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Užima Gražuoliu Vieta

Pat Moore buvo iszrinktas 
kaipo New Jersey Palisades 
Parko Karalius. Pirmiau, 
kas pavasaris tas parkas 
išbrinkdavo gražuole, kaipo 
Parko Karaliene, het sziais 
metais buvo nutarta paskirti 
vyra, Karaliumi.

Isz Amerikos
VALDŽIA VIS I

: . ....... ;

PERKA SVIESTA
WASHINGTON, D. C. — 

Szeimininkes vis bedavoja kad 
sviestas per brangus. Tas 
sviestas taip brangus už tai i 
kad valdžia nenori kad jis at
pigtu.

Kad tas sviestas neatpigtu, 
tai valdžia isz bagotu ūkininku 
visa ta sviesta, kuris jiems at
lieka, kasdien nuperka, kad 
jiems nereikėtų ta sviesta at
piginti.

I
Ana diena valdžia nupirko 

puspenkto milijono svaru to 
sviesto, už kuri ji mokėjo po 
szeszios deszimts asztuonis 
centus ant svaro.

Tai yra daroma su daug 
maisto, kuri ūkininkai mums 
pristato, bet už kuri mes turi
me taip brangiai mokėti, už tai 
kad valdžia palaiko tu daigtu 
prekes, kad jie neatpigtu.

MARINAS SUIMTAS

Nužudė Penkis Žmo
nes; Gavo $58.00

DUBUQUE IOWA. — Jau- 
nas ir gražios iszvaizdos, asz- 
tuoniolikos metu amžiaus Ma
rinas, isz Valley Stream, N. Y., 
buvo suimtas ir prisipažino, 
kad jis buvo nužudęs, nuszoves 
penkis žmones. Tos jo žmogžu
dystes jam atnesze tik penkios 
deszimts asztuonis dolerius 
pelno.

Jis buvo gavės deszimts die
nu atostogų isz Camp Lejeune, 
North Carolina.

Jaunas marinas, Fred E. Me

Szitos gražuoles dabar ap
žiūri nauja karalių. Jos yra 
isz kaires Robin Stewart, ir 
Pamela Reid; sėdi Ruda Mi
chelle ir Sindy Moore.

Io □ o

Manus prisipažino kad jis no
rėdamas gauti pinigu greitai, 
nuszove tris moteris ir du vy
ru. “Asz norėjau gauti pinigu 
kad galeeziau savo drauge, 
kuria asz laikau kaip savo 
žmona, nusivežti in Califor
nia”, jis aiszkinosi.

Ta jo drauge, szesziolikos 
metu amžiaus Diane Marie 
Weggand isz Summerville, 
New York, buvo su juo, kai po- 
licijantai ji suėmė pasivogta
me automobilyje.

Jis policijantams sako kad 
jo drauge nieko nežinojo apie 
tas žmogžudystes, kad jis isz- 
eidavo pinigu vogti, kai ji už
migdavo.

Basket-Boles Loszikai

Pasiszokdamas net virsz 
basket-bolininko Ralph Gre
co iszkeltos rankos, Al De 
Porter pasivage hole nuo jo 
per loszima in Raleigh, 
North Carolina. Wake Fo
rest sumusze Maryland 
sportininkus; 61-59.

NAUJAS TAUTU
S A N JU N G O S 

SEKRETORIUS

Szvedas Užima Trygve 
Lie Vieta; Rusija 

Sutinka
MT. CHARLESTON, NEV.

• Amerikos mckslincziai su
sprogdino dvideszimts ketvir
ta atomine bomba,.del iszmegi- 

ja ir kiti Rusijos valdomi r^m0- Szviesa nuo to susprogi- 
kra ztai sutiko pripažinti Tau
tu S an junges Sekretoriaus 
Trygve Lie inpedini, Szveda, 
Dag Hammarskiold.

Tautu Sanjungos Taryba 
pripažino ir patvirtino to 
Szvedo kandidatūra ir tuo- 
jau^ nuba'savo paskirti jam 
jenkios deszimts penkis tuks- 
tanezius doleriu ant metu al
gos. Szita vieta Sekretorius 
Trygve Lie pamėtė pernai ir 
pareiszke kad jis visiszkai pa
sitraukia.

Laikrasztininkai sako kad 
balsavimas buvo vienbalsis, 
iszimant Kinija, kuri nebalsa
vo.

Priesz tai Rusijos Andrei 
Vishinsky vis balsavo priesz 
bet kuri kandidata, kuris buvo 
vakariniu tautu pasiulintas. 
Dabar, staiga, be jokio pasi- 
aiszkinimo, Rusija ant visko 
sutinka. -

Czia dar vienas ženklas kad 
Sovietai, del kokios nežinomos 
priežasties dabar praszo taikos 
ne tik Korėjoje, bet ir visur ki
tur.

NEW YORK, N. Y. — Rusi-

Dabar Sovietai tik viena 
daina dainuoja: gera prekyba 
tarp Rytu ir Vakaru.

Amerikos valdžia priima vi
sus tuos Rusijos pataikavimus, j 
bet atsargiai žiuri ir laukia, 
kas toliau bus.

VYSKU. BRIZGYS
IN LOS ANGELES

Vienatinis Lietuvis
Vyskupas Amerikoje

LOS ANGELES, CALIF. — 
Lietuvis Vyskupas Vincas 
Brizgys, kuris drąsiai prieszi- 
nesi Naciams ir Sovietams Lie
tuvoje, pasakė pamokslą Szv. 
Kazimiero bažnyczioje, per isz- 
kilmingas Szventas Miszias, 
Los Angeles mieste.

Priėmimas ir iszkilmingi 
pietus buvo surengti po Misziu, 
pagerbti Vyskupo Brizgio at- 
silankyma. Jis buvo ežia pa
kviestas Kardinolo McIntyre, 
Los Angeles Arkivyskupo.

Jis buvo priimtas klebono, 
Kunigo J. A. Kučingio.

Vyskupas Brizgys, Vysku
pas Padėjėjas Kauno Arkivys- Ievos jie rado liekarsto nu ne- 
kupijos, buvo isztremtas isz migio.
Lietuvos in Vokietija, 1944 Universitete jis buvo gerbia- 
metuose. Po karo jis lankėsi po mas ir augsztai laikomas. Jis 
Europos ir Pietų Amerikos savo augsztus mokslus buvo 
sostines. Jis galutinai apsigy
veno Chicagos Vyskupijoje, 
kur ji pakvietė Kardinolas Sa
muel Stritch.

24-ta ATOMINE
BOMBA

Liepsna Už 500 Myliu
Nuo Vietos

mc buvo matoma net penkis 
szimtus myliu nuo tos vietos.
Tas suspregimas sukriete visa 
Nevada valstija.

Nors szita atomine bomba 
buvo mažiausia, jos trenksmas 
buvo didesnis už kitas.

Ap ie deszimts myliu nuo tos 
vietos kur ta bomba buvo su
sprogdinta, buvp tyczia padė
ta keli automobiliai ir keli au
tobusai, kad pamaezius kaip 
jie bus sudaužyti už deszimts 
myliu.

Kol kas, dar nieko nėra pra- 
neszta apie tuos automobilius 
ar autobusus. Kiti automobi
liai buvo padėti areziau kiti 
toliau, kad butu galima žinoti 
kas atsitiktu su žmonėmis to
kiuose automobiliuose kai to
kia atomine bomba susprogtu.

Armija rengiasi dar kelias 
i tokias bombas susprogdinti, 
kad dažinojus kiek laiko turi
ma laukti, kol kareiviai gali in Graikijos Karalaite Elena, 
tokia susprogdinta vieta eiti.

