baigus sunui apsakyma, moti
nos akys vėl prisipildo aszaro
mis džiaugsmo.

— Kunigas, klupuodamas 
priesz ligone, savo motina, pra- 
sze inotiniszkos palaimos ka 
nioitna su noru suteikė ir jau 
be jo praszymo senei atliedo 
jam visus jo nusidėjimus 
priesz ja. .'Senele laimino sunu 
uždėjus savo iszdžiuvusias ran
kas ant jo galvos, o po tam 
drebaniezios jos lupos da iszta- 
re:

— Sunau mano, sunau bran
gus! Bet buvo- tai jau paskuti
nieji žodžiai jos, po valande- 
liai jau buvo be gyvasties.

.Sūnūs puolė ant kejiu ir il
gai su aszaromis meldėsi.

------ .GALAS------

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

užsisakykite knygas iss 
saito Katalogo 

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
krivua. -104 pusinir)in. 5(io

N o.l 02— Prakeikta, meiliu

gas kriminali szkas apraszy 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

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

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

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

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant 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; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

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

“Saule” gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui.

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 Te- 
^a 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 Nakti. 
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, 35e.

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.

Skaitykit “Saule”

No.158—A p i e Kapitonas: 
Stormfield Danguje; Pabeg© 
te; Kasgi Isztyre; Prigauta? 
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, Žvaigi 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mai
giaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20a

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusią 
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa 
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20a

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.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrora 
25o.

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

I8OV2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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

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

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

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:

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Fa., - ĮJ. $. &
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Sugryžo In Laika
(Tasa)

Buvo tai Amerikoj, dideliam 
mieste Bostone.# Naktis jau ap
temdo pasauli. Ant tamsiai 
melsvo dangiszko skliausmo 
žvaigždes tamsiai žibėjo, ma
žai suteikdamos žemiai szvie- 
sos. Aplink jau vieszpatavo ty
la pert rauk oi 11 a. re t ka.rcz i ai s 
szvilpimu truko, kursuojan- 
cziu trukiu, arba szvilpine 
dirbtuvių isz kuriu augsztu ka
minu ruko juodi ne smagaus 
kvapsnio durnai. Viena isz. uly- 
cziu, prie kurios stovėjo, pui
kus namai, kuriuose jau taipgi 
buvo tamsu, kadangi gyvento
jai seniai sugulė ant pasilsiu, 
ėjo taip vėlyba valanda kokis 
tai jaunas vyras, apsisupęs 
placzia Iszpaniszka skraiste. 
Tasai naktinis pakelevingas 
žvalgosi eidamas nedrąsiai, net 
pagalinus susilaikė prie storo 
didelio, aržuolo. Sustojo, prisi
glaudė prie medžio ir matomai 
ko lauke.

Po valandai isz prieszgulin- 
czios szalies pasirodė antras 
vyriszkas paveikslas, tokiame 
paeziame apsitaisyme. Žvalgo
si temingai in visas szalis lyg 
ko jieszkodamas. Iszvydes sto
vinti prie medžio, matomai, sa
vo bendra, priėjo prie jo ir ta
rė:

— Geras Rudolfai, kad ežia 
jau esi! Laiko mažai turime, 
reikalas pasiskubint. Ar pasi
rengus esi ant visko ?

— Neklausk manos apie tai 
pertrauke Rudolfas su neno
ru, nes nors nenoriu tokiais 
darbais užsiiminėti, kokius 
man duodi, Ibct vargas verezia, 
turiu. Kiek 'duosi ?

— Penkis tukstanezius! Jei
gu netinki tai....

— Va, ar geriau varguose 
pražūti? Tinku!

— Gerai, tarė nepažinstar 
masis, kuris matomai nerimo. 
— Manding, nereikalauju tau 
davinet pamokinimu nes vi- 
liuosiu kuogeriausiai užduoti 

Jono Ir Angelines Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS

FOUNTAIN — MICHIGAN

JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 
FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelines 

Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.
Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus 

gaminamas tik Andriuliu ir ju szeimynos. Tas jums užtikrina gera kokybe 
ir jusu mėgiama skoni. Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide
lius kiekius siunezia in visa Amerika ir Kanada.

Andruliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Surius ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU 
SURIS,” nes jis gaminamas pagal ju Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo at
sivežė isz Lietuvos, Reikia tikėtis, kad ta praszyma p. Andriuliai patenkins 
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”

Jeigu panorėsite “Michigan Farm Suris,” tai raszykite ant adreso:

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc.,
JOHN ANDRULIS, Pres.

FOUNTAIN — MICHIGAN

atliksi ? Ar ne? Duosiu tau tik 
szita sztilieta, ir mokėk juomi 
valdyt, o viskas bus gerai. Ry
toj vakare, ant deszimtos, ant 
vienuoliktos aplaikysi pinigus 
žinai kur ir pas ka, o dabar, 
Rudolfai, drąsiai ir temingai !

Tai pasakęs nepažinstamasis 
apsižvalgė neramiai aplink ir 
atsitraukė szalin, o netrukus 
dingo tamsumoje taip triobu.

Rudolfais pasilikęs vienas1, 
apsižvelgė, žvilgtelėjo iii sati- 
lieta, sudrėbėjo, bet apsižvel
gęs da karta, atsargiai apleido 
ta vieta.

