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Barbara Hutton Su Vyru Nr. 6

Barbara Hutton, 45 metu 
amžiaus, su savo szesztu vy
ru Baron Gottfried von 
Gramm, kuri ji ketina divor- 
suote. Ponia Hutton gryszta

isz Prancūzijos in Amerika 
del aplaikimo divorso. Ži
nios pranesza buk Ponia 
Hutton ketina iszteketi su 
vyru Nr. 7.

Isz Amerikos sveiko proto, pirm negu jie ja 
kaltins už tas žmogžudystes.

MOTINA PAKORĖ 4 
SAVO DUKRELES

LENKAI PASMERKĖ
3 STALINISTUS

VARSZAVA, LENKIJA. —

Popiežius XII Paszventino 
Nauja Radijo Stoti

RYMAS, ITALIJA. —
Szventas Tėvas, Popiežius Pi
jus Dvyliktasis, Spalio 27-ta 

4 diena paszventines nauja Va
tikano radijo stoti, kuri randa
si už Rymos miesto, Lotynisz- 
kai pasakė kalba visoms tau
toms :
‘‘Klausykite, tolimųjų krasz- 

tu tautos”, jis pradėjo prana- 
szo Izajo žodžiais... Isz naujo
sios Vatikano radijo stoties, 
virsz kurios in dangų kyla tie
sos ir meiles ženklas, nenugali
masis kryžius,, “musu žodžiai 
skrenda in jus”... (Paimta isz 
Korintiecziu Knygos, Szventa- 
me Raszte.) Visu pirma nori
me iszreikszti musu szirdies 
padėka Didžiajam ir Gerajam i 
Dievui, Kuris sutvėrė dangų ir 
jšeme su Jo nuostabia tvarka ir 
grožiu, bet taip pat kiekvie
nam daliu, elementui suteikė 
paslaptingas jiegas, kurias: 
žmogaus protas atranda, ne
nuilstamai tyrinėja ir palen
kia tarnauti savo naudai. Taip 
žmogaus balsas, pagautas 
techniszkos pagamintu apa

JIESZKO DINGUSIO
EROPLANO

HONOLULU. — Ana Pet- 
nyczia didelis eroplanas su ke-

Kompanijos atstovai dar 
nieko vieszai nesako, bet gali
mas daigtas kad ežia galėjo 
būti kad kas nors gal ta ero- 
plana tyczia susprogdino su 
kokia bomba. Jie dabar patik-

TORONTO, KANADA. — 
Ponia Melville O’Donohue, 30 
metu amžiaus, buvusi slauge 
ir dabar pasiturinczio advoka
to žmona, pakorė savo ketu
rias dukreles savo namu skie
pe nuo lubu. Paskui ji nuėjo 
pas savo susietka ir jai pasa
kė: “Visos mano dukreles yra 
mirusios. ’ ’

Policijantai suspėjo viena 
dukrele, jauniausia dar iszgel- 
beti, ir tikisi kad ji gyvens.

Mirusios mergaitukes buvo 
keturiu metu Maureen, trijų 
metu Eileen ir dvieju metu 
Kathleen. Policijantai greitai 
nuveže szesziu menesiu dukre
le Mary Jo in ligonine, kur 
daktarai sako kad yra vilties 
kad jie ja gales atgaivinti.

Susiedai policijantams sake 
kad jie negali suprasti kas te
nai atsitiko, ir kaip ta motina 
galėjo taip padaryti; jie sako 
kad Ponia Melville O’Donohue 
jiems iszrode otkia gera, ra
mi ir dievobaiminga motina.

Susietka Ponia R. F. Turner 
buvo pirmutine apie tai daži- 
noti. Ji sako kad Ponia O’Do
nohue užėjo pas ja, biski priesz 
pietus ir jai ramiai pasakė: 
“Mano dukreles yra mirusios, 
jos randasi skiepe.” Ir po tam' 
ji sau iszejo. Ji paskui nuėjo 
in klebonija pasakyti klebo
nui. į

. ? Susietka Turner nubėgo in 
O’Donohue namus ir rado vi
sas mergaitukes skiepe, beky- 
bojanezias nuo lubu. Ji paszau- 
ke policija ir ugniagesius k u-į 
rie greitai pribuvo, bet vyrės-1 
nes trys jau buvo mirusios.

Policijantai suėmė Ponia O’ 
Donohue ir pavede ja dakta
rui, kad dažinojus ar ji yra

Trys buvusieji virszininkai po 
Stalino valdžia buvo Lenku 
Komunistiszko teismo pa
smerkti tarp dvylikos ir pen- 
kiolikos metu in kalėjimą. Jie 
buvo intarti ir nuteisti už kali
niu kankinima kalėjimuose.

Visi trys buvo suaresztuoti 
per 1954 ir 1955 metus. Teis
mas piparodino kad tie trys 
prasikaltėliai, buvusieji Stali
no virszininkai, neteisetinai 
buvo suaresztave septynios de
szimts penkis žmones, ir pas
kui ra jie payts juos kankino, 

i ar kitiems pavėlino juos kan- 
’ kinti.

Douglas Way, 11 metu 
amžiaus, sveikina savo sesu
te Aurora, 9 metu amžiaus, 
kuri atvyko in Boston, 
Mass., isz Shanghai, Kinija. 
Ji ja buvo nematęs per sep
tynis metus. Mergaituke li
kos iszgauta isz Komunistu 
ir atgabenta in Amerika per 
Amerikos Immigracijos De- 
partmento.

ratu, sukelia elektrines ban
gas, kurios perskridę žemes ir 

i vandenynus, yra priimamos 
kitu aparatu, kurie atgamina 
ta pati baisa, tarsi tie, kurie 
kalba tolumoje, butu ežia pat. 
Tai invyksta radijo pagelba. 
Radijas be abejones yra vienas 
isz didžiausiu iszradimu, ku
riuos musu laikais sukure žmo
gaus protas visu bendram la-Į 
bui.

Visi szie iszradimai yra mu- 
: su amžiaus garbe, kalbėjo to
liau Szventasis Tėvas. Vienok 
vis del to reikia prisiminti, 
kad isz technines pažangos ki- 

i le patogumai ir nauda negali 
žmogui suteikti pilno pasiten
kinimo ir tikros laimes, jei su 
jais drauge nekyla dvasine pa- 

’ žanga, jei jie neprisiderina 
prie prigimties dėsniu ir Am
žinojo Dievo Instatymo. Kaip 

i sako didis gamtos tyrinėtojas, 
, Szv. Albertas Didysis, reikia 
j visa svarstyti santykyje su 
i Tuo, Kuris yra iszminties szal- 
tinis, visos gamtos kūrėjas, 
tvarkytojas ir valdytojas. 
Kaip visais Dievo sutvertais

daigtais, taip turime naudotis' 
ir tomis jiegomis, kurias 
mokslininkai palenkia žmo
gaus tarnybai.

Vienok tas naudojimasis tu
ri būti protingas. Jis negali 
žmogaus taip pavergti, kad jis 
užmirsztu net savo siela, su
kurta nemirtingumui.

