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Kendžiu Kramtytųjų

Szimto dvieju metu am
žiaus Ponia Marion Erbe isz 
Tarentum, Pa., priėmė laik- 
rasztininkus ant savo gimta
dienio, susilaukus tiek metu. 
Gimus Szkotijoje, Ponia Er
be yra palaidojus savo vyra 
ir tris savo sūnūs. Ji sako 
kad ji tiek metu yra iszgy- 
venus ir tikisi ežia dar neuž-
baigti savo gimtadienius, už 
tai kad ji apie du svaru sal
dainiu, kendžiu kasdien su
valgo, ir anot^ jos, už tai ji 
tokia sveika ir vikri.

4 SZEIMYNOS ŽUVO

WINDER, PA. — Vienos 
szeimynos keturi nariai užsi- 
niusze kai ju mažas eroplanas 
per baisia audra nukrito ir su
sprogo, netoli nuo Somerset 
apygardos Winder miesto.

Žuvusieji buvo keturios de- 
szimts metu amžiaus tėvas, 
Charles Tuttle; jo žmona, tris-
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Nepaprastas Susitikimas Ant Mariu

Laivyno laivas “General 
R. E. Callan ant Atlanto ma
riu susitiko szita nepaprasta 
regini: troptas, pervažas, isz 
riestu, pagaliu sukaltas su- 
risztas, ir ant jo trys Pran
cūzai. Tie Prancūzai prasze 
kad laivas paimtu kelis ju 
laiszkus ir kad jiems duotu 
nors kiek szviežio maisto ir 
vandenio. Jie susitiko ant

Isz Amerikos Egiptas Paėmė Suez Kanala Mergaicziu Diena Washington, D. C.

20,000 GRYSZTA IN i 
DARBA

Plieno Straikos
Užbaigtos

WASHINGTON, D. O. — 
Po dvideszimts septvniu dienu 

įstra ku, Plieno fabriku darbi
ninkai gryszta in savo darbus.

Tuo paežiu sykiu apie dvide- 
szimts tukst?nešiu geležinkelio 
darbininku teipgi gryszta in 
savo darbus.

Pennsylvanijos geležinkelis 
dabar atszaukia in darba apie 

' asztuoniolika tukstaneziu dar
bininku; Readingo geležinke
lio kompanija atszaukia apie 
tūkstanti szimta savo darbi
ninku, kurie yra buvę be dar-
bo apie tris sanvaites del tu 
plieno darbininku straiku.

Geležinkelio kompanijos at
stovas sako kad dauguma tu 
darbininku bus tuojaus at- 
szaukti in savo darbus, o kiti 
už keliu sanvaieziu gales grysz- 
ti.

Readingo geležinkelio kom
panijos Prezidentas sako kad 
visi darbininkai bus atszaukti 
in darba kai tik plieno darbi
ninkai pradės savo darbus.

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

mariu apie tūkstanti myliu 
nuo Halifax.

To tropto kapitonas Hen
ri Beaudout sako kad ji ant 
mariu jau nuo Gegužio dvi
deszimts ketvirtos dienos. 
Su juo plaukia Gaston Va- 
nackere, kuris paveikslus 
traukia ant tos nepaprastos 
keliones, ir Marc Modena, 
kuris radi j a prižiūri.

Tai Žingsnis Priesz 
Tarptautines Teises

WASHINGTON, D. C. —
Amerika dabar tariasi su Ang- 

! lija, Prancūzija ir su kitais 
t krasztais kaslink Egipto drą
saus žngsnio už’mant visa 
Suez Kanala.

Musu Kongreso nariai sako 
kad tai pavojingas ir daug le
miantis žingsnis, kuris labai 
greitai gali kita pasaulini kara 
pradėti.

Svarbiausias klausimas bus 
kaip Sovietu Rusija atsilieps; 
ar ji stots su Amerika ir Angli
ja, ar rems Egipto prezidentą 
Gamal Abdel Nasser.

Egipto prezidentas Nasser 
į sako kad szitas klausimas ne
gali būti kitur svarstomas kaip 
tik Egipto teismuose. Bet ga
limas daigtas kad Amerika ar 
Anglija ta klausima iszkels 
Tautu Sanjungoje. Ir czia bus

Anglija Užszalde
Egipto Turtą

Atsikirto Už Suez 
Kanalo Pacmima

Prancūzija Gal Pana- 
sziai Padarys; Egipto 
Prezidentas Nepaiso

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA
Kai tik Egipto diktatorius Hit
lerio szeszelis, Nasser paskelbė 
kad jo kariuomenes dabar už
ima visa Suez Kanala, tai Ang
lija ir Prancūzija nenutylejo, 
bet tuojaus pareiszke ir parode 
savo nepasitenkinimą ir savo 
pasiprieszinima.

Anglijos valdžia tuojaus su- 
' szalde, suėmė Suez Kanalo 
kompanijos visus pinigus savo 
bankose, apie szimta trisde- 
szimts milijonu svaru; (musu 
pinigais, apie tris szimtus sze- 
szios deszimts keturis milijo
nus doleriu). Tai tik maža da
lele pinigu, kurie dabar yra 
Anglijos sulaikyti.

Prancūzijos Užsienio Minis- 
teris Pineau ir Anglijos Užsie- 
no Sekretorius Lloyd sutiko 
susieiti Londone ir pasitarti 
apie szita to Egipto Diktato
riaus žygi. Prancūzai sako kad 

! ir Amerikos Sekretorius, John 
į Foster Dulles yra pakviestas in 
szita pasitarima. Bet Amerikos 
sekretorius dabar randasi in 
Pietų Amerika, Lima, Peru, ir 
nėra jokiu žinių kad jis dabar 
skubintus! in Anglija.

