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Amerikiete Karalaite Su Vyru Szvedijoje Kinijos Premieras Prisipažinsta;
___

Buvo Baisios Skerdynes Kinijoje;
800,000 Likos Iszžudinta

TOKYO, JAPONIJA. — 
Kinijos Premieras Chou En-lai 
dabar yra prisipažinęs kad bai
siai daug Kiniecziu buvo isz- lžadinta per kelis metus. Jis sa
ko kad vienas isz szesziu intar
tu Kiniecziu buvo 
tas.

Jis sako kad tos
kurias Vakariniai
skaito in milijonus, 
krasztui reikalingos.

Jis pats prisipažinsta kad 
tos skerdynes prasidėjo nuo

nugalabin-

skerdynes, 
krasztai 
buvo jo

1949 metu, kai Komunistai už- kenetjas keliais pastaraisiais 
vieszpatavo Kinijos kraszta. metais, kad tvanai, potvaniai, 
Jis taip pasakė ir prisipažino 
kai jis savo Kongresui iszdave 
apyskaita, kuri buvo daugiau 
kaip trisdeszimts tukstaneziu 
Žodžiu ilgumo.

Jis savo toje apyskaitoje 
baisiai kareziai puoliesi ant 
Amerikos, bet tuo paežiu sykiu 
prisipažino kad ne viskas tvar
koj Komunistinėje Kinijoje, toliau nusiskundžia kad kelis!

sausumas, viesulos ir kitos bė
dos yra baisiai nukamuosios 
Kinieczius.

Toliau savo raporte jis pra-j 
nesza kad daugiau kaip sze-; 
szioliktas nuoszimtis intartu 
Kiniecziu buvo iszžudinta. Tai 
butu daugiau kaip asztuoni 
szimtai tukstaneziu. Jis dar

Taipgi prisipažino kad Kinijos j sykius tiek Kiniecziu per tai 
krasztas baisiai daug yra nu-1 laika nuo bado pasimirė.

Po Skerdynių,.. .Tyla

Nežiūrint to kad Szvedi
jos policija yra uždraudus 
visiems Szvedams, trukdin - 
ti Karalaiti Rainier ir Kara
laite Grace Kelly, kai jiedu 
atvažiavo in Stickholm, vie
nam vaikui pasisekė prie j u 
prieiti, ir jis paprasze kad 
jiedu savo vardus insiraszy- 
tu in jo knyga.

Jiedu atskrido in Szvedi- 
ja aplankyti Karalaiczio tę
va; Karalaiti Pierre kuriam

ežia operacija ant plaucziu 
buvo padaryta. Szvedijos 
valdžia stengiasi viską pa
rūpinti Karalaicziui Rainier 
ir jo žmonai Grace Kelly, 
kad jodu niekas netrukdintu 
ir nevargintu. Valdžia pa
naikino net ir visus oficia
lius sveikinimus ir sveczia- 
vimus ir stengiesi duoti Ka
ralaicziui ir Karalaitei pro
ga ramiai kelias dienas tenai 
praleisti.

Isz Amerikos vo valdžios nužudintas ant el- 
ektrikines kėdės už nužudini
ma savo buvusio boso, szeszios 
deszimts keturiu metu amžiaus 
Isaac S. Teitelbaum, buvusio 
duonkepio, kuris ant keliu at
siklaupęs jo prasze kad jis vi
sus jo pinigus paimtu, bet kad 
ji paleistu.

Szesziolikos metu Martin Da
niels, jr., sūnūs Martin Da
niels, sr., jau kelios dienos 

j priesz tai rengiesi savo tėvui 
' latkerszinti. Jis in talka del to 

kiu metu amžiaus Martin Dan-. atkerszinimo pasiprasze jau-

14 METU 
h ŽMOGŽUDIS

Nužudo Savo Draugo 
Tęva

PHILADELPHIA, PA. — 
Keturiolikos metu amž., vaike
zas, Curtis R. Edwards buvo 
įsuaresztuotas už nuszovima. 
nužudinima tris-deszimts pen-j

leis, kuris sėdėjo ant savo na
mu porcziu ir kalbėjosi su savo 
jaunėsimo j u sunu.

Praneszimas
‘ Skaitytojams!

Isz priežasties kad Ameri- 
koniszka Tautiszka Szvente, 
“Nepriklausomybes Diena” 
s z i m e t apvaikszczio jama 
Ketverge, Liepos (July) 4ta 
diena, visi Amerikos bankai, 
pacztai, fabrikai, angliaka- 
syklos, kromai ir laikrasz- 
cziai, apvaiksztines ta diena, 
tai ateinantis “Saules” nu
meris (Petnyczios) neiszeis, 
kad ir musu darbininkai ga
lėtu apvaiksztinete ta,

AMERIKOS LAISVES 
DIENA!

Dovanokite mums. Acziu!
— “Saules” Redakcija.

kelia, pareikszdamas kad Ar
mijos kareivis William S. Gi
rard negali būti pavestas Japo
nu tesmui, už užmuszima vie
nos Japones.

Teisėjas McGarraghy pasa
kė kad kareivis Girard turi bū
ti teisiamas Amerikos Armijos 
kariszkame teisme ir niekur ki
tur, nes jis tuo laiku ėjo savo 
pareigas, kai ta nelaime atsi-

naji Curtin R. Edwards. Ki
tas jaunuolis, vaikezas, pen
kiolikos metu Albert Strolis 
buvo su jais.

Jaunasis Daniels policijan- 
tams pasakė kad jis ketino 
pats savo tęva nuszauti, už tai i 
kad jo tėvas buvo keletą kartu 
jam kaili iszpyles, bet paskuti
nėje minutoje jis savo pasi-! 
skolinta medžiokles karabina 
padavė Curtis R. Edwards, pa
sakydamas jam: “Tu moki ge-i 
riau szauti negu asz, szia, nu-' 
szauk mano tęva!” <*

Tėvas Daniels buvo perszau-’ 
tas staeziai per krutinę. Tie nakti dirba, stengdamiesi tuo 
vaikai buvo pasikavoje vieti- mainierius pasiekti.

i Kompanija tuojaus pristatė tas Oliver Gasch tuojaus pa- 
Wil- dideles pumpas orą stumte in-

liam Daniels, trylikos metu, stumte in ta užgriuvima. 
tuo laiku ant porcziu laiptui Trys mainieriai suspėjo pa
kalbėjos! su savo tėvu, kai jo 
tėvas buvo nuszautas.

Tėvas Daniels buvo pasisko
linės savo sunaus automobiliu 
'ir buvo nuvažiavęs in New Jer 
sey pas savo gimines su drau
ge moteriszke. Parvažiavęs 
jis sustojo in apylinkes saliu- 
na. William Daniels, jo sūnūs 
pamate savo tęva tame sauliu- 
ne ir pasakė savo motinai, tris-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PENKI MAINIERIAI 
UŽGRIAUTI

Visi Buvo Iszgelbeti

STEUBENVILLE, OHIO. i 
■ — Keli szimtai tonu akmens ir 
anglies užgriuvo, užkimszo tu
neli, kur penki mainieriai ne
suspėjo i 
szimto pėdu po žeme.

i Ingriuvimas atsitiko in Po- 
wahatan kompanijos mainas, 
netoli nuo Bloomingdale.

