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Rusu Antras Satelitas yra 
1,120 svaru, lekia 937 myliu

KREMLINAS, RUSIJA. — 
Rusai pranesze, kad jie Lap- 
kriczio antra diena paleido in 
erdve antraji žemes satelitą, 
sputnik. Szis satelitas yra di
desnis, skrenda aplink žeme 
didesniame aukszty kartu su 
szunim. Rusai sako kad signa
lai radijo aparato prijunto 
prie szuns szirdies, rodo kad 
szirdis vis dar plaka, kas rodo 
kad pirmasis erdviu keliauto
jas ana Nedeldieni buvo dar 
gyvas.

Sputnik Nr. 2 yra 1,120 sva
ru sunkumo, o Sputnik Nr. 1 
paleistas Spalio (Oct.) ketvir
ta diena, svėrė 184 svarus. Jis 
dar skrieja aplink žeme. Bet 
iszsibaigus jo baterejoms, 
siunstieji signalai nutruko pa
reita sanvaite. Amerikos dirb
tinis menulis, kuris numato
mas iszszauti Kovo menesi', 
bus tik 21.5 svaru sunkumo.

Antrasis Rusu satelitas bu
vo iszszautas žymiai auksz- 
cziau iki 937 myliu, o sputnik 
nr. 1, 526 myliu. Jo kelias ap
link pasauli yra ilgesnis, ir ji' 
atlieka per viena valanda ir 43 
minutas, kas yra asztuonis 
minutas ilgiau už pirmojo sa
telito laika, per kuri jis pada
ro kelione aplink žeme.

ŽHUKOVAS
NUSILEIDO

Chruszczevas Sako:
• Viskas Tvarkoj

MASKVA, RUSIJA. — Kai 
tas Sovietu Rusijos antras 
Sputnikas pakilo in dausas su 
savo “pyp-pyp-pyp” radijo 
balsu, ir kai Rusijos szuva isz- 
skrido in tas dausas su tuo an
tru Sputniku, tai Marszalo 
Žhukovo politine žvaigžde nu
sileido.

Dabar jau vieszai Sovietai 
paskelbė kad Marszalas G. 
Žhukovas, Antro Pasaulinio 
karo didvyris yra atleistas isz 
apsaugos ministerio pareigu, o 
jo vieton paskirtas jo pava
duotojas, Marszalas Rodion 
Malinovskis.

Ilgai buvo spėjama kad Žhu

Rusu Sputnik‘Nr. 2 Su Szunim

aukszty. Aparatas prijun- 
tas prie szuns szirdies, rodo 

kovas bus paskirtas in kuria, 
augsztesne, nors ne tokia in- 
takinga vieta. Szitaip spėliojo 
ir rasze Jugoslavijos ir Itali
jos spauda. Ir mes drysome 
spėti kad Žhūkovui teks kuri 
augsztesne vieta: kaip minis
terio pirmininko vieta, kuria 
dabar laiko Bulganinas.

Bet dabar, kiek tokioms ži
nioms isz Maskvos galima pa
tikėti, tai Marszalui Žhukovui 
laukia tokia vieta, kurios yra 
susilaukė kiti Sovietu didžiū
nai, kaip Molotovas, Malenko
vas ir Kaganoviczius.

Bet kiti dar tamsesni pa
veikslą Žhukovui pieszia: vie
ni sako kad jis bus visiszkai 
isz valdžios ir isz partijos isz- 
mestas; o kiti dar tamsiau pra- 
naszauja; klausdami kas žino 
ar kad ir dabar Žhukovas yra 
gyvas?<

Chruszczevas užtikrina kad 
Žhukovas yra sveikas ir gyvas 
ir jis sako kad jam dar nėra 
vieta paskirta, už tai kad val
džios virszune dar nėra susi- 
tarius kuria vieta jam paskir
ti.

Czia gražuole Felecitas 
Meuller, Vokietijoje parodo 
kaip moterys gali savo 
plaukus pasikesiti kada tik 
jos nori ar kada joms patin
ka. Jie czia neszioja gel- 
tuon-plaukes plaukus, bet 
rankose laiko juodbruves ir 
rauduonplaukes plaukus ku
riuos ji gali in kelias minu
tas užsimauti ant savo gal
vos.

kad pirmasis erdviu keliau
tojas yra dar gyvas.

SOVIETAI KALBA

Apie Kelione In 
Menuli

MASKVA, RUSIJA. — So- 
vietas mokslinczius T. Kacha- 
turovas užvakar buvo pasakęs, 
kad Sovietu Rusijos mokslin- 
cziai jau yra iszrade ir paga
minę nauja jiega, šyla, su ku
ria jie gali pasiunsti, iszszau
ti rakieta. stacziai in menuli ir 
pataikinti. Ta rakieta skristu 
apie dvideszimts penkis tuks- 
tanczius myliu in valanda, ir 
galėtu pasiekti menuli in de- 
szimts valandų.

Kiti tokie mokslinęziai spė
ja kad imtu tokiai kelionei 
apie szeszias dienas, bet be
veik pripažinsta kad tokia ke
lione yra galima ir kad Sovie
tai ketina kaip tik taip pada
ryti.

Kitas Sovietas mokslinczius 
Yuri Khlebtsevit patvirtino 
tuos pranaszavimus, ir dar 
pridūrė kad bus galima tokia 
raketa nuo menulio ir sugra
žinti.

Smithsonian Institute, Cali- 
fornijoje spėja kad tas Sput
nik II, nukris ant žemes Gruo
džio septinta ar vienuolikta 
diena.

1 Kiti Amerikos mokslincziai 
spėja kad Sovietai palesi ar 
jau yra paleidę tokia rakieta 
in menuli, kad ji pasieks me
nuli ant Bo’szeviku Revoliuci
jos keturios deszimts metu su
kakties ir taip szviesiai ten 
susprogs, kad visas svietas ga
les ta susprogima pamatyti.

--- □---I
I — Netikėk moterei kuri su 
' kitu vyru pabėgs, kad ir ja 
nutversi, tai jau su tavim ne
gyvens sutaiko j e.

— “Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agenru. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytojaus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 

. o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

Isz Amerikos
KAREIVIS

INTARTAS
WASHINGTON, D. C. — 

Armijos kariszkas sztabas pa
skelbė kad kareivis, Saržentas 
yra prisipažinęs kad jis Sovie
tams pardavė daug armijos 
slaptu rasztu ir žinių, už tai 
kad jam reikėjo pinigu del 
vodkos ir del savo meilužes. '

Master Sergeant Roy A. 
Rhodes, isz Eatontown, N. J., 
kuris svieczino Brooklyno 
teisme, kur dabar nuteistas 
Rudolph Ivanovich Abel, Rau- 
duonos Policijos pulkininkas 
buvo tardomas, prisipažino 
kad jis pradėjo Amerikos slap
tus rasztus iszduoti ir pardavi
nėti, isz Amerikos Ambasados, 
Maskvoje, nuo Birželio mene
sio, 1951 metuose, iki Liepos 
menesio 1953 metu. Jis sako 
kad jis pradėjo tas savo iszda- 
vikystes darba nuo tada kada 
jis praleido viena nakti su gra
žia Ruske.

Sovietai jam rftbkejo nuo 
pustreczio ligi trijų tukstan- 
cziu doleriu už jo patarnavi
mu.

Jeigu.karo sztabas ras kad 
jis kaltas tai szitam saržentui 
gali būti tikrai prastai; jis ga
li būti pasmerkats iki gyvos 
galvos in kalėjimą, visos pe
des, pensijos ir visi jo straips
niai’butu isz jo atimti.