Sekantis vakaras vėl aptem
do pasauli, naktis vėl apglobė 
viską siavo. sparnais, vėl tyla 
ant ulyęziu ir aplink vieszpata- 
vo. Szvelnus vėjelis judino la
pus ant medžiu ir krumus gra
žiausiu žiedu, auganeziu ap
link gražia vilija, arba k am ba
rus turtingu gyventoju. Ak, 
kaip ežia smagu ir gražu! Suvi
sai kitaip negu priemieseziuo- 
se, apgyventuose per liaudį, 
į ;• r ascz i o k e 1 i u s, darb i 11 i i ik u s, 
varguose gulinezius. Czia ma
tome puikus kamlbarus su vi
som pafinkamybemis, ka sutei
kia gyventojams ju tas ■ visu 
pageidautas “pinigas.” To
kios mislys, .rainas!is skrajojo 
pro galva žmogaus, besislaps- 
tanezio tarp krumu kvepeneziu 
augmeniu kaip kad tykojan- 
czio ant ko. Buvo da nevėlyvas 
laikas nes vos tik asztunta va
landa. vakaro iszmusze. Tas 
nakties laike besirandantis 
žmogus czionais, matomai, ut- 
re jo koki 'pikta užmanymą ka
dangi akys jo piktai blizgėjo 
tamsumoj nakties, veidas isz- 
reiszkinejo piktybe ir pageida
vimus o lupos sznalbždejo: 
“Dykaduoniai, d idž-tu rėžiai 
jie ne nepamislija apie skens- 
tanezius varguose žmones, jie 
ju skriaudėjai, jie isz ju sun
kaus darbo, ir prakaito surinko 
tuos pinigus, kurie dabar jiem 
duoda visus smagumynus ir 
linksmybes tegul ir. vargszas 

nors vienas su pagelba tu pini
gu datirs kokio palengvinimo 
jo sunkiame vargingame gyve
nime. ” Matos szitokiu keiks
mu ir pikt-žodžiavimu, jog tas 
žmogus atėjo’ in ežia, idant api ■ 
pleszt gyventoju kambarius 
idant pasidalyt svetima savas
tim.

Per valanda žiurėjo lyg su 
nusistebėjimu in nuvargusi ir 
iszlblyszkusi veidą ligones. Ar 
tai buvo' tiktai sapnas ar tik- 
rybia? Stvėrėsi abiem rankom

Tęva savo!”
Tas prisakymas yra labai 

svarbus.
Tėvai labiausia privalo 

rūpintis.
Apie gera iszauklejima 

vaiku.
Mažo kūdikio szirdyje 

Reikia set sėkla dorybes
Ir Dievo baimingumo,

O kada tokia sėkla, 
In ta jauna szirdi 

inseta,
Ir prigulinoziai prisiima, 

Tada laimes vaisiu
Ne tik tėvams senatvėje 

atnesze,
Bet ir sau ir savo

■ ainiams..
Ne vienas tėvas, 

Ne viena motina., 
Keikia savo vaikus ir

Dieną ju užgimimo, 
Bet vienok Dievas yra 

kantrus.
Ne greitai nusidėjėli keroja, 
Taip pat ir nedorus vaikus.

Keiksmas tėvu atsiliepia 
Net kevirtaii pakalenijai.
Taigi, buvome vaikais 

mylimoje,
Dabar esame tėvais, 

Tai kožna.m prigimimas 
(parodo, 

Kokias mes turime (but del 
savo vaiku,

Ir kaip mus vaikai turi 
mylėt.

Imkime paveizda isz. tu 
motinu, 

Ka ne viena isz didelio 
verksnio, 

Isz priežasties, vaiku 
apjako.

Mes per tai privalom 
stengtis,

Kad ir senatvej*a neraudotum 
Jeigu katras turime tęva 

ir motina, 
Mylėkime juos idant

Neužsitrauktumem Dievo 
bausmes,

Ba priežodis saiko: 
“Kaip tu vaikams savo 
Teip tau užmokės vaikai 

tavo. ’ ’ «
Nedelioje pripuola

Motinos Diena, 
Pagerbkite ja kožna viena, 
Jeigu jau. negyva, poterėli 

sukalbėkite,
Už jos duszia gilei 

atsiminkite.
Jeigu da gyva ja 

suraminkite,
Gera žodeli moeziutei 

duokite.

Pirkite U. S. Bonus ^Pjrkie U. S. Bonus! Pirkite U. S. Bonus

lour Security 
Begins Here

iszklause mano praszymo. Pra- 
szau tavęs, guodojamas dva- 
siszkas teve, kalbėjo dreban- 
eziu isz susijudinimo balsu1, 
idant teiktumais surast ji ir 
atradęs pasakyti© jam jog lai
minau ji mirdama ir atiduodu 
jam paskutini mano turteli ko
ki turiu, kaipo palikimą, o ku
ri rinkau per daugeli metu. 
Teisybe, prasikalto jis, sunkai 
nusidėjo bet jis vienok yra ma
no sunumi o motiniszka: szirdis 
visados kūdikiui savo noringai 
kaltes atleidžia, niekad nepa
liauja: mylėjus.

Ir užmerkus akis gulėjo, be 
jieigos.

Kunigo szirdyje tuo tarpu 
smarkiai kovojo jausmai. Dre
bantis lyg lapas apuszies, pa
ėmė ranka mirsztanczios mote- 
res ir užklausė, stengdamasis 
prituret savyje aszaras.

Miela motin, asz patsai per 
daugeli metu gyvenu Ameriko
je, man rodos, buk asz tavo su
nu pažystu ir galėsiu tau ji at
vesti. Pasakyk tiktai, ar jis va
dinasi Rudolfu?