Kiekvienas naujas iszradi- 
mas tebūna tarsi, padedanti 
kilti in dangiszkasias verty
bes. Gamtoje ir jos jiegose visi 
temato Dievo buvimą, tesige- f o
ri ir tegarbina jo nenykstan- 
czios szviesos spindulius. Kaip 
nykstanezioje geliu grožybėje, 
kaip nuostabiai tiksliame 
Žvaigždžiu judėjime, kuris 
vyksta begalinėje edrveje pa
gal Dievo nustatytus dėsnius,: 
taip atomu paslaptyse, kurias, 
akis inžvelgia, pasinauduoda-' 
ma nuostabiais technikos in- 
rankiais, tebūna pagarbinta 
amžinai kurianezioji Dievo 
iszmintis ir galybe.

Jei žmones tokiu žvilgsniu 
žvelgs in pasauli, visi nuosta
bus tiek praėjusiu amžių, tiek 
musu laiku atradimai neves in 
kūno ir dvasios griuvėsius, bet 
tarnaus pavieniu asmenų, 
szeimu ir valstybių gyvenimo 
pažangai, gerbūviui ir laimei.

Yra aiszku, iese Szventas 
Tėvas, kad szie iszradimai gali 
atneszti daug gero, bet taip 
pat ir daug blogo. Kiek tai 
lieczia radija, kas nežino, kad 
jis gali visur skleiste tiesa ar
ba klaidas, dorybes arba ydas, 
santaika arba nesutarimus, 
mirtina neapykanta arba bro- 
liszka meile?

Toliau Szventas Tėvas pri
mine neseniai paskelbtos radi
jo, televizijos ir muvin-pik- 
czieriu aplinkraszczio mintis.

Sputniko Pacztinis 
Ženklelis

KIPRO SALOJE
NERAMU

LONDON, ANGLIJA. — 
Marszalas John Harding, par- 
gryžes isz Kipro salos, kur jis 
buvo Gubernatoriumi, sako 
kad tenai visiszkai neramu. Jo
vieta užėmė Hugh Foot, vete-1 
ranas kolonijalinis adminis
tratorius.

Szitas pacztinis ženklelis 
marke, likos iszduota per 
Komunistus isz Rytu Vokie
tijos, kaipo paminėjimo So
vietu satellite Sputnik. 
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Visu krikszczioniu ir visu do
ru žmonių uždavinys yra rū
pintis, kad radijo aparatai, 
kuriuos sziandien galima ras
ti daugelyje namu, tarnautu 
dorybių ugdymui, tiesos sklei
dimui, sveikam poilsui, dvasi
niam pakilimui ir atsigaivini
mui.

Radijo iszradimas teikia 
taip pat platesnes galimybes 
vykdymui Kristaus insakymo: 
“Skelbkite Evnagelija visam 
sutvėrimui.”

Bažnyczia, jis sake, privalo 
pasinaudoti szia galinga prie
mone, atlikdama savo misija. 
Žmonių kuriamos teorijos nie
kuomet nėra tobulos. Jos daž
nai yra kilusios vienos isz ki
tu. Iszsipletoje, jos pamažu 
nyksta, užleisdamos vieta ki
toms. Tuo tarpu Dievo Žodis 
“yra amžinas”. Isz Dievo ki
lusi tiesa yra nenykstanti. Kai i 
Dievo insakymai vykdomi gy-

turios deszimts keturiais žmo
nėmis dingo kur nors in juras, 
tarp Honolulu ir Amerikos Pa- 
cifiko mariu kranto.

Eroplanams sunku to dingu
sio eroplano jieszkoti, nes apy
linke, kur tas eroplanas galėjo 
dingti ar nukristi yra tūkstan
tis szimtas septynios deszimts 
myliu platumo ir ilgumo.

Eroplanu laivo “Philippine 
Sea” kapitonas Donald B. 
MacDiarmid, sako kad dar yra 
vilties kad kai kurie ant to 
dingusio eroplano iszliko gy
vi ir gal dabar gyvi, nes juros 
tfen sziltos ir tykios ir bangos 
visai mažos ir menkos.

Tas didelis laivas turi su sa
vimi daug eroplanu, geriau
sius radijo ir radar intaisus, 
keturios deszimts palydiniu 
eroplanu, du kariszku laivu, 
septynis mažus ir greitus lai
vus, du submarinu ir dar kelis 
kitus palydovus laivus. Jis 
plaukia, taip kaip plauktu in 
muszi ant mariu, bet tik kad jo 
karabinai ir armotai nuleistos.

Kapitonas MacDiarmid pa- 
aiszkina kad jis dabar su vi
sais eroplanais laivais ir sub- 
marinais ant vieno sykiu gali 
nutiesti dvieju szimtu myliu 
platumo kelia ant mariu, ir 
kad ir mažiausias sziupulelis 
ant mariu bus užmatytas ir pa
tikrintas.

Tas eroplanas “Romance of 
the Skies” skrido su 44 žmonė
mis, apie deszimts tukstaneziu 
pėdu augsztumo. Lakūnas per 
radija buvo praneszse kad vis
kas tvarkoj, ir tai buvo pasku
tine žinia isz to lakūno ir isz 
jo eroplano.

Eroplanu kompanijos moks- 
lincziai spėja kad tas eropla
nas gal staiga susprogo taip 
augsztai ir už tai nei lakūnas 
negalėjo nieko praneszti ir ki
ti eroplanu radijo klausytojai 
nieko negirdejo.

rina visu tu keleiviu apdrau- 
das, norėdami dažinoti ar ku
ris keleivis buvo labai apsi
draudęs, kad kas nors butu no
rėjęs ji nužudinti. Bet jie nie
ko tikro dar nesako ir nieko 
tikro dar negalima sužinoti, 
kas, kaip ir kodėl ten atsitiko.

PERSIKĖLE
IN LIETUVOS

PASIUNTINYBE
WASHINGTON, D. C.—

Žinios skamba isz czionais, 
: buk Juozas Kajeckas, kuris ei
na Lietuvos pasiuntinio pa
reigas su titulu “Charge d’ af- 

! faires ad interim”, persikėle 
t 

in Lietuvos Pasiuntinybe, po 
Ministerio Povilo Žadeikio 
mirties.

Ministerio vieta norėjo už
imti Stasys Lozoraitis, kuris 
atvyko isz Rymos in pono Ža
deikio laidotuves, per ilga lai
ka randasi Vaszingtone lauk
damas kad Amerikos Valsty
bes Departamentas ji “Diplo- 

! mafijos Szefa” pasikvies tar- 
j tis apie pasiuntinybes klausi- 
mo sutvarkymą. Bet lig sziam 
laikui Amerikos Valstybes De
partamentas nei ji kviete, nei 
su juom tarėsi, o patvirtino 
Pasiuntinybes Reikalu vedeju 
poną J. Kajecka, kuris iki 
sziam laiko buvo Pasiuntiny
bes Patarėjas. Pasirodo kad 
ponas Kajeckas toliau pasiliks 
dabartinėse Pasiuntinybes rei
kalu vedejo pareigose. Ameri
kos Valstybe nepripažinsta 

i Lietuvos injungimo in Sovietu 
Sanjunga.

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINK1T!
veninio praktikoje, jie gali ne 
tik pavienius bet visa žmonija 
iszvesti in geresni, laiminges
ni gyvenimą.