Prancūzijos Užsienio Minis- 
teris, Pineau sako kad Prancū
zijos taryba jokiu budu nesu
tiks priimti szita Egiptiecziu 
užgrobimą. Dar nieko nesako
ma Prancūzijos taryboje apie 

svarbu pamatyti kaip Sovietu' 
Rusija atsilieps.

Buvo seniai nutarta ir su-' 
tikta kad tas Suez Kanalas bus 
visu krasztu laivams atdaras, 
kaip taikos, taip ir karo laiku. 
Bet per abu pasauliniu karu jis 
buvo Vokiecziams uždarytas 
vien tik už tai kad Vokiecziu 
laivai to kanalo nebegalėj o pa- Į 
siekti, nes Amerika su Anglija ’ 
valde visas mares.

Dabar Egipto prezidentas, 
užemes ta kanala gali daug ka ' 
laimėti, ar viską prakiszti. Jei
gu jam pasisektu ta kanala pa
silaikyti, tai jis galėtu visa Vi
dur Rytu kraszta valdyti; jei
gu jam nepasisektu, tai jis la
bai greitai gali atsidurti in ta 
gurbą kur daug tokiu diktato
rių atsidūrė,

Szitas kanalas yra Anglijos 
prekybai būtinai .reikalingas. 
Jeigu Egiptiecziai ta kanala 
uždarytu, tai visas Arabu 
krasztas sukiltu.

suszaldinima, paemima visu 
Egipto pinigu Prancūzijos 
bankose, bet iszrodo kad Pran
cūzai paseks Anglijos pavyzdi.

O tuo laiku, Egipto Diktato
rius, Nasser jaueziasi galingas 
ir savo žmonėms giriasi kad 
dabar Egiptiecziai yra nusi
kratė visu svetimu paneziu ir 
ims ta Suez Kanala savotisz- 
kai tvarkyti.

Tuo paežiu laiku Anglijos 
Laivynas insake savo karisz- 
kui laivui, kuris dabar lankėsi 
Egipto uostuose, greitai pasi
traukti isz tenai ir gryszti in 
Vidružemiu juras.

Gal Egipto Diktatorius gali 
savo galybe szvaistyti savo 
kraszte, bet jam baisiai visa jo 
galybe pakirs Anglijos nusi
statymas nukirsti visus tuos 
pinigus ir sustabdinti visa pra-
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DU BOMBNESZIAI 
SUSITRENKĖ

Du Laivyno Lakūnai
Žuvo

MESSINA, SICILIJA. — 
Du Amerikos laivyno lakuna; 
užsimusze, kai ju “Douglas” 
bombnesziai susikūlė virsz 
Stromboli ir nukrito ant tos sa 
los. Italijos Laivyno Sztabas 
tas žinias pirmueziausiai pra- 
nesze-.

Tiedu bombnesziai turėjo tik 
po viena lakuna, ir buvo paki
lę nuo aircraft laivo ir skrido 
su kitais dvejais eroplanais, 
kai jųdviejų eroplanai viens 
kita palytėjo su sparnais ir 
paskui susitrenkė ir nukrito.

O, isz kitos puses, tas kana
las nėra jau taip reikalingas ar 
naudingas dabar kai laivai yra 
didesni, platesni ir greitesni, 
ir kai nauji eroplanai taip grei
tai ir taip toli gali skristi. Jau 
dabar matyti kad ta kanala 
reikes gilinti ir platinti, ar an
tra toki szalia jo iszkasti. 
Egipto krasztas neturi nei to
kiu inžinierių, tokiu maszinu 
nei tiek pinigu. Czia vien tik 
Amerika ar Anglija galėtu to
ki darba atlikti.

Egipto prezidentas Nasser 
sako kad jis gana pinigu susi
rinks dvigubai pabranginda
mas visko pervežimą per ta ka
nala. Dabar kasztuoja dvylika 
centu perveszti per ta kanala 
viena aliejaus baczka. Jeigu 
dabar tas Nasser ims dvide
szimts keturis centus, tai alie
jus visur baisiai pabrangs, net 
ir Amerikoje.

□ □ □

JAUNUS LENKUS
VILIOJA

NEW YORK, N. Y. —
Varszavos valdžia vėl daro vis-
ka, kad daugiau jaunimo su
viliojus vasaruoti Lenkijoje. 

į Szvietimo ministerija yra in- 
i steigus visa eile vasarojimui 
stovyklų invairiose Lenkijos 
vietose. Daugiausia stovyklos 
yra organizuojamos prie pra
mones centru, pavyzdiniu ukiu, 
farmu. Vien tik Žemutinėje Si
lezijoje tokiu stovyklų insteig- 
ta deszimts ar daugiau.

In tas stovyklas viliojami 
Užsienyje gyvena Lenku vai
kai. Jie bus mokinami Lenkisz- 
kai ir bus suteikiama jiems ap- 
szvietos apie “Liaudies Lenki
ja.’’

Varszavos valdžia tikisi 
pargabenti vasaros atostogoms 
daugiau negu keturis tukstan- 
czius vaiku isz Prancūzijos, 
Anglijos, Belgijos, Holandijos 
ir Danijos.

TRYS UŽSIMUSZE
ANT TURNPIKE

CHARLESTON, W. VA. — 
Trys žmones žuvo ant West 
Virginia Turnpike, ir keli kiti 
buvo labai sužeisti. Kaip ta ne
laime atsitiko policijantai dar 
nebuvo speje praneszti. Bet jie 
pranesze žuvusiu j u vardus:

Trisdeszimts trijų metu am
žiaus Ponia Martha Watts, isz 
Barboursville, West Virginia; 
ivideszlmts dvieju metu am
žiaus Marinu Saržentas Do
nald G. Fisher, isz Berrun 
Springs, Michigan ir Lakunu 
iSztabo kareivis dvideszimts 
vieno meto amžiaus Donnie J. 
Williams, isz Long Branch, 
West Virginia.