— Taip, taip, Rudolfas, Ru
dolfas Kaliszis, atsake ligonei 
smarkiai atmerkdama akis ir 
insižiuredama in veidą kunigo.

— Motin mano, ihotinele 
mano (brangi! Jei taip tai asz 
esmių tavo sunumi!

Ir mėtėsi ant keliu priesž lo
va motinos ir balsu randuoda
mas paslėpė savo galva jos del
nuose.

— Sunau mano mylimas, 
sunau, sūneli! Kalbėjo ligone 
neapsakomai sujudinta.

Kas szioje valandoje veikesi 
szirdyse motinos ir sunaus tai

(Tasa Ant 2 puslapio)

PART OF EVERY 
AMERICAN’S SAVINGS BELONGS 

IN U. S. SAVINGS BONDS

as

Look for the Minute Man sign next time 
you visit your bank. It’ll remind you of one 
of the safest investments you can make— 
U. S. Series E and H Savings Bonds.
Your Government guarantees the principal 
of your Bonds safe—up to any amount— 
guarantees sure the rate of interest you 
receive.
And, after 16 years of the Savings Bond 
Program, 40 million of us Americans are in 
a position to know the full measure of that 
kind of security. That many of us own 
Bonds—and own over 41 billion dollars 
worth!
For a lot of us, Savings Bonds and the Pay
roll Savings Plan have offered the easiest, 
surest—perhaps the only way—we could 
save. And through them we’ve been able to 
buy cars, pay for our children’s education, 
get together the down payment for that 
house we’ve always wanted. Besides which 
we’ve built up a tremendous bulwark of 
security—41 billion dollars worth—for our
selves and our country.
May is Minute Man Month—a time to 
celebrate the anniversary of the Savings 
Bond Program' which has given us this 
security. What better way to celebrate than 
by buying an extra Bond? Buy one at vour 
bank today.

Ti.ė V. S. Government does not pay for this advertisement. It is donated by this publication 
m cooperation with the Advertising Council and the Magazine Publishers of America.

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

už kaktos, jaute savyje norą 
pult priesz mirsztanczia moto
re ant keliu, szaukt, bueziuot 
ja, bet ar tas jo aipsireiszkiinas 
įiejpadarys blogiau ar nepri- 
skulbins jai mirti, ant galo, ar 
j o- akys neblustS, ar neapsirin
ka savo mintyse?

Ligone tuo tarpu atmerkė 
akis, pažiurėjo dauguosna, lyg 
kad norėdama isz ten gaut spė
kų, reikalingu da jai del pasi
rengimo in amžinyšte, po tam 
pasitaisė ant priegalviu ir su
dėjus savo iszdžiuvusias ran
kas ant sunkiai k i Ii lojai iez jo
sios krutinės, pradėjo kalbeli:

—• Gydytojas klauso manos 
sziandien ar nebeturiu vaiku 
ar giminiu. Pasakiau jog netu
riu bet tas neteisybe kadangi 
turiu vienatini sunu bet...

Ir vela nutilo bet ne isz nu
ilsimo, tik isz susijudinimo žo
džio' isztart nelbegalejo. Mintys 
apie laimingesne praieti kurios 
pabaiga buvo nelaime didžiau
sia, lyg marki audra lapius nu
kritusius nuo medžio: viena 
mete in viena szali, kita in

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais Į

160 Puslapiu ;
8 col. ilgio, 5% eoh ploczio ] j 
Iszaiszkina sapna ir kas Ji 
ateitoje stosis. Su priedu !• 
planatu ir visokiu burtu.

Knyga in minksztoa po- Į, 
pieros vtrszeliiiose. :: :: Įi

Pinigai reikia siusti su ] 
užsakymu: !'

Tiktai,. . . $1.00 1;
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smiltis insipaude o ji pasiliko; 
vienatine.

— Buvo tai vienatinis mu
šu kūdikis, kalbėjo vela su 
liūdnumu, buvo tai vienatine 
musu viltis ir laime del kurio 
paszventem viską o net ir 
kraujo savo butume nepasigai- 
leja jeigu butu pareikalavęs, 
už ji noringai butume paauka
vo gyvastį. Vaikas užsipelny
davo ant tokios gimdytoju 
meiles nes suteikdavo mums 
dideli džiaugsma.

t

Ir vela nutilo, tuokart ant il
gesnes valandos. Rodėsi jai 
buk mato kėlusius isz numiru
siu laikus laimingos praeities, 
ta valanda kurioje tėvas ir ji, 
motina, laimino sunu važiuo
jant jam in didi miestą moks
lai!, kaip ji pavesdinejo savo 
gera sūneli Apveizdai Dievo ir 
atidavinėjo in Jo alpgloba. Il
gai buvo pagrimzdus tose mis- 
lyse tarytum jos duszia. jau ap
leido szi pasauli, bet ant galo 
dingo isz jos akiu tas gražus 
paveikslas, o in jo vieta pama
te liūdna t ikrybe o gailestis po 
pražuvusią laime iszspaude ve
la aszaras isz jos akiu* Nusira
minus ligone vela pradėjo kal
bėt:

— Laimingi tai buvo laikai 
kada musu sūnūs elgesį gražiai 
pagal savo gimdytoju pamoki
nimu dorai ir krikszczionisz- 
kai bet laime žmogaus trapi 
lyg stiklas, veikei pabyra. Taip 
nelaime. Pražudėm© kūdiki; li
kimas iszplesze ji mums o ir 
pikti žmones. Jis paklausė anų 
piktu žmonių ir isztvirkeliu sa
vo draugu, iszsižaidejo savo 
gimdytoju o, rasi, ir Dievo, 
pradėjo vesti nedora gyvenimą 
laisva,-maiiiszka, kokis gyve
nimas ne viena žmogų prapul

dė.
Ligonei vela pritruko spėkų, 

vėla utrejo nutilti ir pasilsėti 
po tam kalbėjo:

— Kaipo žmogus nepaisan
tis ant doros, kaipo neiszpa- 
žinstantis esybes Dievo, suims 
musu nesidrovėjo suterszt sa
vo ranku ir duszios vagyste; 
vengdamas gėdos ir bausmes 
apleido tėvynė paslapczia ir 
iszvažiavo in tolima kraszta, 
Amerika. Mes taipgi apleido
me gimtyne ir apsigyvenome 
szionais, sziame mieste. Rupesr 
t is musu neturėjo rubežiu; tę
va rūpestis instume in kapus 
asz pasilikau viena. Vienkart 
blikstelėjo' man spindulis vil
ties. Vienas isz pažinstamuju 
mano sunaus mates ji nuvargu
si ir nusiminusi. Daves taipgi 
man antrasza jo todėl praisziau 
in ji laiszka melsdama idant 
sugryžtu. Ak, kaipgi ilgėjausi 
jo, kaip troszkau pamatyt ji, 
kaip-gi bueziau priėmus ji in 
savo motiniszka glebi, bet jis, 
nesugryžo, o- net ir jokio atsai- 
kymo nedavė. O vienok da vis 
gaivinau savije vilti kaslink 
pasimatymo su juom iki sziam 
laikui; vis kalbėdavau kad jis 
kada nors prie savo, motinos 
sugrysz, idant ja bent mirsz- 
tant suramintu. Taip laukiau 
ilgus metus, melsdamasi už ji 
ir įpraszydama Dievo idant su
teiktu Jis man tos savo malo
nes, bet Dievas nenorėjo!

Ir vela pritrukus krutinėję 
kvapo ligone nutraukė kalba. 
Tylėjo sunkiai kvėpuodama. 
Kunigas tuo' tarpu temingai 
žiurėjo in nuvargusi veidą li
gones.

— Vieno tik daigto troksz- 
tu, kalbėjo pasilsėjus ligone, 
ypatingai to*, idant sūnūs mano 
užmerktu man akis. Dievas ne-

SVARBUS
PRANESZIMAS!

Brangus Skaitytojai!
Leidėjai “Saules” stengiesi 

palaikyti sena preke, kaina 
tol, kol galėjo, bet, matydami, 
kad kiekviena menesi sunkiau 
ir sunkiau užlaikyti spaustuve 
ir iszleisti “Saule,” leidėjai 
yra priversti pakelti prenume
rata Dabar!!!

Dabar “Saules” Prenumera
tas bus szitoks:

Suvienytose Valstijose: Me
tams $7.00; puse metu $4.00.

Kanadoje: Metams $8.00; 
puse metu $4.50.

Pietų Amerika, Vokietijoj ir 
Skotlandije: Metams $10.00; 
pusei metu $5.50.

Atskiras “Saules” numeris 
10 centai.

Prenumerato ir atskiru nu
meriu preke, kaina, yra pakel
ta, už tai, kad “viskas” mums 
sas materijolas, kuris yra rei- 
teipgi pabrango! Pabrango vi- 
“ Taipgi sziandien viskas paki- 
kalingas laikraszczio leidimui! 
lo, pabrango, pragyvenimas, 
visokios taksos ir valdiszki mo- 
keseziai!” Tikimies kad musu 
Guodotini Skaitytojai supras, 
kodėl mes esame priversti tai 
daryti!

Mums baisiai nemalonu apie 
tai jums praneszti, bet kagi ga
lima daryti? Pinigai yra reika
lingi del laidimo “Saules” ir 
del užlaikymo darbininku!

Stengiamies vesti laikraszti 
“Saule” kuogeriausiai, kad ji 
patiktu musu mieliems Skaity
tojams, ir turime vilties, kad 
visi sutiktu su musu praszymu 
ir pasiliks musu Skaitytojai ir 
Draugai ant toliaus. Szirdingai 
Acziu!

Su gilia pagarba, liekame, 
—“Saules” Redakcija.
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Žinios Vietines
— Jodui A. Sėbulsky, nuo 

922 E. South uly., kurisnesvei- 
kavo iper tris metus ir paskuti
ni karta gydėsi in Veteranu li- 
gonbute, Wilkes-Barre, numirė 
pareita Su'batos diena, ketvir
ta valanda po plot. Gimęs Ru
sijoje, Rugpiuczio 15, 1891 m. 
Per daugelis metu dirbo ang- 
liakasyklose, o paskutini karta 
dįijbo' del Yaccino Construction 
Co. Paliko savo ipaczia Emma. 
Prigulėjo prie Kristaus Lute- 
ronu parapijos. Laidojo' Sere- 
dos ryta 11 valanda ir palaido
tas in Citizens kapinėse, Bea
ver Meadows.

—■ Gegužio1 30-ta diena pri
puola “Papuoszimas Kapu ar
ba Dekoreiszion Diena”. Da
bar yra laikas nuvalyti kapus 
savo mirusiu mylimųjų ant ka
piniu, pataisyti stovylus kurie 
yra iszkrypia in szalis, kaipo 
ir nekuria kryžiai. Neužmirsz- 
kime apie numirusius, kad ir 
mus neužmirsztu tieji kuriuos 
paliksime ateityje ant szio 
svieto.