Kristaus Evangelija paža
dina tokias dorybes, kokias 
senoji pagoniu filosofija nega
lėjo nei insivaizduoti. Visa 
žmonijos istorija liudija, kad 
Evangelija nauja kryptime

Rita Su Nr. 5

Harding ketina apsigyventi 
savo ūkyje. Jis pasakė .kad 
Kipro saloje dar nėra nei tai
kos, nei ramybes. Kipro po
grindis grasina vėl pradėti ko- 
vasa, sukilimus, jei Jungtiniu 
Tautu generalines pokalbiu 
sutartys nepatenkins j u parei
kalavimu. Kipro Graiku po
grindžio organizacija nori ta 
sala sujungti su Graikija.

Graikai jau seniai žvairai 
žiuri in Anglija kaip tik del 
szitos salos, ir jie jau ne syki 
buvo pasirenge susidėti su So
vietais, kad tik pasispyrus 
priesz Anglus.

pasuko tiek valia, tiek iszvir- 
szine veikla ir dorove, kad ji i 
visiszkai pakeitė žemes veidą. 
Tai, kas invyko anais laikais, j 
turi invykti ir sziandien, tikį 
dar platesniu mastu.

Del to Jėzaus Kristaus mok-į 
slas teplinta kasdien vis pla- 
cziau, kalbėjo Szventas Tėvas. 
Tepasiekia ji ir tolimiausius 
sunkiai prieinamus krasztus, i 
tepasiekia namu žininius ir, 
sielų gelmes; tenesza ji taip 
pat ir naujuju atradimu su
kurtos priemonse, kad visur į 
laimėtu Kristaus Karaliaus

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Vyras kuris uždega ciga- 
reta del Rita Hayworth, in 
Hollywood, California, yra 
James HiH, 41 metu amžiaus 
raszytojas del muving pik-

czieriu. Jie ketina vestis 
apie Kalėdas. S z i s bus 
penktas sykis kai Rita Hay
worth apsives, o pirmutinis 
sykis del Hill.
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Kas Girdėt
Fabrikantai vis daugiau ir 

daugiau darbininku atleidžia. 
Bedarbes administracija .pra
nešta, kad vis daugiau ir dau
giau darbininku kreipiasi tos 
bedarbes paszelpos.

Rinkimai invairiose valsti
jose parode kad Repu bl ikonai 
nėra pageidaujami.

Farmeriai ir fabriku darbi
ninkai dabar nėra patenkinti 
su Republikonu partijos tvar
ka.

Pypkes Durnai
labai susi rupine ir praszo kad 
musu fabrikai imlu gaminti, 
statyti tokius mažus ir pigus 
automobilius.

4 Unijų vadai ir fabrikantai 
ir biznieriai ir darbininkai ži
no kad jie negali pasitikėti ant 
'Prezidento Eisenhowerio, ku
rio politinis gyvenimas yra 
’baisiai nepastovus.

Iszrodo kad beveik niekas 
dabar nepasitiki ant Eisenho- 
werio ar ant jo Reipublikonu 
partijos. 

• •
Europoje biznis kyla kaip 

ant mielių, bet tai visai ne dy- 
vai. Europos žmones neturi 
gana pinigu paveikti musu 
bizni, ir tai mums visai nebe
rupi.

””” • • ■

Europos biznis, birža ir pre
kyba yra glaudžiai susiriszusi 
su musu bizniu ir prekyba. 
Kas ežia atsitiks, tas palies ir 
paveiks visa Europos bizni ir 
pramone.

Unijų vadai buvo paširenge 
pastatyti visokius reikalavi
mus szia žiema ir ateinanti pa
vasari, bet dabar vargiai isz- 
drys, kai tiek daug skandalu 
paaiszkejo tu uniju virszuneje.

1 ♦ • ■

Unijos norėtu .pareikalauti 
kad valdžia daugiau pinigu 
paskirtu del invairiu reikalu, 
bet dabar nebeiszdrys tuos sa
vo reikalavimus vieszai iszkel- 
ti. t

In Indianapolis, Indiana, 
žmogus isz Louisville, Ken
tucky, atėjo pas policijai!t us 
pasiskusti kad kas nors buvo 
pavogęs jo automobiliu, ir 
pats atsidūrė iii lakupa.

Valstijos policijantai sako 
kad jie tuo tarpu buvo gave ži
nia per telefoną apie szita 
žmogų, 26 metu amžiaus Wal
ter A. Nedrick, isz Louisville 
policijos. Policijantai jau bu
vo suradę jo automobiliu, ku-' 
ri buvo pasivogė 19 metu 
Franklin W. .letter ir 18 metu 
Joseph T. Bolton.

Mat tik viena beda buvo, 
kad ponas Nedrick buvo atva
žiavęs in policijos stoti pasi
skusti su pasivogtu automobi
liu.

Dabar beveik visi musu val
dininkai Vaszingtone prisipa- 
žinsta kad Sovietai mums už 
akiu užbėgo su tuo savo ‘Sput- 
niku’ ir su tais dirbtinais me
nuliais. Jie dabar viens kita 
kaltina.

Kai Kuškiai iszleido savo du 
Sputniku ir kai dabar eina 
gandai kad jie pasieks menuli, 
tai Demokratai kazoka szoka 
jr visa beda padeda ant Repub
likonu, ir pati Eisenhoweri 
kaltina kad mes pasiradome 
taip atsilikę. ' • .

Demokratai sako kad 1958 
metai jiems viso gero lemia.

. . 9, e ————
Prez. Eisenhoweris per radi

ją ir televizija dar vis sten
giasi visus mus intikinti kad 
'Amerikos mokslincziai žino 
tiek ar daugiau negu Sovietu 
mokslincziai žino apie tas ra- 
kietas, kurios yra szaunamos 
in dausas ir siekia menulio, 
bet retas kuris jam dabar tiki!

Vienuos mieste vėl viskas 
virte verda, apie asztuoni 
szimtai Czekoslovaku sudarė 
sukilimo paroda ir vieszai pa
rode savo pasiprieszinima Ko
munistams.

Rauduonosios policijos na
riai suaresztaivo szimta ketu
rios deszimts du žmones.

Pragy'venimas dabar y ra pai- 
branges szimta dvideszimts 
viena procentą nuo 1947 metu.

——————*a e ' '■

Valdžia dabar vėl pavėlino 
bankoms skolinti pinigus be- 
yeik visiems.

. - j■ • »
. Prez. Eisenhoweris ir Vice

prezidentas Nixonas dabar 
prie kiekvienos progos sutin
ka dalyvauti pramogose ir 
prakalbas pasakyti, nes jie jau 
ne tik nujauczia, bet ir mato 
kad Republikonu partijai ries-

Jeigu,...

Jeigu vyras turi 
nuliudusi veidą,

Tai motere ji tuoj aus
nužiūri,

Kad jisai yra
Insimylejas in kita.

tomobiliai jau pasirodo; jie 
gražesni, didesni, smarkesni, 
greitesni ir brangesni, k

Dabar bankos ir paskolų 
kompanijos ima garsinti ir 
siulinti kad žmones pirktusi 
naujus automobilius ant trijų 
metu iszmoke&czio, tai bus 
lengviau iszmoket i.

Automobiliu fabrikantai ti
kisi parduoti alpie szeszis mi
lijonus nauju automobiliu, 
liek kiek sziais metais.

Mažesni nauju automobiliu 
pardavėjai dabar ne kaip sto
vi; daug ju turės isz biznio 
iszeitį, jeigu tie automobiliai 
dar labiau pabrnags.