Platinkit “Saule”

Dvynukes Helen ir Mary 
Marcotsis, szesziolikos metu 
gražios studentes isz Sum
merville, South Carolina, 
czia sėdi prie musu kraszto 
sostines ofiso, Vaszingtone, 
kur jos su szimtu kitu tokiu 
studeneziu yra atažiavusios

Mire Trans-Atlantinis
Lakūnas F. Vaitkus

Jo Kūnas Bus Atga
bentas Isz Wiesbaden, 
Vokietija In Su v. Vals.
Amerika, Ir Palaidotas 
In Kohler, Wisconsin

Kapinėse

WIESBADENE, VOKIETI- 
JA.— Suvien. Valst. Amerikos 
Aviacijos Europoje Valdinin
kas, Col. Feliksas Vaitkus, 49 
metu amžiaus Chicagietis, Lie
tuvis, Rugsėjo 21ma d., 1935 
metais su “Lituanica II’’ ero- 
planu (Lockheed Vega), buvo 
szesztasis žmogus pavieniai 

; perskridęs Atlantiko vanden-

Col. Feliksas Vaitkus

ysa, mares isz New York in Ai
rija, staiga mirė Utarninko 
naktija, Liepos treczia diena.

Feliksas Vaitkus, priesz sa
vo skridimą in Lietuva, dirbo 

ant ekskursijos, pasimokinti 
kaip musu valdžia veikia ir 
kas darosi Vaszingtone. 
Amerikos Legijonieriai kas 
metai s z i t o k i mergaicziu 
studeneziu iszvažiavima su
rengia.

□ □ o

kaip skridimo mokintojas 
Kohler, Wisconsin aerodro
me.

Vaitkus vienas mėgino lėkti 
isz New Yorko in Kauna, Lie- 
tuva, kas jam nevisiszkai pasi
sekė, nes jis buvo priverstai 
nusileisti Ballinrobe, Airijoje. 
Jis vėliau atskrido in Kauna, 
Lietuva. Kelione per mares 
padare in 23 valandas ir 15 
minutas.

Velionis palika žmona Mar
ta; sunu Filipa; seseri Anto- 
se; du brolius: Adolpa ir Vin
ca.

Spalio, antra diena 1935 me
tuose, Kaunas, Lietuva, ketu- 
riosdeszimts tukstaneziai žmo
nių pasveikino Feliksą Vaitkų 
kuris atskrido in czionais isz 
Klaipėdos, nes per Vokietija 
jam nepavelino lėkti Vokiszka 
valdžia. Kada eroplanas nu
tūpė ant žemes minia žmonių 
ji apsiaubė isz visu pusiu, kad 
net policija turėjo ji apginti 
nuo žmonių suspaudimo. Mi- 
nisteris Staniszauskas pasvei
kino Feliksą Vaitkų vardan 
Lietuvos.

Amerikiecziai užmetinėjo 
Vaitkui kad turi “szaltas ko
jas“ ir bijojo iszlekti ir gal bu
vo prispirtas per tuos paska- 
lus iszlekti greieziau kaip tikė
josi. Ant galo insidrasino ir 
priek tam oras truputi pasige- 
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Kur randasi musu bago- 

cziai? Paprastai mes kalbame 
apie bagoezius in Wall Street, 
in palocius ir už didžiu stalu 
fabriku ofisuose.

Bet daug musu bagoeziu 
mums patarnauja, isz musu ar- 
bat-pinigelius, “tipsus“ ima, 
mums žemai nusilenkia, pade- 
kavuoja ir isz musu pasijuo
kia.

In Manhattan, New York 
mieste, kur negalima nei savo 
skrybėlės atgauti rėstaurante 
be kvoterio ar pusdolerio tip- 
so nuo tarnaites, Waldorf-As
toria vieszbuczio hotelio vy
riausias darbininkas, patar
nautojas Haris Paul pateko in 
kalėjimą už neužsimokejima 
$27,070 taksu už pinigus ku
riuos jis susirinko isz arbatpi- 
nigeliu, tipsu nuo svecziu ta
me vieszbutyje.

Jo inpedinis teipgi pakliuvo; 
uždirbdamas tris tukstanezius 
doleriu ant metu jis taksomis 
skolingas del tu vienu metu 
trisdeszimts tukstaneziu dole
riu.

tai buvo isztiesti ir ta geležine 
siena pakilo dar augszeziau. 
Mat, Sovietai labai norėtu pa- 
rodinti kad jie yra draugiszki, 
bet jie neiszdrysta, nes jie ne
bežino su kuo jie dabar isz- 
d r y st u su s i d r au gauti.

Vaisko virszininkai tikėjosi 
susilaukti apie dvideszifnts 
penkis tukstanezius savanoriu, 
kai mokslo metai užsibaigė; 
bet daug mažiau; mažiau negu 
puse tiek stojo in vaiska. Vais
ko virszininkai dabar vėl ren
giasi pareikalauti kad daug 
daugiau tu jaunuoliu butu pa- 
nevalia suimta in vaiska.

Keli Kongresmonai 
kacb jie gerai žino kad daug 
Dipliomatu isz kitu krasztu 
Vaszingtpne dabar savo krasz
tu valdovams pataria praszyti 
ir reikalauti pagelbos isz Ame
rikos ir isz Rusijos tuo paežiu 
sykiu. Jie aiszkina kad del pro
pagandos, nei vienas, nei kitas 
krasztas dabar nebeiszdrystu 
atsisakyti, nes kaip Amerika, 
taip ir Rusija dabar stengiasi 
papirkti savo draugus.

sako

vo kunui parūpina visai be 
vandenio.