—; Aleksandras Abramavi- 
czius, kuris gyveno pas savo 
giminaiti Mykolą Abramavi- 
cziu, 511 W. Mahanoy uly., nu
mirė Panedelio ryta 9:20 va
landa in Veteranu ligonbute, 
Wilkes-Barre. Velionis nesvei- 
kaivo per keletą menesius. Gi
mė Lietuvoje, atvyko in Ame
rika daugelis metu atgal. Apie 
tri.sdeszim.ts metu atgal apsi
gyveno New Yorke, o apie me
ta atgal apsigyveno Malianoju- 
je. Velionis kitados dirbo ang- 
liaikasyklose. Buvo veteranas 
isz Pirmos Svetines Kares. Pa
liko sesere Mildreda Butczku- 
viene isz Naugatuck, Conn., 
taipgi giminaiti Mykolą A'brai- 
maviezia, mieste. Kūnas >pa- 
szarvotas Baranausku namuo
se 1105 E. Pine uly., ir palai
dotas Seredos ryta su apiego- 
mis in Szv. Juozapo bažnyczio- 
je 9 valanda ir palaidojo in pa
rapijos kapinėse. Gralborius L. 
Traskauskas laidojo.

—< Agnieszka Staveckiene 
kuri gyveno pas savo duktere 
J. Leary, 1229 E. Pine uly., pa
simirė Seredoje, 1:30 valanda 
popiet. Velione sirgo per ke
letą menesius. Gimė Lietuvo
je, atvyko in Mahanojaus mies 
ta 1922 metuose. Jos vyras 
Jonas mirė 1955m. Paliko dvi 
dukterys: J. Leary mieste Ona 
Potts, St. Clair, taipgi keletą 
anuku ir anūkes ir 2 proanuku. 
Prigulėjo prie Szv. Juozapo 
parapijos. Gralboriaus L. Tras
kauskas laidos.

— Suibatoj pripuola. Szv. 
Malinęrto, Szv. Pranciszko Je
ronimo, o Tautiszka Vardine: 
Duodone. Ir ta diena: 1949 m., 
Vokiecziai bombardavo Lon
doną, užmusze 1,436 Anglus ; 
1858 m., Minnesota valstija 
priimta in Amerikos Suvieny
tas Valstijas ; 1949 m., Izraelio 
krasztas priimtas in Tautu 
Sainjunga; 1886 m., Amerikos 
Darbininku Federacija susi
tvėrė.

— Gerai žinomas Gralbo
rius Liudvikas Traskauskas,

“Talmudo Paslaptys”

ŽYDU TIKYBOS
• ’*

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai 

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

nuo 535 W. Centre uly., randa
si Geisinger ligonbuteje, Dan- 
villeje, kuris turės operacija. 
Mes visi vėliname ponui Tras- 
kauskui greito pasisveikimo.

— Nedelioj pripuola “ Mo
tinos Diena,” kurioje tai die
noje vaikai pagerbia gyvas ir 
mirusias motinais. Jeigu jusu 
motinėlė da gyva, neužmirsz- 
kite jai ipasaldyt taja diena, o 
jeigu mirus sukalbėkite nors 
kelis poterėlius už josios du- 
szia.

— Vincas Sanavitis, nuo 
1135 E. Pine uly., gydosi in 
Pot ts vili es 1 igonlbu te je.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola treczia Nedelia po Ve
lykų, taipgi Szv. Pankracijo, o 
Tautiszka Vardine: Vaidutis. 

"Ir ta diena pripuola Motinos 
Diena; 1902 m., szimtas ir ke
turios deszimts penki tukstan- 
cziai mainieriu sustraikavo 
Pennsylvanijoje, Prez. Theo
dore Rooseveltas sutaikino; 
1935 m., Mareliai Pilsudskis, 67 
metu amžiaus Lenku diktato
rius pasimirė; 1932 m., Charles 
Lindburghu kūdikėlis buvo 
surastas nužudytas; 1517 m., 
numirė Sanguszka narsus Lie
tuviu karvedys.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Roberto ir Szv. Zigmanto, Me
nulio atmaina Pilnatis. Tau
tiszka Vardine: Nergone. Taįp- 
gi ta diena: 1864 m., pirmuti
nis kareivis buvo palaidotas in 
Arlington, kapines. Jis buvo 
Wm. *Christinam Tas kaip!nes 
valdžiai paaukavo Robert E. 
Lee. Tai didžiausios kapines 
visoje Amerikoje; 1944 m., 
Kum Orlemanski buvo Katali
ku Bažnyczios nubaustas ir 
pra'szalintas už tai kad jis be 
pavelinimo'buvo nuvažiavęs in 
Rusija ir tenai buvo užsidejas 
su Komunistais; 1846 m., Ame
rika paskelbė kara p r iesz Mek
sika; 1602 m., Kapitonas Bar
tholomew Gosnold isz Fal
mouth, Anglijos buvo pirmuti
nis 'baltas žmogus pasisekti 
Naujos Anglijos kraszta Ame
rikoje; 1434 m., mirė Lietuvos 
K u n iga i k szt i s J o ge 1 a.