Daug žmonių dabar perkasi 
tuos mažus automobilius isz 
Užsienio, isz Anglijos, Pran
cūzijos ir Vokietijos.

Automobiliu pardavėjai yra

^♦♦^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^♦♦♦*****Z**********
Gera Szirdis, Geresne 

Už Auksą .
*1* *♦**♦**♦**♦**♦**♦* *7* *Z**Z<> *♦**♦*

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Kada pradės szvist tai vis 
'pasirodys žmonos kurie ji isz- 
gelbes ar gal kiek vanduo nu
seks. Žinojo jog nedings bet 
Veronika! O ta mano dukrele!

— Sziandien apsieiau su 
ja per szarkei. Nepridcrejo' 
taip padaryti. Buvo visada do
ra, gera ir paklusni, o jeigu 

Įmyli Jokūbą tai jau jos szir- 
dies dalykas. Tegul tas Žydas 
Mauszktis prasmenga, su savo 
rudomis! Juk ir asz paezia pa
ėmiau neturtinga! Kaip galė
jau del savo dukters būti taip 
rustus? Ant .Jokūbo neturiu ka 
sakyti liktai tiek jog yra, už 
mane biednesniu. Jaute kad 
vanduo vis kyla o ežia lietus 
nenustoja. Medis ant kurio jis. 
sėdėjo, buvo storas tai nerei
kėjo bijot idant nulūžtu.

Vejas pute, net per szakas 
szvilpe o laszai nuo lapu pul
dami in vandeni kai}) akmenu
kai plupsejo.

for the
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Saule Publishing C
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InaTURALLY, 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 malting of these 
Invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people who 

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

be flawlessly 
correct I

king enclose 

response
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your invitations and 
announcements must

Maluninkas volei uzsidunk- isojo apie savo narna. Ir kurgi 
ne dunksės, turėdamas didele 
ūkia su maliniu, daugybe pie
vų ir pilnus tvartus gyvuliu. 
O ežia staigus tvanus gali ant 
kart padaryti ubagu! Gal rytoj 
ne turės tiek kiek turi Jokū
bas. Kam bus vertas be malū
no, be trobų ir be gyvuliu?!

—• Ar-gi mane ne iszjuoks 
kaip kalbėjau: Mano Veronika
mainysiu ant szmoto augso!

— TOLIA U S BUS —

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA . . .

; Viesz. Jėzaus ir 
j Motinos Szvencz.

-
* Sapnas Motinos Szven-
Į cziausios, mieganezios 
’ ant kalno Alyvų, žem&i 
' Batanijos, bažnyczioj
» Szv. Mykolo Arkaniuolo

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.
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No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Rąžan
čius 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.U9—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- 
oo. 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; Tamsumus 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.

lapių, 20o. •
No.158-—A p i e Kapitonai 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

No.166—Apie Sūnus Mal- 
kiaus; Iszklausy ta 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; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; K&imiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba 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. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

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

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu-

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
saito Katalogo

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.103—Vaidelota, . apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
zin iszirnta isz Lietuviszku 
izlieku. Su paveikslais. 177 
lideliu puslapiu, 35c.

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, 35c.

No.150—Apie Duktė Akme- 
uoriaus, 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-

*♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦*’

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos

su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

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

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

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

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15<j

Kaip Užsisakyti Knygas:

Del Ražancziaus 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.

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai "visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.. - U. S. B
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— O paskui nuvede tave 
net lyg takelio?

— Taip teveli.
— Ka jis iii tave kalbėjo, 

prisipažink ?
— Apkaito.
— Teveli!

pUVO tai vasara; szeszta 
valanda vakare.

Per visa diena spragino sau
le, laukai troszko lietaus. Ne 
vienas laszelis lietaus per visa 
sanvaite nenupuole. Visi žmo
nes aplinkinėje prasze Dievo 
lietaus bet maldos ir praszy- 
mai žmonių rodos buvo neisz- 
klausytos. Ant kart apie piet 
apsiniaukė dangus.

Isz pradžių ‘buvo maži debe
sėliai, paskui kas kartas darė
si didesni ir juodesni.

— Bus viesulą ir didelis 
■'būrys, Dieve gink nuo pikto.

Žalumai ir žiedai suvyto ir 
nuleido virszuncles, rodos ke
tino pasilsėt nuo nuvargimo.

Per alksnynu plauke upelu- 
kas ant kurio stovėjo vandeni
nis malūnas. Augszti aržuolai 
buvo apie maluna apaugę. Tas 
malūnas pereitinejo nuo tėvo 
ant sūnaus ir jau ketvirta eile 
jame gyvena. Buvo tai turtin
gi žmones, ruoszus ir guodoja
lui visoje aplinkinėje.

Upelukyje taip buvo nuse
kęs vanduo jog jau nuo trijų 
dienu negalėjo pasukt rato.

Maluninkas suviręs žiurėjo 
ant upelio ir vos begauti van
deni. Ant kart kruptelejp nuo 
storo ir drūto balso:

— Padek Dieve, ponas 
meisteri 1

— Dėkui, dėkui, Jokūbai! 
Na, su kokiu reikalu pribuni? 
Klause maluninkas. Jeigu rei
kalauji malinio tai atneszk bis- 
ki lietaus, o paskui malsime.

— Ne, maluninke, neturiu 
javu ant malimo, bet,...

— Na, bet ka?
— Juk žinai ponas malu- V

įlinkę jog,... ,
— Na sakyk aiszkiai ko 

nori! O ant galo eikime in 
grinezia.

Inejo.
Per priemene perbėgo Vero

nika, vienatine duktė malunin- 
ko. Nepasveikino ji pribuiszo, 
nuduodama jog jo nemato.

— Na, tai apie ka tau ei
na?

Radosi jiedu svetainėje; 
taip pats maluninkas vadino, 
kurioje sveczius priiminėjo,, 
kaip isz poniszko jis pats va
dino.

Jok ubą s atsisėdo pries za i s 
malu ninka.

— Maluninke, žinai apie 
tai gerai, jog tėvas mano su,

tavim visada buvote gerais 
prieteliais.

— Taip, tai teisybe, buvo
me visados gerais prieteliais. 
Ne viena reikalą padarėme.

— Del to asz ir mislinau!
— Ka mislini?

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, jeigu 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!“ Szirdingai Acziu!

—‘‘Saules Redakcija.’’

—t Maluninke, turiu gas- 
padorysta vertes dvieju tuks- 
taneziu.

— Kas man tai apeina?
— O mano tėvas buvo tavo 

geru draugu.
— Na taip, jau man apie 

tai pasakei.
— Mislinau jog Veronika,...
— , Tai ka Veronika? Kas 

stojosi su ja ?
— Pati jusu visada apie 

tai kalbėjo ir Veronika nieko 
priesz tai neturės.

—« Bet pasakyk apie ka 
mano pati kalbėjo?

— Nu-gi kalbėjo jog Vero
nika ir asz esame del savos su
tverti.

Paszoko , maluninkas kaip 
isz ugnies ir paszauke:

— Jokūbai, gal -tu proto 
netekai. Tu ir Veronika, kokia 
tai pora?! Jokūbai, ant josios 
laukia geresnis žmones negu 
tu. Veronika yra vienturte, 
viską po mano mirimui apims, 
asz ja iszduosiu už tiek aukso, 
kiek ji sveria! Mausziukas ra
do del jos labai turtinga vyra.