JAUNUOLIS NUSTE
BINO LAKUNA

LANCASTER, PA. — Pen
kiolikos metu vaikas, kuris pa
sivogė eroplana ir iszskrido 
apie du szimut myliu, ir pasie- 
ke 14,000 pėdu augsztuma 
virsz debesų, nustebino ir la
kūnus, nes jis niekados nebuvo 
nei važiavęs in eroplana pir
miau.

Jaunuolis Thomas E. Yoder 
su savo draugu 16 metu am
žiaus Leroy Lintnes skrido su 
tuo pasivogtu eroplanu nuo 
pirmos valandos iki puse po 
trijų isz ryto.

Valstijos policijantas Paul 
R. Schappert, kuris pats yra 
lakūnas, sako kad tas jaunuo
lis daug iszmoko apie eropla- 
nais nuo lakunu su kuriais jis 
vis pasisznekedavo ir kuriems 
jis vis stengdavuosi padėti ma
žuose darbuose ar reikaluose.

Policijanats lakūnas Schap
pert sako kad tokis eroplanas 

i ne lengva vairuoti. Jis yra ke- 
turiu sėdynių Beechcraft Bo
nanza. Jis sako kad nors jis 
pats jau apie keturis szimtus 
myliu yra iszskrides, bet dar 
nebedrystu toki eroplana vai- 

i ruoti. -
Ir kas dar labiau visus laku- 

i nūs nustebino, tai kad tas jau
nuolis per kuri laika buvo pri- 

: verstas per miglas ir debesius 
skristi, ir jis mokėjo kaip ero

Virszininkas
Guatemalos

Guillermo Flores Avenda
no, naujas provincijos in 
Guatemala Prezidentas czia 
prie savo darbo stalo, kai jis 
pradėjo savo darba atstaty
dinti savo kraszto tvarka po 
sukilimu. Jis pasikvietė ka- 
riszka savo kraszto Junta 
jtvarka palaikyti ir viską 
prirengti del ateinancziu 
rinkimu.

plana nustatyti ant elektriki- 
niu intaisu.

Aerodromo virszininkai sa
ko kad eroplanas nebuvo nei 
biski sumusztas ar pagadintas.

Kai tiedu vaikezai nusileido, 
jiedu pasivogė automobiliu ir 
iszvažiavo in Washington, D. 
C. Kai jiedu sugryžo namo, 
jiedu buvo suaresztuoti.

SOVIETAI
PASITRAUKĖ

LONDON. ANGLIJA. —
Sovietu Ambasadorius davė 
galutinai žinoti kad Sovietu 
Rusija nedalyvaus posedžiuo- 
se kur bus svarstomi bent dali-, 
nio nusiginklavimo klausimai.1

Sovietai jaueziasi busią vie
nu viena priesz Amerika, An2’-' 
lija, Kadana ir Prancūzija to-į 
kiame posėdyje. Jie savo žarų, 
pareikalavo kad kiekviena 
tautu sanjungos tauta vieszpa- 
tyste pasiunstu po viena atsto
vą, ir tada Sovietai sutiktu ir 
kelis kitus klausimus iszkėlti 
ir stengtis juos iszriszti. '

Kai Amerika ant to nesuti
ko, tai Rusija isz to susirinki
mo pasitraukė, ar tikriau sa
kant, nutarė nedalyvauti.

Sovietai sugalvojo, kad jie 
turės daugiau paramos isz taip 
vadinamu beszaliszku tautu 
arba isz tu vieszpatyscziu, ku
rios paezios nebeturi ginklu, 
ir nenori kad kiti butu apsi-| 
ginklavę.

Czia, aiszkus dalykas kad 
tik gryna Sovietu propaganda, 
nes jau ketvirti ar penkti me
tai kai yra kalbama apie koki 
nors nusiginklavimą ar bent 
suvaldyma didesnio apsigink- 
lavimosi nuo szio laiko.
4- X- X- X- 4 X- * X- * * 4- X- X- X- X- * * * 4- X- 4 X- 4- * 4- 4

Pirkite U. S. Bonus

Už Geležines Uždangos
Baltarusijos Lietuviai 
Reikalauja Lietuvisz- 

ku Mokyklų

Apie tai pranesze “Tiesa”, 
pažymėdama, kad Baltarusi
jos Rodunes rajone gyvena ne
maža Lietuviu, kurie isz vy
riausybes reikalavo Lietuvisz- į 
ku mokyklų. Baltarusijos: 
szvietimo ministerija lietuviu 
gyventoju pageidavimus isz-; 
pildžiusi ir atidariusi eile Lie- 
tuviszku mokyklų. Ryszium su 
tuo Lietuvos Mokslu akade-j 
mijos darbuotojai ir Vilniaus 
universiteto studentu grupe 
neseniai apsilankė pas sziu 
mokyklų moksleivius ir jiems 
nuveže Lietuviszku vadovėliui 
ir grožines literatūros veikalu.

I

Netoli Tauragės
Netoli Tauragės, prie pat 

plento, neseniai buvo rastas 29 
kv. km ploto durpynas. Dur
pių sluoksnis siekia iki 4 met
ru. Durpiu czia tikimasi gauti 
775,000 kbm. Vasara czia dir- 
bo kasdien 100 ligi 200 darbi-1 
ninku. Durpes naudojamos 
kraikui. Už durpiu kasima vy-! 
rams moka po 2.5 rb. už 1 kbm. 
Moterys gauna už iszkastu 
durpiu nuvežimą po 80 kapei
kų už 1 kbm.

I

Vadovėlis Po Vilnių 
Penkiomis Kalbomis

Isz Vilniaus radijo reporta-|

Eisenhoweris Su Generolu Norstad

Prez. Eisenhoweris czia 
pasikalba su Generolu Lau- 
ris Norstad, komandoriu 
North Atlantic Treaty orga
nizacijos, per keturios de
szimts penkias minutas in 
Balt-namuose. Po to pasi- 
sznekejimo, Generolas Nor
stad paskelbė aiszku perspė
jimą Maskvai ir visiems So
vietams kad Vakaru Alijan- 
tai yra pasirenge atkirsti, 

žo Rugsėjo 28 d., aiszkeja kad 
kryga apie Vilnių, kuri nese
niai pasirodė Lietuviu kalba, 
yra iszleista dar keturiomis ki
tomis kalbomis: Rusu, Lenku, 
Anglu ir Vokiecziu. Isz-to pra- 
neszimo lyg ir butu galima 
spėti, kad Sovietai yra numa
tė ir Vilnių atidaryti užsienio 
turistams. Iki sziol tik retas 
kuris užsienietis turėdavo pro
gos Vilniuje lankytis. Nauja 
knyga apie Vilnių raszo ir Vla
das Mozūriūnas. 4>

Naujam Kasos 
Aparatu Fabrikui

Vilniuje
Esą gauta isz Maskvos, Le

ningrado ir kitu miestu apie 70 
invairiu maszinu ir staklių. 
Dar sziu metu pabaigoje bu- 
siarezios pradėtos montuoti 
pirmosios skaieziavimo ma- 
szinos. Fabriko statyba esan
ti viena stambiausiu statybų 
Vilniuje ir užima 10 hektaru 
plota.