— Utarninke pripuola Szv. 
Bonifaco, o Tautiszka Vardi
ne: Milda. Ir ta diena: 1948 m., 
Žydu krasztas Izraelis pa
skelbtas Nepriklausomas; 1784 
m., Amerikos Konstitucija su
tverta Philadelphia, Pa.; 1929 
m., eroplano pacztas buvo in- 
steigtas taip Suvienytu Vals
tijų ir Pietų Amerikos; 1804 
m., Lewis ir Clark, po Prez. 
Jefferso'no insakymu, iszkelia- 
vo išztirti Louisiana valstijos 
laukus. Valdžia, ka tik buvo ta 
valstija nusipirkus isz Napo- 
lejono, Prancūzijos valdovo. 
Lewis ir Clark piešti ir raiti, 
per du metu ir keturis mene
sius iszkeliavo devynis tuks- 
tanezius myliu ir pasiekė Pači- 
tiko Mariu krauta.

Pittsburgh, Pa. —
Septynios deszimts penkių me
tu moteriszke, Ponia Elizabeth 
Drew, buvo užmuszta kai ja su
važinėjo Pennsylvania geležin
kelio kompanijos traukinys, 
netoli nuo Wilkinsburg stoties.

VAIKEZAI SZVA1S-
TO DINAMITĄ

SHENANDOAH, PA. —
Trys susprogimai sukriete 
Shenandoah miesto gyventojus 
kai buvo susprogdinti, fabri
kas, automobilius ir naujai pa
statyta stuba.

Policijantai spėja kad ežia

Amerikietis kareivis ežia 
ant kranto sėdi ir žiuri kai 
didžiausias ir sunkiausias 
“George F. Getty” laivas 
plaukia per Suez Kanala.

yra darbas kuriu niekszu, ku
rie tik del szposu ta dinami
tą sprogdina.

Pirmutinis tokis susprogdi
nimas invyko apie deszimta 
valanda, Subatos vakara kai 
automobilius ant Main ir 
Washington ulycziu buvo su
sprogdintas. Apylinkes namu 
langai buvo iszmuszti nuo to 
trenksmo. Žmones toje apylin
kėje buvo to trenksmo par
trenkti ant žemes.

To automobiliaus savininkas 
Michael Cohoat isz Shaft pe- 
czes, tuo laiku buvo ant muv- 
ing pikezieriu su savo drauge.

Antras susprogdinimas in
vyko apie puse valandos po 
tam. Ir tai buvo Milton Sorin 
kompanijos fabriko sandelyje 
ant Bower ir Lloyd ulycziu.

Policijantai sako kad tas di
namitas susprogo tarp daug 
drabužiu ir skuduru ir taip ne 
daug iszkados padare.

Treczias susprogimas buvo, Karaliene, bet tie laikraszcziai 
in naujai pastatyta stuba, kuri i 
dar nėra apgyventa, ant Bran
donville vieszkelio.

Tas dinamitas buvo pavog
tas isz West Shenandoah Col
liery, kuria Cappar ell broliu 
kompanija veda.

Policija suaresztavojo se- 
kanezius vaikezius: Daniel 
Minkiewicz, Francis Bzura, 
Richard Yotko ir Ronald Voi- 
check. Jie pasakė policijai kad 
jie pavogė dinamitą nuo Cap- 
parell Construction Co.

PRISIPAŽINO NU
DŪRĖ MOTERISZKE

Su Virtuves Peiliu

BROOKLYN, N. Y. — Poli
cijantai pranesza kad 35 metu 
amžiaus Brooklynietis yra pri- kiek laisves’7r'te?7Ve' 
C? 1 O. m w Ir n J 11 r« v-i t zJ n nn m n isipažiaes kad jis nudure vidur- 
amžiaus moteriszke kai jiedu 
susipesze ka tik priesz auszra.

Edward Forrester, nuo 59 
Norman Ave., prisipažino kad 
jis su virtuves peiliu nudure 
Ponia Abbie Gibbons, kai ji 
jam nusiskundė kad jis per 
garsiai buvo paleidęs radi j a. 
Jis sako kad jiedu ta vakara 
ir nakti gerokai buvo iszsigere 
jos kambaruose ant 149 Du
pont uly., ir kad jis gerai neat
simena kas tenai atsitiko, bet 
jis sako kad jis tiek atsimena, 
kad jis buvo pasiėmęs peili isz 
virtuves ir buvo ant jos užsi- 
puoles.

Didžiausias Laivas Per Suez Kanala Viso
Pasaulio Lietuviams

Pryszakyje tupi Tautu San- 
jungos kareivis kuris teipgi 
in ta laiva žiuri.

Tas laivas, tankeris, yra 
Amerikos Tidewater Alie-

ANGLIJOS
• KARALIENE

Per Daug Mėgsta 
Arkliukus

LONDON, ANGLIJA. — 
Kai kurie Anglijos laikrasz- 
cziai ima nagan savo karalie- 

j ne ir sako kad Karaliene Elž- 
| kieta su savo vyru, Philip per 
tankiai lankosi in arkliuku 
lenktynes ir taip papiktina sa
vo žmones.

Vienas tokis laikrasztis Ka
ralienei primena kad Anglijos 
darbininkai, paprasti žmones 
gali in tu arkliuku lenktynes ^ 
lankytis tik "savaitgaly j e, ir jie’ 
pasipiktina kai jie skaito savo 
laikraszcziuose kad Karaliene 
su savo vyru taip tankiai tenai 
lankosi.

Mums iszrodo kad ežia ne

karalys-

ežia nei 
piliecziu

yra kalti, kad jie taip garsina 
viską ka jie mato ar suseka ir 
kai jie susitinka su Karaliene 
tose arkliuku lenktynėse.