Daug mainieriu diena ir

Kareiviai stovi ant sargy
bos, Truman ulyezioje, in 
Portau-Prince, in Haiti, po 
sukilimu kuriuose žuvo pen- 
kios-deszimts žmonių ir dau 
giau kaip 
sužeista.

Vaiskas, 
karabinais,
mejais nuvartos valdžios ir

du. szimtai buvo

su maszininiais 
susikūlė su re-

paszalinto Prezidento Da
niel Fignole.

Buvęs Prezidentas buvo 
priverstas apleisti kraszta; 
jis buvo insodintas in ero- 
plana ir iszvesztas in Euro
pa.

Bet, ežia Haiti krąszte dar 
vis neramu; rodos kad da
bar ta tyla tik priesz audra.

iszbegti, pustreczio tįk0>
Jis toliau pareiszke kad Pre

zidento Eisenhowerio nutari
mas ta kareivi pavesti Japonu 
teismui yra neteisetinas ir yra 
prieszingas musu kraszto Kon-

i stitucijai.
Amerikos valdžios advoka-

MOTERISZKE
PRIGĖRĖ

Szito jauno vaikezo tėvas
Grover Cleveland Edwards bu- nese kapinesef kurios "randasi

prie pat Daniels namu.

Detektyvaas veda jaunuo
lius Martin Daniels, po kaire 
ir Curtis R. Edwards in po
licijos ofisus, Philadelphijo- 
je, Pa.. Jiedu buvo suaresz- 
tuoti už nužudinima jaunuo
lio Daniel’s tėvo.

Sykiu buvo suaresztuoti ir

du Lietuviai vaikezai, Al
bert Strolis, penkiolikos me
tu amžiaus, kuris su jais bu
vo tuo laiku, ir Kazimieras 
Oželis, kuris jiems buvo pa
skolinės karabina, su kuriuo 
jie nuszove Martin Daniels.

reiszke kad jis kriepsis in 
I augsztesni teismą.

negat Bay.
Ponia Hansen ežia buvo at

važiavus ir buvo pasisamdžius 
maža laiveli žvejoklai. Tas lai
vas buvo surastas tuszczias 
apie puse po devynių vakare.

szokti in szali ir iszsigelbejo.; 
Tu mainu “formanas” Floyd* 
Bernhardt, isz Cadiz, Ohio, vie
nas isz tu kurie iszsigelbejo sa
ko kad kai visa ta žeme ingriu- 
vo, jis dar mate visu tu penkių 
mainieriu szviesas ant kepu
rių. *

Mainieriai kurie buvo už
griauti yra Kenneth Hamilton, 
isz Adena; Joseph Supinski, 
isz Steubenville; Martin Ko- 
volsky, isz Mount Pleasant; 
Harry Harvath isz Smithfield, 
ir Fred Fable isz Harrisonville.

Po keturiolikos ilgu valandų 
visi penki buvo iszkasti, isz
gelbeti ir pasiekė mainu virszu 
apie deszimts minueziu priesz 
vienuolika, nakezia.

Mainieriai, ju draugai per ta 
laika su maszinomis, driliais 
atkasė du szimtu keturios de
szimts pėdu akmenio ir anglies 
kol juos pasiekė.

JAPONU TEISMAS
NETEISETINAS

Japonai Negali 
Amerikieczio Kareivio

Teisti

WASHINGTON, D. C. — 
Valdžios teisėjas, Joseph C. 
McGarraghy užkirto valdžiai

BARNEGAT, N. J. — De- 
szimta valanda isz ryto Coast 
Guard Patrol sargai surado 
moteriszkes lavona marese. Ji 
buvo 62 metu amžiaus Ponia 
Lucille Hansen, isz Riverton.

Galimas daigtas kad szita Ji prigėrė kai ji žvejojo in Bar- 
byla pasieks Amerikos Augsz- 
cziausiaji Teismą, tik gaila 
kad laikas trumpas, nes tas 
teismas užsidarys ateinanezia 
sanvaite.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

BUVĘS KALINYS

Nužude (i Metu 
Mergaite

DETROIT, MICH. — Vals
tijos policijantai sako kad bu
vęs kalinys Lawrence R. Tur
ner, paleistas isz kalėjimo ana 
Gruodžio menesi, prisipažino 
kad jis iszniekino ir nužudė 6 
metu Mary de Caussin.

Mergaituke buvo dingusi isz 
savo namu Biržeiio 12-ta die
na. Ant rytojaus ji buvo suras
ta apie dvi mylės nuo savo na
mu. Ji buvo iszniekinta ir nu- 
žadinta. Jos kūnelis buvo bai
siai sužalotas.

Penkios deszimts metu am
žiaus Lawrence R. Turner gy
veno tik keturios durys nuo de 
Caussin namu. Jis buvo pralei
dęs szesziolika metu kalėjime 
už iszniekinima 37 metu am
žiaus moteriszkes.

Vienas Susiedas policijan- 
tams pasakė kad ta mergaitu
ke buvo to buvusio kalinio dar
že ta diena kada ji dingo.

SKAITYKIT 
“SAULE” 
PLATINKI!!

Beisboles Trys Didieji

Kai Kongreso komisija 
pradėjo tartis kaslink Beis
boles Biznio vedimo, Vasz- 
ingtone, trys tos beisboles 
didieji pribuvo pasiklausyti 
ir pasižiūrėti. Czia tie trys 
beisboles didieji tūzai: isz 
deszines in kaire: Will Har- 
ridge, American League 
prezidentas; Ford Frick, 
beisboles loszimo komisijo- 
nierius ir Warren Giles, Na
tional League prezidentas.

Kongresas dabar nori isz-

tirti ar Beisboles Biznis tu
rėtu būti skaitomas kaip ir 
bet koks kitas biznis, ir ar 
beisbolininku rateliu savi
ninkai įturi biznierių inSta- 
tymu laikytis.

Iki sziol beisboles rateliai 
neturėjo su biznio instaty- 
mais skaitytis, nors futbole, 
basketbole ir kumsztynes 
yra laikomos bizniais ir turi 
su tais instatymais skaity
tis.
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Kas Girdėt

girna ir pacztoriu algų padidi
nimą. Visa tai invyks u'ž visai 
trumpo laiko.
Eisenlioweriui nepatinka kad 

pacztoriai didesniu algų reika
lauja, 'bet jis bus priverstas nu-. 
sileisti ir sutikti.

- Amerikos 'Nepriklausomybes 
Diena — Liepos Ketvirtoji, 
yra tapus '“Laisves Diena’’ ap
link visa pasauli! Szita musu 
Nepriklausomybes Diena ap- 
vaikszcziuoja ne vien tik Arne- 
rikiecziai. Ji yra apvaiksz- 
eziuojama Denmark žmonių, 
kurie jau daugelis metu sykiu 
ta musu szvente yra apvaiksz- 
cziuoje.

Paryžiuje kvietku vainikas 
bus padėtas ant Marquis de 
Lafayette kaipo. Generolas 
Marquis de Lafayette buvo 
vienas isz pirmųjų stoti Ame- 
rikiecziams in pagellba, kai jie 
sukilo priesz Anglijos valdžia.

Net ir Anglai, kuriuos mes 
taip sumuszeme per ta sukili- 

_ma, nors ta diena pamirszta sa
vo negarbinga pralaimejima ir 
aipvaikszcziuoja ta musu per
gales ir Nepriklausomybes 
szvente.