Dabar žmonių be darbo ran
dasi daugiau kaip trys szimtai 
septyniolika tukstaneziu.

Anglija, Prancūzija, Italija 
ir Vokietija dabar tikisi daryti 
baisiai gera bizni, parduodami 
savo automobilius Amerikoje, 
nes Amerikos automobiliai, 
kad ir Amerikoje, daug bran
gesni negu Užsienio automobi
liai.

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA ... C

Viesz. Jėzaus ir į;
Motinos Szvencz. i
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

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

Amerika vis nori nusipirkti 
sau draugu; dabar nori pa
pirkti Izraelio, Žydu kraszta 
su pus ketvirto milijono dole
riu.

Devyni Czeku eroplanai, ku
rie buvo pasiunsti in Egiptą 
sulyg Komunistu sutarimu, su
dužo per pratybas.

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

nuvede tiesiog pas senaje ka
raliene, kuri ir szita teip lygiai 
kaip ir pirmaji pasiuntini, nu
girdžius užmigdė ir iszeme jam 
isz kiszeniaus laiszka, o in ta 
vieta indejo' kita, kurioje bu
vo para.sz.yta, idant kuni
gaiksztis kuogreieziausiai su
degintu Alena su jos dviem 
mažais kūdikėliais.

Padariusi tai, toji prakeikta 
boba tuojaus nuėjo pas sekre
torių karaliszko dvaro, idant 
tas raszytu da asztuonias to
kias laiszkas ir kožna laiszka, 
ko toliau tai vis asztriau liepe 
raszyti, o paskutinia su tokiu 
grasinimu ant kunigaikszczio:

Pats pateksi tai koronei, jei
gu ilgai užtrauksi sudeginimą 
Alęjips su jos dviem benkar- 
tais.

Pasiuntinis prasibudinęs ir 
prasi pagiriojęs, pasiskubino 
pas kunigaikszti idant atiduot 
jam laiszka siustą nuo kara
liaus, apie nieką nežinodamas, 
kad jo laiszkas jau buvo ap
mainyta per senaje karaliene, 
nes turėjo ta paezia forma ir 
buvo užpeczetyta su taje pa
ezia peczęte kaip ir pirmutine.

Kunigaiksztis perskaitęs ta 
laiszka ddieliai persigando ir 
klausdamas pasiuntinio kalbė
jo:

apraszy-

apysaka 
szimtme-

meile
mane 
viską

Fordo kompanija dabar tu
ri dar pustreczio bilijono dole
riu, kuriuos ji nori atiduoti, 
paaukoti mokslo tikslams.

Pypkes Durnai
0 ežia, sztai maža ir trumpa 

žinute musu ponams Vaszing- 
tone: kai jie nutarė tam Žydu 
krasztui padovanoti pusket
virto milijono doleriu visai do
vanai, už dyka, tuo paežiu sy
kiu tie Žydai sutiko pirktis isz 
Sovietu Unijos aliejaus už dvi- 
deszimts milijonu doleriu!

Dabar viskas vėl ima pa
brangti, už tai kad darbininkai 
gauna vis didesnes ir didesnes 
algas. Jusu doleris, sztore, da
bar vertas mažiau kaip penkios 
deszimts du centu.

Kaip Žmogus

Khruszczevas laisvas nuo 
laisves! Maskvoje, Komunistu 
partijos vadas, bosas, Khrusz
czevas giliai atsiduso ir pasa
kė kad jis jaueziasi laimingas 
kad jis laisvųjų krazstu laisves 
nusikratė. Jis sako kad po tris- 
deszimts devynių metu mes 
iszsilaisvinome isz laisvųjų 
krasztu laisves ir sau susitve- 
reme Socializmą.

Po Pirmo Pasaulinio Karo, 
vienuolika metu po tam pragy
venimas buvo pabrangejes tris- 
deszimts nuoszimti. O po An
tro Pasaulinio Karo, vienuoli
ka metu po tam pragyvenimas 
pabrangejo septynios deszimta 
nuoszimti. Bet to dar negana; 
jis vis eina brangyn.

Bituke yra labai darbszi, 
Taip kaip žmogus, 
Tik su tuom skirtumu 

jog:
Bituke dirba medų, 
O žmogus ji suvalgo;
Bitukę gindama savo avili 

panaudoja savo gyli,
Žmogelis-gi su liežuvui 

gilia savo artima!

Isz Sardinijos, nuo1 karaliaus 
Henriko, atsake pasiuntinys.

Nuo Karaliaus Henriko! Ne
galimas daigtas idant karalius 
tokius daigtus raszytu, kalbėjo 
kunigaiksztis ir tuojaus liepe 
inmesti pasiuntini in kalini ir 
laikyti užgardyta teip ilgai, 
kol kunigaiksztis nedaeis tei-

Mes nesuprantame kam ežia 
tokis termas kad kokia ten 
mergpalaike, iszdraikyta, isz- 
kraipyta loszike susimislino 
dar syki vyra imti, apsiženyti 
su raszytoju, kuris yra intartas 
kaipo Komunistu užtarėjas, ir 
kuris vos ne vos gavo laikini 
viza iszvažiuoti in Europa.

Ales nežinome ir mums sun
ku in tikėti, 'bet isz Vaszingtono 
iszeina patikrinimas kad be
veik puse visu szeimynu Ame
rikoje dabar uždirba daugiau 
kaip penkis tukstanezius dole
riu ant metu. Jeigu ju tiek ne
uždirbate, tai nevadinkite’mus 
melagiais ar nesakykite kad 
mes nežinome ka mes sakome, 
bet paraszykite ir pasakykite 
Vaszingtonui.