Isz Lietuvos In 
Vokietija

Isz Lietuvos in Vokietija, 
iszvyko turistu grupe isz 27 
asmenų. Ju tarpe biblioteki
ninke Birute Grybaite, operos 
soliste Genovaite Sabaliaus
kaite, vienos Kauno inmones 
meistre Ona Sakalauskiene, 
vienas inžinierius, vienas ar
chitektas, viena laborante ir 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

atkerszinti Sovietu Rusijai 
jeigu Rusijos armijos- iSž- 
drystu užsipulti ant Turki
jos. Nei Eisenhoweris, nei 
musu valdžia nieko nesakė, 
bet Generolo Norstad pa
skelbimas aiszkiai parode 
kur ir kaip Amerika stovi ir 
ka musu valdžia yra pasi
rengus daryti jeigu Sovietu 
Rusija insikisz in ta klapsi
ma tarp Syrijos ir Turkijos.
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Kas Girdėt
Lenku atstovai visus nuste

bina savo drąsumu. Keli yra 
vieszai ir stacziai pasakė: 
"‘Duokite mums nor kiek lai
ko ir mes nusikratysime visu 
tu Komunistu ir Sovietu.”

■ ■

Lenkai nėra kaip Lietuviai, 
jie vis jaucziasi kad jie yra 
laisvi žmones, nežiūrint visu 
tu Komunistu ir Sovietu. Ti
mes tuos Lenkus turime svei
kinti.

minami mus tokie menuliai. 
Bet dabar jau nebėra jokio rei
kalo slapstytis, nes mes žinome 
kad Sovietai žino ka mes žino
me ir dar su kaupu.

Nors Vidur-Rytu krasztai 
verda ir kunkuliuoja, bei mu
su dipliomatai ir kiti atstovai 
sako kad tenai vargiai karas 
iszkils, nežiūrint kaip Sovie
tai buntavuds ar grasins.

Amerikos laivynas turi kelis 
submarinus, povand.cn inius 
laivus kurie yra parode kad 
jie gali daug greicziau ir daug 
ilgiau plaukti po vandeniu ne
gu bet kuriu kitu valdžių to
kie submarinai.

Kaip Kruszczevas taip aug- 
sztai Rusijos politikoje pakilo, 
musu dipliomatai negali su
prasti. Jie yra gerokai susirū
pinę, nes szitas Kruszczevas 
yra audringas ir kersztingas; 
ir kas dar pavojingiau yra tai 
kad ji daugia'u ' sznapsas ir 
vodka valdo negu protas.

Kiek galima dabar prana- 
szauti ar inspeti, tai Amerikos 
valdžia du ar tris sykius dau
giau paskirs ateinancziais me
tais del apsaugos negu buvo 
paskirta sziais metais?

Mes vis prisimename Angli
jos Karaliene, kuri nusistatė 
kaip kokia mokslinezia ar dip- 
liomate, bet kaip gyva, tikra 
ir maloni žmona. Visi Ameri- 
kiecziai, kurie su ja susitiko 
ja pamilo.

Žukovas per kuri laika pa
laike lygsvara Sovietu virszu- 
neje, bet galutinai pasipynė 
Khruszczevui po kojų ir dabar 
bus snmindžiotas.

Lietuvos
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi

Asmenys

Balczaitis iStanlev, gvvenes 
Kenosha, Wis.

Bandžius, Boleslovas, sūnūs 
Petro.

Butkus, Aleksandras i r 
Pranciszkus.

('zernauskas, Vincas, suims 
Motiejaus.

Czesna, Algimantas ir sesuo 
Irma, vaikai Miko.

Davidaviczius (Davidson), 
Eduardas, gyvenos Glasgow, 
Szkotijoje.

Domaszeviczius, Vladas, su
nūs Marijono.

Drangolyte, Ona, isz Kauno 
dirbusi Spaudos Fondo knygy
ne.

Jocius - Jazbutyte, Magda
lena.

Kaminskas, Kazys, sūnūs 
Į Jono, gyvenęs Aukszt. Szan- 
cziuos, Kaune.

’ Kiela, Antanas, su n. Juliaus Į 
isz Al an ežiu k.

Kniszka, Viktorija ir jos 
vaikai Kęstutis ir Michalina, 
vaikai Viktoro.

Kulakauskas, Juozas, Povi
las ir Vladas, suims Teodoro.

Kulboką i t e-Vi ugi] i ene, Mag- 
dalena duktė Kazio isz Skriau- X 
dueziu kaimo, Marijampolės 
ap., vyras Vingilis Kazimieras 
ir dukteryte Marija ir Ona, gy
veno Grand Rapids, Mich.

Kulikauskas (Kelly) Mateu- 
szas ir sesuo Elena, vaikai Ma- 
teuszo isz Tauragės, gyvene 
Edinburghe, Szkotijoje.
F -f. *-K *-K *-K-M-K * ♦ * * * * * * * *-M * * *

— Kvailys skundžia kitus, 
pusgalvis save, o iszmintingas 
tyli visados.

Leiku, Kostas, isz Užpalių 
m., Utenos ap., gyveno Sagi
naw, Michigan.

Lęliuga, Justinas, ųsz Kre
tingos apskr.

Liukus-Jazbuty te, Justina.
Lukoszeviczius, Antanas ir 

Feliksas, sūnūs Prano.
Okiene, Agne, ir vaikai Al

binas, Elena, Marija ir Onute.
(Iksas, Bronius, Mykolas ir 

Petrai, suims Jurgio isz But
kumi k., Panevėžio ap.

Pakalnis, Petras, suims Mo
tiejaus.

Pa.vilonis Jonas, iszvyko 
Brazilijon isz Lygamiszkio k., 
Užpalių vai., Utenos ap.

Rimulis, Juozapas, isz Ak
menos, vaikai Vladas ir Mar
cele.

Sargelis, Petras,- suims Pra
no.

Stankeviezius, Audrius.
Stukas, Vitoldas, sūnūs Ig

no.
Surviliene - Tamasznityte, 

Ona, isz Akmenos.
Snszinskas, Vincas, ir jo su-, 

ims Leonardas, isz Janaslavo 
k., Lazdijų vai., Seilių ap.

Sutkui t is, J urgis.
Tama sza u skus, A leksa nd ras 

isz Stėnos apskr.
Tamaszuityte - Surviliene, 

Ona, isz Akmenės.
Ulevicziut.e - Žalnieraitiene, 

Marijona, duktė Jurgio.
Urbonas, Petras, suniis Ste

pono.

Vaiczaitis Jurgis, žmona 
Antanina., ir sunūs Antanas.

Zitikis, Balys ir Vladas, isz 
Utenos apskr.

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

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

Pypkes Durnai

Nekurie,...

Nekurie pasakoja,
Kad moteryste tai yra 

pekla;
O bet yra didelis 

skirtumas
Tarp tikros peklos,
Pegloje prageiktieji 

dega,
0 moterystes pekloje 

dori žmonys dega.

TIKRA
MAGDELENOS

ISTORIJA

No.lll—Sziupiuis (3 dalis) lapių, 20o.

Demokratu partijos vadai 
buvo pasirenge pultis ant Re
publikonu. už visus tuos szni- 
pus ir iszdavikus, bet jie apsi- 
rokavo ir prisipažino kad tie 
iszdavikai savo darbus buvo 
pradėjo kai Demokratai buvo 
valdžios virszunoje su H. 
Trumanu. Ir už tai jie dabar 
tyli ir nieko nesako ir nebe- 
drysta Republikonu kaltinti.

Pirm negu Prez. Eisonhowe- 
ris iszvažiuos del tu posėdžiu, 
jo daktarai ji gerai iszagzami- 
navos, ir patvirtino kad jis 
gana sveikas tenai važiuoti, 
dalyvauti ir net prakalbas sa
kyti.

11 11 • • ' "

1 Eisenhoweris dabar daug 
prakalbu sako po visa Ameri
ka per televizija ir per radi ja. 
Jis sako kad jis nori areziau 
susieiti su žmžonemis, bet gal 
teisingesne ir tikresne prie
žastis yra tai kad ne tik jis bet 
ir visa Republikonu partija 
dabar ■ neramiai miega, maty
dami kad Demokratai ima 
stiprėti.