Kitos iszkilmes ir tos dienos 
apvaikszcziuojimai 'bus in Ry
ma, Tokyo, Karachi ir Havana.

Visi ite gandai apie nusi
ginklavimą yra taip iszgazdine 
musu fabrikantus ir biznierius 
kad visas biznis, visa pramone 
eina augsztyn ar žemyn po 
kiekvienos tokios konferenci
jos.

Kas nors nesveika visoje 
pramonėje, jeigu milijonais do
leriu visas biržas krinta, kai 
tik Prezidentas suserga. Ar vi
sas musu krasztas taip remiasi 
ant vieno žmogaus, Prez. Ei- 

. senhowerio? Ar tie žmones 
mislina kad mes be Eisenhowe- 
rio neapsieitume; ar jie misli
na kad visas krasztas susmuk
tu su Eisenhowerio liga ar mir
timi? Jeigu taip, tai nei vie
nam isz musu ne in sveikata.

Kiek galima pramatyti ar in- 
speti, tai Amerika nenusi
ginkluos, pramone nepairs, ne
žiūrint kas valdys Vaszingto- 
ne. v

Valdžia vis daugiau ir dau
giau bilijonu dolerui paskirs 
del apsiginklavimo, ir taip 
pramone ir bizni palaikys.

Dabar valdžia’del apsigink
lavimo praleidžia apie trisde- 
szimts asztuonis bilijonus in 
metus. Už metu, kitu ji praleis 
apie keturios deszimts bilijo
nu.

Bet jeigu valdžia ir sumažin
tu savo apsiginklavimo isz- 
kaszczius; tai kas atsitiktu 
musu pramonėje? Vai, beveik 
niekas. Musu apsiginklavimo 
-kasztai dabar mums kasztuoja 
tik apie deszimta dali musu vi
sos pramones, ar mažiau.

I .'.ii
Valdžia ir dabar galėtu su

mažinti visas taksas i ir dar 
daugiau prisirinkti in savo iž
dą, nes žmones, gave daugiau 
pinigu per mažesnes taksas, 
daugiau pirktu, daugiau pini
gu praleistu.

Daug skaitėme ir dar daug 
girdėjome apie paczto pabran-

Valdžia ir biznierių draugi-' 
jos pataria labai atsargiai bent i 
ka pirktis isz agentu, kurie per 
namus eina parduodami savo! 
tavora. Ju tarpe randasi 'bai
siai daug sukcziu. Visiems pa-!I 
tariama viską pirktis isz dide- j 
liu ir gerai žinomu sztoru kurį 
jokiu “barganu” negausite 
nieko už pusdyke nenusipirksi
te, 'bet kur jus nenusuks, nesu- 
ved'žiuos. į .

'Cigaretu fabrikantai dabar 
yra pasirenge atsakyti visiems 
tiems daktarams, kurie žmo
nes taip iszgazdind apie ciga
retu rūkymą ir vėžio liga. Jie 
yra pasisamdė daug geriausiu 
daktaru kurie savo tardymus 
daro, ir jie yra pareiszke kad 
jie yra pasirenge viską daryti 
ka anie daktarai patars ir pri- 
parodins. Bet, jie sako, kad iki 
sziol tie daktarai nieko tikro 
nėra priparodine, kad cigaretu 
rūkymas duoda žmogui vėžio 
liga.

Farmeriu pagelbės progra

ma nėra, iuvykdoma ir farme- 
riai baisiai pyksta ant Repub- 
likonu ir ant Prez. Eisenbowe- 
rio.

Kas isz to taimerio piktumo 
iszeis niekas dar nebežino, bet I 
galima būti tikri kad visi far-] 
mu, ūkio vaisiai pabrangs, ne
žiūrint ka Vaszingtonas sakvs 
ar reikalaus.

Reupblikonai nerimauja ir 
vienas kita kaltina. Republiko- 
nu partijos virszuneje nesiran
da vienybes.

Republikonu partijos deszi- 
nioji dalis dabar yra sukilus 
priesz Prez. Eisenhoweri ir jo 
sztalba Balt-namuose, Vaszing- 
tone.

Teamsters Unijos Preziden
tas, Dave Beck, kuris taip dra- 

Į šiai ir sztarkiai szokinejo, kai 
I Senato komisija ji klausinėjo, 
I dabar atsirado be draug'u. Ju 
geriausi ir, anot jo, isztiki- 
miausi draugai ima ji apleisti. 
Tos unijos virszininkai dabar 
atima nuo jo, jo puoszniųs na
mus ir visus baldus, furniszįus, 
nutraukia jam jo penkios de- - 
szimts tukstancziu doleriu ant
metu alga ir dar daug kitu 
“malonumu’’ tas ponas Dave 
Beck dabar yra netekes. O apie

rinkimus, tai tie unijos virszi
ninkai sako kad nėra nei szne- 
kos apie Dave Beck. 

--------------—------
Užsienyje žmones vis laibiau 

ir aiszkiau ima pareikszti kad 
Amerikos Sekretorius John 
Foster Dulles yra nepageidau
jamas asmuo. Jis turės ant ke
liu klausimu nusileisti, nusi
lenkti ar savo vieta kitam už
leisti.

Ir tiems svetimu krasztu 
i žmonėms musu vaiskus yra in- 
siipykes. Nors jie asmeniszkai 
gal ir myli musu kareivius, 'bet 
jiems jau ligi gyvo kaulo inki- 

i ro Amerikiecziai kareiviai ben- 
į drai. Amerikiecziai turi daug 
■ daugiau pinigu, užima geriau
sias vietas, geriausiai valgo, 
daugiausiai geria ir didžiuo
jasi. O ypatingai musu karinin
ku ir kareiviu moterys, kurios 
jauczias ’r isz geresnio molio nu- 
lipdintos negu tu krasztu mo
terys.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

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

Pypkes Durnai

Žmones

Žmones neskaito ka jiems
Priverstinai vadovai liepa,
Tiktai ta,
Kas jiems smagiause
Skaityti,
Ir turi isz to didžiause 
Nauda.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa

Pirkite U. S. Bonus
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:: NE PIRMAS ::
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

ir seseris tedalbojanczius savo 
'brangu ligoni. Kart su auksuo
tais saules spinduliais skirdo 
in ta grinezia mirties aniuolas, 
jis nesze amžina nuraminimą 
tai jaunai dvasiai, kuri geso, ir 
kritanezioš žvaigždes szviesa, 
nespėjusį dar nieko apszviesti, 
ne suszildyti. Žmones iii ja žiu
rėjo ir numanė tik, kad ji buvo 
graži ir ju szirdžiai brangi, bet 
nežinojo, kodėl ji teip trumpai 
žibėjo ir teip staiga dabar ny
ko.

O Lietuvos jaununiene! Ar 
ilgai dar pergytu ir savo kal
tes busite nuvarginti tėvynei 
vien tik krintaiicziu žvaigž
džių žiburiais ?

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

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

Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,“ kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.

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

užsisakykite knygai i si 
szito Katalogo 

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T. 

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knve^a. 404 ruislnniu. 50c

N u. J’M— PraKetkla, meiliu

gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

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

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
ta! pinasi sekanti skaitymai: 
Yla 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.l 12—-Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szp#oseliai, 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, 
13 puslapiu, 20c.

