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Ineiimas Jėzaus In Jeruzale STOKA MOKYTOJU 10 ISZ SZEIMYNOS
----- - UŽMUSZTI 

Mokytoju Algos Pras- ------
tos, Nedėkingas Naujas Automobilius

• Darbas ' • Susikūlė Su Troku

MIRĖ ANGLIJOS 
KARALIENE

Isz Pavergtos Tevynes

Jėzus eidamas in Jeruzale 
ant szventes, apsakė savo 
mokintiniams in savo kentė
jimus, savo smerti ir isz nu
mirusiu prisikėlimą. Ir Jis 
užsisėdės ant asilo jojo in 
Jeruzale. Daugelis žmonių 
klojo savo rubus ant kelio. 
Kiti kirto medžiu szakas ir 
barstė kelia. O žmones, pir
ma ir paskui eidami szauke:

“Csana sunui Dovydo! Pa- 
giras, kuris ateina vardan 
Vieszpaties! Osana augszty- 
beje!” Jėzus gydė daug ak
lu ir raiszu. Bet parižejai ir 
įasztc mokinti, pamate ste- 
luklus, kuriuos Jis dare, su
pyko ir norėjo Ji nužudinti, 
bet bijosi žmonių, mylincziu 
Jezu.

Isz Amerikos
BLOGOS ŽINIOS

MAINIERIAMS Į
~ WASHINGTON, D. C. — i 
Aliejaus kompanijos dabar j 
skelbia kad jos yra iszradusios 
pecziu su aliejumi kuris žiema 
rzildina ir vasara vėsina na
mus tik už du tukstancziu tris 
szimtus penkios deszimts do
leriu.

Ir tas peczius gali būti inde- Į 
tas ant labai lengvo iszmokes- 
czio. Ta aliejaus kompanija1 
aiszkina kad tokia sziluma ir 
tokis vasara viešinamas yra du 
sykiu pigesnis už viena anglių i 
pecziu. Ir nereikia rūpintis 
apie vieta anglims ar kasztus l 
anglių, kurie yra taip dabar 
pabrange.

Net ir mainose daug žmonių 
dabar insitaiso elektros pe
czius del virimo ir kepimo ir 
aliejaus peczius del szilumos, : 
nors j u uždarbis ar biznis pa
reina isz mainieriu kurie kasa 
anglis.

WESTINGHOUSE į 

DARBININKAI
GRYSZ IN DARBUS

Du Tukstancziai Nu
balsavo Gryszti In

Savo Darbus
PHILADELPHIA, PA. — 

Du tukstancziai Westinghouse 
Elektros Kompanijos darbi
ninkai nutarė per balsavima, 
gryžti in savo darbus. Jie buvo 
iszeje ant straiku per septy
nias dienas.

Visi darbininkai nutarė ir 
nubalsavo gryžti in savo dar
bus, kai buvo susirinkimas lai
komas per lietu ir audra Phi- 
ladelphijos mieste.
' Apie septyni tukstancziai 

darbininku buvo invelti in szi-

tas straikas, kuriu nei vienas 
darbininkas nenorėjo.

Jie sustraikavo treczia va
landa isz ryto, Utarninke, kai 
ta elektros kompanija pravarė 
viena darbininką, kuris buvo 
intartas už kazyriavima per ta 
laika kada jis turėjo dirbti. 
Tas darbininkas Edgar Ful
mer užsigina kad jis ka pana
ši aus buvo padaręs. Jis sako 
kad jis niekados isz pinigu ne- 
kazyruoja.

Unijos virszininkas per ra
diją prasze visu darbininku 
gryžti in savo darbus ir priža
dėjo kad jis ir kompanijos at
stovai tinkamai ir teisingai ta 
klausima iszrisz. Dauguma 
darbininku iszgirdo ta jo pra- 
szyma per radija ir tuoj aus 
gryžo in savo darbus, ir pa- 
reiszke kad jie dirbs tol, kol 
ta.s klausimas bus gražumu isz- 
risztas,

PERSKAITĖ SZV.
RASZTA 72 SYKIUS

PAMONA, CALIF. — Sep- 
tynios deszimts asztuoniu me
tu amžiaus Ponia Helen Bur
lingame sako kad ji yra per- 
skaiczius perdem Szventa ji 
Raszta septynios deszimts du 
sykiu. Ji sako su geru giliukiu 
ir su keliais metais gyvenimo 
ji tikisi dar syki visa Szventa 
Raszta perskaityti. Ji sako 
kad, nuo szio laiko, ji yra nusi- 
staczius kas metai nors syki 
visa Szventa Raszta perskai
tyti.

Poniai Burlingame eme de
szimts metu pasivyti Kunigu- 
ži Bapt'stu Misijonieriu, kuris 
buvo Szventa Raszta perskai
tęs septynios deszimts sykiu. 
Ji atsigula ir tris ar keturis 
Szvento Raszto punktus per
skaito ant sykio, apie du ar 
tris sykius ant dienos.

Per keturios deszimts asz- 
tuonis metus Szvento Raszto 
skaitymo ji yra iszdilinus, isz- 
nesziojus tik tris Szvento Rasz
to knygas.

WASHINGTON, D. C. — 
Kaip slaugiu, tain ir mokytoju j 
musu kraszte randasi per ma
žai. Jaunes mergaites ir jauni 
vyrukai nenori mokytis ant 
mokytoju del keliu labai svar
biu priežaseziu: viena, a1 gos 
per prastos; antra, darbas ne
dėkingas.

Mokytoja saandien mažiau 
uždirba negu bemoksle mer
gina kuri dirba fabrike.

Kai kurie sako kad mokyto
jos gauna kelis menesius atos
togų, kad j u dar l. o valandos 
trumpos, kad ju darbas ne sun
kus.

Dgos atostogos visai nieko 
nereiszkia. Anaiptol ilgos at
ostogos tik duoda toms moky
tojoms progos daugiau pinigu 
praliesti, pinigu kuriu jos ne
turi.

Mokslo valandos kaip tik 
prieszingai yra ilgos ir nuobo
džios. Mokytoju darbas neuž
sibaigia su vaiku mokslo va
landų pabaigos. Vis atsiranda 
visokiu mitingu, prakeziu, 
sportu, loszimu ir su tėvais ar 
su moks’o sztabu pasitarimu. O 
dar prie to mokytojai turi per
žiūrėti savo mokiniu darbus, 
rasztus. Ir tai jie turi daryti po 
tu mokslo valandų.

Mokytojas, del savo amato, 
yra priverstas geriau ir bran
giau rėdytis negu paprastas

(Tasa Ant 4 Puslapio)

WASHINGTON, N. J. — 
Devyni žmones buvo ant sykio 
užmuszti, kai ju automobilius 
susikūlė su dideliu troku apie 
dvi mylios nuo Washington 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PLIKO KALNAS 
ALIJANTU UŽIMTAS

------- -
Žiaurus Susikirtimas 

Del Kitu Kalnu

SEOUL, KORĖJA. — Ame- 
rikiecziai žiauriai susikirto su 
Komunistais Kiniecziais del 
Seno Pliko kalno, ir po penkių 
kruvinu menesiu kariavimo 
Amerikiecziams pasisekė szita 
Plikio kaina paimti. Per penkis 
menesius visi kariavo., ir sten
giesi szita kaina paimti.

Pirmiausiai, Panedelyje, Ko
vo 23 diena, Kiniecziai piktai 
puolėsi priesz szita Plikio kai
na ir T-Bone kalnus prie Imjin 
kJĮonįo, kuris duodg kelia sta- 
cziai in Seoul.

Amerikos ir Colombijos ka
reiviai ir Septinto Divizijos 
Ameiikos Armijos kareiviai 
iszpjove visa szirdi isz pus
ketvirto tukstanezio Komunis
tu aimijos, kuri buvo pasiuns- 
ta Amerikieczius ežia numal- 
szinti. Amerikieciiai tuos Ko
munistus atmusze ir apart to 
juos iszmusze isz savo tvirto
vių ant to Plikio Kalno.

Lai Gyvuoja Karaliene! 
Apvainikavimas Ne

bus Atidėtas

LONDON. ANGLIJA. — 
Ang.ijos Karaliene Mare, ta 
karaliszka senele pasimirė, 
Utarninke 10:20 valanda vaka
re. Ji buvo asztuonios deszimts 
penkių metu moeziute Kara
lienes Elzbietos Antrosios.

Premier as Winston Chur- 
chillis, pianeszdamas tas liud-

Už Geležines Uždangos

Nauji Kariszki Eropla- 
nai. Greitesni Už So
vietu MIG Eroplanus

Sztai, ežia keturi Ameri
kos naujausi ir greieziausi 
kariszki ercplanai. Jie yra 
greitesni už Sovietu Rusijos 
geriausius MIG eroplanus.

Pusantro szimto szitokiu 
Amerikos Sabrejets F-83 
ei opia nu buvo labai greitai 
pasiunsta in Vokietija, kai 
Sovietai nuszove viena Ams- 
likos ir viena Anglijos ero- 
plana. Szitu eroplanu lakū
nams yra insakyta szauti in 
Sovietu eroplanus kur tik jie 
juos užtiks.