PROFESORIUS
NUŽUDĖ ŽMONA

IR DU VAIKU

Paskui Pats Nusižudė
NEW YORK, N. Y. — Lavo

nai Universiteto profesoriaus, 
jo žmonos ir dvieju vaikucziu, 
kuriuos jis pasmaugė pirm ne- j 
gu pats nusižudė su buezie- I 
liaus peiliu, buvo surasti pro
fesoriaus namuose.

* Profesorius buvo Daktaras 
Harold A. Conner, kuris mo
kino New York Universitete jo 
žmona buvo Thelma; dukrele, 
Jane, trylikos metu ir sūnelis, 
vienuolikos metu John.

Fo'icijantai spėja kad profe
sorius pasmaugė savo žmona 
kai vaikai buvo mokykloje, ir 
pakavejo jos lavona po lova.■ 
Paskui jis vaikuczius nužudė 
kai jiedu parėjo isz mokyklos.

Susicdai iszsigando kai nie
kas Profesoriaus telefono neat
sake. Jie tada nuėjo pas ta 
Profesorių ir rado visus lavo
nus.

Policijantai dar negali in- 
speti, kodėl jis savo szeimyne- 
le iszžude, bet jie žino kad jis ' 
per koki laika eidavo pas dak
tarą del proto ligos. Szalia jo 

baigės Pennsylvanijos garsia
me Universitete.

PLATINKIT “SAULE”

BUVĘS ROMUNUOS
KARALIUS MIRĖ

Buvo Isztremtas Isz
Savo Kraszto

LISBON PORTUGAL. — 
Isztremtas Romunijos Kara
lius Carol pasimirė nuo szir- 
dies ligos, Estoril mieste, neto
li nuo Lisbon, Portugalijoje.

Jo žmona buvusi Magda Lu- 
pescu buvo prie jo szono kai 
jis pasimirė..

Euves Karalius Carol von 
Hohenzcllern labai mylėjo ka- 
raliszka sostą ir gražias mer
ginas. Bet iszrodo kad jis gra
žias merginas labiau mylėjo.

Karalius Carol pirmiausiai 
pragarsėjo kai jis pabėgo su 
karininko duktere ir su ja ap- 
siženyjo.

Rumunijos Karaliszka Ta
ryba su žaibo greitumu tas su
tuoktuves suardė, ir davo Ka
raliui Carol, tada Karalaicziui 
pasirinkti: sostą ar ta boba? 
Jis pasirinko sostą ir savo 
nuotakos iszsižadejo.

Trys metai praėjo. Karalius 
Ferdinand ir Karaliene Maria 
visur jieszkojo jam tinkamos, 
isz karaliszkos szeimynos, 
nuotakos.

Jiedu surado tokia nuotaka,

Po szliubo jiedu gyveno po 
tuo paežiu stogu, bet atskriuo- 
se kambariuose, toli nuo viens 

I
kito.

Po szliubo, in septynis me- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Turkijos Submarinas
Nuskendo

ISTANBUL, TURKIJA. — ’ 
Submarinas su devynios de
szimts du vyrai, jurininkai nu
skendo in Dardanelles Strait, 
Viduržemiu Juras. Submari
nas beplaukdamas virsz bangu 
nakezia, susimusze su Szvedi- 
jos prekybiniu laivu, ir greitai 
nuskendo.

Szvedijos laivo kapitonas 
tuojaus buvo suaresztuotas.

Vieta kur tas submarinas nu
skendo yra du szimtai dvide- 
szimts asztuonin pėdu gilumo.

Amerikos kariszkas laivas 
“Hawkins,” greitai priplaukė 
prie tos vietos ir tenai rado ta 
Szvedijos laiva, kuris per tele
foną dar susikalbėjo su tais 
kurie dar tuo laiku buvo gyvi 
tame submarine.

Kai submarinas skendo, sze- 
szi jurininkai suspėjo iszszok- 
ti. Penkis isz ju tas Szvedu lai
vas iszgelbejo isz juru, mariu, 
bet penktas žuvo. Submarine 
Kapitonas, vienas isz likusiu 
gyvu suspėjo isz submarino 
iszmesti telefoną, ir taip buvo 
galima susiszneketi.

Tas submarinas svėrė 1,526 
tonu. Jis buvo Turkijai Ame
rikos padovanotas.

DVASISZKIAI TU-
RES TAKSAS

MOKĖTI I

Turcs Iszsiimti bais
iuos, Kaip Ir Kiti

PHILADELPHIA, PA. — 
Dvasiszkiai, kurie gauna koki 
nors atlyginimą už dvasini pa- | 
tarnavima, apart algos, turi 
iszimti laisnius ir mokėti mies
to prekybos taksas, kaip ir ki
ti. Szitaip' nusprendė miesto 
taksu rinkimo ofisas, taryba. ’

Jeigu szitas nusistatymas 
butu invykdintas, tai Kunigu- 
žis, Kunigas ar Rabinas, kuris 
gavo penkis dolerius už szliu- 
ba, kiikszta, apipjaustinima ar 
panasziai turėtu taksas mokė
ti už tokias aukas.

Tikimasi kad szitas taksu 
klausimo nusprendimas, kuri 
padare Deputy City Solicitor 
Abraham D. Wernick, sukels 
baisiai daug priesztaravimo 
isz dvasiszkiu puses.

Wernick szitaip paaiszkino, 
kai buvo užklaustas ar Chris
tian Science dvasiniai vadai 
turi mokėti taksas. Jis ju vir- 
szininkui, William V. K. She
pard atsake: Taip, jie turi tas 
taksas mokėti.

Toliau, jis savo atsakyme 
paaiszkino kad: “Sunku man 
atskirti viena tikėjimą nuo ki
to, vienus dvasiszkius nuo ki
tu. Už tai, mano nuomone, visi 
dvasiszkiai turėtu tas taksas 
mokėti ir turėtu gauti laisnius, 
del pavelinimo savo pareigas 
eiti. ’ ’

Tokie laisniai kasztuoja tris 
dolerius.

Garmobilius

Szitas automobilius yra 
investas in rungtynes su ki
tais greitais automobiliais 
per paroda in Oakland, Ca
lifornia. Mes ji pavadinome 
“garmobiliu” už tai kad jis 
vietoj gazolino vartuoja ga
rą del jiegos. Kercsinas szi- 
to automobiliaus inžina va
ro ir paskui vanduo taip in- 
kaista kad garai ta automo
biliu varo.

Automobiliaus savininkas 
William Soule, isz San 
Francisco, California, sako 
kad jam visai nerupi kaip 
gazolinas pabrangs, nes jis

Ne Per Sena Mokintis

Senmerge, septynios de- 
szimts dvieju metu amžiaus 
Mary Brown eina in Greer 
Technical Institutą, Chica
go j e, iszsimokinti kai taisyti 
maszinas, kad ji galėtu savo 
broliui padėti ant jo ūkio, 
farmos in Marietta, Minn. Ji 
sako kad niekas nėra per se
nas ka naujo iszmokti.

Jis sako kad dvasiszkiai tu
rėtu būti skaitomi kaip profe- 
sijonalai. Jeigu jie yra tik 
samdiniai, tik gauna alga ir 
daugiau nieko, jiems nereikia 
miesto taksas mokėti. Bet jei
gu jie gauna ka nors už savo 
patarnavima apart algos, tai 
už tas aukas jie turėtu taksas 
mokėti.