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

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius LikosTur- 
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 Įjo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

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

N0.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20g

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nupgalis. 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.

Skaitykit “Saule”

No.158—A p i e Kapitonai 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyrė; 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, Žvaigi 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Bndyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Simus MaL 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudrag Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimieczin 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 Paslapczin 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

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. Piliauekio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35o.

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

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas;

IVU1 Užsisakant knygas is» 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Piniguti 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pinv 
gaiš siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

I'ŽU Nepamirszkite dadetl 
deszimtuka ekstra del prisiuu- 
timo kasztu.

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

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - ĮJ. & #



"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

NE PIRMAS
Pradėjo ji ruosztis, bet nie

kas nesisekė. Kiekvienas malž- 
možys primine jai jos numylė
ta vaika. Kietyje, kur jis pa- 
gryžes ant vasaros gulėdavo ir 
kur dalbai- stovėjo ta. pati lova, 
dar niekelio nejudinta, jo dra
bužiai ant vienos sukalbinti ir 
jo knygos ant stalo; viena dar
gi atskleista, tarytum jis tuoj 
ateis ir paims skaityt; ir sode
lis, kur obeliu ir kriausziu
panuksnyje teip mėgdavo mo
kintis, ir prieangis, kur Nedel- 
dieniais ir vakarais su savisz- 
kiais sznekedavo, juokuodavo, 
ji kaip gyva ne ant valandėlės, 
negalėjo užmirszt; juk ir se
niau nebuvo valandos, kad jos 
mintis negrįžtu prie jo, bet ar 
galėjo pamislyt, kad kada teip 
atsitiks, kaip dabar! Juk dar 
neseniai, būdavo insiskverbs in 
jos sunku gyvenimą nauji var
gai arba ligos, tada atsimini
mas apie sunu būdavo jai, ta
rytum spindulys isz kokios ge
resnes pasaulės, atgaivindavo 
pailsusias jos spekes. “Juk jis' 
tardavo ji sau, jos pagimdytas 
jos teip vargingai iszaukletas 
kūdikis liks szviesiu žmogum, 
visi ji guodos, visi in ji žiūrės, 
kaip in saule. Jis laimins baž- 
nyezioj susirinkusia žmonių 
minia ir kiekvienoje maldoje 
paminės savo tėvus. Pats szvie- 
siais, auksuotais drabužiais 
stovi prie Dievo aukuro, mels
vuose, kvepiancziuose durnu 
debesyse, jo rankose Szven- 
cziausias, aplink tik auksas ži
ba, tarytum koks aniuolas, Die
vo. pasiutinys.

Vien tik paniislijus apie szi- 
ta, did'žiąūsi vargai kaip bema-

• tant praslinkdavo ii- molinai 
darėsi lengviau, szviesiau, bet 
ne dabar; dabar .paliko tik vie
nas baisus szirdies skausmas, 
vienos aszaros’ karsztis apim
davo ja visa, atsiminus sunu, 
ilgainiui ar aszaru nebeteko 
raudot ir mintis jos kaip ratas 
sukosi vis apie viena ir ta pa
ti. Vyresneji duktė, matydama 
motinos aszaros, vis vaiksž- 
cziojo paskui jos, pati aszaros, 
szluostydama. Kada kartais 
jos vienos pasilikdavo, duktė 
tardavo praszydama:

i
— Mama, neverk! Jis par- 

gryž.
Liūdnai ir pamaži slinko 

diena' po dienos. Pats Budris 
perkratė sūnaus atlikusius 
daigius, nerado taip ju po po- 
pieru; dasiprotejo, jog kas 
nors isz szeimynos, padavęs 
jau jos rakta, iszleido sunu. 
Kad tai ne motinos darbas, ma
te aiszkiai, turbūt katra isz 
mergaicziu, bet ka joms pada
rysi? Menkos da ir kvailos.

Isz pradžių, apeidamas kas
dienine ruosza, nors ir buvo

Primine Kunigui

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais j >

160 Puslapiu Į
8 col. ilgio, 5% coL ploado Į; 
Iszaiszkina sapna ir kas h 
ateitoje stosis. Su priedu Jį 
planatu ir visokiu burtu. ]• 
Knyga in minksztoe po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su J • 
užsakymu: " ![

Tiktai,. . . $1.00 :|
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A.

paniuręs, 'bet nenusimindavo; 
vis tvirtai tikėdamas, kad su- 
'nus sugrysz, dažnai subardavo 
p a,ežia:

— Su toms boboms tai ne
laime: kaip ima žleint, tai il
gai o nėra! Nebijok, kur dėsis 
nesugryžes!

Praslinko keli menesiai. 
Szaltis vis dažniau eme žeme 
veržti, o sūnaus,vis nėra ir nė
ra. Jau ir Bubris sziek-tiek at-

»»♦-*->♦-♦ ****»-»*****>

Ne visos moteres savo 
vyru gailesi.

Kada tieji jau po žeme 
ilsisi!

Retai katra tikra gailesti 
turi, 

Norints labai nuliūdus 
iszžiuri.

Vienos džiaugėsi kaip 
pinigu palieka,

Kitos verkia kad nieko 
nepalieka,

Kitos del to verkia kad 
kiti matytu,

• Ir apie jas žmones 
sakytu:

Mat varginga neszlele 
vyro gailesi.

Puola ant žemes net 
plaukus peszasi.

Ne visu gailestis tikras, 
Tokis gailestis atliktas.

Jeigu merga be prisiriszimo, 
Eina už bile kokio vaikino, 

Kad tik nežiūrėti, 
Kokis jos gyvenimas bus, 

Kad ir kaili jai skus, 
Jeigu su juoin nebus 

gerai, 
Tai su kitu in svietą 

davai,
O jeigu ir vyras numirszta, 

Greitai apie ji užmirszta 
Žinoma, verkt reikia, 
Nes jeigu neverktu tai 

žmones peikia,
Mažai gal yra tokiu 

moterių,
Ka tikrai apverkineja 

savo vyra.
Ant szio kart bus gana, 

Neš aplaikiau liūdna 
naujiena,

In svietą turiu važiuoti, 
Savo pažinstama palaidoti, 

Paskutini patarnavima 
atiduoti.

Tūlas ponas nusiuntė kle
bonui vežimą dobiliu, fur- 
monas iszverte in daržinia ir 
nuėjo pas kleboną, kad pa
duoti la’iszka nuo ponia.

Kunigas perskaitė laiszka 
o dvarokas vis stovi ir kaso 
pakauszi.

Kunigas — Ko da lauki!
Furmonas — Perpraszau 

jegamastelio, ka asz pasaky
siu mano ponui kada manes 
užklaus: Ar davė tau kuni
gas nors kėlės kapeikas ant 
alaus?”

Kunigas dasiprato ko 
žmogus laukia ir apdovano
jo ji.

simaine: iki sziol jis ne valan
dos negalėjo be darbo pabūt; 
dalbar tankiai stovėdavo ilgas 
valandas, lyg sustingąs, tar
tum ko jieszkojo savo mintyse, 
ar atsiminti norėjo. Gilios 
subraižė kakta, galva, 'žemyn 
nusvirusi, veidas pajflodaves. 
Pastovėjus, staiga mosteldavo 
ranka, tartum norėjo atstumti 
nuo saves baisiai slegianczius 
jausmus, palinguodavo galva 
ir sunkiai atsidusdavo; rodosi, 
kad jis tuo atsidūsėjimu atsi
sveikina su visu tuo kas jam 
gyvenime brangu buvo.