Prieszai ir Amerikiecziai 
pristatė daug kitu kareiviu, 
bet po keliu valandų Komu
nistai buvo priversti pasi
traukti.

Dabar to kalno tik treczdali 
laiko Komunistai, visa kita 
dali te kalno laiko Amerikie
cziai. Bet Komunistai Kinie
cziai dar vis žut-but, laiko da
li to kalno.

Ant to karo lauko daugiau 
kaip trys tukstancziai Kinie- 
cziu Komunistu žuvo ar buvo 
miltinai sužeisti, bet jie vis da 
laikosi.

Columbijos kareiviai pir
miausiai užsipuolė ant tu Ko
munistu ant to Plikio Kame, 
ir pasl ui Amerikos septinta 
Divizija atėjo jiems in pagal
ba.

Penkios Kcmunistu tankos 
pasirodė ir pareiszke kad jos 
stoja in tas musztynes. Ameri
kos artilerija tuojaus tas tan
kas sustabdė ir susprogdino. 
Kai sau-e nusf.eido -kareiviai 
su kardais ir pei iais susikirto. 
Komunistai pasiuntė kelias ki
tas kariszkas tankas, bet ir jos 
buvo artilerijos sustabdytos.

Per tris valandas Komunis
tu tankos kariavo priesz Ame-) 
likos artilerija, bet kai saulute 

i pasirodė ryte, Komunistu tan
kos, kurios galėjo pasitraukė 
nieke nepesziusios.

Ang'ijos
Karaliene Mare

nas žinias valdžios Tarybai, 
pats pravirko.

Karaliene Mare, dažnai pa
vadinta “An g' i j os Moeziute“ 
buvo Karaliaus Jurgio Penkto
jo naszle. Jos vyras pasimirė 
1936 metuose.

Karaliene Mare buvo pasku
tinis ryszys tarp praėjusios ga
dynes ir szitos. Ji pergyveno 
du Pasauliniu Karu, per devy
niolikta szimtmeti nuo Kara
lienes Viktorijos valdymo die
nu iki atomines bombos gady
nes.

Mirtis atėjo jai labai tykiai 
kai ji miegojo. Karaliszkos 
szeimynos nariai visi buvo prie 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

DVASISZKIAI
KOMUNISTAI

WASHINGTON, D. C. — 
Baisus lermas iszkilo Vaszing- 
tene, kai vienas Senatorius pa
sakė kad ir dvasiszkiai bus tar- 
eemi, kad sužinojus ar ju tar
pe randasi Komunistu ar Ko- 
munizmo draugu.

Visa tas tardymas pakriko, 
kai buvo dažinota kad beveik 
penkios deszimtas nuoszimtis 
tok’u dvasiszkiu Kcmunistu 
yra Protestonu kunigužiai.

Sunku insivaizdinti kad ežia 
butu intariama Kataliku Ku
nigai, nes ju vyriausybe butu 
pirmutine tokius Kunigus su
laikyti, nubausti ar pravaryti.

Dabar Kongresas sako kad 
laikrasztininkai ir radijo žinių 
skelbėjai bus tardomi.

Mums iszrodo kad nebutu 
pro sza’i ir tuos paežius Kon
gresmenus biski patardyti ne 
tik del Komunizmo, bet ir del 
proto.

Czia skelbiami duomenys 
y ra paimti isz Vilniaus radijo, 
taip pat Kauno, Klaipėdos, 

1 Sziauliu ir kitu radijo mazgu į 
parnesnmu ir isz Sovietines 
spaudos. Iszpustais duomeni
mis ir suklastotais statistiniais 
skaieziais Sovietine propagan
da stengiasi suniekinti Nepri
klausoma Lietuves gyvenimą 
ir pavaizduoti, kad esą, tik 
Bolszevikzms valdant Lietuva 
suklestėjusi ekonomine gerove, 
pakilusi “kultūra”, prasidė
jęs “tikrasis gyvenimas.”

Kaip Vasario 22 diena buvo 
pravesta rinkimine komedija 
in vad. vietines tarybas, tikrai 
balsuotojai turėjo eiti balsuoti 
ir savo balsus atiduoti tik už 
tuos kandidatus, kuriuos buvo 
iszstac iusi partija. Vienok ry- ’ 
tojaus diena Vilniaus radijas, 
stengdamasis rinkimine kome- ' 
dija pridengti rimtumo skrais- i 
te, taip rinkėju vardu visam 
pasauliui skelbe: “Rinkėjai I 
balsavo už tai, kad Lietuva i 
butu gražesne ir dar szvieses- ■ 
ne, kad kartu su kitomis bro
liškomis respublikomis spar- 
cziau žengtu in naujas perga
les. Visose rinkiminėse apylin
kėse jau seniai priesz rinkimu 
pabaiga b uvo atidavė savo bal- 

' sus visi rinkėjai“. Galėjo pa
skelbti, kad La’savo daugiau 
negu 100% , kaip kad buvo pa
dare dar rriesz rinkimu pabai
ga per vad., “liaudies seimo į 

Į rinkimus.” Vasario 28 diena, 
buvo iszki minga! paskelbta, 
kad isz viso in Sovietines ta
rybos buvę “iszrinkti” 32,292 
deputatai, veikotojai. Rinki
muose “balsavo”, oficialiai 
paskelbtais duomenimis, toks 
procentas: in srieziu tarybas 
99,94%, in rajonu tarybas 
99,96% ; in miestu tarybas 
99,94% ; in, rajonu tarybas 
miestuose 99,92% ; in apylin
kių ir gyvenviecziu tarybas 
99,95%. Tckie yra oficialiai 
skelbiami “ba'savimu” rezul
tatai. Kokia yra tikrove, gerai 

. žino visi tremtiniai patys isz 
savo patyrimo. Kovo 1 diena 
panaszus “rinkimai” buvo 
pravesti Sov. Latvijoj, Uzbe
kijoj, Karazijoj, Kirkizijoj, 
Tadžikijoj, Armėnijoj, Turk- ' 
menijoj ir Karelu Suomijoj 
(atplesztcj nuo Suomijos).

Trukumai. Ju Sovietinėje 
veikmoje yra begalybe. Negali 
ju, pagaliau, nus'.epti nei pati 
Komunistine spauda ar radi
jai. Žinom?, už juos bedas 
ztergglamasi suversti kitiems. 
Czia pažymėsime viena kita 
tipingesni. Patys kom. parei
gūnai vieszai pripažysta, kad 

1 yra ap s ežiai rimtu trukumu 
isznaudojant technika ir in- 
i engimus ypacz lengvosios 
pramones inmonese. Kad in- 
rengimai stovi neisznaudoti ar
ba nepi’nai isznaudoti, dažnas 
reiškinys visoj eilej inmoniu. 
Kitose, kaip pvyzdis Eiduke-

vieziaus vedro kombinate, “vi
sai nesirūpinama darbo mecha- 
nizavimu ei’e darbu atliekama 
vis dar pasenusiais budais”. 
Tiek Vilniaus Eidukevicziaus 
vardo, tiek Sziauliu “Elnio“ 
odos fabriko vadovybes yra 
apsileidusios, gineziavo net 
Vilniaus radijas. Patalpos ne- 
sz varios, ventiliatorių nėra, 
darbininkams trūksta gyveni
mo butu. Nors jau seniai tuo 
reika'u yra imtasi žygiu, vie
nok iki sziol viskas tebestovi 
vietoje. Socialistines lenktynes 
pravedamos pavydaliai tik po
pieriuje. Panaszi padėtis ir 
Kauno “Audiniuose”. O rei
kia atsiminti, kad szios inmo- 
nes laikomos pavyzdinėmis, tai 
ka bekalbėti apie kitas. S. 
Movsoviczius, Pramones ban
ko Lietuvos respublikines kon
toros valdytojas, konstatavo, 
kad pvz. “per devynis 1952 m., 
menesius Vilniaus statybos 
trestas pabrangino statybos 
kaina 1,419,060 rubliu. Vien tik 
statybiniu medžiagų buvo pe
reikvota už 354,600 rb. Treste 
per 9 men., darbo užmokesezio 
buvo pereikvota 460,000 rb.” 
Nusiskundžiama, kad .“daug 
kur neleistinai vilkinamas bul
vių kc simas, paruoszos, der
liaus nuėmimas, pasiruoszimas 
naujai sėjai” ir 1.1. Nors žemes 
ūkio “ministeris” Augustinai
tis ir stengiasi visa beda su
versti “Vokiecziams užgyven
to jams”, kurie “isznaikino ir 
iszgabeno in Vokietija beveik 
puse arkliu, 54%? galviju, 65% 
kiaulių, 46% aviu,” vienok 
neatrodo, kad be stambiu tru
kumu apsieitu ir kitose ekono
mine gyvenimo srityse. J. Ana
nievas per “Sov. Litva” skil
tis taip invertina auto trans
portu kadru paruosz’.ma: 77% 
sz of erių yra žemos tinkamos, 
nepakankamai rūpinamasi ju 
tobulinimu, netikram pavidale 
perstatytas ministeriu nutari
mas insteigti Sziauliuose ir 
Klaipėdoj auto mokyklas.