Jokūbas pabalo kaip drobe 
ir tarė:

— Ponas maluninke, asz 
nesitikėjau tai iszgirst, bet da 
karta klausiu: ar tai paskuti
nis tamistos žodis?

— Taip paskutinis! Žinau 
gana gerai mano praeiti ir gi
minia ir kiek esmių vertas.

Jokūbas iszejo.
Per priemene vėl praėjo Ve

ronika. Pažino tuojaus ant vei
do Jokūbo, koki iszgirdo atsa
kymą nuo tėvo. Todėl greitai 
dingo.

Maluninkas pats likosi sve
tainėje.

Jokūbas tuom laik ėjo kaip 
apkvaitęs takeliu namon. Kaip 
jis linksniai galvojo ateidamas 
o dabar viskas persimaino ir 
atsidusęs pamisimo: Man Die
vas nepaskyrė Veronikos, ir 
ėjo pamaželi, vos kojas vilko 
ir parėjo namon.

—• Veronika! Davėsi gir
dėt balsas priemonėje.

Duktė pažino ant balso jog 
tėvas užpykęs.

Inejo vienok in svetaine.
— Ar girdi Veronika, no- 

reczia apie ka tai tavęs pa
klausti!

— Apie ka, teveli?
— Pasakyk man teisybe: 

ar tu tankiai sueini su Jokū
bu?

— Ar su Jok ubu ? Taip, 
laikais kalbėjau jeigu sueida
vome isz netycziu.

— O ar tankiai sueidavai?
— Taip kaip sakiau.
— Ar ir per paskutine 

szvente?
— Per szvente ? Kada tai 

buvo ?
— Pareita Sereda!
— Praeita Sereda? Ak, 

taip!
— Gerai kad nemeluoji nes 

maeziau pats stovint su juom 
netoli kareziamos.

— Taip kalbėjau su juom 
netoli kareziamos.

— Ka pasakė ?
— Teveli, juk tu pats ži

nai. Ir nuleidus akis apkaito.
— Asz dasiprantu apie ka 

tau kalbėjo. Bet pasakau tau 
idant iszmestumei sau isz gal
vos. Nieko isz to nebus.

— Teveli! Ir žiurėjo ma
loningai ant tėvo. Bet tas buvo 
nepajudintas ir kalbėjo toliaus 
supykęs.

—■ Veronika, matau jog 
jau del tavęs užvertė galva bet 
turekie protą. Pamislyk kuom 
tu esi. Turtingo maluninko 
vienturte. Ir už tokio Jokubu- 
lio turėtumei iszteket ? Prisi
žiūrėk jo bakūžei. Kada jis 
parduos ir gaus pora tukstan- 
cziu rubliu, tik tada inly's in
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Vai tu balandėlė isz 
Szenadoro, 

Baidai ant vieno 
! ulyczio,

Busi paszaukta pas 
vaita,

Už apvėlimą ulycziu 
Bus tau atkopta, 

Ar tai gražu taip pasigert, 
Ant kampo vemt ir 

stovėt,
Isz ko vaikai turėjo 

gana juoku, 
Isz musu Lietuviszku 

mergų.
* * *

Kokis tai žmogelis baisiai 
kentėjo.

Sugyvent su savo 
bobele negalėjo, 

Ir kada pede sugriebė, 
In platu svietą tuojaus 

nustrioge.
Žmogelis per savo 

darbszumo, 
Ii- dideli paczedunia, 
Savo locna stubele 

turėjo, 
Bet joje iszgyvent 

negalėjo, 
Geriau nuo velnio 

atsitraukt, 
Ne kaip szunc poterius 

Kas dien girdėt.
* * *

Isz Detroito dvi 
mergeles, ■ 

Nuvažiavo ant veseilios, 
Girdėjau kad gerus 

laikus turej®, 
Ir po vaikina prisiviliojo,

Nuo džiaugsmo kokias 
Ten dainas giedojo, 
Ir gaspadoriui bizni 

pagadino, 
j Su szluota laukan 

isztarabino, 
Tai matot mergeles, 

Ne szis nei tas, 
Tiktai didelis isz 

'to juokas.

Pirkite U. S. Bonus

Photograph by Miller of Washington

A challenge to all of us...”
a statement by Robert B. Anderson,, Secretary of the Treasury:

“The ownership by 40 million citi
zens of over 41 billion dollars in 
Series E and H Savings Bonds is a 
striking testimonial of confidence in 
America’s bright future. This part
nership of individual citizens in 
their government’s, fiscal operations 
means better management of the pub
lic debt—greater stability for our 
money—brighter business prospects 
for the years ahead.

“Our country needs more savings
in all forms, including the popular 
U.S. Savings Bonds—to help finance 
our growing economy.

“Meeting this need is a challenge 
to all of us. / Americans everywhere 
should be encouraged to regularly 
put aside part of their earnings for 
future needs. And certainly part of 
that saving belongs in the now bet- 
ter-than-ever U.S. Savings Bonds.”

The United States Government, does not pay lor this advertisement. The Treasury 
Department thanks, for their patriotic donation, the Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.
I

szilta guszta. Ar-gi asz ture- 
ezia parduot malimo o tu per- 
sinesztum. iii jo butą ?

— Teveli, ne jo tame kal
te jog neturi tokio turto kaip 
tu.

— Ar žinai dukrele mano, 
pas tave turi priimt biskuti 
geresnsi negu tas; tas tavo pri- 
žadetinas turi turėt tiek auk
so kiek tu sveri. Jau Mauszku- 
tis Žydas surado toki.

— Teve, ne kalbėk taip. 
Dievas tave už toki pasikelima 
gali nubaust. Ne auksas daro 
žmogų turtingu ir laimingu, 
bet darylio ir nesuteptas bū
das.

Tėvas nutilo ir nuleido akis. *
Valandėlė tęsęsi tas iszsitari- 
mas.

—■ Taip bus mano dukrele 
kaip pasakiau. Jokūbui neteks 
ne mano turtas nei tu pati.

Veronika mate jog apie ta 
dalyka negalėjo su tėvu kalbė
ti nes nebutu tikiu. Pastovėjo 
valandėlė ir iszejo. Jeigu 
Mauszka tokia intekme ant tė
vo turi, reikes prie jo pultis. 
Tai jau ne kas jog in viską Žy
das skverbėsi.

Ant lauko lekioja kregždes 
prie žemes. Isz tolo artinosi 
griausmas. Kas kartas garsiau 
ir garsiau. Maluninkas žiurėjo 
ant kabaneziu ties savimi de
besiu. Ir uszia jojo . sunkino 
slogutis panašaus ant tu debe
siu. Veronika, ant kurios daug 
labai skaitė, ir isz kurios di
džiavosi, baisiai ji užvede. Bet 
tuojaus ji sueine nauju. viltis. 
Argi jau jam nepasiseks tuo
sius ožius iszvyt isz galvos 
merginos ?

Stojo ir tare in save:
— Iszvysiu jaja isz namu 

jeigu da kada cipteles žodi 
apie Jokūbą. Kitokio spasabo

ne bus! Jokūbas josios ne 
gaus. Jis negali būti josios vy
ru! Mauszkutis pirsza Florijo
ną, asz velycziau Bagusza. Ant 
galo tegul buna Florijonas bet 
ne Jokūbas.