Dabar visi kalba ir plepa 
apie 'Sovietu Rusijos t a pa
dirbta menuli Sputnika. Bet 
visiems mums didesnis pavo
jus dabar gresia isz bedarbes 
negu isz to Sovietu Sputniko.

Dabar kur tik pasisuki, ma
tai kaip fabrikai atleidžia, dar
bininkus, girdi kaip biznie
riai beda vo ja.

Kaslink to Somėtu Sputniko 
Prez. Eisenhoweris isz pradžių 
visus tikino kad ežia, norą jo
kiu lenktynių tarp musu moks- 
lincziu ir Sovietu 'mokslin- 
ežius. Bet dabar jis jau ima at
sargiau kalbėti, ir sako kad 
jis yra tikras kad musu moks- 
lincziai pasivys ir pralenks 
Sovietus niokslinczius.

Iki sziol niiisii mokslinezia! 
buvo priversti labai slaptai 
c.ii'lit^tyosc fabrikuose kur ga-

Let us show you the

(Slower QffleilJing akine

e have
. .ne enclosure 

matchirvF

inform’d®1

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I

Naturally, they're important to you! That’s why we want you 
to see these invitations for yourself. And please don't let. that 
costly look mislead you . . . the magic is in the making of these 
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papersl 
Check the perfect form of these invitations with people who 

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

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

tark žodi ir bus sveika mano 
dnszai.” Tei žodžiai jai buvo1 
lyg suraminimo -aniuolas, at
skridęs isz amžinosios Tėvynės 
kviesti iii nauja gyvenimą. 
Taip, toje dnszioje gyveno Jė
zus, Dievo Suims.

Paskutinis patepimas. Tai 
balzamas, kuris visiszkai ja at
gaivino, kuris dar labiau su
stiprino.

Kai dar karta ja aplankiau, 
ji jau nepaleido isz savo ranku 
kryžiaus. Ji žiurėjo ir verke, 
verke ne savo anksti pakirstos 
jaunystes 'bet už savo griekus, 
ji verke kad jai tiek mažai liko 
laiko daryti pakilta.

1 Po trijų dienu asz jau mel
džiausi prie jos grabo. Ja lan
ko ‘‘nusidėjėliai ir nusidėjė
lės.” Jie solvėjo ir drebėjo.

Leidžiant graba in duobe, 
stojo mirtina tyla ir asz, tuom 
pasinaudodamas, tariau keletą 
žodžiu kuriuos užbaigiau:

“Dekavojaine Tau, o dan- 
giszkasis Tove, kad palikai 
mums brangu iszganymo ženk
lą, Kryžių. Tas Kryžius Tau 
laimėjo nauja Magdalena. O 
koks džiaugsmas dangui isz 
vienos tokios nusidėjėlės da- 
ranezios atgaila!

— GALAS —

Check the perfect

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

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygai Įsi 
, šiito Katalogo

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
ezio iszimta isz Lietuviszku 
■ižtiekn Su paveikslais 177 
dideliu puslapiu, Joc.

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 nema
no. 58 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleni u te; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No. 128 -Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; P>edali; 44 pus., 20c

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paezinojas, 
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.

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

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

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

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios 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, 35o.

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

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

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus-
*♦♦*♦**♦**♦**♦**♦♦*♦**♦**♦**♦**♦**♦*♦♦* ’

Visu Ražaneziaus 
Paslapcziu Maldos

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

No.158—A p i e Kapitonai 
Stormfield Danguje; Paliego? 
le; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.173—Apie Talmudo Pfi- 
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davinėti Pinigus. 45 pus., 20o.

No.175—Kuczios Žemaites; 
G ūdras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Ka-imiecziu Aima- 
navymai; Eilee; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

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

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

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

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

No.196—Stacijos arba Kai-' 
varija Viesz. Jezuso Kristus© 
15o.

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

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

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

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

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

No.20.3—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15fl

Kaip Užsisakyti Knygas!

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.

ygr* Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun* 
timo kasztu. i

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso: t
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., • U. S, 'A

t
i

povand.cn


‘ ‘SAULE’ ’ MAHANOY CITY. PA.

MIKOLELIS
(Tasa)

DAULAS Rudys pramintas
‘buvo kaimo kaipo “Kaulas 

Kvailys.” Visas jo gyvenimas 
buvo aptvertas didelia, tvora, 
isz kurios galima 'buvo matyti 
puikus namai o pats Kaulas se 
dėjo stuboje kaip užkeiktas, 
niekus neiszeidavo ir su nie- 
kuom nekalbėdavo, o žmonis 
kalbėdavo, jog tankiai ji maty 
davo ant kaspinu ilgai sodinti 
ant vieno kapo, ‘badai kalbėda
vo su nebaszninkais, nes nuo 
žmonių szalinosi kaip nuo pa
vietres.

Jo kaimenia gyvulei sergėjo- 
trys dideli szunes kaip vilkai, 
kas diena buvo pririszti prie 
lenciūgu, o naktije neprileis
davo nieko ari i, niekas nega
lėjo prie ju prisiartyt, tiktai 
pati Raula ir rastinuka Miko
leli kfiri nebaszninke pati Ran
lo priėmė po pastogių.

Buvo tai kiloki .laikai, kada 
gaspadine 'buvo gyva. Dieve 
duok jai dangų, ji valde visa 
narna. Buvo visur linksma, o 
nevienas vargszas iszeidavo 
prisotytas ir apdovanotas. To
dėl ir Mikoleliui 'buvo kitokis 
gyvenimas, kuris nuo mažo 
ganė žąsis, o ant galo ir kar
ves. Buvo jisai mažių vaikiu
ku, kada ji parsivežė Rudžiai 
namo. Isz kur jisai paėjo, ne
žinojo. Tiktai kaip per sapna 
sau. atsimena, kaip su motina 
atvaživo isz toli, ant atpusko, 
in Kalvarija. Tenais tarp 
žmonių, dingo, ir daugiau jau 
savo motinos nematei Bėgio
jo po ulyezias ir verke, ant ga
lo priėjo prie jo kokia tai, mo
tore, paglostė ir prispaudė 
prie krutinės, ir pasienio su 
savim. Ji o jo per kaimus j]' 
jieszkojo tėvu, bet niekur ne
surado. Tokiu 'budu pasiliko 
prie Rudžiu, pagelbėdamas 
jiems prie visokiu darbu kaip 
galėjo. Ir gerai jam tonais 
‘buvo.

Bot kožna linksmybe ir ge
rumas, turi kada užsibaigti, ir 
tai persitikrino Mikolelis. Ge
dai atsimena ta ja. valanda, ka
da. jo gera gaspadine gulėjo 
ant 'baltu patalu, laikydama 
rankoje žvake, o susirinkia 
kaimynai klūpojo prie lovos, 
kalbėdami poterius už mirsz- 
tanczia. Kampelyje stovėda
mas Mikolelis viską mate, o 
szirdyje jaute dideli nuliudi-

Jeigu Permainote 
Savo Adresus

Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja 
in kitus miestus del apsigyve
nimo ir geidžia “kad .jiems 
“Saule” eitu be pertraukos, 
kada maino savo adresus tai 
tegul neužmirszta paduoti ir 
savo sena adresa kur kitados 
gyveno, nes kitaip negalėsime 
surasti kur tokis žmogus gy
veno. Todėl, jeigna permainote 
savo gyvenimo vieta, raszant 
in Redyste, kad permainyti 
jusu adresa “paduokite ir se
na adresa, o tuom palengvin
site mums darba, erkelio ir 
kaszto 1 ’ ’ Szirdingai Acziu 1