— BUS DAUGIAU —

GAISRAS
VIESZBUTYJE

Szeszi Žuvo Gaisre

CHICAGO, ILL. — Po’.ici- 
jos virszininkai sako kad jie 
spėja kad keturiu augsztu 
vieszbutis Chicagoje buvo kie
no tyczia padegtas. Tame gais
re szeszi žmones žuvo ir vie
nuolika buvo sužeista. K

Gaisras isztiko ta vieszbuti 
kaip tik priesz auszra. Jame 
buvo apie szimtas žmonių. Kai 
kurie iszszoko per langus, ki
tus ugniagesiai isznesze ar nu
leido kopecziomis.

Trys vyrai, dvi moterys ir 
mažas kūdikėlis žuvo tame 
gaisre. Szeszto žmogaus lavo
nas buvo surastas bet buvo 
taip sudegintas, kad nebuvo

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Ūkininkai yra užauginę per 

daug kalakutu. iSziais metais 
kalakutai labai atpigs, o kita 
meta bus laibai 'brangus, nes 
daug ūkininku daugiau tu ka
lakutu neaugins.

Redakcijoms popiera dar 
laibiau pabrangs !

Italijoje Komunistai yra isz- 
leide knyga, kuri žmones mo
kina kaip inžeisti Amerikie- 
czius.

Prez. Dwight Eisenhoweris 
yra labai gražia, pradžia, pada
ręs, bet ar jis iszteses? Politi
kieriai gali jam koja pakiszti. 
Ir kaip apie Kongresą? Ar 
Kongresmenai -balsuos taip, 
kaip Eisenhoweris norės? Tai 
klausimai, in kuriuos ti’k atei
tis galės atsakyti.

• •
Iszrodo, kad Prezidentui pa

siseks daug nuveikti. Jis paro
de savo drąsą nutardamas mu
su Septinta. Laivyną atitrauk
ti nuo Formosa Salos ir duoti 
laisva ranka Kiniecziu vadui, 
Chiang K ai-slieku i priesz savo 
kraszto Komunistus.

Eina, gandai, kad jau ir pir
miau, Chiang Kai-she ko ka
reiviai, paslaptomis, nuo tos 
įšalo® puldavosi ant Kiniecziu 
Komunistu, ne tiek su musu 
Laivyno virszininku žinia,, 
kiek kad tie virszininkai tyezia 
užsimerkdavo ar in kita puse 
pasisukdavo, kad nieko nema
tytu.

I 

f • • '

Kai kurie sako kad apie to
kius slaptus užsipuolimus, no 
tik Laivynas žinojo, bet ir 
Trumanas žinojo. Nieko tokio 
nebuvo nutarta, ar insakyta,, 
bet buvo bendras susipratimas, 
kad niekas nieko apie tai neži
nojo.

Jeigu ežia teisybe, tai turi
me pasakyti, kad Trumanas 
jau szita žingsni Eisenhowe- 
riui prirengė.

Kai szituos žodžius mes ra- 
szome, tai svarbiausias klausi
mas ir gal pavojingiausias 
klausimas dar neiszrisztas. 
Prezidentas Eisenhoweris rei
kalauja kad Kinijos krasztas 
butu Laivyno apsuptas, kad vi
si Al i jau tai sutiktu nutraukti 
visa prekyba su Komunistisz- 
ka Kinija. Anglija 'baisiai prie- 
szinasi, kiti krasztai dar ne- 
drysta, o musu Kongresas ta
riasi.

Daug augsztu valdininku sa
ko kad tokis žingsnis iszkeltu 
paša ulini kava. Kiti saiko kad 
niekados taip nebuvo daroma; 
nukirsti visa pramone su ku
riuo krasztu, pirm negu karas 
bu v o paisik ei b tas.

Liūdesio Valandoj Szaukite

A. V. Yerusaviczius
NAUJAS LIETUVISZKAS

GRABORIUS
+

Laidoja Kunus Numirėliu; pa
samdo automobilius del Laidotu
vių, Kriksztyniu, Vestuvių ir 
Kitokiams Reikalams.

63 Main St., Pottsville, Pa.
Telefonas, Pottsville 856

Kaip Kongresas nutars taip; 
bet kol jis tariasi ir ginezinasi, 
tai visame Kremline ramybes 
nėra.

Tai pirma ji syki in dvide- 
szimts metu, kad Kremlinas 
lauktu pamatyti ir dažinoti ka. 
kitas krasztas darys. Sovietai 
visados, iki dabar imdavo pir
mąjį žingsni. Dabar jie ar ne
gali ar neiszdrysta, ir už tai 
Amerikos nutarimo laukia.

Dabar Kiniecziai Komunis
tai galėtu p uitis ant Formosa 
Salos, kai musu laivynas pasi
trauks. Bet karininkai užtikri
na, k ad t(. s t v iri o v es a,i s i 1 ai i k y- 
tu.

Didžiausias klausimas t a,i 
kaip Anglija atsilieps. Bet ir 
ežia beveik galima, staeziai sa
kyti kad Anglai bus priversti 
sutikti.

Naujas Amerikos Sekreto
rius John Foster Dulles, buvo 
nuvažiavęs in Europa, ir tu 
krasztu valdininkams staeziai 
pasakė kad Amerikai jau insi- 
pyko delsti, laukti ir nieko 
aisizkaus nedaryt i Korėjoje.

Ypatingai smarkiai jis už
kirto Anglijos ir ■Prancūzijos, 
valdovams. Jis su jais gražiai 
pasisznekejo ir pasitarė, bet 
nei per plauka. nenuisiilenke, ne
nusileido. Szitokis Amerikos 
Sekretoriaus pasielgimas visus 
juos nustebino, nes jie buvo in- 
prate mums insakyti, o ne mu
su klausyti. Ir jau beveik lai
kas!

Dulles savo kelionėje po Eu
ropos krasztus visiems tiems 
valdovams ir atstovams 
griežtai davė žinoti kad visi jie 
turi mesti visus tuos kivirezius 
tarpu saves ir vieno dirbti, ir 
parodyti nors kokia pažanga. 
Jeigu ne, tai Lede Šamas gal 
jau toliau nebus Dede Santa 
Klausas.

Jauni vaikai ir mergaites 
daugiausia daigiu pasivagia 
isz grocerniu ir buezerniu.

Pypkes Durnai
Pavasaris

Gražus pavasaris atėjo 
Linksminas gamta visa, 
Oras gražumu pripiltas 
O, kad taip but visada!
Kur pažvelgsi, vis gražybes, 
Miszkai vėl pradeda žaliuot, 
Po langeliais gražios gėlės 
Pradeda augti ir bujot.
Szviesi saule nesigaili 
Skaiscziu savo spinduliu, 
Žmones linksminas ir pradeda 
Dirbti darbus ant lauku.
Aria-varto žeme juoda, 
Sėja miežius ir linus;
Oro kvapas sielas slegia, 
Koks pavasaris gražus!

Ir upeliai srauniai teka, 
Nusikratė nuo ledu;
Szniokszczia-bega ir 

vingiuojas,
Kaip kriksztolas j u vanduo.

Ir paukszteliai-dainininkai 
Cziulba-gieda po miszkus, 
Sznapus nesza, lapus renke 
Suka-rezga sau lizdus.