Nelaimingi tėvai nerasdavo 
nusiraminimo nei ’bažnyczioje, 
nors teip karsztai melsdavosi. 
Miszias užpikdavo, pasnykau- 
davo, visokius užJžadus dary
davo; pagalinus nuėjo in kle
bonija, apsakinėjo savo nelai
me kunigams; nors tuo norėjo 
palengvint savo szirdi. Juk 
įpriesz. kaimynus nebuvo kaip 
iszsitarti; visi gerai atmine, 
kaip Budris buvo ketines nu-
szaut savo vaika, jeigu jis in 
iseminarija neeitu; dabar jie 
visokiais apjuokimais drabstė 
jam akis.

—■ Dievo valia, mano, vai
keliai, pasakė kunigėlis. Juk 
jus blogo nenorėjote! Jus, tė
vai, ir turėjote tiesa nubausti 
vaika, matydami, kad jis isz 
tiesaus kelio klysta.

Tėvai padekavojo geradejui 
už jo raminanczius žodžius, isz 
sispaviedojo, miszias iszklau- 
se, bet gryžo namon teip-pat 
nuliūdę, teip-pat neramumo 
prislėgti. Ir tas neramumas jau 
ju neapleido, krimto ir krimto 
be paliovos jiems szirdi; tary
tum ir saule paliko jiems nebe- 
tokia szviesi ir ate jas pavasa
ris nebe-toks linksmas. Ir kas
dieniniai darbai vien tik kan
kino ir žudė juos; viskas nubo- 
da, ypa.cz motinai, kuri bežiū
rint geso ir per trumpa laika 
tik szeszelis jos beliko. Ir ukej 
nebuvo jau tokios tvarkos 
iivmuvu jciLi ivn.iuč’’, IvdlKUb) 
kaip seniau; viskas gedo, lan
kai eme menkiau dereti, gyvu
liai nykt, triobu stogai irgi pa- 
ezios triobos pradėjo krylpti ir 
žemen lysti.

Motina slankiodavo po grin
džia kaip szeszelis. Valandėlė 
liuoso laiko radusi, poteriau
davo. Juk ji buvo prižadėjusi 
kasdien daug, daug poteriauti! 
Būdavo visa vakaru poteriau
ja ir keletą valandų prasniudu- 
si, keliasi ir vėl kogreicziausiai 
griebiasi prie ražancziaus. Bet 
ir melstis nebesiseke: nuo Die
vo, nuo maldos skriejo mintis 
prie sunaus, skurstanczio kur 
tarp svetimųjų.

Ir ka jis dabar veikia? Ar jis 
nors truputi jauczia, koki szir
dies skausmą tėvams padare? 
Jie buvo truputi kieti, tėvas 
gal ir perdaug, bet kas gali sa
vo szirdi suvaldyt? Ir kad nors 
kas pasakytu, nors kas iszaisz- 

nuo
kintu, kas ji teip trauke nuo 
tėvu, nuo savo žmonių 
garbes, kuri jam pati czion po 
kojų klotusi.
Mažiausias trinktelėjimas ant 

kiemo arba prie vartų žadnio 
motina isz jos mincziu, per
traukdavo jai poterius. Pri
bėgdavo. tuoj prie lango ir, 
nors jau tūkstanti sykiu apsi
riko, bet vis vylėsi: gal szi kar
ta, gal' sziandien' jos akys isz- 
vys teip pageidąuta.

Jau szeszi metai praslinko, 
o ji vis tebelaukia. Sveikata 
sumažėjo. Isz pradžios ir nesi- 
gyde, gal but ji negalėjo at
skirt. szirdies skausmo nuo. kū
no sopuliu. Sakydavo namisz- 
kiams: “Ka man daktaras pa

dės.! Kas gal būti sveikas, kam 
teip szirdi skausta?” Kartais 
sopuliai teip suremdavo ja, 
kad ji raitodavo ir žodžiu isz- 
tart nebegalėdavo. Tada leido 
vežti save prie daktaro. Bet 
vaistai gelbėdavo tik tam kar
tui.. Pagaliaus daktaras pasa
kė, kad tai vėžio liga, ir tik isz- 
piovus ta vieta galima iszgy- 
dyt; bet apie tai ir klausyt ji 
nenorėjo:

— Piautis, nesiduosiu! Kiek 
Dievo skirta gyventi tiek man 
užteks! Ir iszvers.tose, induibu- 
siose akyse pasirodydavo asz
aros, bet greitai vėl pranykda
vo, matyt, jau ir aszaru nebe
teko savo vargams apraudot.

IV.
Buvo puikus vasaros vaka

ras. Visas sodžius jau buvo, su
migęs ir Budriu kieme vieszpa- 
tavo tyla; tik varles liūdnai 
vaitojo tvenkinyj. Užtekėda
mas menuo aukure rytuose ta
rytum ugni ant dangaus. Szil- 
tas, tirsztas vėjelis nesze nuo 
pievų saldu, džiustanczio szie- 
no kvapa, įpurteno pasiszause- 
jusiu kluosniu galvas, susi
glaudusias paupij ir lingavo 
prie vartų laibose beržo szvi- 
ruoklio szakelese. Augszcziau 
pasikeldamas menulis, žėrėjo 
kaip sidabras ir atsimusze upes 
tamsiam vandenyje) kaip vied- 
rodyje. S/nulkutes'bangos rau
ke apskirta žėrinti veidą ir, 
pagriebdamas nuo jo sidabro 
trupinius, sklaidė ir barstė po 
visa upe.

Staiga suskambėjo ore lai
bas silpnas balselis naugino 
varpelio; ne greitai dar paskui 
sudundėjo ratai.

Nors menuo aiszkiai szviete 
ir vieszkelis. anapus upes taip 
lauku ir pievų iszsižiurejo kaip 
baltinimui patiesta drobe, bet 
nieko ant jo nesimatė. Skani-

56 signed in 1776!
, Millions sign today!

SKAITYKIT “SAULE” =€33 PLATINKI!!

How many acts of faith make a country great?
The first took place in 1776 when 56 
men defied the power of Europe’s 
proudest king to inscribe their names 
on the Declaration of Independence 
and give America a creed.

It was only the beginning, Ameri
cans have written their faith in their 
countryyn every page of history, are 
writing it still!

One of the good things to know 
about our country is that eight mil
lion working Americans have signed 
their own personal declarations of in
dependence by inscribing their names 
on the Payroll Savings application 
forms where they work.

These and millions of other Bond 
owners know that U. S. Savings Bonds 
help to keep America safe. Just as 
they know that Bonds are safe as 
America.

And now Savings Bonds are better 
than ever! Every Series E Savings 
Bond purchased since February 1, 
1957, pays 3-L% interest when held 
to maturity. It pays higher interest, 
too, in the earlier years, and matures 
in only 8 years and 11 months. Now, 
more than ever, it’s smart to save 
with guaranteed-safe U. S. Savings 
Bonds. Buy them regularly where you 
bank or where you work.