—“Saules Redakcija.“

ma. Suprato jog su laja gram- 
iryczio mirsztanczios, duszia 
apleidineja szi szvieta.

užeina tai negerai, 
Tai žmoniems akis gadina 

labai,
Ypatingai del manes, 

Tai rūteles ne kas, 
Po visas pabulkes 

, szvaistytis, 
Ka lelijėlės darysiu, 

Akulorius sau insitaisysiu 
Ba dabar virto mada 

tokia, 
Kad ir nemoka kas 

skaityti. 
Bile svietui pasirodyti, 
Kai]) pamato brylius 

ant ponelio
Geriau butu po nosia 

neszioti brylius, 
Tai nors užsilaikytu 

snarglys, 
Ba isz to jokiosnaudos 

neturi, 
Per brylius suvis 

nedažiuri, 
Kaip tai viena galva 
Užrietus ulyczia ėjo, 

Ir vargsze ant pelenu 
bleszines užėjo, 

Puolė kaim i]oni mole kaip ilgai net 
braksztelejo,

Ir brylei nuo nosies 
nugarmėjo, 

Žmonių daugybe ten 
stovėjo, 

Nuo juoku susilaikyti 
negalėjo, 

Puolė, smarkiai net 
sustenėjo, 

Net pasamonai 
susipainiojo, 

Juk protinga motore 
brylių nenesziotu, 

Kad ir kas jai 
padovanotu, 

Nieko nesakau, kas isz 
raszto nuolatos žiuri, 

Ba tieji družnas akis 
turi, 

Kad kiek akis 
apsaugo t i, 

Turi kanecz brylius 
neszioti.

* * *
Už tai ir asz brylius 

nusipirksiu,
Gal ir ant to gerai 

iszkirsiu, 
Nors greieziau užtemysiu

Daugiau naujienų 
paduosiu, 

Dėkitės mergeles ant 
uosiu brylius, 

>Gal greieziau gausite 
vaikinus, 

O kada apsivyruosite 
Geriau galėsite kelnes 

lopyti, 
O gal ir valgi geriau 

pagaminsite, 
Ba per brylius geriau 

matysite.

Dievo mano! Sudejavo, kas. 
tokis jam gaivoje susimaiste 
ir jau nežinojo, kas su juom to 
liaus, atsitiko. Tik tiek atsime
na, jog kada atsigaivino, tai 
jo mylima gaspadine gulėjo 
ant lovos, tykiai ir iszrode 
kaip szventa.

Ir paėmė ja! Padėjo ant 
vežimo, nuveže toli, ir užkasė 
in žeme ta,ja ka buvo del jo 
motina!

Po tam, viskas parsimaine 
įgrinczioje. Taip, viskas, o ir 
jo gyvenimas!

įGaspadoris vaikszcziojo nu
siminąs ir apsiniaukias, rodos 
užmirszo kalbėti, o kaip ir ka
da paliepdavo ka. padaryti tai 
su tokiu riksmu, jog net szir- 
puliai. per žmogų prabėgdavo. 
Norints nieko blogo niekam ne 
darydavo, bet teip buvo persi
mainęs, jog jo visi pradėjo bi
jot. O kada, pamatydavo ji 
kas nakti einant isz girios, tai 
nekurie net žegnojosi, kalbė
davo, jog kas tokis apipaino 
jo. Stebėjosi žmonis, jog Mi
kolelis pasiliko pas toki ne
žmogiška gaspadori, teip, visi 
stebėjosi, bet niekas nepamis- 
lino sieratelio priglaust prie 
saves. O ant galo Mikolelis pri
prato prie tos stubos, jog jo
sios ir teip neapleista.

Karta vare gyvulius ant pie
vos ir tieji buvo paskendęs su 
minties, jog netemino kaip 
karvuke priėjus prie kraszto 
kalnelio pašildo ir nukrito že
myn iszlauždama sau kojas. 
Ant 'baubimo karves, atbėgo 
Mikolelis, pamate nelaime,1 
greitai nubėgo žemyn, apėmė 
karvukia už kaklo ir graudžiai 
apsiverke, ir pradėjo ja bu- 
cziuot.

❖ .j

Buvo jau vėlybas vakaras o 
Raulas nuolatos vaikszcziojo 
po stuba, baisiai užpykins ir 
ka tokįo po nosia vis murmė
jo. Ba ir turėjo ko pykt. Ge
riausia karvia turėjo pa’pjant, 
(lol to, ii- jioszkojo žodžiu isz- 
kolot Mikoleli. Ant kart, suri
ko isz piktumo: “O tasai ras- 
tinukas, latras!” Kad ji vel
niai paimtu! Ir vėl vaikszczio
jo dideleis žingsnais po stuba. 
Iszvare Mikoleli isz stubos, ir 
da piktumas jame verde, 
szaukdamas:

“Nevidonas, argi tai neturė
jo geros priglaudus pas mane! 
Ir nuspjovęs in kampa, užkei
kė.

Tame Mikolelis sėdėjo susi
traukęs prie vartelių, verkda
mas, kalbėjo: Ne eisiu isz ezion 
ir gana, czionais mirsiu ir ei
siu pas nebaszninke, mano my
lima gaspadinelia!”

Dangus apsiniaukęs mig
loms prasisklaidė, rodos kad 
Dievas isz dangaus norėjo ge
riau pamatyti sieratuka. Sėdė
jo vis susitraukęs ir žiurėjo 
ant Rudžio grinezios. Staigai 
nudavė jam jog mate kokius 
tai szeszelius klaidžiojant po 
kiemą., ir tvarta, ir rodos pa
mate prisiartinant prie jo gas- 
padinia!

‘ ‘ Gaspadinel ia mano! Su- 
szuko pusbalsiai ir rodos gir
dėjo baisa: “Ne eikie isz ezion 
Mikoleli!”

“Ne eisiu! Vela suszuko ir 
net pabudo. Patrine akis. Sap
nas, ar kas? Aiszkiai paregėjo 
kokius tai szeszelius slankio
jant po medžiais kalbėdamas:

“Navatna . kad szunes taip 
apsimalszino, norints da nese- 
nei lojo. Mane, gal tai kokios 
geros dvasios, kad szunes ne- 
loJe- . '

WILL SANDRA
GET TO BE A NURSE?

You can tell — just by watching 
her take care of baby brother — 
that Sandra has a sure and gentle

teachers, up-to-date textbooks. 
Result? Inadequate schooling for 
many of our nation’s children.

touch... much, much patience... 
and a tender concern for anyone 
who needs help.

“She’ll make a wonderful 
nurse,” you’d say. Yet, she’ll prob
ably never get the chance.

Sandra, you see, is not getting 
the education she deserves. She 
lives in a community where there 
is a serious shortage of classrooms,

Let’s be sure this doesn’t hap
pen to the children in our schools. 
Join with other good citizens in 
our community to back up our 
School Board, attend PTA meet
ings and school conferences.

For a free booklet telling you 
more about what you can do, write 
to: Better Schools, 9 East 40th 
Street, New York 16, N. Y.

ki kalbėt, bet mirtis suspaudė 
jo gerkle, drueziau prispaudė t 
krizei i prie krutinės, nukryto- 
aszara ant veido ir duszia per
siskyrė su kunu.; . • 1 r :. 1 y

« ❖ ❖
Vela praslinko keli metai!
Mikolas Rudy’s, sziandien 

guodotas nuo visu turtingas 
kaimuotis, pastate ant kapo, 
savo priimto tėvo puiku kry
žių su tinkamu paraszu, o už jo 
duszia, užpirko amžinas Mi- 
szias. ,

Mikolas buvo iszmintingn ir 
geru gaspadorium, todėl ant 
senatvės susilaukė keliolika 
impedžiu, turėjo gera moteria 
ir ne tik buvo gmodojamas sa
vo kaime, bet visoje aplinki- 
neja.