APIE NEŽMONIŠ
KUS MASKOLIŲ

DARBUS
KRAŽIUOSE

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

su žandarais ir polici jautais 
užpuolė ant bažnyczios. Žmo
nes sutiko juos didžiosiose baž
nyczios duryse. Viens žmonių, 
apsivilkės kamža turėjo ranko
se kryžių,’o du kiti szalia jo 
stovėjusieji, per baltas palas 
laike Caro ir Carienespaveiks- 
us. Gubernatoriui apreiszkus, 
kad jisai vardu augszcziausio 
paliepimo uždaro bažnyczia, ir 
liepus žmonėms isizeiti, anie 
klupszti prasze palaukti, kolei 
nepareis Caro atsakymas. Gu
bernatorius ant to melagingai 
atsake, kad Caras neiszteike 
is'zklausyti ju praszymus ir 
pradėjo jau pikeziaus su žmo
nėmis kalbėti, ant galo paliepė 
Kun. daugeliui atimti nuo 
žmonių kryžių, o policijantams 
liepe aitmti isz ju Caro ir Ca
rienes paveikslus. Kunigas nu-
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tvėrė už kryžiaus ir ana pusiau 
nulaužė, bet žmones tuojaus
pasiėmė kita, policijantai ir ta 
atėmė. Caro ir Carienes pa
veikslus policijantai, su žmo
nėmis besitaisydami in sklype
lius suplesze. Neteke tokiu bu
do nei krysziaus nei Caro pa
ve i k s 1 o, žm on e s ;p r adė jo p an i a - 
ži eiti isz 'bažnyczios. Eiti tu
rėjo taupu dvieju eilių polici
jantu, sustatytu nuo bažny
czios duru ■ iki szventoriaus 
varta, ir kiekviena iszeinanti 
aniejai kapojo nagaikomis. 
Bažnyczioje liko kone vienos 
tiktai moters. .Kliu gen b ergini 
to nepakako. Matydamas, kad 
vyrai kantriai kenezia ta nu- 
skriaudima, paliepė polici jan- 
tams nagaikomis iszvaryt i mo
teris isz bažnyczios. Tuojaus 
keliolika policijantu inbego in 
bažnyczia: vieni eme kapoti 
moteris nagaikomis, kiti už ko 
katra nutvėrė, ar už ranku ar 
už kojų, vilko laukan, kur kiti 
policijantai su nagaikomis lau
ke. Pakilo baisus friukszmas: 
verksmas moterų, riksmas ir 
keiksmas policijantu susiliejo 
in viena. To jau buvo pervirsz, 
vyrai sulaužė tvoras ir su kuo
lais ii- akmenimis puolėsi mote
ris ginti. Policijantai buvo tuo
jaus nuo szventoriaus nuvary
ti, o gubernatoriui parupo sa
vas kailis, dėlto jisai, drauge 
su. minėtaisiais kunigais, ke
liolika policijantu ir valdinin
ku, skubiai insmuko in bažny
czia ir užėmė duris su suolais 
ir slpaviednyczia. įnirtę žmo
nes iszlauže szonines duris, in- 
ejo in bažnyczia ir apstojo gu
bernatorių, kurisai buvo užsi
lipęs ant trepu, vedaneziu ant 
va rgonu. Piktžodžiaudami, 
reikalavo parodyti popiera 
apie uždarymą, bažnyczios . su 
Ca.ro paraszu, liepe raszyti pro
tokolą, kad jisai turbūt ne gu
bernatorius, nesza kaip galva
žudys nakezia užpuolė ant ne
kaltu žmonių, ir su savo polici- 
jantais - pasielgė bažnyczioje 
kaip Totoriai, Turkai arba 
Czierkesai; kiti norėjo lipti nu
sitraukti gubernatorių žemen, 
bet pabijojo, nes anas gąsdino 
szausias kiekviena, kurisai 
drys lipti; didesniam pagąsdi
nimui liepe policijantams szau- 
dyti in viršau. Matydamas kad 
žmones perdaug inirte, liepe 
kunigams sakyti jiems dvasisz- 
kas kalbas, o pats, paemes po
piera, sėdo neva raszyti proto
kolą, kurio žmones reikalavo, 
bet dare tai tik tam, idant kaip 
nors laika pratęstu, nesą nepo- 
ilgam turėjo atjoti Kazokai.

Asztuntoje adynoje isz ryto 
atjojo Kazokai. Palei vals-. 
czia.us kanceliarija sutiko juos 
policijautas, szaukdamas, kad 
skubintu gelbeti gubernatorių. 
Kazokai puolė ant szven-to- 
riaus, badydami žmones pike- 
mis, kapodami 'szoblemis ir na
gaikomis; viename akimirks
nyje szventorius buvo užklotas 
negyvais i r'sužeistais:; nei vie
nas .szmotelis žemes neliko 
krauju n (‘.aplietas. Tuos, kurie 
oego in miesteli pasislėpti, Ka
zokai vydamiesi kapojo .szob
lemis ir bade įpikemis. Daugeli 
privijo prie upes Kražantės, in 
kuria 'Vargszai. puolė, norėda
mi nuo Khzoku iszsigelbeti, bet 
ir fenai smertis ju lauke. Gili 
Kraženta neseniai dar buvo už- • 
szalusi, plonais dar ledas inlu- 
žo ir kone visi tenai nuskendo. 
Jei katras da galėjo iszliįpti, ta. 
Kazokai velei atgal stūmė. 
Pjovynei pasibaigus, guberna
torius nuėjo in kanceliarija ir 
neradęs tenai nei vieno suimto,

pailielpe Kazokams sugaudyti 
kaltininkus. Szio, pasklidę po

dideliu puslapiu, 35c.
No.111—Sziupinis (3 dalis)

No.158—A p i e Kapitonas
Stormfield Danguje; Pabege-

miesteli ir apygardos, suvarė 
pirmiausia sužeistuosius, o 
paskui visus kuriuos tik na
mie užtiko; neeme vienu tik 
Žydu. Kada tokiu budu daug 
svieto buvo suvaryta, guberna
torius liepe puse Kazoku prie 
•ju pasilikti, o kitiems pavelyjo 
pasiausti (pohuliat’ — masko- 
liszkai) po miesteli. Kazokams 
to tik tereikejo: tuojaus pakri
ko pleszti miesteli ir aplinki
nius kaimus, ir neilgai trukus 
anie kaip po gaisrui iszrode. 
Tuo tarpu gubernatorius) kito
kiu budu save linksmino: liepe 
visus suimtuosius plakti na
gaikomis. Policijantai ome po 
viena, ir sveikus ir sužeistuo
sius, guldo nuogus ant žemes ir 
laike, o du Kazokai, isz szaliu 
sustojo, įplakė nagaikomis. 
Daktaras ' Raseinių pavieto p. 
Vasilenko, laikydamas už ran
kos plakamuosius, sprendė, 
kiek katras galės iszlaikyti. 
Pats gubernatorius, kaipo vy
riausias budelis, stovėjo netoli 
ir kartais szailpydamaisis rodo 
Kazokams: “sztai czion da 
sveika vieta, duokite smar- 
kiaus!” arba klauso plakamo
jo: “o ka, dabar jau žinosi, 
kad asz gubernatorius?” Vie
ni gavo po 40 nagaiku, o kiti 
mažiaus, tai prigulėjo* nuo 
daktaro nusprendimo. Isz 16 
nuplaktu ta diena vienas senas 
žmogus ant rytojaus numirė.

—Bus Daugiau—

U3Y5 Neužmirszkit atnau 
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
praneszeme! Bizni be pinigu, 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalaujį 
kožna doleri. ACZIU!

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

Trys Istorijos 
Stebuklinga Puodą, 
Velniszka Maluna, 
Maluninkas Pabėgo
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Apie Irlanda arba Nekaltybfc 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius Ako Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai. 
Saule Publishing Co.,

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

Skaitykit “Saule”

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

- užsisakykite knygas^ isz 
szito Katalogo

No. 1953

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- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 

talpinasi 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 nemli
no. 58 pus., 20c.

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

No.128—Dvi isztorijos: VaL 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.132—Trys istorijos: Apie 
Angį orius isz Valencziojs, Ko-, 
žnas daigtas turi saVo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

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

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, -E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žųdinsta, 
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.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

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

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No J 55—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du T) r augai. 136 pusla
piu, 35c.

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 Ku
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mul
kinus ; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz.Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

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

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

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

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

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

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
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. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.
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Apie Nežmoniszkus Masko- 
liu Darbus Kražiuose

Ir Apie Sudyjimo 
Kražiecziu Vilniuje

DEREITU (1894) metu pa
baigoje priesz Vilniaus sū

dą buvo statyti 71 Žemaitis (55 
vyrai ir 16 moterų) kai'po kal
tininkai Kražių maiszto. Liudi
ninkais buvo Kauno Guberna
torius Klingeriberg’rs, žanda
rai ir polici jautai, kurie pagal 
teisybe butu patys turėjo būti 
kaltininkais, o Kražięcziai liu
dininkais ju nežmoniszko pasi
elgimo. Bet ne teip yira toje 
vieszpatysteje, prie kurios mes 
turime nelaime prigulėt i! Czio- 
nai yaldovais yra tikri budeliai 
ir galvažudžiai; czionai jiems 
už praliejimą kraujo nekaltu 
žmonių nei plaukas nuo galvos 
nenukrito, o iri ju vieta baudė 
nekaltus n us k ri austuosius.

Paduodame azionai apraszy- 
ma viso to atsitikimo, idant 
skaitytojas pats galėtu teisybe 
matyti.

* *
P r ad ž i a t o ats i t i k i m o s i ek i a 

1891 metus, kada., ant prirody- 
jimo buvusiojo Vilniaiusi-Gene- 
ra I-G u bėru at ori aus Kach an o vo 
miresis Caras Aleksandas III, 
iszleido paliepima isznaikinti 
Kražiuose moteriszka Benedik
tinių kliosztoriu. Kražių parū
pi jonys, patyrė alpi e tai, suska
to rūpintis kliosztoriaus baž
nyczia, neseniai parapijos isz- 
du atnaujinta, paversti in pa
rapijine, o sugriovimui atiduo
ti savo senąją'parapijos bažhy- 
czia. Tam tikslui du sykiu 
isiunte jie praszymuisi pas Ka
chanova, ir gal butu laimėje, 
kad nebūtu pasiprieszines tam 
Kražių klebonas, Kun. Renaict- 
skis, bedaibodamas savo mede- 
giszka nauda. Mat, prie para
pijines bažnyczios yra didis 
gabalas žemes, kuria klebonas 
naudoja, o, paėmus klioszto
riaus bažnyczia, klebonas vi
siszkai žemes neturėtu. Tokiu 
būdu pakilo ginezas tarpu pa- 
rapijoniu, norineziu turėti ge
resne bažnyczia, ir tarp j u pie
mens, kuriam rūpėjo tik nau
dingas jain žemes gabalas. Isz- 
riszimui to ginezio Rugsėjo 
menesyje 1892 metuose Kacha
novas atsiuntė in Kražius, savo 
valdininką (czinovnika), ku
riam klebonas iszdave ant 
raszto apreiszkima, jungei ji
sai neapsijimas mainyti bažny- 
cziomis, nesą prie kliosztoriaus 
visiszkai negaus žemes. Valdi
ninkui iszvažiavus, klebonas 
apsižiūrėjo biauriai pasielgęs 
ir nusiuntė telegrama, norėda
mas atszaukti savo apreiszki
ma, bet jau buvo pervelu, raisz- 
tas jo jau buvo prie aktu pridė
tas. Po to parapijonys dai leido 
praszymus, bet laimėjo tik tiek 
kad dalykas užsitęsė. Tuo* tar
pu Kachanovas pavogė pini
gus, surinktus statymui Vil
niuje paminklo Muravjovui, 
visiems žinomam budeiiui-ko- 
rikui pter maiszta 1863 metuo
se. Vagyste buvo perdaug aisz- 
ki, ir Kachanov ’as turėjo, nuo 
vietos atsitraukti. Vieta vieno 
budelio užėmė kitasi, da, gabes
nis, Orževskis, buvesis, žanda
ru jenerolas.