Wernick sako kad czia nėra 
nieko tokio jau naujo ar bai
saus. Jis priparode kad daugu
ma dvasiszkiu dabar moka 
miesto algų taksas ant savo al-

(Tasa Ant 4 Puslapio) 

to gazolino visai nevartuoja.
Jis ne tik savo automobi

liu czia atsivežė, bet ir pa
sirūpino szitas gražuoles, 
kad žmones,1 jeigu ne in jo 
automobiliu tai nors in tas 
gražuoles žiūrės ir taip nors 
pamatys jo ta automobiliu. 
Gražuoles yra: tupi ant au
tomobiliaus Gloria Nichol
son ir Adrienne Lovett; pila 
vandenio in automobiliu Pat 
Lauderback, ir stovi szalia 
automobiliaus Margaret Pa
ge. Visos szitos gražuoles 
yra isz Oakland, California.

□ o □
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Kas Girdėt
riu tai tik laszas, nes jie 
kad mes isztusztinsime 
kiszenius per taksas! ’ ’

žino
savo ISZ PO

ŽEMES SZVENTOS

Czekoslo vaki jos P remier as 
Gottwald gal ir pasimirė, bet 
musu laikrasztininkai ir dip- 
liomatai nei žodžio netiki. Jie 
staeziai sako kad jis buvo “isz- 
brauktas ’ ’, nugalabintas.

Musu dipliomatai sako kad 
galimas daigias kad naujas 
Sovietu Premjeras Malenko
vas tikyai nori (pasitarti apie 
taika. Szitie musu dipliomatai 
pataria musu valdžiai nepa- 
sziepti ar nepajuokti tokiu 
Malenkovu praszymu, nes gali
mas daigtas kad jiss dabar tei
sybe kalba.

Mes, kurie turime mokėti 
taksas, esame valdžios darbi
ninkai, nors mes negauname 
algos, atostogų nei jokio atly
ginimo! O tokis darbininkas 
nėra tanias, bet vergas.

Kai kurie 'žmones pilnai ne- 
invertina savo vaiku kol jiems 
reikia taksas mokėti ir tada jie 
gali nors kiek savo turtelio 
pasilaikyti.

Ne dyvai kad “Adomas ir 
Jieva” rojuje gyveno. Ir mums 
ežia butu rojus, jeigu ne tos 
taksos1!

Amerikiecziai isz tikro yra Į 
czysti žmones: taksos juos la- j 
bai gražiai is'zczystina.

Jeigu karves žinotu kiek 
mes dabar už pieną mokame, 
jos pareikalautu daug geresnio 
paszaro.

Musu Ambasadorius Angli
jai yra bankierius. Jeigu jis 
yra kaip tie bankieriai, ku
riuos mes pažystame, tai Ang
lams dabar bus sunku gauti 
paskola. Ar jus kada nors mė
ginote pasiskolinti pinigu isz 
bankieriaus?

Biznieriams geros naujienos 
staeziai isz Vaszingtono: Biz
nis gerai eis iSziais metais. 
A cz i u R ep u b 1 ik on amsi

Iszimant mainas ir mainie- 
rius, visiems yra gana darbo: 
Dabar jeigu žmogus neturi 
darbo tai reiszkia kad jis neno
ri dirbti.

Algos jau vėl ima kilti 
kils.

ir

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

pinigu ir laiko niekams pra- j 
gaiszinta!

— Laikas kaip laikas, bet 
pinigai, pinigai! Jeigu vakar 
butu turėta ju užtektinai, ne- 
butuva teip kortomis prašilo-’ 
sze.

Juokdaris Arthur Godfrey 
sako kad jis laiko už garbe mo
kėti taksas musu valdžiai. Bet 
jis greitai prideda kad jis už 
didesne garbe laikytu, jeigu 
jam tik puse tiek reikėtų mo
kėti.

Biednas žmogus; daugiau 
taksu moka už tai kad jis ne
gali gera advokatą pasisamdy
ti kad jis parodytu koks bied
nas jis yra, kaip bagoezius ga
li parodyti savo' skurdą ir net 
bada.

Anos dienos prižadai 
szios dienos taksos.

yra

Kai reikia taksas mokėti tai 
niekur nerasi Politikierių, ku
ris tik keli menesiai atgal tiek 
daug mums buvo (prižadėjęs.

Szimto metu amžiaus Ponia 
Plunckett, užklausta kaip ji 

■ tiek metu iszgvveno, pasakė: 
“Kasdien iszgerk dideli stik
lą alaus su savo vyru. ’ ’

Daktaras Frank Paul v, in 
Cleveland miestą, sako kad 
mergaites turėtu pradėti eiti 
in mokykla anksicziau už vai
kus nes jos yra gudresnes. 
Mums iszrodo kad szito ger
biamo daktaro protavimas yra 
atbulas1; jeigu mergaites yra 
gudresnes ir kytresnes už vai
kus, tai vaikams reikia anks
eziau pradėti jieszkoti to gud
rumo.

‘ ■ Pol itikieri ams Vaszingto- 
ne milijonas ar bilijonas dole-

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

1786 metuose 8 diena, tartum 
visi Žemaicziai suėjo in Szidla- 
va ant Paneles Szvencziausios 
vainikavimo.

Nuo pat ryto visais keliais 
tūles svieto keliavo in ta vie
ta.

Susirinkusi ems ilebeb u v o 
kur dėtis, bažnyczia buvo pri
grūsta, bažnyczkiemis teip-pat 
turgavietoje ir miestelyje tar
tum prikimszta, o vis dar svie
tas ėjo važiavo karietos, po
li iszki vežimai ir paprasti ra
tai.

Subildino būgnus ir suskam
bėjo varpai.

Pasiskubinkime ir mes 'baž- 
nyczion.

Amerikiecziai dabar turi su- 
virsz pus septinto milijono te
levizijų, nors ne visi turi kad 
ir gera pecziu savo namuose. 
Dabar iszrodo kad biedniausi. 
žmones perkasi televizijas.

Iszrodo kad szia vasara bus 
daug visokiu straiku: visi dar
bininkai ims reikalauti dides
niu algų. Valdžia nesikisz in 
tas straikas, kaip Demokratu 
valdžia kiszosi.

Pypkes Durnai

Viltis

Broli, Lietuvi, pabusk, 
Griebkis už darbo, sukrusk. 
Nepaisyk baisiu audru, 
Nei juodųjų debesų.
Jie tuoj aus turės pranykt 
Ir tau nesuspės pakenkt. 
Žengk pirmyn, neapsistok, 
Norsiai su tamsa kovok. 
Saule tuoj pradės žibėt, 
Pradės tamsa apgalet. 
Audra pabūgus nutils, 
Paukszcziai tuoj linksmai 

prabils.
Tada po kankynių ilgu, 
Nelaimingu skaudžiu laiku, 
Geresies tu savo darbais, 
Džiaugsies j u vaisiais 

prakilniais.
Saulute prakaita džiovins, 
Vėjelis glostydamas putens, 
Miszkas slaptinga dainele 
Cšendams ramins tau szirdele. 
Kas ryta laksztute cziulbes, 
Sodelyj gegute kukuos. 
Karveliai pastogėj burkuos 
Ir pulkai paukszcziu kartos: 
“Graži szalis Lietuvos! 
“Laisva jau ant visados! 
“Iszliuosavo ja visai 
“Tvirti, narsus jos vaikai!’’ 
Lietuva, szalis dainų, 
Kapai praboeziu senu, 
Kapai karžygiu garsiu, 
Szalis musziu kruvinu, 
Sziandien nuo prieszu liuosa, 
Galim džiaugtis mes visi.
Žmones ir paukszcziai kartos: 
‘ ‘ Lietuva laisvai gyvuos! ’ ’

Pirkie U, S. Bonus Sziandien!