— “Saule“ turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agemu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytoj aus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule“ bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

Istorija Apie 
KANTRIA ALENA

Sekretorius iszraszes tas asz 
fuonis laiszkas, kurias senoje 
karaliene liepe, apturėjo nuo 
jos lygia užmokesti, kaip ir tas 
kuris jai peczeti padirbo. Taip
gi ir szita persmege su kardu 
ir inmetei in ta pati szulini, 
kur giliojo inmestas meisteris 
peczeties.

Po tam paszauke asztuonis 
svetimus vyrus, kuriems priža
dėjo kožnam duoti po penkis 
svarus aukso jeigu paėmė po 
viena laiszka nunesz pas ku
nigaikszti ir apsakys kad yra 
atsiusti su laiszku nuo kara
liaus Henriko isz Sardinijos.

Tie vyrai pasigobeje ant 
aukso, visi prisiekė karalienei, 
isz kuriu tuojaus viena nusiun
tė su taje laiszka pas kunigaik-

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Sovietas Marshal Georgi 
Zhukovas, per vienas vaka- 
ruszkas Maskvoje keliems Dip- 
liomatams buvo prasitaręs kad 
jis neapkenezia visu tu nauju 
Rusijos valdininku, bet, jis pri
dėjo: “Ka vienas žmogus gali 
padaryti.“

Amerika vis sius milijonus 
doleriu Yugoslavijai, nors Yu- 
goslavija yra jau sugryžus in 
Sovietu malone ir yra Komu- 
iiistiszka.

ka užpeczetyta su viena isz ju, 
arba mano moteries, arba ku- 
nigaikszczio.

Eina gandai kad tos karisz- 
kos tankos, kurios tiek Lenku 
sukilėliu nužudė per ta sukili
mą Poznan mieste, tikrai buvo 

' Lenku tankos, bet jas vairavo 
ir isz ju szaude ne Lenkai, bet 
Sovietai!

Dabar daug Europos krasz
tu dažinojo kad jie gali dvi 
karves tuo paežiu sykiu melsz- 
ti ir nei vienai acziu nesakyti: 
Jie pareikalauja pagelbos isz 
Amerikos ir paskui parodo So
vietu Rusijai kiek Amerika yra 
jiems davus. Tada Sovietai 
tiek pat duoda, kad nepasida- 
vus Amerikai.

Norint Patrijarkas negalėjo 
persitikryti apie ta peczeti, bet 
staeziai kalbėjo karaliui, kad 
galėjo būti pavogta ir pagal ja 
kita tokia padaryta, o padūmo
jus valandėlė, tarė karaliui:

Rodyju Tamistai, idant ta 
vaisiu, kuri tavo moteriszke 
iszdave, užlaikytum iki savo 
sugryžimo namuosna, o kaip

Komunistai buvo paskleidė 
baisia taikos propaganda, sa-' 
kydami kad jie ta geležine sie
na tarp Austrijos ir Vengrijos 
jau ima sugriauti. Jie net ir 
Luvo pasikvietė laikrasztiniu- 
kus parodinti kaip jie drains 
ima nukirsti ant rubežiaus. Bet ’ 
už keliu dienu dar storesnį dra-!

Amerikoje vyrai storeja, mo
terys plonėja; vyrai per daug 
geria, moterys badauja. Mat 
vyrai nori jaustis gerai, o mo
terėles nori iszrodinti gražiai.

kūnas reikalauja puspeiiktos 
paniukęs vandenio kasdien. 
Daug žmonių tiek pautukiu sa-

asz pats pasiusiu kita pasiun
tini idant kas nesulaikytu jo 
Londone ir neapinainytu kokiu 
bodu jam laiszka.

Karalius paklausęs rodos 
Patrijarko pristojo ant to:

Kaip jau buvo paminėta, se
noji karaliene apstatė savo 
sargais visus kelius Londono

Kunigaiksztis perskaitęs an
tra tokia laiszka, pats neisz- 
mislyjo, ka turi 'beveikti. Dave 
paszaukti senaje karaliene, 
idant ta, kaipo motina kara
liaus ir anyta karalienes, duo
tu jam rodą, ka turi daryti su 
tokioms laiszkoms nuo kara
liaus apturėtoms.

Kada pribuvo senoji karaiie_- 
ne, kunigaiksztis ant pirmo 
pasitikimo parode jei abidvi 
laiszkus ir tarė:

Szviesiausi ponia! Apturė
jau nuo karaliaus dvi laiszkus, 
bet Alenai jas parodyti nega
lima, dėlto praszycziau szvie- 
siausios Ponios duoti man ro
dą, ka asz turiu dabar daryti.

Delko tu jai parodyti nenori, 
vienok karta turi dasižinoti, 
atsake senoji, duok szia man 
jas! O paėmus laiszkus leidosi 
pas Alena drauge su kunigaik- 
szcziu ir padavė jai 
lyti.

Perskaicziusi tas 
Alena persigando ir

savo nelaimes. Visi tai regėda
mi, sujudyti gailescziu didžiau
siu, graudžioms aszaroms apsi
liejo. Verke ir ta prakeikta bo
ba del akiu svieto, o velnią tu
rėjo szirdyje savo.

Potam jaunoji karaliene pra
dėjo skustis, kalbėdama:

. Kur sziandien dingo 
mano karaliaus, kuris 
bu numylėjęs laibiau u'ž
ant svieto ? Argi ne gana, kad 
man meile szirdies savo sume- 
liavo, bet da ir gyvastį atimti 
turi? Isz kur tas viskas paeina?

Da luitu ilgiau taip rugojus, 
liet senia savo judosziszkais žo
džiais pradėjo ja ramyti, kalbė
dama, kad da mažu persimai
nys liepimai karaliaus.