Nuo savo tikrųjų tėvu kurie 
ji pamėtė ant jomarko, nieka
dos negirdejo ir nedažinojo 
kas jie buvo per vieni ir isz 
kur paėjo. 1

—G A L A S—

TIKRA
MAGDELENOS /

ISTORIJA

WE MUST HAVE
FIRST-RATE SCHOOLS

SAULE PUBLISHING GO., MAHANOY CITY, PA.
Staiga! iszgirdo kokius tai 

balsas sznabždaneziu žmonių, 
ir rodos kad kas atlupinejo 
lenta. Pradėjo slinkt ant pilvo 
areziau, o kada prislinko prie 
tvarto, viskas jam iszsiaiszki- 
no. Ant žoles sėdėjo kokis tai 
nepažinsatmas žmogus, pride
damas deganezia zapalka, prie 
kokio tai daigto, o kiti du at- 
pleszinejo langinyczia nuo 
stubos. Ne po ilgam, pasirodė 
prie grinezios maža liepsnia 
po tam, nepažinstamas pakylo 
ir norėjo uždegt stogą.

Mikoleliui net akyse pražy- 
bo, dabar tai ant tikrųjų su
prato kas ežia darosi! Užmir
szo apie visokias piktybes ko
kias nukente nuo Raulo, ir isz- 
varima, laukan ta nakti. Paszo- 
ko ant kojų pribėgo prie nepa,- 
žinstamo pagriebė už rankos 
szaukdamas: Pagelbos! Pagel- O 
bos!

Du piktadariai iszgirdo bai
sa ir manydami kad su Mikole- 
liu randasi daugiau žmonių, 
pradėjo bėgti, tik pasiliko vie
nas, ka norėjo grinezia padeg
ti, o Mikolelis nuolatos szauke 
‘ ‘ pagelbos! ’ ’

Piktadaris isz pradžių neži
nojo ka su savim daryti, bet 
paregejas jog ji laiko už ran
kos mažas vaikas, norėjo isz- 
sprust, bet Mikolelis prie jo 
prisikabino kaip' vėžys, szauk
damas: “Pagelbos!”

Tame grinezioje pasirodo ži
butis, duris atsidaro. Piktada- 
ris iszsprudo isz ranku Miko
lelio, sieke in kiszeniu, kas to
kis žibtelėjo priesz jo akis ir 
pajuto Vokitai indroskima ant 
krutinės ir kokia tai sziluma 
po marszkinukais. Ir vela kylo 
in virszu ranka piktario, kad 
kas.tokis riktelėjo kaip žvėris 

| “Sustok!“ t

Peilis iszpuolo isz piktario 
rankos. Tai buvo Raulas kuris 
pribegias pile piktadario, kir
to jam in galva ir po valandė
lei piktadaris gulėjo surisztas. 
Raulas dabar atkreipė atycla, 
ant savo iszgolbetoja.us ir pri- 
sižiurejas jam geriau, pažino 
Mikoleli, kuris nuo indurimo 
peilio slonko ant žemes, nes ne
galėjo ant kojų pastovot.

Raidas žiurėjo ant Mikolelio 
su dideliu akyvumu, didele 
malonybe jam žibėjo isz akiu. 
Nuo mirties savo paezios už
mirszo apie visa svietą ir žmo
nis. Dabar stovėjo priesz ji 
sieratukas, kuris nuo jo aptu
rėjo tiek paniekinimu. Aszar 
ros jam pradėjo biret isz akiu, 
paglosto Mikolelio galvelia, 
prispaudė prie krutinės, kal
bėdamas: Sūnau! Sudejavo 
nuo susijudinimo, jog teip il
gai nesuprato- Mikolelio du- 
szios. Mikolelis pajutęs krin- 
tanezes aszaras pagriebė Rain
io ranka ir karsztai pradėjo 
bueziuot, bot tame pasidarė 
jam labai slobna, akis užsi
merkė ir sugulėjo ant žemes. 
Kadai pabudo, gulėjo ant bal
tos užklotos lovos, o prie jo 
sėdėjo Raulas apsakinėdamas 
kai]> lai piktadairiai norėjo pa
degti, o visi szunes buvo isz- 
trucinti. Tame paeziame lai
ke, bernas jo kai]) viesulą in 
miestą pasza.uk i t daktara.

Pradėjo jau szvinst, žmonis 
rinkosi pas Raula dagirsti kas 
laja, nakti atsitiko, ir žiurėjo 
ant persimainusio Raulo ir 
Mikolelio. Žaidulis ant gilukio 
nebuvo pavojingas,, todėl vai
kas pradėjo ‘greitai pasveikt, 
ant džiaugsmo Raulo ir visu, 
kaimynu.

Nuo to laiko, praslinko daug 
metu.

Ant mirtino patalo gulėjo 
Raulas, prie jo klūpojo Miko
las Rudys, kuris buvo pripa
žintu, per suda už tikraji sunu 
Raulans. Susirinko kaimynai, 
kuinai ir pažinstami idant ‘bū
ti prie jo, kol duszia neapleis 
jo kun'a.. Tykumas vieszpata- 
vo po visa grinezia, tiktai lan
ke davėsi girdėt balsai kumu- 
cziu, kalbant apie praėjusi gy
venimą Raulo.

Kada sena Magde pradėjo 
degti gramnyezia, atsikreipė 
Raulas in1 susirinkusius kalbė
damas silpnu balsu:

“Senei jau, kaip priglaudem 
sieratuka po musu pastogia, 
kuri tėvai užmirszo ir apleido. 
Buvau nemalonus del tavęs 
Mikolelei, bet kaip man ne- 
.baszninke mirė, tai paniekinau 
save ir tavęs, už ka, man dabar 
atleisk!” Ir paliovė kalbėti, 
rodos truputi pasilsėdamas 
Klūpojantis prie lovos Mikole- 
lis žlnrnbe grandžiai.

Po valandėlei mirsztantis 
vela pradėjo: “Visi žinote 
kaip dėkingu esmių Mikolai, 
žinote, jog jisai buvo del ma
nes geresniu ne kaip butu ma
no tikras sūnūs, ir mylėjau ge
riau ne kaip savo sunu. Žinote 
taipgi, jog Dievas man neda
vė locnu vaiku. Tai pagal tei- 
singysta viskas jam priguli. 
Tu savo krauju, tarė Raulas in 
Mikola, iszgelbejai nuo pade
gimo visa mano turtą, todėl 
paimk viską ir rūpinkis juom 
kanuogeriausia.” Raulas tru
puti pasilsėjo, po tam, kalbėjo 
in visus, bet labai silpnu balsu: 
linu jus visus už liudintojus, 
nes tai mano paskutinis noras 
ir turi būti iszpildytas.

Po tam, dirstelejas ant pa
veikslo Motinos Dievo, uždėjo 
ranka ant Mikolo galvos, ilgai 
ant jo žiurėjo, norėjo da ka to

Mane paszauke pas ligoni ir 
pasakė adresa. Gerai žinojau 
ta miesto dali kur gyveno tik 
didžiausios isztvirkeles, ku
rios net negali dienos laike pa
sirodyti ulyczioje, nes visos 
yra “pažymėtos.” Kvietėjas 
liepe kažko saugotis. Bet prisi
minės isz Evangelijos, kaip 
maloniai Kristus priglausdavo 
kiekviena nusidėjėli, iszejau.

kyg paties Dievo suramins 
tas peržengiau nusidėjėlės 
slenksti. Dvi dideles, bailios 
akys pažvelgė in mane isz po 
juodu kaip anglis plauku, ku
rie draikėsi apie raukszliu isz- 
vagota veidą. Man atrodė kad 
ji manes klausia:

— Ka, tu man atneszi: gy
venimą. ar mirti?