Kražių parapijonys, nesu
laukdami atsakymo ant savo 
ankssęziau iszsiuistu praszymu, 

I per delegatus velei padavė 
Į praszyma naujam general-gu- 
I bernaforiui. Buvesis žandaras 
jau kitaip ant to dalyko žiurė
jo. Gavės praszyma, paliepė 
Kauno gubernatoriui ant tu 
pėdu iszvežti isz kliosztoriaus 
5 da esanezias jame minyszkas, 
o kliosztoriu ir bažnyczia už
daryti. Gubernatorius, gavės 
paliepima, nuo saves paliepė 
Raseinių pavieto iszpravnik’ui 
(virszininkui), Vichmann’ui 
i szpildy t i gen erai -gubern ato- 
riaus reikalavima. Vichma.n- 
nas nakezia užpuolė ant kliosz- 
toriaus, per prievarta liepe ap
rėdyti minyszikas, iszneszdino 
isz kliosztoriaus, nes paezios 
jos nenorėjo iszeiti, susodino 
in vežimą ir iszgabeno Kau
nan. In kelias sanvaites po to 
in Kražius atvažiavo patsai 
Kauno gubernatorius, Klin- 
genberg’is apžiurėjo abi baž- 
nyczias: mate kad parapijine 
visiszkai sugedus, o kliosztori-

i ne d a visai gera, reikia tik pa
taisyti stogą, kas gaili kasztuo- 
ti daugiausia koki 100 rubliu, 
bet (o nežiūrėdamas, jisai liepe 
paraszyti nusprendimą, kad 
pataisymas kliosztoriaus. 'baž
nyczios turi kasztuoti in 15,000 
rubliu. Teip mat buvo paliepta 
jam Orževskio, nesą anam tas 
melas buvo reikalingas, kaipo 
iszrodymas, kad jisai gerai da
ro liepdamas 'sugriauti kliosz
toriaus bažnyczia. Tuo tarpu 
jis, mat; buvo padavęs Carui 
užtvirtinti toki veikimą: žeme, 
prigulincziaja. kliosztoriui, ati
duoti Maskolių Popa,ras ir nau
jokams Kacapams, bažnyczia 
ir kliosztoriu sugriauti, o ant 
ju vietos pastatyti ukininkys- 
tes mokykla ir pavesti ja Popu 
priežiūrai, idant anie platintu 
Pravoslavija tarp Žemaiežiu. 
Carui patinka vėsoki veikimai, 
iszmislyti jo tarnu mums ant 
vargo ir nuskriaudimo; patiko 
jam ir tasai veikimas, užtvirti
no jisai ana pobaigoj Sėjos 
men. 1893 metu. Kada Oržev
ski’s vardan to užtvirtinimo 
atstume visus Kražiežiu pra
szymus anie padavė praszyma 
ant Caro vardo. Iszsiunte ta 
praszym a, parapi joiiyis su tarė 
neduoti uždaryti bažnyczios, 
kolei nepareis Caro atsakymas 
ant ju praszymo. Tuo tarpu 
dvasiszkoji Kauno konsistori
ja, vereziama gubernatoriaus, 
paliepė Szidlavos džiakona, 
Kum Jastremski, ir Kelines 
kleboną, Kun. Jaugeli, uždary
ti kliosztoriaus bažnyczia. 
Tuodu, atvykę Kražiuosna pa
baigoje Rugsėjo 1893 metuose, 
rado bažnyczioje daug žmonių 
susirinkusiu. Paliepė juodu 
Kražių kamendoriui, Kun. Ma
žeikai, laikyti Miszias prie di
džiojo altoriaus ir per Miszias 
suvalgyti visa ISzvencziausia, 
esanti altoriuje; bet susirinku
sieji žmones neleido to padary- , 
t i, jie paėmė rakta nuo cinibo- 
rijos ir staeziai pasakė, kad 
nepavelys nei suvalgyti nei. 
iszneszti szveneziausio, kolei 
nepareis Caro atsakymas. Nuo 
tos dienos parapijonys jau 
nuolatos sergėjo bažnyczia. 
Viskas tas dėjosi neesant na
mie Kražių klebono, Kun. Re- 
nadskio, kurisai buvo iszkelia- 
ves in svetimas žemes gydytis. 
Pargryžes namo pradžioje 
Spalio' men., ir gavės tuojaus 

nuo vyskupo palielpinia užda
ryti kliosztoraus bažnyczia, ji
sai paliepė kamendoriui, Kun. 
Mažeikai, kokiu nors bud u isz- 
neszti szvencziausia isz 'bažny
čios. Mažeika sumislyjo nak-

Kokis tai žmogelis nurasze pas
red aktorių 1 ai k ilas zc z i o, 

Ant kurio turėjo piktumą, 
Kalbėdamas jam kad: 

“Jusu redaktoriai mažai ka 
žinote! ’ ’

Bet ant to redaktorius
Dave jam tokia atsakymu: 

Arsziausia yra kad redaktoriai • 
žino1 tiek, 

Kad apie viską negali raszyti 
ir skelbti, 

Del žmonių ka žino.I
Nes redaktoriai žino kas už 

daug lėbauja, 
Katra motore iszeina. isz kelio

dorybes,
Katra gy vena su 

prielaidiniais,
Apie vaikus kurie apipleszine- 

ja sztorus ir žmones, 
Apie mergeles kurios važinėja 

autobiliais,
Ir sustoja rodhauzese arba 

randaisi paleistuviu urvose.
Žino apie tuos kurie meldžiasi 

prie stovylos, o turi velnią 
už sk uras.

Žino apie nelabus darbus ir 
kitokiu slaptybių apie 

ka 'žmones nežino!
Žino ir tai kad galėtu iszleisit 
ekstra numari laikraszczio, 
Susidedam: isz akyviausiu

Paleistu vingi au si u, 
Karszcziausiu žinių ant svieto, 

Kokiu da mokas neskaitė,
Ir apie tai nežino,

O užslepimas tuju visu žinių, 
Yra gerai ne tik del gy ventoju, 
Bet ir del paties redaktoriaus, 

O tik raszo apie tai kas yra 
tinkamiausia,

Del skaitytoju.
Redaktoriai kurie to prisilaiko 

gyvena ilgiausia,
Ir aplaiko daugiau linksmybių 

Isz szio gyvenimo' ne kaip 
kite,

Ar gal neteisybe?

* * *
Asz jums sakysiu kad, 

Kokioje tai nebūtu tautoje, 
Nebūtu tuju namu kad juose 

namu vaidu.
Sziandien turime vaidu 

tarp poru, 
Vaidu tarp tėvu ir vaiku, 

Taip drauguviu, parapijose,
Vaidai už darbus, 

Tasynes tarp dvasiszkuju ir 
k analyse žiu.

Kožnas laiko1 savo už geresni 
ir iszmintiiigesni.

Gero nesulauksime už 
keliolikos me th, 

Nes jau paseno ir daug iszmire 
musu pirmutiniai ateiviai,

O isz jaunesnes musu 
gentkartes,

Maža yra nauda,
Nes tieji visiszkai užtautes, 

Ir Lietuviai stos ant tu 
paežiu iiszlygu, 

Kaip sziandien stovi Airisziai!