Jeigu jie neskelbtu,-tai žmo
nes nežinotu. O ka Karaliene 
daro ar kur ji eina tai nei laik- 
rasztininku nei žmonių biznis.

Visi mes gerai žinome kad 
nors karaliene mėgsta tas ark
liuku lenktynes, bet ji mažiau 
pinigu deda ant tu lenktynių 
negu paprastas savo 
tęs mužikas.

Trumpai sakant, 
laikrasztininku nei 
biznis.

Jeigu ponas ir mužikas gali 
tose lenktynėse dalyvauti, tai 
kodėl j u karaliene negali?

Anglijos spaudos laikraszti- 
ninkai nuolatos reikalauja 
spaudos laisve, tai tegu jie 
ežia ir Karalienei palieka nors

: savo 
amata varo ir palieka savo ka
raliene ramybėje.

Amerikos Prezidentas mėgs
ta golfą loszti. Ar tai mes jam 
pavydesime ar uždrausime? 
Gal mes nemokame golfą losz
ti, ar gal mums tas golfo loszi- 
mas nepatinka, bet jeigu Ei- 
senhoweriui patinka, tai tegu 
jis loszia, ir Dieve jam padek. 
Tie Anglijos laikrasztininkai 
turėtu isz musu spaudos pasi
mokinti apie laisve ne tik mu
žikams bet ir karalienėms.

Pirkite U. S. Bonus

jaus kompanijos nuosavybe, 
isz N ew York miesto. Jis 
plaukia po Liberijos vielia- 
va isz Port Said, ir plaukia 
in Perzijos juras.

MARINU SZTABAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

riszka teismą. Jo bausme buvo 
dar arsztresne: jis buvo visisz- 
kai paszalintas isz vaiszko su 
negarbingu atsižymejimu.

Mes pirmiau sakeme, kai 
Staff Sergeant Matthew Mc
Keon invede tuos jaunus mari
nus in ta patvinuse upe kur 
szeszi marinai prigėrė, už tai 
kad jis buvo pasigėrės, ir da
bar sakome, kad jau laikas kad 
Kongresas perkratytu visa 
Marinu Sztaba, ir kad prasi- 
kaltusieji tokie marinai butu 
ne kariszko, bet civilio teismo 
teisiami, kaip paprasti prasi
kaltėliai. Jau laikas visiems 
mums, o ypatingai patiems ma
rinams susiprasti ir prisipa- 
žinit kad jie nėra kokie didvy
riai, ir kad jie yra kaip ir kiti 
žmones atsakomingi.

Per Antra Pasaulini Kara 
Marinai patys savo varda bai
siai augsztai iszkele, kad rodos 
be j u mes butume kara pralai
mėję. Jie pamirszo ir sziandien 
nenori prisipažinti kad per ta 
kara kariavo ir žuvo kareiviai, 
lakūnai ir jūreiviai. Jau laikas 
visiems susiprasti ir sužinoti 
kad ir Marinai isz to paties mo
lio minkyti ir kad jie nėra ko
kie galiūnai, didvyriai ar die- 
vaieziai.

KLAIDINGI
GARSINIMAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

czios kompanijos didžiausias 
ir greieziausias eroplanas at
skrido in Philadelphia, Pa., 
septynias valandas pasivėli
nęs.

Suprantamas dalykas, reikia 
suprasti kad miglos, ūkanos, 
lietus ir viesulos gali eroplana 
sutrukdinti. Bet abu sykiu, ka
da mums teko skristi skersai 
Amerika, oras buvo skaidrus 
ir aplinkybes kuo puikiausios.

Eroplanu kompanijos turėtu 
iszruokoti ne tik kaip greitai 
tas eroplanas gali skristi pa
dangėse, bet kiek laiko yra su- 
gaiszinama pasikeliant ir nusi
leidžiant, kiek laiko ima vie
nus keliautojus iszleisti ir ki
tus pasodinti; kiek laiko ima 
gazoliną in eroplana inpilti ir 
visus jo inžinus peržiureti ir 
patikrinti.

Ramybes Ir Viltis Szv. 
Marijos Nekasiau

sioje Szirdyje Gegužes 
13 Dienos Proga

Gražu būti liudininkais to 
nemažejanezio Lietuviu užsi
degimo medžiaginiai glebeti 
Bolszevizmo vergijoje ken- 
ezianezius ir skurstanezius sa- > 
vuosius. Kiek daug yra tokiu, 
kurie ju varga palengvinti ati
duoda viską, ka gali, ir norėtu 
dar vis daugiau aukotis. Kai 
pamasati, kad tie meiles gestai 
gal visada yra sujungti su mal
da, tai gaunasi vaizdas; szvie- 
sia žvaigžde stpindi virsz viso 
paklydusiuju žiaurumo ir pik
tybes. Tos kilnios szirdys savo 
jausmais pasiekia ir toliausiai 
esanezius nelaimingus musu 
'brangiuosius, nors trumpai 
pradžiugina ju szirdis ir taip 
mus surisza vienus su kitais 
meiles jausmu.

Tacziau, visa tai yra tik silp
nu žmonių silpni daubai, silp
na paguoda. Yra kitos jėgos, 
kurios kai palieczia kenezian- 
czias szirdis, jas pripildo' 
džiaugsmu, viltimi, drąsą, ku
rios padeda žmogui ir kanezio- 
se neprarasti savo kilnumo, 
numirti su szyipsena veide; ku
rios kai palieczia pikeziausiu 
žmonių szirdis, jas greitai pa- 
keiezia: isz budeliu padaro ne
laimingu žmonių dranga, isz 
teisingųjų persekiotojo, kovo
toja priesz neteisybe.