Trypė su koja, baisiai isz- 
rode, net kuinsztcs sugniaužo.

Nieko ne bus, nieko! Paszau
ke garsei net sugergždė, jog 
net lauke buvo girdėt. Priesz 
narna stovėjo Veronika.

— Nieko nebus, nieko! 
•Girdėjo tuosius žodžius. Prie- 
menioje kabojo senas medinis 
kryžius guodotas. per prose
nius. Veronika visada turėjo 
kryžių atmintyje, kaiszydavo 
ir meldėsi priesz ji. Dabar už
degė žibintaite kalbėdama:o

— Vieszpatie sergek mus 
priesz būry!

Mistino vienok apie kiloki 
bury ir apie kitokius griaus
mus ir pabueziavo su graudu
mu sužeistas kojas Iszgnyto- 
jaus.

Da karta užėmė akis ant 
kryžiaus paskui iszgirdo drū
tus žingsnius. Tėvas ateitine- 
jo; mergina, isznyko.

■ Už valandos nuėjo tropais 
maluninkas,

Turėjo rankoje lazda ir 
skrybėlė ant galvos.

In kur nuėjo ?
Kas tokis ji rodos iszstume 

isz svetaines. *
Perėjo drasei per tilteli ant 

upelio kuris labai tingei cziu- 
reno.

Nuėjo toliaus per alksnyną.
Vejas sznabždejo per sza- 

kas. Kregždes lekioja ezirpe- 
danios apie triobas.

Maluninkas rodos nieko ne
inate. Buvo kaip apkurtęs ir 
neregys, ir taip slinkdamas 
nusiyrė net in kalina.

Griausmas tuom laik kas

kartas didinosi.
Žmonis, katrie maluninka 

pamate klausė stebėdamiesi in 
kur jis vakare eina?

I žejo iii kareziama. Sziirko- 
rius nusistebėjo jog in toki 
laika ateina. Liepe duoti kriu- 
ža alaus, pastate priesz ji ant 
stalelio, tas gere nieko nekal
bėdamas.

— Ar gal ponas meisteris 
nesinagauji ? Paklauso szinko
ris bet tas tylėjo, tiktai alų ge
re.

Pikio namo, tarė szin
koris, matau jpid esi nesma
gus. Užeina lietaus, o bus ne
mažas. Maluninkas nieko neat
sako ir da baisiai ant szinko- 
riaus ’pažiurėjo.

Griausmas dundėjo kas kar
tas labinus, žaibai ugniniai 
plake kas kartas.

Szinkoris uždege granuiy- 
ezia ir pradėjo poteriaut.

Maluninkas sėdi ant savo 
vietosi. Neatsiklaųpe norints 
visi suklaupė.

Jau pradėjo nųpuolinet ret- 
karezais dideli laszai lietaus. 
Griausmas didinosi, vejas pu
te staugdamas. Maluninkas 
norėjo eiti namon.

— Dabar neisi, palauk va
landėlė kol ne pereis būrys, ta
re szinkoris. Lauke da. Velei 
sėdo ant tos paezios vietos ir 
nieko nekalbėjo. j

Lietus pila kaip isz viedro, 
rodos kad debesys truko. Dan
gus atidaro visus latakus.

Būrys nenustojo ir tik vis 
da didinasi, rodos kad tvanas 
užeis ir viskas dings.

Laukia užstojo’ tamsuma. 
Lietus nesimalszino. Malunin
kas iszejo ir dabar žodžio ne
prakalbėjas. Nebylys atėjo ne
bylys iszejo. i

— Kur eini, pasilik ant

nakvynes, prasze szinkoris.
— Ka ežia likt einu ir ga

na!
Niekas nesulaikinejo kad 

eina tegul eina.
iSzinkoriui pagailo malunin

ko tada nusiuntė paskui ji sa
vo berną. Bet maluninkas pa
sakė kad jis eitu namon, nes 
jis nereikalauje.

Lietus nesimalszino pyle 
kaip isz viedro.

Kas tai! Ant kart iszgirdo 
baisa zvaaielio. Maliuninkas 
suprato ta baisau buvo tai zva- 
nelįs isz malūno.

— Nelaime, nelaime, Pa
szauke.

Tasai balsas ji sujudino ir 
prablaivė. Bego skubei link 
malūno. Isz toliau daeitinejo 
oszimas vandenio apie malū
ną. Jau priėjo alksnyną. Žeme 
permirkus net kojos klimps- 
a. Permirkęs stoję prie prūdo. 

Aplinkui tamsumai. Vanduo 
oszia be paliovos, didelei pa
tvino. Sustojo, nežine in kur 
kreiptis.

Da tik keliolika žingsniu in 
maluna. Kelelis eina in pakal
ne. Maluninkas žino gana ge
rai kelelius ir takelius. Van
duo užliejo bet jis gal perbris. 
Eina drasei priesz save. Aiks
imi oszia rodos persigandę. 
Kojos klimpsta negali pereit. 
Da žingsni padare ir sustojo, 
norėdamas atgal eiti, jau ne
gali. Su vargu griebėsi už me
džio ir laiko nagus inleides. 
Jauczia pasikelenti vandeni, o 
<as kartas spraunesnis. Misli- 
na apie Veronika. Kur ji ji da
bar randasi? Kas žino, gal jau 
nuskendo. Buvo gera mergai
te ir paklusni. Tiktai sziandien 
pasirodys sau vale. Nes tai in- 
simylejimas padare.

Szirdis jam suminksztejo.
Gal sziandien ir jojo turtas 

dingt? Gal vanduo viską nu- 
nesze. Ne senei buvo puikus ir 
sziauszus. Mauszkus vis jam 
kalbėjo jog buvo turtingiausiu 
už visus kitus kaime. Dabar 
drebėjo kaip lapelis. Pradėjo 
net verkt.

Vanduo da vis pasikelineje. 
Laikosi alksnio ir net su rau
komi apsikabino.

Zvanelis nustojo. Gal visi 
namiszkei dingo! Kas szian
dien dedasi! Ak, mano Vero- 
nikele! Veronikele!

Buvo tai vienatine esybe ant 
svieto, kuria mylėjo nuo nu
mirimo paezios. Kas vertas 
turtas ir viskas! Auksas po 
teisybei blizga, bet ne szildo. O 
prie aukso ir turto pririszo sa
vo szirdi, o duktere norėjo at
stumt !

Dabar pats sarmatinosi to. 
Ir vėl stojo akyvas jam pa
veikslas Veronikos. Gražios 
jos juodos akeles žiurėjo ant 
jo su kudikiszka nedrąsą, ro
dos norėjo klaust. Ar-gi jau 
galėjo dingt jo dukrele?

Drebulys ji pereme. Pradėjo 
melstis.

Laikėsi lyg sziol alksnio o, 
matydamas jog vanduo kyla 
pamaželi ir jis užsikabino aug- 
sztyn ir šzaip taip atsisėdo.

[Tasa Ant 2 Puslapio]

Abudu Toki

Pati — Mano Jonai! Tu 
vela in saliuna! Tai dyvai, 
kiek kartu sugryszti isz sa- 
liuno “vakare“ tai jau buna 
rytas.