Nebuvo ko ir stengtis; ineiti 
in vidų, netik bažnyczion, bet 
ir bažnyczkiemyje, ten jau ne 
pirsztui in dėti vietos nebuvo.

Priesz bažnyczkiemi abi pusi 
tako apsėdo visokį raiszi, bai
siausias ir biauriausias savo 
žaizdas statydami ant parodos. 
Rėkavo jie ir maldavo pro sza- 
li einaneziu, viliojo aukas ir 
mechaniszkai tarszkejo pote
riu žodžius.

Kad jie butu sueje maldauti 
Panelės Szvencziausios susi- 
milėjimo, galima tvirtinti, kad 
jie butu pareje sveiki ir pastip
rinti dvasioje, gaila, kad jie 
kita sieki turėjo czionai keliau
dami.

Palike tuos dvigubus betur- 
czius, pažvelgkime toliausi szit 
vagis Czigonas ir apgavike Žy- 
delka. Slapstosi anuodu už ka
taliku paežiu, nedrąsus, nes ži
no, kad juodu neturi teises nie
ko ežia praszyti, vienok. Atė
jo,. jis turi nuvytusią ranka, ji 
vėžio žaizda krutinėję. Žemes 
gydytojai juos apleido teigi in- 
simerke juodu czionai, o juo- 
dvieju veidai reiszkia tikra ti
kėjimą ir vilti.

Kas pasakys, ar laimes 
aniuolu, ar iszklausys Panele 
Szvencziausia pagonu praszy- 
ma.

Asztuonioliktasis szimtmetis 
szaltu savo pūtimu užszalde ti- 
kinezias szirdis ir baisi bedie
vystes1 liga eme, kaip koks kir
minas, graužti 'žmonija neva 
proto ypatoje. Pamynė žmones 
savo Szventenybes ir, nesurado 
nieko jti vieton, paliko dides
niais betureziais už tuos akluo- *
sius ir raiszuosius.

Kaip tuodu jaunu' ponai ežiu, 
garsingu ir gerbiamu giminiu 
inpediniai; juodu nenori su tė
vais melstis bažnyczioj, ver- 
cziau susirado akmeni baž- 
nyiczkiemio kampe, sutupe ant 
jo ir juokauja sau, žiūrėdama 
in bažnyežios duris, pro kurias 
laukiama buvo procesijos is'z- 
cinant.

Kitame lai k ponaieziu, rasi, 
atkreiptu svieto akis iri save ir 
keistus savo pasielgimus; bet 
sziandien niekas tam laiko ne
turėjo. Kitame laike pastebėtu 
bent juo dvieju keista apdara 
ir ne vienas už tikrus: kipszus 
juodu paskaitytu, sziandien 
niekas ponaieziu nei temyti ne- 
patemijo, galėjo visai nesivar
žyti.

— Komedija! Murmtelėjo 
vienas.
- — Komedija! Atkartojo 
antras, tik visai no juokinga, 
pamislyk mano mielas, kiek tat

(Subildėjo būgnai, atsiliepe

: tu nutilo.
Pagonis liko sveiki, tik du 

ponaieziu nieko keisto nepaty
rė, iszskyrus nesuprantama su- 
miszima: . ’

—- Ko atsiklaupiai? Klau- 
I šia vienas antro procesijai pra
ėjus"?

žinau ? Atsake 
varpai ir iszkilminga procesija į kitas, juk tai buvo vien kvai- 
iszejo isz bažnyczios, Virszumi i ’ 
žmonių mines matėsi Paneles 1 
Szvencziausios paveikslas, po . 
raudono baldakimo pastoge. 
Vis'i, kurie su procesija negalė
jo eiti bematanspuolė kniupsz- 
ti, net tuodu pagonu Czigonas 
su Žydelka, tik kampe baž- 
nyczkiemio stovėjo jauni po
li aieziai ant savo augszto pa
mato ir nei kaktos nepalenke.

■— Žiūrėk, tarė vienai an
tram, szit musu seniai nesza 
szita raudona skėti!

Toj valandoj paveikslas, 
nykstanezies' respublikos szu- 
lu neszamos, pažvelgė in pak
lydusius jaunikaiezius ir keis
tai dalykas stojosi: atsiklaupė 
abudu nors paskiaus už visus. 

Vargu ant ju žiurėjo Panele 
Szvencziausia: szit intikejes 
Czigonas su neiszpasakytu 
džiaugsmu mojuoja visai svei
ka ranka, p Žydelka verkia isz 
džiaugsmo, nes skausmai kar-

la komedija

Ne, in tos ruszies beturezius 
dar nepažvelgė Szvencziausio- 
ji Panele: dar neatėjo jiems su
si m y ] e j i m o v al an d a.

Tikėkime, kad ateis.
;— GALAS —
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ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

lliis was Buna Beach in New Guinea, 

September 20, 194d.

When you face the East for one minute 

this Armistice Day think of these young 

soldiers in the terrible quiet of death. And 

in that reverent sixty seconds, make a lasting 

vow to work unceasingly for a peaceful 

future—in which American boys may never 

again have to fall in battle. Remind yourself 

that peace is'for the slrong.

Tens of millions of Americans are helping 

keep our country strong by investing in 

Defense Bonds. Won’t you help, too?

The U. S. Government docs not pay for this advertising.
The Treasury Department thanks, for their patriotic donation,
The Advertising Council and

Saule Publishing Co., - Mahanoy City,-Pa

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

talpinusi sekanti skaitymai: j 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nema
no. 58 pus., 20c.

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

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

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

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

No.133—Dvi istorijos; Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 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.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 Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Berriadina. 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, Tamas, 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 Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

No.158—A p i e Kapitonas 
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, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku
nus; Meszla-vežis; Grapas; Eg- 
i; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c..

No. 166—Apie Simus 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., 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. 20 c.

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

Kitokios Knygos

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateitos 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 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

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

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

No.198—Gromata arba Muz 
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:

IHF3 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.

ITriF 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.
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Isz Po Žemes Szventos
(Tasa) Vienok ilgai lauktas sve-

Ta vakara dar, apszviestas I 
menesio szviesa, klūpojo sodie- . 
ežiu būrelis su kunigu Jonu i 
pas akmeni pievoj, kur Motina 
Szvencziausioji su Kūdikiu ap- j 
sireiszkusi buvo.

Pasimeldęs, atsistojo kuni- j 
gas Jonas ir jo draugija.

— Turite kastuvus ? Pa- | 
klausė kunigas.

— Turime, atsake vyrai.
— Tai vardan Dievo prie 

darbo!
Ta pasakęs, kunigas Jonas 

apibrėžė su lazda vieta, kur 
klūpojo ir liepė kasti.

Keletas., kastuvu insnigo in j 
žeme ir vos žmones veleną nuo I 
virszaus atniete, kažkas su- Į 
žvangėjo. Tai buvo kaustytos 
skrynes virszus. Greitai kaso
jai nuvalė nuo josi žeme, o po
ra sykiu gerai užgavo su kastu
vais, perkirto visai surūdiju
sias geležis ir atidaro skryne.

Ant virszaus gulėjo paveiks- • 
las Paneles Szvencziausios su 
kūdikiu. Menesio spinduliu 
apszviestu iszrode kaip gyvu.

— Ta pati! Suszuko ste
buklo’ liudininkai. Ta pati!