PART OF EVERY AMERICAN’S SAVINGS BELONG IN U. S. SAVINGS BONDS

The U. S. Government does not pay for this advertisement. The Treasury Department thanks, 
for their patriotic donation, the Advertising Council and
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bejimas ir ratu dundėjimas bu
vo dar vos gridžiami, o Budriu 
trio bis duris prasivėrė ir ty
liai iszejo ant prieaugio susi
lenkusi ir sunkiai kvepuodava 
szeimininke. Sudžiuvusiom ir 
drebancziom rankomis atsi
remdama vos, vos pavelka sun
kias kojas. Sustojo ir eme klau
sytis. Szviėsus menesio Spindu
liai apipylė ja. Jos ligotas ir 
kaip vaszkas geltonas veidas 
nerviszkai drebėjo. Placziais, 
juosvais szeszeliais aprėžtas 
indubusias akis insmeige in 
vieszkeli.

Netrukus pasirodė vežimas. 
Arkliai bego greitai, ratai vis 
aiszkiau dundėjo, linksmas 
varpelio, balsas skrido per pie
vas ir laukus. Motinos szirdis 
eme teip plaktis, kad ji k a tik 
neapvirto vos suspėjo atsisėst.

— Tai jis! tai jis! Susznabž- 
dejo drebanczios lupos. Szi

karta neapsigausiu! Žinojau, 
kad nors priesz smerti mano 
akys gaus ji pamatyti!

Jau vežimas tik už upes, tuo; 
nusilais in vandeni. Jau varpe
lio balso ir ratu dundėjimo ta
ri turn pilnas kiemas. Dabar 
truputi nutilo, arkliai prunksz- 
czia, vanduo talaszuoja. Dar 
valandėlė trumpute, ir ji neži
no kas jai pasidarė. Atmena tik 
kad dar mate, kaip vežimas 
ties ju vartais sustojo.

Atsipeikėjusi grinczioje ant 
lovos, isz karto nežinojo pati, 
kas pasidarė: ar tik ji ne sap
navo? Bet ne: ant stalo žiba 
lempele, prieangyj girdžiasi 
11 e papras t as v a i k szc zi o j ima s. 
Dukters ir vyrhs sznibždomis 
kalbasi, bet ju balsai teiip ne
paprastai skamba. Sztai ir vy
ras. Placziai atsidaro duris ir 
inveda, tacziaus innesza ant 
ranku. Tik žiuri, tai jis!!! Ne- 
bejausdama ne sopuliu, ne nu
silpimo, vienu szuoliu nuszoko 
nuo lovos, spaudžia ji prie isz- 
siilgusios szirdies. Jis pasilen
kė bucziuot jai ranka. Bet kas 
tai?

Prie visokiu skausmu papra
tusi jos szirdis pajuto nauja 
tik užvis baisesni, tarytum kas

Kuriu laikas jau iszsibaige, 
už laikraszti “Saule”, mel
džiame atsilygint! Nesmagu 
mums visados “bubnyt” in ju- 
su geras szirdis ir sulaikyt 
laikraszti del tuju kurie rado
si musu szeimynoje per dauge
li metu, bet ka daryt, pinigai 
yra labai reikalingi del vedimo 
biznio, nes kitaip turėtumėm 
paliauti iszdavinet laikraszti. 
Todėl, mylimi skaitytojai, ne- 
vilkinekite ir prisiunskite pre
numerata, jeigu ne ant viso 
meto tai nors ant puses. Acziu!

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

SAULE - Mahanoy City, Pą.

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS
; ... MALDA ... j

; Viesz. Jėzaus ir | 
; Motinos Szvencz. ;
! Sapnas Motinos Szven- j 
! cziausios, mieganczios ’ 
[ ant kalno Alyvų, žemei Į 
I Batanijos, bažnyczioj Į 
Į Szv. Mykolo Arkaniuolo. Į

Į Knygos Did. 3%x5% col. Į
; j TIKTAI, 25 Cts. ;

Į SAULE PUBLISHING CO.t ' 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A. !

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

szalta, buk geleži spraudžia in 
neužgijusia opa. Kartu su jos 
vaiku szaltu lu(pu pabucziavi- 
mu pajuto ant savo, rankos 
drungna skystumą. Žvilgterė
jo : tai buvo kraujas! Tarytum 
kas ramsti butu nuo jos ati
traukęs, ji susmuko, kur stovė
jo ant asios viduryj grinczios. 
Mate tik kaijp tėvas skvepuo- 
damas, užmirszes braukti asz- 
aras nuoveido, palenkės savo 
žila galva, kartu sudukterimis 
nuvilko jam virszutini iszeigi- 
ni ploszcziu, ir silpna, beveik 
sustingusi lovon paguldė.

Iszsitiese, vos tik lovoj isz- 
siteko, iszaugo per tuos szesze- 
rius metus, ir nors baltas kaip 
drobe, bet toks gražus nors stu
dento szvarguose su blizgan- 
cziais sagucziais, bet lyg szven- 
tasįs koks. Visi apie ji bėginė
jo, apie motina užmirszo. Ji 
klupszczia, pasiremdama, ran
komis atsilaužė prie lovos. Jos 
akis susitiko su sunaus akimis. 
Jis, iszvydes ja, tarytum pra
sijuokti mėgino, bet tik dvi di
deles karsztos aszaros nuride- 
jo per baltus, indubusius 
skruostus. Lupos prasivėrė lyg 
pasakyt ka norėjo, bet ■ tuoj 
szoko isz ju siauras kraujo ruo
želis. Balsas užroszko, nelai
mingas užvėrė lupas užsimer
kė. Iszrode kaip numirėlis isz 
po užmerktu blakstienų bego 
aszaros, krutinę kilnojosi nuo 
sunkio kvėpavimo. Matyt dar 
gyvasties žiburėlis da neužge
so. . . : . Į '

Paguldęs sunu, tėvas pats 
vos kojas pavilkdamas, iszėjo 
bernui padėti arkliu kinkyti. 
Grinczioje viskas nutilo, tik; 
girdėjosi Budrio aišzkus bal
sas:

— Nesigailėk arkliu! Sku
bink ! Praszyk, kad ir daktaras 
kart su kunigu važiuotu!

įSugryžes in vidų; szeiminin- 
kas norėjo paczia pakelt nuo 
aslos, bet ji nesikėlė; dar ar- 
cziau atszlauže prie lovos ir 
žiurėjo in sunu, tartum suak
menėjusi. Visa jos nukankin
ta vašia subėgo jai rytum in. 
akis. Tėvas suneręs rankas, at
sistojo kojugalyj, mergaites 
verkszleno. Tekanezios saules 
spinduliai teberado tuos tėvu

(Tasa Ant 2 puslapiai
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Žinios Vietines
Liepos menuo. Puse 

meto jau praėjo.
Seredoj pripuola Szv. 

Leono II ir Szv. Anatolijo, o 
Tautiszka Vardine: Riote. Ir
ta diena: 1908 m., Amerikos 
Laivynas instaige slaugiu sza- 
ka.

Ketverge pripuola mu
su Amerikos Nepri klausomy- 
bes. Deklaracija 'buvo priimta 
Lieipos July 4-ta diena 1776 
metuose.

'tį. Liepos 4-toji yra Musu 
Amerikos Didžiausia Tautisz
ka. Szvente!

Ketverge piszkinimo 
bus tik apsaugokite vaikus nuo 
pažeidimu!