Pats — Taip, bet už tai, 
kada tu isz lovos keliesi 
“rytmetyje“ tai buna vaka
ras.



t

" S A t L J ” MAHANOT GOT. FA,

Žinios Vietines
— Utarninke apie 8:30 va

landa vakare, du automobiliai 
susitrenkė ant kelio tarp Vul
kano kalno ir Frackvilles, ne
toli nuo Protestonu kapiniu. 
Louis L. Eltringham, 58 metu 
amžiaus isz Frackvilles vaira
vo savo kara ir staigai susi
trenkė su kitu kuriame važia
vo James Bainbridge, 65 metu 
amžiaus isz Barnesville, ir ku
riame taipgi važiavo ponia II. 
Neifert, 42 metu amžiaus isz 
Tamakves. Eltringham ir Bain 
bridge likos užmuszti ant vie
tos, o ponia Neifert likos su
žeista ir nuveszta in Locust 
Mt. ligoiibute kuri pasimirė 
Seredos ryta 3 valanda. Poli
cija tyrinėja nelaime.

— Utarninke apie 8:30 va
landa vakare,, William Beck
er, 64 metu amžiaus, nuo 812 
E. Market uly., likos baisiai 
sumankytas ant Readingo ge- j ...ležmkelio per truki. Nelaimin
gas žmogus pasimirė in trum
pa laika. Policija tyrinėja ne
laime.

— Subatoj pripuola Szv. 
Gertrūdos, o Tautiszka Vardi
ne: Kubile. Ir ta diena: 1940 
m., Komunistu Partija Ameri
koje nubalsavo nutraukti vi
sus santykius su Tarptautinu 
Komunizmu ir su visomis ki
tu krasztu Komunistu parti
joms, Let ežia 'buvo tik nuda- 
vimas visiems akis apmuilin
ti; 1944 m., Ali jautai atidarė 
trijų sziintu myliu f r u n t a 
priesz Nacius.

mylima motinėlė, ponia Ag-! 
nieszka Sanavaitiene nuo 1237 
E. Mahauoy uly., kuri nesvei- 
koja ir gydosi in Locust Mt. Ii-j 
^onbute. Jisai taipgi lankosi! 
pas savo sesute Florence l)e- j 
reskievieziene ir savo brolius:! 
Mykolą, Vincą ir Alberta Se- 
navitis. Antanas baigės Malia- 
noy City High School 1933 m., i 
taipgi baigės Baking and 
Cooking" Schools U. S. Armi
jos.

Ringtown, Pa. —
Devyni žmones likos be pasto
ges kaip ugnis sunaikino dide
li Sacco narna, 15-17 E. Main 
uly., Ringtowne, Utarninke 
anksti ryta apie 3:05 valanda. 
Szitame namie radosi Sacco’s 
Restaurantas. Tyrinėjimas pa
rodo kad ugnis kylo skiepe. 
Bledies padaryta ant $75,000.

Shenandoah, Pa.—
Vela mirtis pakirto viena isz! 
musu senu gyventoju, Jonai 
(Petusky) Petuszka, nuo 226 
N. Highland uly., kuris nesvei- 
kavo per keletą metu, numirė 
Panedelio ryta 7:05 valanda in 
Locust Mt. ligoiibute. Velionis 
gimė Lietuvoje, atvyko iii She- 
nadoryje 1897 metuose. Buvo 
angliakasis per daugelis.metu, 
o paskutini karta buvo sargas, 
vatcinonas del Packer Nr. 4 
kasyklos. Paliko dideliame nu
liūdime savo paezia Rože; dvi 
dukterys: Ona, pati Vinco- 
Markūno ir Mare, pati Juozo 
Kuzmitsko mieste; tris sūnūs: 
Juozą, mieste, Prana, Catawis
sa ir Joną, Levittown. Taipgi 
deszimts anūku ir szeszi pro- 
anukus. Laidotuves i n vyko 
Ketverge ryta su apiegomis in 
Szv. Jurgio bažnyczioje de
vinta valanda ir palaidotas iu 
parapijos kapinėse. Graboriūs 
H. A. Valukieviczius laidojo.

Velionis buvo gerai pažysta
mas czionaitineje apylinkėje. 
A. a. Jonas Petuszka buvo 
skaitytojum “Saules” nuo, 
daugelio metu. Amžina, atilsi!

Girardville, Pa.—
Kostas Ketuskas, apie 48 metu 
amžiaus nuo 5 Hail road uly1., 
kuris gydėsi in Ashland ligon- 
bute per keletą menesius, pasi
mirė Panedelio ryta 2:30 va
landa. Velionis gimė Raven 
Run, het per visa laika gyve
no Girardvilleje. Prigulėjo 
prie Girardville ugniagesiu ir 
prie Eagles draugijų. Paliko 
savo paezia Mare; du sunu: 
Kazimiera, namie, ir Juozą, 
Mahauoy City; duktere Kons
tancija, namie. Taipgi trys se
serys: Helena Kursvydiene isz 
Wm. Penu; Zofija Užupiene, 
mieste ir Leona Kasakaitiene, 
Baltimore, Md., tris . brolius: 
Henrika, Shenandoah; -Ei.ivar- 
da, mieste ir Juozą, Philadelfi- 
ja, taipgi keletą seserėnu ir 
brolienu. Laidojo Ketverge su 
apiegomis ' in Szv. Vincento 
bažnyczioje devinta, valanda 

iryle ir palaidotas in Szv. Ka- 
I zimiero kapinėse Shenandoah.

KOVA DEL
VENGRIJOS

Jaunimas Kovoja Su 
Policija

VIENNA, AUSTRIJA. —
Daugiau kaip trys szimtai 
Vengru ir Austru studentu 
susikirto su policija Viennos 
mieste, kai jie bandė parodas 
sukelti, kad parodžius savo 
pasiprieszinima Vengrijos re
voliucijos užgniaužimo minėji
me.

Pottsville, Pa.—
Pareita Nedelia, vakare, szei- 
myna John Saylor, nuo 109 So. 
•George uly., neteko savo pa
stoges per uždegimą aliejinei 
pecziuko. Trys ugniagesiai li
kos sužeisti tame gaisre.

Praėjusiu metu Lapkriczio 
ketvirta diena Sovietu tankai 
ir artilerija užpuolė Budapesz- 
ta, Vengrijos sostine, ir už
gniaužė priesz-Komunistini 
sukilimą.

Studentu veikimą suruosze 
nepriklausomu studentu komi
tetas. Jie susirinko prie Al
bertina meno muziejaus už 
Viennos Operos namu.

Studentai nesze plakatus su 
szukiais: ‘‘Vengrijoje szian- 
dien tebera kartuves ir kori
kai veikia,” ir ‘‘Vengrijoje 
kraujas dar tebesilieja.”

sustojimo buvo 1,1448 myliu, 
kuria buvo atlikęs vienas 
Prancūzas,

Generolas LeMay, per szita 
kelione visam svietui parode 
musu lakunu sztabo galybe, 
kaip jie gali beveik kiekviena 
kraszta taip g'reitai pasiekti, 
staeziai isz Amerikos.

Rusija neturi nei vieno eroj 
plano kuris szitam musu KC- 
135 galėtu prisilyginti.

Szitas eroplanas yra tanke- 
ris, intaisytas pristatyti gazo
lino kitiems eroplanams, kaip 
musu greitiems B-52 sunkiems 
bombnesziams.