Platinkit “Saule”

ežia iszvogti. Spalio szeszta 
diena, szesztoje adynoje iszry- 
to su klebonijos tarnu Elijo- 
szium inejo jisai in bažnyczia 
per szonines duris, tylomis 
priėjo prie altoriaus, atsidarė i 
cimborija su vitriku, nutvėrė 
kupka su szveneziausiu ir sku
biai leidosi laukan isz bažny
czios. Bet viena moterų, dabo
jusiu ta naktį bažnyczia, pate- 
myjo ji, pagavo rėkti, subudo 
moters ir sulaikė Kun. Mažei
ka su szveneziausiu jau be
veik prie paežiu bažnyczios da
ru. Iszpradžiu suklaupusios 
melde neneszti szveneziausio, 
bet Kun. Mažeikai atsisakius 
eme plūsti, iszvadino kunigą , 
judoszium, pardavėju Kris- i 
taus, užstojo duris ii- neleido : 
iszeiti. Stiprus Mažeika neno- : 
rejo pasiduoti, kolei viens vy-' 
r u neingnybo jam teip skau- : 
džiai, kad vargszas net atsitū
pė, ir tuojauspadėjo ant grin
dų kupka su szveneziausiu. Ta
da 60 metu senis Sarauckas, 
paemes (per balta abrusa kup
ka, nunesze ja atgal in altorių, 
o moters tuo tarpu, prisispyrii- 
sios kampe, baniutyjo pagauta 
kunigėli. Tię'nas Elijo-szius, 
iszszokes per Įauga, paszauke į 
policijauta; tas atbėgės iszver- 
te duris ir szoko gelbėti kuni
gą., bet, gavės su lenta per 
sprandu, smuko atgal, o paskui 
ji pasisekė iszbegti ir nelai
mingam nakties paukszcziui, 

for the
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your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct!

Kun. Mažeikai. Paszauktas! 
paskui in Vilnių in suda per i 
liudininką, Kun. Mažeika gy- ■ 
nesi jog muszti negavęs, tik in- į 
gnybti tai esą skaudžiai ingny- 
be ir kamža suplesze.

Tuojaus po to atsitikimo in į 
Kražius atvažiavo iszpravnin- ■ 
kas Vichmannas ir pirmiausia i 
su kunigais, Jastremskiu ir į 
daugeliu, nuėjo in bažnyczia, 
kur kunigai bandė perkalbėti 
susirinkusius žmones pavelyti 
uždaryti bažnyczia, bet anie 
velei atsake neduosią to dary
ti, kolei nepareis atsakymas 
nuo Caro, kuriam buvo tada 
jau antru syk praszyma pada- į 
ve per tam tyczia pasiustus in ! 
Peterburgą Adriejaucka ir 
Narbutą. A7ichmannas da ko- ' 
kias dvi dienas pabuvo Kra- j 
žiuose, o iszvažiuodamas davė 1 
žinia gubernatoriui apie viską, į 
ka buvo prityręs Kražiuose, o 
ansai pranesze Orževski ’ui in 
Vilnių. Orževski’ui ilabiausiai 
nepatiko iszsiuntimas pasiun
ti n i u su praszymaės pas. Cara, 
dėlto jisai tuojaus davė tele
gramą Peterburgo policijai, 
kad anoji, suėmusi tuodu pa- į 
siuntiniu, pristatytu jam in j 
Vilnių. Vienok pasiuntiniams' 
pasiseko iszbegti isz Orževs
ki’o nagu, nesą geru žmonių 
apie viską persergeti, jie, slelp- nieko pikto nemislyja, praszo 
damiesi nuo policijos, jau ne tiktai palaukti, kolei nepareis 
geležinkeliu, tik plentu niivy- Caro atsakymas. Bet ne to no
ko isz Peterburgo in 'Gatczina, į rejo Klingen'bergis, jam reike-

kur tuomet gyveno Caras, ir 
tenai priėjo prie Cariszko dva
ro miuisterio, Voroncov’o- 
Daszkov’o kurisai, peržiurejeisi 
praszyma., užtikrino, kad tuo
jaus paduos ji Carui ir kad 
Kražięcziai neužilgo gaus 'Caro 
atsakyma. Po to (pasiuntiniai 
vėl slėpdamiesi nuo Orževskio, 
sznipuku, kitais keliais namon 
sugryžo ir parvežė žinia, kad 
neužilgo pareis Caro atsaky
mas. Pakilo kalba, kad Caras 
atsius savo pasiuntini ir kad 
devinta Lapkriczio pats guber
natorius atlydės ji in Kražius, 
o tasai atiduos parapijonims 
kliosztoriausbažnyczia. Bet ne 
taip invyko, kaip tikėjosi ne
laimingi žmones. Kas atsitiko 
su praszymu nežinia nei szian
dien, o Orževski’s paliepė už
daryti bažnyczia pirmiaus, ne
gu ateis Caro atsakymas. De
vinta diena Lapkriczio K1 in
gei! be rgis atvažiavo in Kražius 
su 57 policijautais, 12 žandaru, 
su 2 oficiarais, ir 2 kunigais: 
džiakonu .Jastremskiu ir klebo
nu .Jaugei i u. Atvažiavę Kra- 
žiuosna sustojo valscziaus kan
celiarijoje. Isztenai pasiustas 
in bažnyczia žandaru aficieras 
Semionov’as, pasiteirautu, ka 
veikia, žmones bažnyczioje, su- 
gryže® pranesze, kad žmones 

jo kaip suerzinus žmones pa
kelti sumis'zima ir, numalszi- 
uus ji su Kazoku pagelba, už
ganėdinti savo budeliszkus 
jausmus plakimu žmonių ir da 
paskui drauge su savo- vyres
niuoju Orževskiu gauti nuo 
Caro pagyrimą, už ka moka 
maisztininkus suvaldyti. Kad 
jisai to norėjo, aiszku isz to, 
kad, važiuodamas in Kražius*, 
davė telegrama in Varnius, 
idant ant rytojaus, deszimta 
diena Lapkriczio anksti pribū
tu Kražiuosna 300 Kazoku; 
kad liepe teipogi tapaezia die
na atvykti Kražiuosna ir Dak
taru Raseinių pavieto, Vasilen
ko, kurisai yra būtinai reika
lingas, plakant žmones nagai- 
komis. Taigi Klingenibergis jau 
isz augszto buvo nusprendęs 
plakti žmones nagaikomis*, rei
kėjo tiktai, suerzinus juos, pri
versti vyriausybei pasiprie- 
šzinti, nes be jokios, nors ir 
melagingos priežasties, nedry- 
so žmonių kankinti. Del to 
K1 i nge n b e rgi s, n e 1 a u k dam as 
dienos, treczia adyna nakezia

(Tasa Ant 2 puslapio)

MUSU
SKAITYTOJAMS

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydarni aiszkina kad jie 
jokiu budu negali galas su galu 
suvesti.

‘ ‘ Saules ’ ’ redakcij a nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” ir nepa- 
brąngins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

Bet, už tai ‘ ‘Saules” redak
cija labai gražiai praszo visu 
“Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
luoja ant laiko užsimokėti.

Pirmiau “Saules” redakci
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome “Saule’ ’ kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, “bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!”

Už tai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai praszo- 
me priesz laika, ar nors ant lai
ko už “Saule” užsimokėti, kad 
mes galėtume jums “Saule” 
vis siuntinėti.

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams , popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.”

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas,” mes galėtume “Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti!
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Žinios Vietines
— Packer Nr. 5 kasyklos 

sustojo dirbti. Daug mainieriu 
neteko darbo.

— Senas gyventojas Myko
las Baranauskas, nuo 1105 E. 
Pine uly., kuris nesveikavo per 
visa meta, numirė Panedelyje, 
5:10 valanda po pietų savo na
muose. Velionis gimė Lietuvo
je, atvyko in Amerika daugelis 
metu atgal. Buvo angji.aka.sis, 
o paskutini karta dirbo Park 
Place kasyklose. Prigulėjo prie 
Lietuviszkos iparapijos ir Szv* 
Vardo draugijos. Jo ipati Elz
bieta mirė 1946 metuose. Pali
ko du sunu: Bernarda mieste 
ir Mykolą, Tamaqua; dvi duk
terys: Regina ir Ona, namie. 
Taipgi du 'brolius: Vinca, mies
te ir Juozą isz Paulsboro, ir du 
anūkus. Laidos Subatos ryta, 
su Szv. Mišriomis Szv. Juoza
po bažnycziojo devinta valan
da ir palaidos in parapijos ka
pines. Graborius L. Traška us- 
kas laidos.

Verbų Nedelia tinkamai galėtu mokinti mo
kyklose.

REIKALINGA
KELIONE?

Ateinanti Nedelia vadina
si "Vertu arba Pa’mu Nede
lia,’’ dėlto jog darcme at
minima garbinga Vieszpa- 
ties Jėzaus injojima in Jeru- 
zolima, ir kad tada žmones 
iszejo pasveikinti Ji turėda
mi rankose painias, o kiti

kirto medžiu szakas ir bars
tė kelia. Taipogi nuo szios 
dienos Bažnyczia Dievo pra
deda szvente apdūmojimo 
Mukos Vieszpaties, o pradė
jus nuo szios dienos Misziu 
Szv. garsiu ir tolesnėse die
nose.

— Su'batoj pripuola Szv. 
Jono Kapistrano, o Tautiszka 
Vardine : Burkvydas. Tr ta. die
na: 1950 ra., Amerikos Amba
sadorius Kanadai, Lawrence 
Steinhardt ir keturi kiti žmo
nes žuvo eroplano nelaimėje, 
Ontario, Kanadoje; 1933 m., 
Naciai insako visiems Žydams 
iszkabinti iszkalbas salvo sizto- Į 
ruošė ir krautuves, prisipažin- 
dami kad jie yra Žydai. Tai 
buvo pradžia vieszo Žydu per- | 
sekiojimo Vokietijoje; 1949 m., | 
Louis’A. Johnson y ra prislėg
damas: kaipo Amerikos Apsau
gos' Sekretorius; 1632 m., Ka
nada buvo pavesta ir atiduota 
Prancūzijai.