Neužilgo ateina ir kitas 
laiszkas, daug asztresne už pir
mąją.

Tada boba sėdus prie Alenos 
pradėjo jai kalbėti:

Nesibijok dukrele mano, kol 
asz gyva, nieko blogo tau ne- 
stosis, norint ir galva už tave 
padėti turecziau.

Tais žodžiais Alena nekiek 
susiramino, nežinodama kad 
žudytoja jos kalba su jaja.

Antra diena vėl dvi laiszkai 
atėjo, viena isz ryto, antra apie 
piet, kurios' buvo dusyk asz- 
tresnios.

Kunigaiksztis dideliai susi
rūpinės klausė senes, kalbėda
mas :

Ka dabar turime daryti?
Ta galvažude boba atsiliepė 

sziais žodžiais:
Matau, kad laiszkai sunaus 

mano kas kart asztresnios atei
na., dėlto jau geriaus atsitrauk
siu ir nenoriu nieko apie tai ži
noti, nes bijausi rūstybes jo.

Už poros miliutu ineina du 
vyrai, o paskui juos kiti du, 
kožnas su lųiszku, kas karts 
asztresnia ir tolei ėjo, kol net 
devynos laiszkus susirinko.

Dabar, kada paskutinis pa- 
siuntinis prilbuuvo su asztriau- 
sia laiszka, atsitraukė toji se
na kirmėlė szalin, kalbėdama 
in kunigaikszti:

Velycziau tau ilgiau nesi- 
prieszyti insakymams sunaus 
mano.

Tada kunigaiksztis nežinojo 
ka bedaryti, isz vienos puses 
griasia smertis jam paežiam už 
neiszpildyma insakymo kara
liaus isz antros puses spaude 
gailestis szirdi jo, kad ta ne
kalta kaip aniuola ir jos kūdi
kėlius sudagyti turi. Ka pada
ryti, mislyjo sau, noroms neno- 
roms turi pildyti valia kara
liaus, ir apszluostes aszaras 
veido savo tarė:

Geriau bus, jeigu viena žmo
gyste numirs, nei ka turėtu ku- 
piigaiksztis ir daug kitu nekal
tu žmonių pražūti.

— TOLIAUS BUS—

gas kriminali szkas 
m a s, 202 pus, 50c.

No.103—V aidelo La, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku 
užliek u. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Y’la 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

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; Pusiaugavcnis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie, 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigi 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 pusiąpiu35c.

No.166—Apie Hunus Mal- 
kiaus; Iszklausy ta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

No.172—- Apie Duktė Mariu;
pinigai galva-žudžiai; Ražam gruolis Isz Lietuvos. 68 pusią-

iin

perskai-

laiszka S-, 
negalėjo

to miesto, tie

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
szito Katalogo

Nr. 1956

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kris
tų 20c.

N o.l 02— Prakeikta, meiliu-

ežius 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 Pustymu; 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.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

No.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

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

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

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

i 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.

piu, 20c.
No.173-A.pie 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

Knygute
Pinigu 'Ligo-

Knygute

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

N o. 180—Kvitu 
del Iszmokejimo 
niams. 35c.

180y2—Kvitu
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudetų 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 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;

fcgr3 Užsisakant knygas is* 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankine Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

frsgr* Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisium 
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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Istorija Apie Kantria Alena
(Tasa)

Karalius Henrikas iszklau- 
ses apie tuos visus atsitikimus, 
o sujudytas gailescziu ant jos 
nelaimes, tuojaus lieipe pa- 
szaukti karieta, in karieta in- 
sodines Alena nuveže ja in 
Londono miestą, nes isz. jos pa
rodu pažino, kad Alena paeina 
isz aukszto gimimo.

Pabuvus Alenai gana ilgai 
karaliszkame dvare, karalius 
per ta laika gerai persitikrino 
jos cnatoms. Kada viena karta 
karalius iszejo su jaje in. soda 
pasivaikszczioti, tarpe kitu 
kalbu užklausė jos, isz kokios 
gimines ji paeina?

Ant tokio užklausimo Alena 
nusigando ir puolus ant keliu 
priesz karalių kalbėjo:

Szviesiausias karaliau! Pra- 
szau to nepalaikyti už bloga, 
jeigu asz priesz Jusu Aukszty- 
be slepiu mano tauta ir tėvynė, 
nes asz priesz valia gimdytojo 
mano iszbegau isz tėvynės, dėl
to kad tėvas norėjo paimti ma
ne už savo moteri, o potam, ka
da plaukiaumarioms, susimu- 
sze musu laivas in trupinėlius, 
tada per apveizda Dievo užsiko 
riau ant mažo lotelio, su ku- 
riuom mariu vilnys atnesze 
mane in szita kraszta, kur isz- 
sigavau ant kranto ir taip nuo 
smerties iszlikau.

Tokiu nužemintu užsiteisini- 
mu karalius da labiau užsitvir
tino, kad Alena paeina isz 
augszto gimimo ir turi -Iruti 
duktere garsingo vyro, padavė 
jei ranka, idant pasikeltu nuo 
žemes ir ilgiau neklūpo! u, kal
bėdamas :

SkaisiCiziausia panele! Verta 
esi būti karaliene mano, asz 
prižadu paimti tave už savo 
moteri ir padaryti tave kara
liene visos Anglijos.

Alena, isz antro puolė ant ke
liu kalbėdama:

N eiszmintingai padarytum 
Pone, jeigu apleistam tiek ka
raliszku ir kunigaiksztiszku 
dukteriu ir paimtum mane 
bedna kurios nepažysti nei gi
mines nei tėvynės, kuri dau- 
giau nieko neturi, kaip tiktai 
ta menka uždangti, kuriuom 
matei mane apsidengusia.