Sugraudintas žmonių būre
lis veikiai atsiklaupė, atidavė 
Szven czi ausiai pr ilgui inlcz ia 
garbe. Paskui kunigas Jonas 
patraukė paveiksią in szali, 
norėdamas pasitikrinti kas 
dauginus yra skrynioj. Ten bu
vo bažnyczios indai ir kunigu 
rubai, o prikalboj ipoperiu | 
pluosztas.

Kunigas Jonas neleido nieko 
iszimti, tik ipoperius pasiėmus, 
liepų skryne vėl uždaryti ir už
kasti prižiūrint,- kad kuoma- 
žiausia butu žymus szitas nak
ties darbas.

Už valandos1 niekas neimtu 
pasakei, kad ežia judinta že
me, teip gerai vėl 'buvo viskas 
užtaisyta.

Tuomet vyriausis ūkininkas, 
netoli gyvenantis, ome kviesti 
kunigą pa's save ,pasilsėti, tar
damas: Ir mano tėtulis turi 
keletą 'žodžiu Jo mylistai pasa
kyti, visai nupuolė nuo kojų 
ir sunku yra jam nuo krosnies 
atitraukti.

— Tavo tėvas'?! Tarė nusi
stebėjus kunigas, o kiek metu 
sau skaitai ?

— Ant Szvento- Jono bus 
devynesreszimtis.

— Gražus amižis! Tai eiki
me, malonu bus man su tavo 
tetusziu susipažinti.

v ♦ v

Kad ūkininko būtoj lauke 
nclpaprasto sveczio reiszke ne
paprasta grinczios isbvaizda- 
Asla buvo geltonomis smele- 
mis iszbarstyta, ugnavietej 
linksmai liepsnojo ugnis, be to 
dar vaikas degino sausos bala
nos gala. Teip szviesu buvo 
grinczioj, kad aiszkiai matėsi j 
susirinkę vyrai, moters ir vai
kai. Visi buvo apsitaisė iszei- 
giniais drabužiais, kaip Szven- 
ta diena.
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ežias nesustojo ežia inejes, vos 
galva linktelėjo ir in szonine 
insitrauke draugia su szeimi- 
ninku. Ten ilgai sklaidė ras
tuosius popurius, o darbas ne 
spėrus tebuvo, nes sutruneje 
laksztai nenorėjo skirtis, o 
rasztas iszblukes, neaiszkus

★ BALTRUVIENE *
* *

Vai mano szirdeles ir 
balandėlės,

Asz vela prie darbo,
Ijaikrasztinio sztabo,

Vos Velykos pasibaigė, 
Vela su žinutėms ir 

pamokinimais.
Asz patariu kad su viskuom 

reikia būti atsargiais, 
(J ir su nekurtais 

apsigarsinimais.
Dabar tokis svietas, 

Kožnas varosi ant pinigu, 
Ir visokius nutverti kur 

doleri.
Žmogus turi labai sergėtis, 

Nuo visokiu apgaviku, 
Kuriu dabar riestokas czion 

Amerike, 
Bet ir kožnoje dalyje svieto.
Jeigu kas nori ka nusipirkt, 
Turi savo mieste visokius

1 , ~ r*
kromus.

Jeigu esi nesveikas, ‘ 
Nusiduok pas savo gydytojo 

savo mieste, 
O bus tau daug pigiau ir 

iszgydys.
O jeigu ne visai tai norius 
palengvins tau tavo ligoje.

Sziandien landžioja po 
grinezias,

Visoki kolektoriai,
Kurie meilais žodelais, 

Vilioja pinigus nuo žmonių 
in savo kiszenius. 

J uk jau gana gerai žinote, 
Ka tieji kolektoriai gero 

padare, 
Noriais tukstanezius surinko
Nuo mielaszirdingu musu 

žmonių,
O už tai aplaike szpiga!

* * *

Lai užvieszpatauja tarp mus 
malszumas ir sutikimas, 
O pasidarbavimas tarp- 

saviszkas,
Del visiszko gero ateivy'stes 

szioje naujoje tevyneje, 
Mirs taiko ir tvarkoje 

užlaiko, 
Tada ant szirdies bus mums 

lengva, 
Ir turėsimo didesni 

prisiriszima, 
Prie visoko kas tiktai yra 

Lietuviszko.

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

PLATINKI!

buvo skaityti. Vienok, tur-but 
savo vertine turėjo, nes szeimi- 
iiinkas žibinusis kunigui prie 
to darbo, jiastebejo ant jo vei
do baisu inspudi. Paem.es pas
kutini paperi su antsipaudomis 
iszskleide ant stalo, isztaise ir 
skaito. Skaitė ir akisbraukine- 
jo, kaip neintikedamas joms, 
ar gerai mato.

Žmogus, raszto nepažinstan- 
tis negalėjo suprasti priežas
ties džiaugsmo, teip aiszkiai 
matomo ant kunigo veido, bet 
mes nesistebėsime, kad szitas 
rasztas buvo paženklintas 1457 
metais ir ant jo buvo savo ran- 

i ka pasiraszes ir savo antspau- 
da prispaudęs Didysis Lietu
vos kunigaiksztis Gedgoldas. 
Popieris talpino’ savyje forma- 
liszka žemes padovanojima 
Szidlavos kataliku bažnycziai.

Kunigas, perskaitęs popie
rius, in ploszcziaus kiszenes in- 
sidejo ir linksmai tarė szeimi- 
ninkui:

— Na, seni, svarbiausia 
dalyku atlikome,-dabar vesk 
szian savo tęva, juk norėjo su 
m a 11 i i n pasi k alb e t i.

Neilgai trukus 'pribuvo senis 
vos kojas 'vilkdamas. Kunigas 
Jonus pasisodino ji .už stalo ir 
tarė.

— Norėjai su manim pasi
kalbėti, seni, ar suims gali ta
vo kalbos klausyti, ar te iszei- 
na.
—Lai pasilieka, atsake se

nis, lenkdamas plika galva 
priesz kunigą, Iszpažinti turiu 
vilti nukeliauti dar nors in 
Kelines Lažnyczia, kuria Jo 
mylista nuo netikėliu atvaini- 
jai, o rasi, Dievas padės dar 
ežia savo bažnyczios susilaukti 
ant senosios vietos. E, negailu 
butu mirti, prigunda, prigun- 
da žmogus prie savo kraszto, ir 
visokiu laiku teko perleisti, o 
buvo ir labai sunkios dienos.

— Teip sakai ?
— Imkime laikai Vyskupo 

Jurgio trecziojo. Tartum pa
vietre pute nuo Voikiecziu ant 
musu. Svietas pamynė Dievisz- 
kas ir žmogiszkas tiesas, isz- 
juoke viską, kol ligi sziol buvo 
szventu laikoma, paleistuvys
te placziu rinkių apskleidė lin
kine, tartum, . purvynu, su- 
biauriojo dvarus, net in klebo
nijas ir vyskupu kambarius 
eme smelktis. Baliavojo ir pa
leistuvavo tenai per naktis ir 
dienas, visai užsiinirsze apie 
Dieva. Viena po kitai griuvo 
apleistos bažnyczios, kitas ne
tikėliai pasisavino; žmones 
praseziokus, nustojusius dva- 
siszkuju vodovu kunigu, pikti
no ir spaude kaip kas iszmane. 
Tokiose sanligose daugumas 
praszczioku eme kibti prie Liu
terio ir Kalvino, kiti grimzdo 
in senas klaidas, in stabmel
dystes tamsybe. O, baisus, bai
sus buvo laikai!