Pyszkinimas fajerkre- 
kais yra uždrausta Pennsylva- 
nijoje, nes padaro daugiau 
bledies ne kaip Patrijotiszko 
iszreiszkimo. Ta diena 'bankai 
pacztas, kasyklos ir bizniai bus 
uždaryti.

Ketverge taipgi pri
puola Szv. Proipoko, Szv. Ber
tos ir Szv. Filomentos, o Tau
tiszka Vardine: Miglovaras. 
Menulio atmaina: Prieszpilnis. 
Ir įa diena: 1948 m., Szvedu 
DG-6 eroplanas susimusze su 
Anglijos kariszku eroplanu, 
32 'žmones žuvo ant to e r ©pla
no, 7 ant to kariszko Anglijos 
erciplano'.

Isz priežasties kad 
Amerikoniszjka T a u t i s z k a 
Szvent e, ‘ ‘ N opri k 1 a usomylbos 
Diena,” pripuola. Ketverge, 
Liepos (July) 4-ta diena, visi 
Amerikos bankai, pacztai, fab
rikai, angliakasyklos, kremai 
ir laikraszcziai aipvaikstin.es ta. 
diena, tai ateinant is “Saules ” 
.numeris (Petnyczios) neiszeis, 
kad ir musu darbininkai galėtu 
apvaiksztinete ta ‘‘Amerikos 
Laisves Diena!” Dovanokite 
■mums. Acziu!

: — “Saules” Redakcija. 
—1 Petnyczioj pripuola Szv. 

Antano Zac., o Tautiszka Var
dine: Laksztute. Taipgi ta. die
na: 1810 m., gimė P. T. Bar- 
num, kuris sutvėrė didžiausias 
cirkas Amerikoje; 1264 m., 
Lenkai iszvaike ir iszkirste 
Lietuviu kaimynus Jatvius.

Sulbatoj pripuola Szv. 
Tomo More, o Tautiszka Var
dine: Rytone. Ir ta diena: 1944 
m., Boston, Mass., baisus gais
ras isztiko cirkas, 167 žmonių 
žuvo; 1340 m., Didysis Lietu
vos Kunigaiksztis Gediminas 
žuvo karoję ties Bajarburgu.

Kita sau vaite: Node-
lioj pripuola ketvirta Nedelia 
po Sekminių, ir Szv. Kirilio, o 
Tautiszka Vardine: Skiaute. Ir 
ta diena: 1863 m., Amerikos 
valdžia pirmąjį syki pradėjo 
imti vyrus in vaiska; 1898 m.,
Ameriką pasisavino Hawaii 
Salas.

Panedelyje pripuola.
Szv. Elzbietos Portu Galiotos, 
o ■Tautiszka Vardine: Taura- \
gis. Ir ta diena: 1835 m., Lais- 
vies Varpas (Liberty Bell)

Į*************************

perskilo, ‘beskambindamas del
John Marshall mirties; 1950 
m., Prez. Harry Trumanas pa
skyrė Generolą Dauglas Mac- 
Arthur kaipo Komandoriu vi
sos musu armijos Korėjoje; 
1303 m., smarkus 'žemes drebė
jimas Žemaitijoje.

Utarninke pripuola Szv. 
Marijos Gorėti i, o Tautiszka 
Vardine: Veja. Ir ta diena: 
1938 m., 14 Žydu, 44 Arabai 
nužudyti per penkios sukilimo 
dienas; 1943 m., Al i jauta i i n šl
iaužė in Italijos miestą Sicily ;

Loszikcs Paryžiuje

Loszike Ingrid Bergman, 
po deszine, linksmai sveiki
nasi su Italu garsia loszike 
Sylvana Panpanini, kai jod- 
vi susitiko deszimtame meti
niame “Loszikui Turge,” 
kuris yra kas metai laiko

LIETUVISZKAS SURIS

Jono Ir Angelines Andrulio 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 
gaminamasyik 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.

Andruliui gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Sūrius 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.

F O u It T AIN — Ml C HIG AH

1933 m., Hitleris nori kad visa 
Vokietija butu po 'Naciais, vi
sos kitos partijos ir draugystes 
panaikintos, uždraustos; 1883 
m., Henry Trilbibe įpradejo da
ryli, gaminti kornines pypkes 
Amerikoje.

Herai žinomas del mies
to gyventojams, ponas Petras 
Szerksnis, nuo 322 W. Market 
ui v., ana diena sugryžo isz 
Ashland ligonbutes, kuris ten 
gydėsi per koki tai laika.

Pirkie U. S. Bonus Sziandieni

mas padėti buvusiems Se
cond Armored Divizijos ka
reiviams ir ju szeimynoms 
Tarptautinai loszikai ir lo 
szikes ežia kas metai daly
vauja.

o o o

MINERSVILLE, PA. — 
Kai mes szitas trumpas žinutes 
raszome, tai darbininku, mai- 
nieriu unijos atstovai dar vis 
derinasi su mainu kompanijos 
atstovais, bet jau liszrodo kad 
ežia gal bus straikos. Gal kai 
szitas žinutes skaitysite, tai 
mainieriai in ‘Pine Knot’ Col
liery mainas jau bus iszeje ant 
straiku. Czia nėra didesniu al
gų klausimas, bet darbininku 
skaieziaus klausimas. Kompa
nija nori didesne dali tu mainu 
uždaryti, atleisti daug mainie- 
riu ir paskui savo “briekeri” 
varyti su anglimis isz vietiniu 
‘strippingu’ kur anglis kasa
ma nuo virszaus žemes, o ne po 
žeme. Jeigu unija ant to sutiks 
ar sutiktu, tai daug mainieriu 
netektu darbo. O iszkitos pu
ses, galimas daigtas, kad jeigu 
mainieriai tikrai pasiprieszins 
tai kompanija tas mainas vis- 
iszkai uždarys.

VIESULOS, LIETUS, 
POTVANIS

WASHINGTON, D. C.— 
Bisi viesulą “Audrey” isztiko 
Texas ir Louisiana krasztus.

Vėliausios žinios pranesza 
buk 275 ligi 500 Žmonių žuvo 
miestuose: Cameron, Betu- 
mont, Port ,Arthur ir Orange.

Kiek žmonių žuvo dar nega
lima pasakyti, nes susisieki* 
mas labai sunkus su tais mies
tais ir miesteliasi. Apie 30,000 
žmonių be namu. Bilijonu Do
leriu iszkados padaryta Texas 
ir Louisiana Valstijose.

Rauduonojo Kryžiaus ir Ar
mijos atstovai greitai pribuvo 
su pagelba.

14 METU *

ŽMOGŽUDIS

(Ta§a Nua 1 Puslapis)
deszimts trijų metu amžiaus 
Madeline. Jį pasiuntė jaunaji 
Martin in saliuna parvesti tę
va namo. JTevas savo vaikui 
pasakė: “Jeigu tavo motina 
nori kad asz pareieziau namo, 
tai tegu ji pati czia ateina ma
ne parsivesti!”

Ponia Daniels nuėjo in ta sa
liuna ir pareikalavo žinoti kur 
tie keturios deszimts doleriu 
dingo, kuriuos ji jam buvo da
vusi užsimokėti už jo unijos 
duokles? Jis jai piktai atkir
to kad jis tuos pinigus buvo 
praszvilpes New Jersey val
stijoje.