Padūmojęs karalius apie jos 
iszminti ir nusižeminimą, pa
ėmė ja už rankos, kalbėdamas:

Mano numylėta! Turiu asz 
gana bagotyseziu, turiu dva
rus, kaimus ir visa karalyste 
Anglijos, užteks mums abiems.

Tai pasakęs tuojaus nuėjo in 
pakajus motinos savo ir prisa
kė, idant viską tai mergeliai 
trip kaip jam paežiam duotu, 
kaip tai: valgymus, gėrimus ir 
tarnavima, nes sako: Paimsiu

SAPNORIUS « 
ISu 283 Paveikslais <

160 Puslapiu į!
8 col. ilgio, 5% col. plocxio 
Iszaiszkma sapna ir kas Į> 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. ]• 
Knyga in minksztos po- Į» 
pieros virszeliuose. :: :: ]>

Pinigai reikia siusti su ]• 
užsakymu:

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

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

kadyti sunui.
Karalius neatbodamas moti

nos gaizdinimu atsake jei:
Mieliausia motina mano, ga

li daryti ka tik nori, vienok asz 
su jaje apsivesiu, numylėjau 
ja isz jos gražiu ęnatu, norint 
ji yra žemesnio gimimo kaip 
asz, bet jos patogumas, gražy
be ir cnatos viską pereįna.

Ir su tokia niislia. atsitraukęs 
nuo motinos, prisakė kuo pui
kiausiai iszredyti vis/i dvara 
su tokia iszkilme, kokia tinka 
tiktai ant karaliszku veseiliu. 
Ant rytojaus ome szluba Hen
rikas karalius su Alena, su no- 
bažnoms ceremonijoms, po tam į 
traukėsi svodba per deszimts 
dienu su didžiausia iszkilme, 
kokia anuose laikuose pa.s ka
ralius vartojama buvo.

Po veselijei kožnas gryžo in 
savo namus, tada ir motina ka
raliaus sugryžo su didžiausiu 
rūstumu szirdies ant savo sū
naus, už tai kad neklause jos' 
at kalbinimu.

Karalius su savo jauna kara
liene abudu pasiliko Londone, ’

ja už savo moteri ir padarysiu 
karaliene visos žemes Anglijos.

To prisakymo visi paklausė, 
apart senos motinos karaliaus,i 
kuri nusivedus ji in szali tarė:

Sūneli mano! Sakyk man, 
ka,s tau pasidarė ? Ar tu siunti,' . i
ar jau pasiutai, kad szitokiaI 
biauryibe sau už moteyi apsi- j 
rinkai, kuri jau iszsivalkiojo 
po visa svietą kurios nepažys
ti nėi tėvo nei motinos, anei isz 
kur ji paeina, ji pati gėdisi pri- 
sipažyti apie savo teviszke, isz 
ko gali geriausiai persitikryti, Į 
kad ji yra valkata ir blogo pa
sielgimo, pamislyk sau gerai,! 
kol ka pradėsi, idant po laikui 
nesigailėtum ir amžinai nesi-1 
gėdytum. Jeigu tu ja už mote
rį imsi, tai prislegiu priesz' 
Dieva, kad tau intaisysiu taip,! 
kad tu visa savo amžia to gai-j 
lesesi. Ir teisingai pasiryžo isz-

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nuliūdim a. 

kur per du metus 'pagyveno di
džiausioje meileje ir linksmy
bėje.

c* ♦♦♦ •>
Apie ta laika, kada; Alena 

W Pirkie U. S. Bonus!

jau buvo neszczia, karalius 
Henrikis apturėjo laiszka. nuo 
karaliaus Sardinijos, kai) in jo 
žeme inpuole Saracėnai ir dau
gybe jo gyventoju ugnia ir kar
du isznaikino, prasze karalius 
Sardinijos, idant Henrikas ei
tu jam in pagelba apginti ji 
nuo Saracėnu, ka Henrikas ir 
prižadėjo.

Henrikas, karalius Anglijos, 
prisakė prirenkti daugybe lai
vu ant jurin, ant kuriu sede su 
kariuomene galėtu plaukti in 
pagelba karaliui Sardinijos. 
Priesz iszvažiavima paskyrė in 
savo vieta vietininku kuni- 
gaikszti isz Kluochester, idant 
tas tame laike sergėtu visa 
Anglija, idant koks kitas ne
prietelius in ja neinpultu. 
Taip-gi liepe padirbti tris pe- 
czetis isz kuriu davė viena sa
vo moterei Alenai, kita kuni- 
gaikszcziui, o treczia sau pasi
laikė. Atidavęs visa karalyste 
kunigaikszcziui ir atsisveiki
nęs su savo mieliausia motere, 
sėdės in laivus su savo kariuo
mene nuplaukė jurioms.

Po jo iszvažiavimo pradėjo 
ateidinėti senoje karaliene, at
lankydama savo marezia, kai
po neszczia esanezia. Atėjus 

viena karta, o atradus savo 
marezia mieganezia, priselino 
patyka prie jos ir iszeme jei 
peczeti isz kiszeniaus, iszemus 
nubėgo kuogreieziau narfiuos- 
na savo, liepe paszaukti at mat- 
ninka, meisteri, idant tas pa- 
žiurejes ant peczeties, padary
tu kita lygiai tokia. Kada tas 
žmogus padare kita tokia pe
czeti, senoji bijodama, idant 
tas atmatninkas priesz ka ne-

* BALTRUVIENE★ ?+ * 
«^-K-K4t********-K***********

Nekurtos apylinkines 
motinėlės, 

Nesulaiko savo burnužiu, 
Visur žiotis atidaro, 

Per jais velniava pasidaro,
O, Dievuliau, kas ežia 

bus?
Ar-gi niekad nesuvaldys 

liežuvius?
O jeigu in kur susirenka, 

Tai'nebūna kitokia sznekta,
Tiktai viena kala, o 

kita zalatina.
Su tokiom sznektom 

tai jau gana, 
Traukineja. žmonis per 

dantis, 
Nepaiso ant niek suvis.