— Teisybe kalbi, seni, bet 
tur-but ne apie tuos liūdnuo
sius laikus norėjai su maunu 
kalbėti"? -

— Tas tiesa, praboezyk Jo 
mylista seniui. Norėjau pra- 
neszti tamstai, kad kita syk ir 
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namelius turės, Geradejau mu
su! Džiaugėsi- senis, puldamas 
po kojų kunigui.

— Tikėk, rasi, neužilgo pa
žvelgs Ji meiliai isz altoriaus 
in tavo butą, tik netesiant rei
kia stoti prie darbo. Taisykite 
man arklius, dar szia nakti tu
riu važiuoti, o tuo tarpu veskis

mane in grinezia, palaiminsiu 
tavo szeimyna.

Kun i gas J onas nesu a ude: 
' savo paproeziu tuoj užvede by- 
Į la; tęsęsi ji ilgai, bet ant galo 
žemiszkasis Raseinių teisinas 

' suteikė skunda ant Szidlavos 
kalvinu už neteisinga kataliku 
bažnyczios sugriovimą ir insa- 

, ke primokėti už bažnyczios že- 
į mes valdymą beveik per pus- 
i antro amžiaus.

Kalvinai spyrėsi, kaip tik 
inmanydami, vienok Vilniaus 
t e i s m o s nusprendimą pa- 

' tvirtino ir kalvinai pralosze 
byla. Podraug buvo pripažinta 
devynis tukstanezius auksinu 

. užmokėti katalikams už nu
kentėtas skriaudas. Tuoj liko 
paskirta komisija, kuriai rei- 

| kejo nuvažiuoti in vieta ir pri- 
: žiūrėti, kad nusprendimas bu
tu iszpildytas. Prie tos komisi- 

i jos prikalėjo: vyskupas Sta- 
i nislovas ir Mikalojus Kiszkiai, 
i Geronimas Valaviczius žemai- 
; ežiu Storasta ir Didžiosios Lie
tuvos kunigaiksztystes skanbi-

Į ninkas Naruszeviczius.

Szidlavoj buvo kataliku baž- 
nyczia,.tik ja netikėliai sugrio
vė.

— Žinau apie tai. Bažny- 
czia buvo paaukota Nesutep
tos Dievo Gimdytojos garbei, 
kunigaikszezio Gędgoldo pri
pažinta., jo ir kitu duosniu ka
taliku apdovanota.

Senis spyriai iii kunigą 
žvilgterėjo.

—- Kas Jo mylistai apie tai 
pasakė? Klause senis dreban- 
cziu nuo inspudžio balsu.

Isz malones musu Užtaryto
jos isz Paneles Szvencziausios 
malones ta žinia turiu. Be to 
dar žinau ir pavarde vietinio 
klebono, kuris paslėpė stebuk
linga paveiksią, bažnyczios in
dus ir kunigu apdarus nuo ne
tikėliu, ta padare kunigas Ho
lu b k as.

— Teip, teip Holubkas! 
Atkartojo jau verkdamas se
nukas.

Žinoma man ir vieta, kur 
yra tas turtas sudėtas, laikui 
atėjus iszimsinie ji iszten.

— Ar tai galima? Tai vėl 
Szvencziausioji Panele savo

Kalvinu perdetinis, matyda
mas kad daug reikės iszmoketi 
katalikams, puolėsi praszyti 

■ niams tai buvo ne mažas pa- 
1 lengvinimas; katalikai pinigu 
: netroszko ir kunigas Jonas isz 
- karto sutiko tuo pamokesniu 
Į pasikakinti.
i Apleisdami smulkmenas, tu- 
i rinezias verte tiktai kronikoje, 
j peržengkime visa pusantro 
Į szimtmeczio ir keliaukime in 
i maža soda, Szidlava vadinama,

■ in iszkilminga.sias Paneles 
j Szvencziausios vainikavimo
i apeigas. Szita apeiga buvo isz- 
' kilmingesnė ir tautiszkesne už I . . ..i visas, kokios kuomet atsitiko
i Žemaitijoje. M V

Sakau apie Paneles Szven
cziausios vainikavima. Liaudis 
tai plati ir gili upe, isz Dievo 

. palikimo ramiai tekanti in ne- 
i žinoma jura.

Tankiai yra nepatemijama 
szita upe isz po visokiu mar- 

| gumyiiu, pluduriuojancziu vir- 
szum, ir tik tada, kada szita 
upe patvinsta, parodo ji tikrą
ją savo varsa ir ta., kas kita 

į syk virszui buvo ir nugrimzdo 
I gelmese.

Visokios yra tokiu patvanu 
į priežastis ir visokios būva ju. 
| pasekmes. Toks patvanas pa- 
i naszus yra mintyjai, kuri atsa- 
l kaneziame laike apima žinoni-

pagelbos prie Krisztopo Rad
vilos. Szis užtarė už Kalvinus 
ir su savo prieteliu Valavicziu 
padare teip, jog pamokesni su
mažino ligi 3 tukstaneziu.

Puolantiems dvasioje Kalvi-

' ja, sipri, galinga, eina kaip au-
- dra, suteikdama baisiausius 
vargus, negirdėtus atsižimeji- 
mus, pergalėjimus, garbe ir

j garsa.
Szios- valandos Žemaicziu
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mintyje buvo iszreikszti savo 
dėkingumą Panelei Szven- 
cziausiai, kuri beveik per pus
antro szimtmeczio duosniai in 
visa apylenke dalijo visokias 
geradejystes ir stebuklus.

Dvarai, namai ir mažiausios 
triobele-s, matomai, patyrė jos 
geradejystes.

Taigi Vyskupas Steponas 
Gedraitis siuntė in vieta tam 
tikra, komisija isztirti szitu ste
buklu teisingumą, o paskui 
iszsirupino Popiežiaus Pijaus 
VI leidimą iszkilmingai apvai
nikuoti stebuklingaji Paneles 
Szvencziausios paveiksią.

Žinia, kad sanvaitiniai at
laidai negalėjo apsieiti be isz- 
kaszcziu, dėlto Vyskupas Ged
raitis' uždėjo mokesni kiekvie
nam ponui ii bajorui v al d an- 
ežiam žeme, po puse timpos 
mokėti nuo darbininko du- 
szios.

Niekas nesiprieszino ir su
dėjo tiek pinigu, kad pakako' 
ne tik Paneles Szvencziausios 
vainikui, bet ir dvasiszkuju di
diku kunigu, ponybes ir viso
kiu keleiviu užlaikimu.

♦♦♦ ♦♦♦ i
t ,

(Tasa Ant 2 puslapio)

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

Istorija Apie . . . 
“AMŽINAŽ YDA”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

_____  i
Per paczta, 25 Centai.

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

‘NOVENA’ ’ 
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts. 
SAULE - Mahanoy City, Pa.

A - B - GĖLAIS 
arba pradžia j 

SKAITYMO
...ir... i; 

RASZYMO i;

64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.
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Žinios Vietines
— Velykos perėjo ipas mus 

malsziai.
i

— Bažnycziose 'buvo ma
tyti daug žmonių isz priežas
ties szventes,

— Nedelioj atsibuvo krik- 
sztynos pas pous. Leonus V. 
Boczkauskus, 322 W. South 
uly. Kūdikis aplaike varda 
Kristina, per Kuu. Leo Pecziu- 
kevicziu, vikaras, Szv. Juoza
po bažnyczioje. Kriksztu tė
vai buvo Adomas Ralbitz ir 
panele Irena Bu'bniute.