— Nedelioj pripuola Ver
bų Nedelia. Nuo szios Nedėlios 
prasideda Didžioji Sanvaite. 
Pažadinkime tai giliausi savy
je ndbažnuma ir visa ta sanvai
te, taipogi vadinama Szvento, 
rūpinkimės didžiausioje szvon- i 
teny'beje praleisti!

— Musu skaitytojas ponas 
Domasas Praskcviczius, isz 
Frackvilles, ana diena lankėsi 
mieste pas pažinstamus ir 
draugus, ir prie tos progos at
silankė "Saules” Redakcija, |

už laikraszti "Saule.” Acziu 
už at si lankymą.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Verbų Nedelia, nuo 
szios Nedėlios prasideda Di
džioji Sanvaite, taipgi Szvento 
Jono, c? Tautiszka. Vardine: Ei
kis. Ir ta diena: 1790 m., gimė 
John Tylor, deszimtasis Ame- 
rikO' Prezidentas; 1638 m., pir
mieji Szvedai atvažiavo in 
Amerika ir apsigyveno prie 
Delaware upes kranto.

— Panedelyje p r i p u o 1 a 
Szvento Jono Klimakaus ii' *
Szv. Kvirino, o Tautiszka Var
dine: Strumyla. Taigi ta diena 
1867 metuose Amerika nusipir
ko Alaskos kraszta nuo Rusi
jos; 1282 m., "Sicilijos Miszpa- 
rai.” Tukstancziai Prancūzu 
buvo iszžndyta, Palmeros mies
te, Italijoje. Menulio atmaina 
Pilnatis.

— Utarninke pripuola Szv. 
Benjamino, o Tautiszka Var
dine: Isle. Ir ta diena: 1854 m., 
Commodore Perry pasiraszo 
taikos1 sutarti su Japonija; 
1949 in., Rusija pasmerkia At
lanto Sanjunga.

— Seredoj pripuola, pirma

STOKA MOKYTOJU

atnaujinti savo prenumerata | diena Balandžio (April).

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

darbo žmogus. Mokytojas tu
rėjo ke’is metus mokslo suolą 
trinti, kad iszmokus kaip kitus 
mokinti. Paprastas darbinnkas 
isz pirmos dienos jau alga ga
vo, kai tas mokytojas turėjo 
mokėti už savo mokslą ir turė
jo pats save kaip nors iszsilai- 
kyti.

Jeigu darbininkas yra ver
tas savo prakaito, tai mokyto
jas yra vertas savo amato ir 
savo luomo.

O dar kita priežastis: Kodėl 
sziandien stoka mokytoju, tai 
kad tu mokiniu tėvai per daug 
kiszasi in mokytoju darba. 
Sziandien mokytojui nevalia 
nubausti mokinio. Jeigu mo
kytojas tik dasilytes kurio mo
kinio, tai to mokinio motina, 
kaip kokia ragana, užsipuola 
ant to mokytojo: "Kaip tu 
drysai nubausti mano aniuole- 
li!’’ Nors tas aniuolelis gal gy
vas biesukas.

Jeigu tėvai tinkamai lavin
tu savo vaiku namie, tai moky
tojai ir mokytojos tuos vaikus

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidento Eisenhowerio Ad
ministracija yra sau nusista- 
czius taupinimo programa. 
Pats Prez. Eisenhoweris yra 
mums prižadėjęs sutaupinti pi
nigu kur tik galima. Žinoma, 
aszkus dalykas randasi daug 
reikalu kur priverstinai reikia 
iszmesti keletą tukstaneziu ar 
milijonu doleriu.

Pasirodo kad vienas tokiu 
reikalu yra Senato Komisijos 
kelione in Hawaii Salas. Vi
siems turėtu būti aiszku kad 
mes negalime priimti Hawaii 
Salas kaipo viena musu valsti
jų pirm negu musu Senatoriai 
viską gerai apžiuręs ir dasitirs 
ar tos salos dar vis randasi Pa- 
cifiko vandenyse.

Hawaii Salų klausimas yra 
jau per daug metu keliamas 
Kongrese. Penkios Kongreso 
Komisijos apsilankė in szitas 
salas nuo 1935 metu, jas gerai 
ir sanžingai apžiurėjo ir gra
žiai atostogas tenai praleido už 
musu pinigus.

Dabar vėl Kongreso Komisi
ja važiuoja in tas salas apžiū
rėti. Žinoma, tai tik atsitikti
nis dalykas kad ta komisija pa
sirinko pavasario laika tenai 
važiuoti, kai Hawaii Salose 
gražiausias ir geriausias oras. 
Bet Senato Komisija tenai va
žiuoja vien tik atlikti pareiga. 
Kad jie su savimi vežasi savo 
szeimynas tai nieko nereiszkia.

Teipgi, nieko nereiszkia kad 
ta kelione kiekvienam Kon
greso Komisijos nariui kasz- 
tuos daugiau kaip penkis tuks- 
tanezius doleriu vien tik del 
keliones. O maistas ir vieszbu- 
cziu randa dar nėra nei iszro- 
kuota! O tai mažmožis kad sep
tyni ar asztuoni tokie tos Ko
misijos nariai su savo szeimy- 
nomis ir su savo palydovais 
važiuos. Parvažiavę jie visi 
gal pareikalaus kad jiems bu
tu duotos atostogos, nes jie 
bus pailsę nuo savo pareigu at
ostogų rojuje, Hawaii Salose.

MASKVA GERINASI

Savanoriai, Iszbuvo Du Menesiu Po Vandeniu Giria Amerikos Ir Ang-

Szitie jurininkai, kurie 
priguli prie Laivyno Dakta
ru Sztabo, buvo tyczia užra- 
kyti in submarina, kuris 
paskui nusileido po vande
niu, kur jis ant mariu dugno 
iszgulejo du menesiu, nei sy
ki nepasikeldamas del szvie- 
žio oro.

Laivyno Sztabas norėjo 
isztirti kaip ilgai žmogus ga
li iszgyventi submarine, po

vandeniu, be szviežio oro.
Leitenantas V. F. Borum, 

po deszinei, visiems tiems 
savanoriams jurininkams* 
davė egzaminus, patirti kaip 
tekis po vandeniu gyveni
mas paveikė j u szirdis ir 
kraujo augszti ir plakimą.

Laivyno Sztabas szitokius 
pratymus dabar daro, kad 
žinotu kaip ilgai žmones ga
lėtu iszbuti submarine, po

vandeniu, jeigu kitas karas 
iszkiltu. Dabar, po tu praty^ 
mu ir mėginimu, Laivyno 
Sztahas sako, kad musu ju
rininkai gali kad ir kelis me
nesius pasilikti po vandeniu. 
Iszrodo tik kad tokiems ju
rininkams reikes parūpinti 
daugiau daržovių, nes visi 
jie, kai tik iszlipo isz to sub
marine, prasze daržovių.

o o o

lijos Pagelba

Malenkov Pasirengęs 
Pasitarti Su Pasaulio

Valdovais
LONDON, ANGLIJA. — 

Maskvoje stebėtina permaina. 
Maskvos radijas, kuris tik ke
lios dienos atgal kokiojo Ame- 
rikieczius ir visiems grumuojo, 
dabar jau lenkiasi ir net geri
nusi. Maskvos radijas dabar 

| labai lipszniai aiszkina kad vi
siems krasztams butu geriau 
bendradarbiauti ir draugisz- 
kai sugyventi.

Kai tik Antras Pasaulinis 
Karas užsibaigė, Sovietai vis 
teige ir gyrėsi kad jie Vokie
čius sumusze, kad Randuoji 
armija sumusze Japonus Ry
tuose, kai Vakaru tautos val
dovai sau namie tupėjo ir ba- 
gotiejo.

Dabar, per Maskvos radija, 
valdžios atstovas, žinių skelbe- 

Į jas, Boris Leontyv, Anglu kal

ba kalbėdamas vieszai dėkojo 
Anglijai ir Amerika už pagel- 
ba ir ragino toliau bendradar
biauti.

Vakariniu tautu Diplioma- 
tai sukruto: kas ežia darosi?! 
Kai tik po Stalino mirties, So
vietu valdovai tuoj aus pradė
jo plūsti ir kolioti Amerikie- 
czius ir Anglus, o dabar jau vi
sai vieszai ima net ir gerintis.

Ar ežia tik kita j u veidmai
nyste, ar jie isz tikrųjų nori su 
mumis sugyventi.