Musu szirdžiu jausmai ir 
troszkimai tampa galingesni ir 
patvaresni, kai juos sujungia
me su ana visagale jėga. Kiek
vienas mes mokame tai pada
ryti maldoje bendraudami su 
Dievu ir Szv. Marija. Tacziau, 
pats Iszganytojas yra pasakęs, 
kad “Jeigu isz jusu du susitars 
žemeje kurio nors dalyko1 mels
ti, bus jiems padaryta mano 
Tėvo, kurs yra danguje,” (Mat 
18,19). Už tai nors kaikada vi
si lietuviai susijungkime visa
me pasaulyje kartu maldauti 
to paties isz Dangiszkojo Tėvo: 
už savuosius, už visa tauta, už 
paklydusia žmonijos dali. Nors 
kaikada musu visu kartu mal
da, geri dalbai ir atgaila tebū
na ypatingesni, negu kasdien. 
Paczios Szv. Marijos pageida
vimu Katalikiszka visuomene 
tokia diena yra pasiskyrusi 
Gegužio 13-ja.

/Ta diena mums Lietuviamsi 
yra minėtina ir del in vykiu sr. 
vu musu tautai. Tu dideliu rei> ✓ r 
kalu akyvaizdoje, kurie szian
dien yra musu tautos ir dauge
lio kitu, szia Gegužio 13-ja 
kiekvienais metais atžymėki
me vis karsztesne malda, kokiu 
nors ypatingu artimo meiles 
darbu, kokiu nors atgailos 
veiksmu. Aukokime ta diena 
už visus kenezianezius neteisy
bes ir žiaurumo pilname pasau
lyje, už visus kaltuosius arti
mui ir Dievo teisingumui. Pa
saulis yra reikalingas daugiau 
meiles ir jautresnio ryszio su 
dangum. Ta diena visi taip 
praleiskime, kad padarytume 
žmonija mielesne Jėzaus ir Ma
rijos szirdims, kad ju malone 
pasiektu visu žmonių szirdis^ 
Per malda ir atgaila patys dau
giau pasisemkime meiles isz 
dieviszku szaltiniu ir ja skleis
kime žemeje. Tebūna ir sziu 
metu Gegužio 13-ji naujas 
žingsnis priartinti Dievo kara-

lyste žemeje.”
— Vyskupas Vincentas Briz- 

gys, Kauno Arkivyskupo pa
galbininkas.

Lietuvos
Generalinio Konsulato 
New York Pajieszkomi 

Asmenys

(Tasa Nuo 2 Puslapio)

Steponaitis Juozapas, sun. 
Jono ii' Domicėlės, isz Butrimu 
k., Jurbarko v., Raseinių ap.

Taukevicziene, Petronėle, ir 
sūnūs Albinas ir Antanas isz 
Vilkaviszkio ap.

Ulbas - Lukoszevicziute ir 
vyrais Jonas, gyveno Philadel
phia, Pa.

Urlbonaviczius gyveno Ply
mouth.

Urboniene - Klimaite, Vero
nika.

Vismantiene - Sabaite, Kazi
miera.

Vainoriene - Aniibrazevicziu- 
te, Prane, duktė Vinco.

Jieszkomieji arba apie juos 
Consulate General of America, 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in:

41 West 82-nd Street, 
New York 24, N. Y.

GYVANASZLE
NUŽUDINTA

PHILADELPHIA, PA. — 
Juodbruve gyvanaszle buvo 
nužudinta savo kambaryje. Jos 
nuogas lavonas buvo užtiktas 
jos kambaryje in West Phila
delphia.

Nužudinta gyvanaszle buvo 
45 metu amžiaus, Ponia Roslyn 
Taylor isz 4702 Chestnut , uly.

Policijantai rado dideli, bu- 
szieriaus peili jos gerkleje ir 
kita mažesni peili jos krutinė
ję. Ji buvo kelis kartus suba- 
dinta per visa jos kuna.

Detektyvai sako kad ji buvo 
baisiai sumuszta pirm negu bu
vo nudurta, nužudinta. Jos 
galva buvo sumuszta, sutrinta 
su sodes bonkute.

Policijantai jieszko vieno in- 
tarto žmogaus bet dar nesako 
ko jie jeiszko.

Jos lavona užtiko 50 metu 
amžiaus Ponia Dollie Olnowich 
kuri tuose paežiuose kamba- 
ruose gyvena. Ji policijantams 
paaiszkino kad ji paprastai kas 
Nedėlios ryta valgo pusryczius 
su ta gyvanaszle. Kai Ponia 
Taylor neatėjo ant pusrycziu, 
tai ji nuėjo in jos kambarius ir 
tada ja rado negyva. Ji sako 
kad paskutini karta kada ji 
buvo maeziusi savo drauge gy
va buvo puse po trijų po pietų. 
Tada ji jai buvo pasakius kad 
ji važiuoja in miestą.

Detektyvai isztardinejo kelis 
saliunus, kur ta gyvanaszle už
eidavo iszsigerti, bet nieko isz 
ten nedažinojo.

Policijantai rado tos gyva- 
naszles kambaryje adresu kny
gele su keliais vyru draugu 
vardais ir adresais. Jie dabar 
visus tuos vyrus klausinėja. 
Bet iszrodo kad ežia buvo ku
rio niekszo darbas.

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

Saule Publishing Co., Maha
noy City, Pa.