Martin jos sūnūs savo moti
nai pasakė kad jis toliau nega
li pakęsti visu tu ergeliu ir 
barniu namie. Ir jis iszejo isz 
namu nakti.

Jis susitiko su Edwards ir 
Albert Strolis, ir visi insisedo

PENNSYLVANIA POWER 
& LIGHT COMPANY

Earnings accruing to the common 
stock of Pennsylvania Power & Light 
Company for the twelve months end
ed May 31, 1957 were $19,562,620 
equivalent to $3.31 per share of com
mon stock outstanding at such date, 
as compared with $18,701,591 or 
$3.16 per share for the twelve mon
ths ended May 31, 1956, both after 
giving effect to recent orders of the 
Pennsylvania Public Utility Com
mission requiring certain refunds 
and rate reductions, including non
recurring interest applicable to such 
refunds. Earnings for last year in
clude earnings of former subsidiary, 
The Scranton Electric Company, 
which was merged January 31, 1956. 
Revenues for the twelve months end
ed May 31, 1957, after appropriate 
adjustment to reflect such Commiss
ion orders, were $129,328,423, an in
crease of 3.3o/o over comparable re
venues for the previous year.

Ketverge pripuola Amerikos Nepriklausomybes Diena
in Edwards automobiliu ir isz- 
važiavo in vakaruszkas prie 
ketvirtos ir Monroe ulyeziu, 
kur buvo keletą mergaieziu.

Martin savo draugams pasi- 
skundo kad jo tėvas ji keletą 
kartu buvo visai už dyka ap
daužęs. Jis sake kad jis nužu- 
dins savo tęva, bet niekas jo 
nepaisė.

Martin, Edwards ir Strolis 
apleido tas vakaruszkas apie 
septinta valanda vakare ir nu
važiavo pas kita dranga, pen
kiolikos metu Kazimiera Oželi. 
Jie tenai isz jo pasiskolino me
džiokles karabinu ir viena szu- 
vi, ir sugryžo in tas vakarusz
kas.

Jie isz tu vakaruszku vėl 
iszejo apie devinta valanda.

Tie trys draugai nuvažiavo 
prie antros ir Market ulycziu 
del užkandžio, ir paskui nuva
žiavo in Martino susiedyje, 
apie puse po devynių vakare. 
Jie iszlipo isz automobiliaus ir 
nuėjo in kapines, kurios ran
dasi prie pat tu namu.

Martin indėj o szuvi in ta ka
rabiną ir at pro vino gaiduką, 
bet paskui jis ta savo pasisko
linta karabina padavė jauna
jam Edwards, sakydamas :szia 
tu szauk, nes tu geriau moki 
pataikinti! Edwards nei žo
džio nesakęs, paėmė ta karabi
na, pataikino ir paspaude gai
duką.

Nei vienas isz tu vaikezu vi
sai nesigaili kad jie žmogų nu
žudė.

Oželis buvo suaresztuotas už 
tai kad jis jiems buvo ta kara
biną paskolinės, ir policijantai 
įsako kad jis jau keletą kartu 
yra prasižengęs ir yra niekam 
vertas.

MEDIS UŽMUSZE 
TRYS ŽMONES

AUTOMOBILYJE
ENUMCLAW, WASH. — 

Trys žmones buvo užmuszti 
kai didelis medis nugriuvo 
skersai vieszkeli ant kurio jie 
važiavo ir sutrynė ju automo
biliu, ant Chinook Pass, apie 
myle nuo Enumclaw miesto. 
Ponas Stephen Floe ir jo žmo
na, abudu 58 metu amžiaus isz 
Yakima, Washington, ir ju 
dukrele, 20 metu amžiaus Clau
dette buvo užmuszti.

ISZSIEME*

APDRAUDĖ ANT 
AUTOMOBILIAUS

Dabar Randasi Be 
Automobiliaus, Tik 

Su Apdrauda
FAIRMONT, N. C.'. — 

Willie A. Hunt, ūkininkas isz 
Fairmount atvažiavo in Fair

mont miestą ir iszsieme ap
drauda ant savo naujo automo
biliaus. Kai jis iszejo isz ap- 
draudos ofisu, jis rado kad kas 
nors buvo pavogęs jo automo
biliu. Jis turėjo kitu praszytis 
raidos namo ir paskui prane- 
sze policijai ir savo apdraudos 
kompanijai kad jo automobi
lius yra pavogtas.

JAPONU TEISMAS
NETEISETINAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Armijos sztabas sako kad jis 
pasirengęs kareivi Girard teis
te savo kariszkame teisme Ja
ponijoje, jeigu augsztesnis 
tesnis teismas nepanaikins tei
sėjo McGarraghy nusprendi
mą.

Bet Tokyo mieste, Japonijo
je, Japonu Procurator General 
Tosuke Šato sako kad jis ta by
la veda taip kaip viskas butu 
nutarta ir nuspręsta kad Japo
nu teismas ta Amerikieti teis.

Kareivio Girard advokatas 
Dayton Harrington, Vaszing- 
tone sake kad jis tikėjosi tokio 
nusprendimo. Jo kitas advoka
tas New York mieste, Earl J. 
Carroll ir Joseph S. Robinson 
sake kad to teisėjo McGarrag
hy nusprendimas yra visu 
Amerikiecziu kareiviu pergale 
ir laimėjimas.

Iszgelbeta Isz Upes

Pravažiuojantieji ir pra
einantieji žmones iszgelbejo 
moteriszke isz patvinusios 
upes in kuria jos automobi
liaus buvo intrauktas.

Katherine Massella nebe- 
galejo isz savo automobi
liaus iszlipti kai tas automo
bilius buvo intrauktas in 
Mill Creek, Merton, Pa.

Nežiūrint kaip szita byla už
sibaigs ir kas teis ta Amerikie
ti kareivi, bet Republikonu 
partijai jau dabar baisiai daug 
žalos padaryta, nes daug kad 
ir geru Republikonu baisiai 
yra pasipiktinę, kad Eisenho- 
weris yra sutikės ta Amerikie
ti pavesti Japonui teismui.

VAIKAS PRIGĖRĖ

Grcbliojo Lapus;
Inkiito In Ežerą

STOCKTON, N. J. — Ketu- 
riolikos metu amžiaus Jona
than Baldwin prigėrė, kai jis 
grebliuojo lapus prie River 
Road, in Hunterdon Apygarda. 
Policijantai sako kad jis nety- 
ezia inkrito in maža ežerą, ir 
kad jis nemokėjo kaip plaukti.

Jis buvo parvažiavęs isz mo
kyklos in Connecticut, ir buvo 
gavės ta dauba sugrebliuoti la
pus. Jo motina jo pasigedo 
apie puse po deszimtos valan
dos. Ji paszauke policijautus, 
kurie paszauke ugniagesius ir 
visi jie sykiu pradėjo jo jiesz- 
koti. 1;

Jaunuolio lavonas buvo su
rastas in apie deszimts pėdu 
gilumo upeje.

Jo tėvas yra R. Roberts 
Baldwin, pieszejas.

Jos automobilius buvo di
deles vandenio sroves in
trauktas in upe, kuri buvo 
labai patvinus nuo daug lie
taus ir potvaniu.

Vėliau garadžmonai jos 
automobiliu isztrauke isz to 
upelio, kuris buvo in tikra 
upe patvinęs, pavirtęs.
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