Tas pats valdžios atstovas 
perrūdija pasakė: "Sovietu! 
Unija niekados nenorėjo ir da
bar nenori pavergti kapitalis
tinius krasztus, ar kisztis in ju 
reikalus. Sovietu Unija nori 
taikingai ir gražiai sugyventi i 
su kitais krasztais. ’ ’

I

Galimas daigtas kad Sovie
tai dabar matydami kad jie 
nieko negali padarytiKorejoje, i 
nori isz tikrųjų pasitarti. Bet 
musu Dipliomatai nesiskubina 
tuos saldžius žodelius praryti. 
Prezidentas Eisenhoweris yra 
pasakęs kad jis yra prisirengęs 
pasitarti su Malenkovu, bet 
Malenkovas ir kiti Sovietu Ru
sijos valdovai turi parodyti 
daugiau kaip tik saldžius žo
delius ir gražius pasižadėji
mus. Iki dabar, sako Eisenho
weris, Sovietai vienaip kalbė
jo, o kitaip dare.

GAISRAS
VIESZBUTYJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

galima jo pažinti. Jis buvo su
rastas po keliu valandų, ant i 
ketvirto augszto, kai ugniage- I 
šiai jau buvo užgesinę visa ta 
gaisra.

Policijantai ir ugniagesiai 
sako kad tas gaisras buvo kie
no tyczia uždegtas, nes szitoje 
apylinkėje per pastaruosius 
kelius menesius daug tokiu 
gaisru buvo staiga pradėta.
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MIRĖ ANGLIJOS į
KARALIENE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jos lovos kai ji pasimirė. Jos 
paskutinis praszymas buvo 
kad jauna Karaliene Elzbieta 
Antroji, jos anūke, neatidetu 
savo apvainikavimo apeigas 
del jos mirties. Toks jau buvo 
mirusios kara’ienes būdas, ji 
pati visados iszpildydavo visas 
savo pareigas nepaisant kaip į 
aplinkybes buvo nepalankios.
Ji taip norėjo kad ir jos anūke į 
darytu.

Jaunos KaraTenes, jos anū
kes, Elzbietos Antrosios apvai- j 
nikavimas yra rengiamas del 
Birželio (June) antros dienos. 
Tikimasi kad bus paskelbta

Luzerne, Pa. — .Gerai žino
mas buvęs senas ‘biznierius, 
Andrejus Vaitelionis, nuo 231 
Vaughn uly., .pasimirė Kovo 
antra diena savo namuose. Ve
lionis atvyko isz Lietuvos dau
gelis metu atgal in Ashley, po 
tam in Plymouth, o 1903 me
tuose apsigyveno in Luzerne 
miestą., kuris užlaikė restaura
cija ir saliuna, o isz biznio pa
sitraukė 1928 m. Paliko dide
liame nuliu dime savo paezia 
Petrone; sunu Viddie, isz 
Kingston, dukteri Natalija 
namie, ir anuka. Prigulėjo prie 
Szv. Marijos parapijos Kings- 
tone, ir buvo vienas isz inkur-

kelios dienos gedulio, ir paskui 
viskas eis kaip ir ėjo su paren
gimu del apvainikavimo.

KARALIENE MARE
TIKRA PONE

Buvo Pati Apszneketa 
1893 Metais

LONDON, ANGLIJA. — 
Ang i jos Karaliene Mare, kuri 
ka tik dabar pasimirė buvo : 
gyvas pavyzdys kas geriausia, 
tinkamiausia ir doriszkiausia 
tikrai ponei. Bet ir ji pati bu
vo nors syki savo gyvenime ki
tu davatkėlių apszneketa.

Bobutes, karaliszkos sen
merges ir bajoriszkos kūmutes 
putas plake, kai Mare iszteke- 
jo už Anglijos Karaliaus, Jur
gio Penktojo. Ji buvo susižie
davus su juo broliu Albert Ed
ward, Karaliaus Edvardo Sep
tintojo sunumi, kuris pasimirė 
apie menesi pirm negu tas su- 
sižiedavimas buvo vieszai pa
skelbtas.

Bet iszrodo kad likimas bu-
vo tai Mariutei paskyręs Kara
lienes vieta, nes, kai jos sužie
duotinis pasimirė, labiausiai ir 
artimiausiai jai užuojauta isz- 
reiszke mirusio brolis Jurgis. 
Ta užuojauta pavirto in ben
dra meile, ir jiedu apsiženijo 
asztuoniolika menesiu nuo jo 
brolio ir jos sužieduotinio mir
ties. Bajoriszkos bobutes ir ka
raliszkos kūmutes putas plake, 
kad tai per greitai viena mei
le užgeso ir kita suliepsnojo.

Karaliene Mare isz visu rei
kalavo kuo griežeziausio prisi
laikymo visu paproeziu. Ji 
ypatingai mylėjo savo anūke, 
dabar Karaliene Elzbieta An
trąją. Bet kad ji ja ir mylėjo, | 
ji vis jos pasielgimą seke, kaip 
gera motina ir nekarta ja isz- 
bardavo, jai ji pasielgdavo ne 
taip kaip karahenei tinkama. | 
Ji savo anūkei sakydavo: Tu 
turi pirmiau tapti tikra mote-' 
rimi ir pone, pirm negu gali 
būti karaliene.

10 ISZ SZEIMYNOS 
UŽMUSZTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

miesto. Deszimtas tos szeimy- 
nos narys, asztuoniu metu vai
kas buvo mirtinai sužeistas ir 
pasimirė ligoninėje.

Troko draiverys ir su juo 
kitas žmogus nebuvo sužeisti.

Washington policijantai sa
ko kad tai didžiausia automo- 
biliaus nelaime ju valstijoje.

Asztuoniu metu amžiaus 
Raymond Matlock vienatinis 
iszliko gyvas, bet paskui pasi
mirė Warren ligoninėje.

Policijantai sako kad visa

' toju tos parapijos, narys L.R.- 
! K.S.A. susivienijimo ir prie 
i Lietuviu Independent Khubo. 
| Laidotuves invyko Kovo penk
ta diena, su aipiegomis Szv.

I Marijos bažnycziojo devinta 
valanda ryte, ir kuna palaido
jo in Szv. Igno kapinėse. Velio
nis buvo senas "Saules” skai
tą to jas. ‘ ‘ Amžina atilsi! ’ ’

Girardville, Pa. — Albertas 
Maczys, nuo 132 B ulyczios, li
kos iszvežtas ana diena in 
Pottsville ligonbute.

— Albertas Burdulis isz 
Miami, Florida, lankosi pas 
savo sesute ponia J. Krysaus- 
kiene, Ogden uly.

automobiliaus puse buvo kaip 
su peiliu ar kirviu nukirsta. 
Trys buvo sutrati pyszakineje 
sedyneje, o szeszi kiti, to 
trenksmo buvo iszmesti isz au- 
tomobiliaus ant vieszkelio.

Troko draiverys, John 
Strantino sako kad jis buvo 
pasukęs savo troka in szona, • 
kai kitas trokas pirm jo nuva
žiavo nuo vieszkelio. Kai tik 
jis pasuko savo troka jis pama
te szita automobiliu visu grei
tumu važiuojant ne ant savo 
puses vieszkelio. Jis sako kad 
jis nesuspėjo savo troka pa
traukti in szona ir tas automo
bilius su jo troku susikūlė. 
Trokui visai mažai iszkados 
buvo padaryta.

DU LAIKRASZTI-
NTNKAI KOMUNIS

TU SUIMTI

Kiniecziai Komunistai
Pagrobė Amerikieczio

Laiva
HONG KONG, KINIJA. — 

Amerikos konsulatas pranesze 
kad mažas Kiniecziu Komunis
tu ginkluotas laivas suėmė 
Amerikieczio laiva, ant kurio 
buvo du Amerikiecziai laik- 
rasztininkai.

Vienas isz tu laikrasztininku 
tur but, Tarptautiniu Žinių 
draugijos narys, Don Dixon.

Anglijos Laivyno sztabas 
pranesza kad tas Amerikieczio 
buvusio laikrasztininko Ri
chard Applegate laivas buvo 
Komunistu suimtas, netoli nuo 
Hongkong uosto. Tikru žinių 
dar negalima gauti, bet iszro
do kad ir szitas Amerikietis 
buvo Komunistu suimtas.

Amerikos valdžia tuojaus 
pasiuntė insakyma savo kon
sulatui Hong Kong mieste, kad 
jis visa ta invyki isztirtu ir 
pranesztu kas ten tikrai atsiti
ko.

: L TRASKAUSKAS j 

J LIETUVISZKAS $
* GRABORIUS | 
J Laidoja Kunus Numirėliu. * 
t Pasamdo Automobilius Del $
* Laidotuvių, Kriksztyniu X
* Vestuvių Ir Kitokiams $
! :: Reikalams :: X: -- t
.S35 WEST CENTRE STREET 4 
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Istorija Apie ... į 
“AMŽINA ŽYDĄ”—

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. - - U. S. A

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
"Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!
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Pajieszkojimas '
Pajieszkau pažinstamu, isz 

Suvalkų, Kalvarijos ir Liuba- 
vos parapijos ir Asavos kaimo. 
Jioszkau darbo ant farmu, jau 
esi u senas, bet da galiu dar
buotis. Meldžiu atsiszaukt ant 
adreso: J. Kripas, 27520 Jąy 
Road, Livonia, Mich.