NEBEGIRDI
SPUTNIKO Nr. 2

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos mokslincziai pranc- 
sza buk isz Sovietu satelito 
Sputnik Nr. 2, jie nebegirdi 
signalu.

AUTOBUSAS 
SUDUŽO

uo padangėse.
Oras beveik visa laika buvo 

blogas ir ūkanotas, bet eropla
nas buvo virsz viso to oro, ir, 
anot Generolo, kelione buvo 
gera ir maloni; jis net kelias 
valandas pamiegojo pirm negu 
pasiekė Buenos Aires.

Per kara Generolas LeMay į 
buvo atsižymejes, dvideszimts 
sykiu skrisdamas priesz Na
cius; jis vede visus musu lakū
nus in Regensburg miestą kur 
jie susprogdino Naciu Messer- 
szhmidt kariszku eroplanu 

! fabriką.

Generolas LeMay nuskrido 
in Argentina dalyvauti Argen
tinos Lakuu iszkilmese. Jis su- 
savimi nusivežė laiszka isz Ei-1 
senhowerio, laikinam Argenti
nos Prezidentui Pedro Aram- 
buru. Jis sako kad jis tuojaus 
įgrysz atgal ir vėl stengsis ta
kelione atlikti be jokio susto
jimo.

Jis skrido apie keturis szim- 
tus devynios deszimts myliu in 
valanda, et kartais net ir pen
kis szimtus penkios deszimts 
myliu, ir beveik visa laika 
skrido apie trisdeszimts pen
kis tukstanezius pėdu augsztu-

POPIEŽIUS XII
paszventino

Nauja Radijo Stoti
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jo bangomis pasiektu visus pa
saulio krasztus. Tokiu budii 
Mistinio Jėzaus Kristaus Kū
no Bažnyczios nariai pasijus 
tarp saves sujungti naujais ry- 
sziais. Net tie, kurie yra at
skirti užtvaromis ir kitomis 
kliūtimis, gales iszgirsti Kris
taus Vietininko baisa.

Baigdamas kalba, Pijus 
Dvyliktasis ragino viso pasau
lio tautas in broliszka taika ir, 
vienybe. Ypacz tie, kalbėjo 
Szventas Tėvas, kuriu rankose 
yra tautu likimas, turi prisi
minti didžiąją atsakomybe
priesz savo sanžines ir priesz 
Dieva. Tebūna jie vieningi vie
ni kitu supratime ir pagarbo
je, paremtoje teisingumu ir 
tiesa; visomis pastangomis te- 

! sirupina, kad ko greieziau bu
tu paszalintos nesantaikos ir 
prieszingumu priežastys.

karalyste, “karalyste tiesos ir 
gyvenimo, karalyste szventu- 
mo ir malones, karalyste tei- 
smgumo, meiles ir taikos.”

Norėdamas, kad vi- ' 1
ho Katalikai placziai naudotų
si moderniomis apasztalavimo 
P lemonemis, Szventas Tėvas 
apmosi, kad ir j0 balsas radi-

— ‘ ‘ Saule ’ ’ turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 

, vieno naujo skaitytojaus, tai 
viso pašau- į didelia, geradejyste padarytu 
a.l nanrlAl,, °

del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

— Ponia Petrie Donelliene 
isz miesto likos priimta del gy
dymo in Locust M t. ligoiibute, 
taipgi Juozas Valentis isz She- 
nadoro.

— Kita sanvaite Nedelioj 
pripuola dvideszimts treczia 
Nedelia po Sekminių, taipgi 
Szv. Grigalo, o Tautiszka Var
dine: Staugė. Ir ta diena: 1940 
metuose I ta Ii jonai isz varyti isz 
Graikijos; 1868 m., Suez Kana
las atidarytas; 1800 m., Szesz- 
tas Amerikos Kongresas, pir
mąjį karta susirinko Vaszing- 
tone.

— Panedelyje pripuola D. 
Bas. SS. Petro ir Povilo, o 
Tautiszka Vardine: Ledruna. 
Ir ta diena: 1945 m., Teisėjas 
T. Alau »G olds boro ugh' Vasz- 
ingtone insake mainieriu 'bosui 
John L. Lewisui atszaukti 
Minksztos Anglies Straikas; 
1860 m., gimė Lenku garsus 
pijanistas Ignace Jan Pade
rewski, jis pasimirė Ameriko
je 1941 metuose; 1940 m., mai
nieriu bosas John L. Lewisas 
buvo pasakęs kad jis pasi
trauks isz savo vietos jeigu 
Prez. Franklin D. Roosevel- 
tas bus vėl iszrinktas, bet Le
wisas savo duoto žodžio neisz- 
laike; 1361 m., Didžiosios Lie
tuvos Kunigaiksztis Keistutis 
pabėgo isz Kry'ževiu nelaisvės.

— Utarninke pripuola Szv. 
Elzbietos, o Tautiszka Vardi
ne: Dainotas. Taipgi ta diena: 
1899 metuose mirė raszytojas 
Dr. Vincas Kudirka; 1863 m., 
Prezidentas Abraham Lincol- 
nas pasakė savo garsu “Get
tysburg Address.”

—- M/iS Sgt. Antanas Vik
toras Sanavaitis, kuris tarnau
ja del “Dede Šamo” nuo 1933 
metuose, svecziojasi pas savo

L1ETUVISZKAS SURIS 25 Keleiviai Žuvo
ST. DENIS REUNION IS- 

LAND. — Dvideszimts penki 
žmones žuvo, kai turistu auto- 
busas nuvažiavo nuo kelio ir 
nukrito pusantro szimto pėdu 
nuo kalno, szitoje mažoje sa
loje, kuri yra vadinama 
French Indian Ocean sala.

Autobusiu kompanijos at
stovai spėja kad to autobuso 
stabdžiai, briekos sugedo ir 
draiverys negalėjo jo sustab- 
dinti, ir sunkus autobusas pa
sileido visu smarkumu nuo to 
kalno kur kelias yra labai vin- 
giotas su daug pavojingu užsi
sukimu.

ISZSKRIDO 6,350 
MYLIU BE 

SUSTOJIMO

Jono Ir Angelinos 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.

Andruliui 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, lac.,
JOHN ANDRULIS, Pres.

FOUNTAIN — MICHIGAN

I BUENOS AIRES, ARGEN- 
TINA. — Generolas Curtis E. 
LeMay nuskrido in Buenos 
Aires, su dideliu armijos Jct 
KC-135 Stratotanker eroplanu 
be jokio sustojimo. Tai ilgiau
sia kelione bet kokiam eropla- 
nui be sustojimo. Jis ne tik ka 
nesustojo niekur, bet nei gazo
lino savo toje kelione negavo 
isz kitu eroplanu, kaip papras
tai daroma.

Lakunu sztabo virszinkikas 
LeMay su asztuoniolika laku
nu, padėjėju ir kitu darbinin
ku, nusileido in Argentinos 
sostine deszimts minueziu 
priesz szeszta valanda isz ryto.

Jie buvo iszskride isz West- 
over Air Force Base, in Massa
chusetts. Tai 6,350 myliu ke
lione, kuria jie atliko in tryli
ka valandų ir dvi minutas.

Iki sziol ilgiausia kelione be
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