—< Duktė, asz ateinu var
dan To, kuris yra pasakęs: 
“Ateikite pas mane visi kurie 
vargstate ir esate apsunkin
ti!”

iSzitie mano žodžiai, žadina 
pasitikėti Dievo gerumu ir 
gailestingumu, atvėrė nusidė
jėlės lupas. Jos žodžiai maisze- 
si kartu su aszpromis ir giliais 
atsidūsėjimais. Jos gyvenimu 
istorija trumpa bet baisi. Jau 
trylikos metu patenka in nusi
dėjėliu rankas, kurios jau dau
giau jos nepaleido. Dabar jau 
dvideszimts septyni metai pa
skendusi griekuose, guli mir
ties patale. Po trumpos jos 
kalbos insitikrinau kad isz 
szios merginos akiu dabar lie
jasi tokios pat aszaros kurias 
liejo pirmoji Magdalena prie 
Jėzaus kojų. Ji nuplovė savo 
duszia tikromis gailesezio asz- 
aromis.

Po valandos tame paeziame 
kambarėlyje jau buvo atvykęs 
Jėzus Kristus, pasislepes duo
nos gabalėlyje. Mažutis baltai 
apdengtas staliukas, pluoszte- 
lis ’kvepianeziu geliu, dvi ty
liai mirgsianezios žvakutes, 
tyliai mirgsianezios žvakutes, 
tylios maldos žodžiai, dvelkę 
malonia nuotaika kur dar taipj 
neseniai, priesz valandai, pil
nai vieszpatavo piktoji dvasia.

Vargszes lupos drebėdamos 
isz szirdingo dėkingumo, kar
tojo kartu su kunigu: “Viesz- 
patie, neesiu verta kad inei- 
tum po mano’ stogu bet tiktai

[TasaAnt 2Puslapio]
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Žinios Vietines Sieniniai Kalendoriai 1958m. niu ir respublikiniu laikrasz- 
cziu, be to 10,000 isz liaudies 
demokratijos szaliu. Apie 40,- 
000 egz. laikraszcziu ir žurnalu

pinigais. Kai kur atlyginimas 
didesnis, kai kur mažesnis, kai 
kur jo ir visai neiszmokejo. Sa- 
locziu Kolchoze bulviu kase-

Pirkie U. S. Bonus! Pirkie U. S. ponus!

— Tai po Rinkimu!
— Politiszka viesulą ,pra- 

pute.
—> iSchuylkillo apygardoje 

Repu'blikonai beveik visur lai
mėjo per Rinkimus, kur invy- 
ko Utarninke. Judge C. W. 
Sfatudemeier ir Judge James J ' 
Curran 1 ikos iszriūkti. Taipgi 
Robert Harris ant District 
Attorney ir Wm. Martz ant 
County Sheriff.

— Ant miestiszku urėdu 
likos aprinkti: Joseph P. Wil
son ir James J. Murtin ant 
School Directors. Patrick Fo
ley ant Chief Burgess. Paul 
Maurer ant Tax Collector. Pir
mam vorde ant Konselmonu 
laimėjo Vincas Lezauskas ir 
Antanas Dronginis.

— Su baloj pripuola Szv. 
Teodoro, o Tautiszka Vardine: 
Migle. Ir ta diena: 1940 m., 
Anglijos Premieras, Neville 
Chamberlain, kuris taip patai
kavo Naciams, stengdamas 
iszvengti kara, pasimirė; 1872 
m., Boston, Mass, gaisras, 776 
namu sudegė; 1918 m., Vokie
tijos Kaiseris Vilhelm Antra
sis apleido savo kraszta ir pa
bėgo in Holandija.

— Kita sanvaite Nedalioj 
pripuola dvideszimts antra 
Nedelia po Sekminių, taipgi 
Szv. Andrejaus, o Tautiszka 
Vardine: Gelone. Ir ta diena: 
1928 m., Japonijos Imperato
rius Hirohito buvo apvaini
kuotas; 1938 m., Vokietijos pa
siuntinys in Paryžių buvo 
Herschel Grynszpan nužudin- 
tas. Naciai inirszo visoje Vo
kietijoje ir Žydams atkerszino 
visus juos suvarydami in la
gerius ir pareikalaudami $40,- 
000,000 atlyginimo už trijų 
dienu; 1483 m., gimė Martynas 
Liuteris, kuris buvęs Katali
ku Bažnyczios kunigu, pamote 
ta tikėjimą ir insteige Liutero
nu tikėjimą.

Pan odelyje pripuola 
Paliaubų Diena (Veterans 
Day) Amerikoje.

— Panedelyje pripuola 
Szv. Martyno, o Tautiszka 
Vardine: Kelkis. Ir ta diena: 
1942 m* Naciai užkaravo 
Prancūzija. 1851 m., gimė 
Daktaras Jonas Basana.vi- 
czius; 1893 m., Caro kazokai 
surengė skerdynes Kražiuose; 
1918 m., Prezidentas Wood
row Wilsonas paskelbė Vete
ranu Diena; 1887 m., Anarchis
tai, August Spies, Adolph Fis
cher, George Engel ir Albert 
R. Parsons buvo pakarti. Jie 
buvo vadai anarchistinio suki
limo in Haymarket, Chicagoje, 
Gegužio 4-ta diena, kada sep- 
.tyni policijantai buvo nužudy
ti ir szeszios deszimst žmonių 
buvo sužeista.

— Utarninke p r i p u o 1 a 
Szv. Enrol i jo, o Taut iszka 
Vardine: Kodine. Ir ta diena: 
1933 m., Hitleris laimėjo rinki- 
jnus Vokietijoje; 1944 m., Vo- 
kiecziu, Naciu paskutinis ka- 
riszkas laivas 45,000 tonu 
“Tirpitz” nuskandintas; 1794 
m., Rusai užgrobė Didžiąją 
Lietuva. i

—• Musu skaitytojas ponas 
Petras Garmus isz Gilbortono, 
lankosi mieste su reikalais ir 
prie tos progos atlanko “Sau
les” Redakcija. Acziu už atsi
lankymo.

15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio 
83F* Dabar po -W arba 3 už $1.35 '^1

Adresas:
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be to, esą dar iszplatinama 
kioskuose. Tokius duomenis 
davė Vilniaus radijas Spalio 
7 d. Kai nepaduodami skai- 
cziai atskirai dienraszcziams, 
sanvaitraszcziams ir žurna
lams, tai sunku susidaryti 
vaizda apie tai, kiek kurios 
spaudos skaitoma.

JUOKAI

PRIESZ VESEILE

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS Kauno Panemunėje

— Ko tu Mikai taip nu
lindęs?

— Kaipgi būti linksmam 
kad tėtulis ir mamyte nori 
kad apsipaeziuotau su Ag- 
neszka.

— O tu ar nenori?
— Juk asz Agnieszka no

riu nes ne szio ne to mergai
te bet tiktai tosios karves 
nelabai noriu nes sudžiovus 
kaip džiovinta silke.

JAUSLI SZIRDIS KŪDIKIO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

eile kitu. Apie keliones tikslą 
paskelbė Vilniaus radijas: 
“Jie susipažins su Vokiecziu 
liaudies respublikos gyvenimu 
kultūriniais ir ūkiniais laimė
jimais”. Artimiausiu laiku 
dvi turistu grupes isz Lietuvos 
vyksianezios in Danija ir 
Prancūzija. Kai kas dar ruo- 
sziasi sziemet aplankyti Veng
rija, Czekoslovakija, Egiptą ir 
Indija, pranesze tas pats Vil
niaus radijas.