— Buvus miesto gyvento
ja, ponia Ona Banioniene, isz 
New Philadelphia, kuri sirgo 
visa menesi ir gydėsi in Potts
ville ligonbutcje, numirė pe
reita Ketverge vak. Velione 
gimė Lietuvoje, atvyko In 
Amerika daugelis metu atgal 
in Mahanoy City, o apie keturi 
metai atgal apsigyveno pas po 
nia Florence Kiseliene, LIG 
Water uly., New Philadeiphi- 
joje. Paliko aunu Albina isz 
Philadelphia, Pa., ir keletą 
anukus. Laidojo Panedelio ry
ta, isz Graboriaus V. P. Barta- 
szio koplyczios, New Philadel
phia, su apiegomis in Said. Jė
zaus Szirdies bažnyczioje de- 

"szimta valanda, ir kuna palai
dojo in Szv. Juozapo 'parapi
jos kapinėse Mahanoy City. 
Velione buvo sena skaitytoja 
“Saules”. — Amžina atilsi!”

— Stanislovas Hubertas, 
nuo 1101 E. Market uly., kuris 
sirgo nuo kokio tai laiko ir gy
dosi in Good Samaritan ligoii- 
bute Pottsvilleje, numirė Pet- 
nyczioj, penkta valanda popie- 
tu. Gimęs Lietuvoje. Atvyko 
in Mahanojaus, kuris dirbo 
angliakasyklose, po tam užsi
dėjo bizni saliuna, 1100 E. 
Centre uly., o keletą metu at
gal prasisizalino nuo biznio, ir 
gyveno po Nr. 1101 E. Market 
uly. Jo pati Ona mirė 1946 
metuose. Velionis neturėjo jo
kiu giminu Amerikoje. Lai
dotuves i n vyko Utarninko ry
ta, su apiegomis Szv. Juozapo 
bažnyczioje devinta valanda ir 
/palaidotas* in parapijos kapi
nėse. GraOorius L. Traskaus- 
kas laidojo.

— Seredoj pripuola Szv. 
Perpetuso ir Szv. Dionuzijo, o 
Tautiszka Vardine: Staugir- 
das.

— Ketverge pripuola Szv. 
Marija isz Egiptijos , o Tau
tiszka Vaudine: Rėzas. Taipgi 
ta diena: 1847 metuose gimė 
garsus Amerikos laikrasztinin- 
kas Joseph Pulitzer.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Apolonijo, o Tautiszka Vardi
ne: Mintautas. Ir tu diena: 
1861 metuose Amerikos Civil
inis Vidaus Karas prasidėjo.

Girardville, Pa, — Albertas 
Maczys (Macheese) nuo 232 B 
uly., pasimirė pereita Ketver
ga, 4-ta valanda ryte, in Potts
ville ligonbutcje. Velionis sir
go per keletą įsanvaites. Gimęs 
Lietuvoje, atvyko in Conner
ton 1888 metuose, po tau. apsi
gyveno in GirardviJeje. Jo pa 
ti Margareta mirė 1950 meluo
se. Velionis laivo angliakasis. 
ir paskutini karta dirbo prie , 
boileriu Hammond kasyklose ‘ 
1949 metuose. Paliko keturios | 
dukterys: Tessic Levuiiene ir

SUNAIKINO 73
PRIESZO TROKUS

Amerikiecziai Lakūnai
; Daužo Priesza Isz 

Padangių

Matyti kad Amerikos Sekre
torius baisiai mažai gero tikisi 
isz visu szitu Rusijos lipszniu 
žodžiu. Jis sako kad Ameri
kos vienatine pareiga tai gink
luotis ir kitus draugiszkus 
krasztus kiek gaTma apgink
luoti kad butu bendras fruntas 
priesz Sovietu Rusija.

Peržiūri Maža Eroplana

Vio'cta Dileliu, isz Detroit, Mi

Kazimiera isz Detroit, Mieli , 
ir Antaną, Philadelphia, ir ke
letą anukus. Laidotuves invy

landa su apiegomis Szv. Vin
cento bažn\ c ioje, ir 'palaido
tas in Szv. Marijos kapine-e 
Shenandoah.

TCKYO, JAPONIJA. — 
Amerikos mažesni ir lengvesni 
ir kiti kariszki eroplanai, per 
audringus debesius puoliesi 
ant Komunistu sandeliu, f abri
ku ir troku.

Ant žemes labai mažai susi
kirtimu matyti nes ir musu ka
reiviai ir ju prieszai laukia žo
džio apie pa Tautas ir taika.

Amerikos B-26 bombnesziai 
sudaužė jeigu nesunaikino ma
žiausia septynios deszimts tris 
prieszo trokus, kurie važiavo 
in Komunistu frunta, per Ko
munistu sostine Pyongyang.

MILIJONIERIAUS
ŽMONA ANT

PASZELPOS

NEWY0RK, N. Y. — Ba- 
goezius, po visa pasauli iszsi- 
ba’duojes, Cornelius Vander
bilt yra dabar policijos jiesz- 
komas ir bus suaresztuotas, 
kai tik policija ji kur nors su
ras ar pasivis.

Teisėjas Jacob Panken insa- 
ke policijai sujieszkoti szita I 
milijonierių ir priversti ji už- 

Isz Japonijos Amerikos bom ]aįkytį j0 penkta žmona ir jų
dviejų dukrele vienuolikos me 
tu Patricia,

APVOGĖ
KLEBONIJA

Minersville, Pa. — Marga.re-
Malisziauskieiie nuo 509

ta negyva savo namuose parei-

vakare, per savo vyra. Tyrinė
jimas parodo kad moteriszke 
atėmė savo gyvastį; 'pasikorė. 
Velione gimė Lietuvoje, atvy
ko iii Shenadoryj1, o 1913 m., 
apsigyveno Minersvillcje. Pa
liko savo vyra, duktere ir kele
tą anukus.

Pottsville, Pa. — Du anglia- 
kasai John Glore, 50 metu am
žiaus, isz Pine Grove, vedas, ir 
Ralph E. Zimmerman, 33 metu 
amž., isz Pine Grove Rt. 3, li
kos užmuszti, per nupuolimo 
“tapo” laike darbo mainuose

tiko pereitu Ketverga, 
2:40 valandą isz ryto.

Pajieszkojimas

api

bnesziai paleido szimta dvide- 
srimts tonu bombų ant dvieju 
sandeliu prie uosto rytuose.

Amerikiecziai szituos prie- 
sro sandelius ne tik susprogdi
no, bet suspėjo dar gerus pa
veikslus nutraukti, kad pripa- 
rodžius kad tie sandeliai tikrai 
yra sunaikinti.

ATSARGAI SU SO
VIETU DOVANOMIS

Amerikos Sekretorius 
Dulies Perspėja; Sako: 

; “Tarkimies Apie Taika 
! Bet Tuo Paežiu Sykiu

Ginkluokimes!”

Asz Dainininkas Macziulis j 
(Mitchell), pajieszkau savo 
pus-broli Bcnadikta Vaicziu, 
jisai gyveno Waterbhry, Conn, 
ar yra gyvas ar numiręs? 
sziau kelis laiszkus, bet SU- I

už ka busiu dėkingas.
Mano adresas:

Žmona ir dukrele praszo al- 
mužnes, paszelpos isz valdžios. 
Žmona sako, kad jodvi turės 
eiti in biednuju namus, nes jos 
vyras ir jos dukreles tėvas jo
dvi neužlaiko.