Jonukas buvo geras vai
kas. Už koki tai prasikalti
mą motina ji bara ir ant ga
lo pradėjo gražumu prive- 
džiot:

— Matai Jonuk, kaip bu
si iszdykes tai Dievulis pa- 
szauks tavo motinėlė pas sa
ve.

Jonukas tuoj apsimalszi- 
no, apsikabino motinos kak
lą ir glamonėdamas ja 
sznabžda jai in ausi:

— Miela mano motinėlė, 
jau asz busiu visados geras, 
prižadėk man jog kaip tave 
Dievas szauks pas save tai 
tu nuduosi kad Jo negirdi.

In .Vilnių Kasdien 
Ateina 30,000 Laiszku

Vilniuje esą 200 laiszkinin- 
ku, kurie laiszkus ir laikrasz- 
czius iszneszioja in namus. Vil- 
niecziai gauna 110,000 centri-

GERA PACZIULE

— Asz girdėjau kad tu 
turi labai gera paezia kuri 
sau viską pati pasisiuva.

— Tai teisybe, brolyti, 
tas tai mane subankrutins 
nes kas sanvaite pasisiuva 
sau nauja szlebe.

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

I
. . . MALDA ... J.

Viesz. Jėzaus ir ■:
Motinos Szvencz. ■:

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios Jį 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj ;

i Szv. Mykolo Arkaniuolo.

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

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

Kauno Panemunėje pastaty
ti 21 buto gyvenamieji namai 
“Drobes” audėjoms ir kitoms 
to fabriko darbuotojoms. Tai 
esąs jau ketvirtas namas ‘Dro
bes’ tekstilininkams. Kitais 
metais pastatysia ežia dar ke
turis namus. Vilijampolėje, 
ant Neries kranto, kuriasi 
Kauno audiniu darbuotoju gy
venviete. Tekstilininkams ežia 
esąs baigiamas statyti treczias 
daugiauauksztis namas. (Ži
nant nuotoli nuo ‘Kauno audi
niu’ iki Viljiampoles, galima 
insivaizduoti, koks ilgas ir 
varginantis turi būti darbinin
kams kelias in darboviete ir 
namus).

Tukstancziai Studentu 
Vežami In Kolchozus

Jie vežami padėti derliu nu
imti, pranesze Vilniaus radijas 
Spalio 8 d. Ta diena daugiau 
kaip 200 sunkvežimu su stu
dentais iszvyko in provincija. 
Vien tik isz Kauno Politechni
kos instituto iszvyko ta diena 
2,300 studentu kartu su savo 
dėstytojais in Ukmergės, Nau- 
miesezio, Kėdainių, Szakiu, 
Dotnuvos ir kitu rajonu Kol
chozus. Isz Kauno Medicinos 
instituto, Žemes ūkio akade
mijos, Veterinarijos akademi
jos ir Kūno kultūros instituto 
iszvyko 1,000 talkininku. Ar 
jie savo noru ar savanoriszkai 
iszvyko radijo praneszime ne
buvo pasakyta.

Premijos Už Bulviu 
Kasima

Buvo ir szi rudeni mokamos 
kai kuriuose Kolchozuose. Pa
svalio rajono “Naujojo gyve
nimo” Kolchoze papildomai 
buvo iszduodami 10% nukastu 
bulviu. Papildomas atlygini
mas norintiems pakeieziamas

jams už kiekviena prikasta to
na mokėjo po 25 rublius, tai 
yra po 1.25 rb., už paprasta 
centneri. Utenos rajone kai 
kuriuose Kolchozuose mokėta 
po 30 rubliu už nukasta tona. 
Tuos duomenis paskelbė Vil
niaus radijas Spalio 8 d. Bul
viu kasėjai tu Kolchozu, kurie 
premijų nemoka, nerimauja ir 
ypatingos spartos kasime ne- 
paroda, pranesza ats pats radi
jas. Lėtokai esą kasamos bul
ves Muszos Kolchoze. Pana- 
sziu nusiskundimu esą ir ki- 
tuose Pasvalio rajono Kolcho
zuose.

SURASTA NEGYVA
KALNUOSE

VENTURA, CALIF. — Ma- 
ža mergaituke, kuri buvo din
gusi snieguotuose kalnuose ne
toli Ventura, buvo surasta ne
gyva. Susiedai ir kiti savano
riai jos jieszkojo per dvide- 
szimst asztuonias valandas.

Kaip ji dingo ir paklydo 
tuose kalnuose dar nebuvo su
žinota. Ji buvo Jill Hatch, isz 
Santa Barbara, California, 
dukrele William Hatch, elek
tros specialisto.

Armijos, Laivyno ir Lakunu 
Sztabo nariai stojo in talka jos 
jieszkoti. Pirm isztyrimo, tar- 
dinimo, daktarai sako kad ji 
suszalo, nes ta nakti buvo bai
siai szalta.

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,

That's 
torn it!

^or has it ,

U. S. Savings Bonds % J
K Are Indestructible!

Everything, they say, comes out in the wash. 
And this photograph shows how a U. S. Sav
ings Bond left in a man’s shirt pocket came 
out after a session with the wringer. But its 
value hadn’t shrunk a bit. The U. S. Treasury 
replaced it—as it has nearly a million other 
Bonds ivhich were mutilated, stolen, lost or 
destroyed.

Savings Bonds have been wrung through 
wringers, destroyed in fires, chewed up by 
dogs, goats, cows and probably children. But 
their owners never lost one penny. The Treas
ury keeps a record of all Bonds purchased 
and replaces them without charge in case of 
mishaps. What’s more, the Treasury issues 
the Bond with its original date so you don’t 
lose a penny of interest either.

U. S. Savings Bonds are not only safer ’ 
than cash but one of the best investments you 
can make. Your government guarantees the 
principal—up to any amount—and the rate 
of interest you receive.

You’ll be surprised at how your savings 
accumulate when you invest regularly in 
U. S. Savings Bonds.

So start buying Bonds today—either on 
the Payroll Savings Plan where you work or 
at your bank. And make your Bond buying 
a regular habit. It’s one that will bring your 
family greater security. .

U. S. Savings Bonds strengthen 
the security of your family, 

your community, your country.
/ * '. J

The U. S. Government does not pay tor this advertisement.
The Treasury Department thanks, for their patriotic 

donation, the Advertising Council and

Saule Publishing Co., - Mahanoy City. Pa*

Laisves Varpas

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

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslaii ]

160 Puslapio ;
8 ool. ilgio, 5% coL plocrio ! 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu.

> Knyga in minksztos po- !

I
pieros virszeliuose. :: :: i 

Pinigai reikia siusti su i: 
užsakymu: !

Tiktai,. . . $1.00 :
Saule Publishing Oo., < 

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

Trys Istorijos •
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius ako Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa. |

meriu preke, kaina, yra pakel
ta, už tai, kad “viskas” mums 
teipgi pabrango! Pabrango vi
sas materijolas, kuris yra rei
kalingas laikraszczio leidimui! 
“Taipgi sziandien viskas paki
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 laidinio “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.

Atsilankęs in Vakaru Ber
lyną Senatorius Theodore 
Green, Demokratas isz 
Rhode Island yra priimtas 
in Pietų Berlyno sostines 
kambarius May oro Willy 
Brandt, po deszine. Miesto

virszininkas inteikia Vaka
ru Berlyno Laisves Varpa, 
ponui Green, kuris mokino
si in Berlyno ir Bonn uni
versitetus per 1890 ,|y.|892 
metus. 1