Teisėjas iszleido varanta del 
to bagoeziaus suaresztavimo, 
bet duoda jam . iki Balandžio 
devintos dienos savanoriai pa
siduoti, ir susitaikinti ant ko
kios nors paszelpos jo žmonai 
ir dukrelei.

Teisėjas sako kad jo žmona 
ir dukrele dabar isz valdžios 
turės paszalpa gauti. O tai ne
būtu teisinga, kai jos vyras yra 
milijonierius!

5 j . T - :
Kai varantas del jo suaresz

tavimo buvo iszleistas, poTci- į 
jantai jo niekur nerado. Yra 
spėjama kad jis dabar gyvena 
in Reno, Neveda, kur visi ba- 
gcežiai važiuoja gauti Divor- 
sus. Tada jo advokatams tas 
varantas buvo inteiktas, bet ir 
tada tas bagoezius nepasirodė

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Sekretorius, John 
Foster Dulles, sake kad nepai
sant kas* dabar darosi Sovietu 
Rusijoje, ir nežiūrint kaip 
lipszniai jie apie taika kalba, 
mes turime labai atsargiai su 
jais apsieiti. Jis sako kad ne
žiūrint visu tu saldžiu žodžiu į teisme, 
isz Kremlino, mums tas pats 
pavojus isz Sovietu Rusijos 
gresia.

Jis sako, kad tol kol Sovietu 
Rusija pasiliks taip baisiai ap
siginklavus, tol mums pavojus j 
isz to kraszto gresia. Jis sako 
kad nors galima biski pinigu 
sueziedyti isz musii apsiginkla
vimo, vienok, tas apsiginklavi
mas turi spar ožiai eiti pirmyn, | 
nežiūrint visu tu szaldžiu žo- Į 

į džiu ir ateinaneziu derybų.

Price $2.30s'“’
COLORS: Red. Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

Grajuo1e Dorothy John
son peržiūri maža eroplana 
ir pasiklauso apie tokiu ero
planu gaminimą isz Lew 
Ma.hieu, isz Compton, Cali
fornia. Jis turi pasidaręs 
daug tokiu erop'anu ir yra 
laimes garbes ženklus isz 
tarptautiniu rungtynių. Jis

tikisi sziais metais geresni 
eroplana pastatyti, kad pra
lenkus Rusijos eroplana, ku
ris pernai gavo augszczia 
garbes vieta. Sziais metais 
tu mažu eroplanu paroda 
yra laikoma Chicagos mies
te.

PHILADELPHIA, PA. — 
Vagis ar vagiai apvogė Kuni- 
gužio Daktaro Albert Stauder- 
mano klebonija, in Elkins 
Park. Jie gavo apie septynios 
deszimts devynis do’erius.

Kunigužis Staudermannas 
yra narys Liuteronu Bažny- 
czios komisijos Amerikoje.

Cheltenham po’icijantai sa
ko kad vagiai insilauže per už
pakalines diiris, nakezia. Jie 
viename stalcziuje rado trisde- 
szimts viena do’eri, ir paskui 
Penios Staudermann mašino
je jie rado trisdeszimts viena 
dolerius.

Kunigužis ir jo žmona mie- 
: gojo, kai tie vagiai juodu ap

vogė, nes tai buvo nakezia, ar 
labai anksti isz ryto, kai jie in
silauže in ju klebonija.

BUVĘS KOMUNIJOS 
' KARALIUS MIRĖ 

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

DVASISZKIAI TU
RĖS TAKSAS

MOKĖTI

MUSU 
SKAITYTOJAMS

Pajieszkojimas

Pajieszkau savo tetos, Ve
ronikos Rukaliskienes, gy vena 
Waterbury, Conn., o kiek ra
ižiau laiszku tai vis atgal su- 
gryžta. Malonėkite atraszyki- , 
te laiszka ir adresia, ar gal kas 
žinote, busiu labai dėkinga. į

Mano adresas:
' Mrs. Louise Mitchell,

248 So. Monastery Ave.,
> Baltimore 29, Md.

. . I>t - — - -

Skaitykit “Saule” j

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

‘ ‘ Saules ’ ’ redakcij a nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti ‘ ‘ Saule ’ ’ ir nepa
brangins, 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 

i 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!

x nesiūs Elena pagimdė sunu ku
ri jie pakriksztijo Mykolo 
vardu.

Vėliau Karalaitis susipažino 
j su raudonplauke, senu skudu

ru pardavėjo duktere. Ji tapo 
jo likimo moteriszke.

Vėl jam buvo duota pasi
rinkti : sesta ar ta raudonplau
ke, Magda. Szito syki jis pasi
rinko savo meiluže.

Už trijų dienu jo sūnūs My
kolas buvo paskelbtas sosto 

' impedinis. O jo tėvas Carol po 
visa Europa važinėjo su savo 

I Magda.
1927 metuose Karalius Fer

dinandas pasimirė ir Mykolas 
tapo Karaliumi. Jis buvo sze- 
sz'u metu amžiaus.

1930 metuose, Carol slaptai 
sugryžo in savo kraszta ir 
niu. Karalaite Elena sugryžo 
su armijos pagelba užėmė sos
tą. Jo sūnūs ta.po tik inpedi- 
ir apsigyveno netoli palociaus.

Tada Antras Pasaulinis Ka
ras pasiekė Romunijos krasz
ta. Carol ežia baisia klaida pa
dare. Jis stengiesi gerintis 
Naciams ir insteige savo krasz- 
te priesz-Žydiszka ir už Vo- 
kieczius valdžia.

Nors Carol gerinosi Naciams 
bet jis negalėjo nei pamirszti, 
nei dovanoti jo buvusiai žmo
nai Magdai.

Carol per vėlai suprato savo 
padėti. Jis inpykino savo žmo
nes ir negalėjo prisitraukti 
Nacius. Jis niekam nieko ne
sakęs, pasitraukė, apleido sos
tą, ir su savo raudonplauke ap 
sigyveno tremtyje.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Tos taksos yra viengu.
ezvereziu nuoszimtis.

Jis sako kad priesz szitokias 
taksas buvo daug priesztaravi- 

’ mo apie deszimts metu atgal, 
I bet- augszcziausias valstijos 
teismas pripažino kad tokios 
taksos yra teisingos.

Jeigu tos taksos bus pripa
žintos, tai dvasiszkis kuris to
kiu laisniu neiszsiims, gali būti 
nubaustas ant trijų szimtu do
leriu baudos.

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius Jko Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.

! Stebuklinga Puodą, 
Vclniszka Maiuna, 
Maluninkas Pabėgo
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai,

15 56 Ay

2442

248 So. Monastery Ave., 
Baltimore 29, Aid.

FLATINKIT “SAULE

IJ55

IWI

nojo. Jųdviejų tėvas Paul 
Cornelison yra Agronomijos 
Kolegijos, Missouri, mokslo 
sztabo narys. SAULE PUBLISHING CO.

Mahanoy City, Penna.

Deszimts metu amžiaus 
dvynukai Bill ir Don Corne
lison džiaugiasi savo dvynu
kėmis tely ežiomis, kurias 
jiemdviem j u tėvas padova-

Dvejoji Dvynukai
I ■

O NUMBERED POINTS

Mahanoy City, Pu.

Talmudo Paslaptys”

ŽYDU TIKYBOS
PRISAKYMUS

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

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

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS e
Viesz. Jėzaus ir

. .•: MALDA . . .

Motinos Szvencz. W Pirkie U. S. Bonus!
I '

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

Knygos Did. 3%x5b2 col.
TIKTAI, 25 Cts.

Sapnas Motinos Szven- 
eziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Make today

W United States 
defense Bonds