Ir vyru tokiu atsiranda, 
Kurie bobiszkas kalbas 

atranda,
Po namus bėginėja, 

Bobiszka paczta neszioja, 
Viena toki kreize vadina,

Už tai jam gėrimą
užfundina.* * *

Luzerne paviete viena 
Jauna marte atsirado, 
Labai lėta vyra gavo,
Jisai džiaugėsi kad 

Linksma moterele turi.
Teisybe, linksma ir 

zulinasi,
Neseniai vienas gerai ja 

iszkolojo, 
'Na ir už tai teismą 

turėjo,
Bobele ant jo prigunde,
Josios vyras ji apskundė,

Bet teismą nelaimėjo, 
Pati kasztus užmokėjo.
Geriausia kaip vyras 

narsus,
Nulaužė bobai ragus, 

Tada nereikėtų teisutis
Po sudus dienomis 

trankytis,
Pinigu be reikalo ant 

teismu iszeina,
O tas pinigas sunkiai 

žmogui pareina.
Sakalelai geriau diržą 

pamirkyki!,
Bobai gerai kaile 

iszdirbkit,
Ba jeigu valia bobai 

. duosi,
Tai suvisai niekai!

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima® 
apie Jezu Kristų.

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

PLATINKI!
^“SAULE”rš£S

iszsikalbetu apie ta padirbima 
paezeties, sugriebus ilga peili 
persmeige atmatninka ir imne- 
te ji in szulini, o pati nubėgus 
pas Alena indejo pavogtąja pe
czeti atgal in kiszeniu jei ne
matant.

Trumpa laika po to- atsitiki
mo, Alena pagimdė du šuneliu 
ant džiaugsmo visam dvarui 
karaliszkam. Nieks teip dide
liai nesidžiaugė kaip kunigaik- 
sztis isz Kluochester, kuris isz 
džiaugsmo kuogreieziausai pa
siuntė pasiuntini pas karalių, 
daneszdamas jam ta linksma 
naujiena, kad'karaliene pagim
dė du gražius sūnelius.

Reikia skaitytojams 'žinoti, 
kad tame laike nebuvo jokiu 
pacztu ant svieto, bet jeigu no
rėjo kur laiszka siunsti, tai 
drauge su laiszku turėjo siuns
ti savo žmogų, kuris ja nunesz- 
tu net in vieta, ne taip kaip 
sziandien visur yra pacztai ir 
kur pamislyji ten paleidi savo 
laiszka, o norėdamas kad ta 
laiszka kas kitas isz paežio ne
atimtu, tada ja registravoji ir 
jau nieks ne gaus ja paimti, 
kaip tik ta ypata, in kuria yra 
siunsta. Tuose laikuose su vis 
kitaip buvo.

Kaip jau žinoma, senoji ka
raliene gyveno savame dvare 
kitam kraszte Londono miesto, 
o tas pasiuntinis turėjo perva
žiuoti tuom keliu, kuris ėjo per 
jos dvara. Pamacziusi pasiun
tini važiuojanti pas karalių su 
laiszku, tuojaus liepe ji sulai
kyti, o paprasziusi in savo pa
kajus, nurodė, kad ir jiji dide
liai isz to linksminasi, priėmė 
ji kuopuikiausiais valgymais ir 
gėrimais, o nugirdžiusi visa 
miera, kad tas net užmigo, isz
eme jam laiszka isz kiszeniaus, 
kuria perskaiezius atrado, kad 
jaunoji karaliene pagimdė du 
labai gražius vaikelius, mete 
ta laiszka. in ugni, o sėdus tuo- 
jaus parasze kita laiszka su ži
nia tokia:

Alena, motere tavo pagimdė 
du biaurius szunyczius ir klau
sia karaliaus ka su jais daryti, 
ar angy t i ar užmuszti?

Laiszka užpeczetyjo su taje 
paezia peczete, kuria sau pa
dirbo ant paveikslo peczeties 
Alenos, kuria mieganeziai bu
vo iszvogus isz kiszeniaus, o 
uždresavojus tuom paezium 
adresu, koks buvo ant pirmu
tines laiszko, indejo pasiunti
niui atgal in kiszeniu.

Pasiuntinys atsibudęs iszsi- 
skubino in kelione su baime, 
kad ilgai užsibovyjo, o kas su 
jo laiszko stojosi, apie tai nie
ko nežinojo, o senoji karaliene 
apstatė sargais visus kelius 
Londono miesto, idant tie su-

Svarbus Praneszimas

Mes mėgstame teisingysta n 
geidžiame, kad ir visi teisiu 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redyste.

Price $3.00 s,“e
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

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

laikytu pasiuntinius grysztan- 
ezius nuo karaliaus su atsaky
mu ir atsiustu pas ja, nuduoda
ma, kad laukia žinios nuo sa
vo sunaus, su vis apie ka kita.

Pribuvęs pasiuntinis pas ka
ralių, padavė jam ta laiszka, 
kuria perskaitęs nutirpo kaip 
stulpas, nežinodamas ka apie 
toki atsitikima ir bemislyti.

Ta viską karalius apsakė 
Patrijarkai, declei Alenos, nes 
ta kova ant kurios karalius bu
vo atėjės in pagelba buvo tame 
paeziame mieste, kur anas Pat- 
rijarkas gyveno. Tasai stebe- 
damosis klausia karaliaus isz 
kokios szalies turi savo mote
ri?

Tada karalius apsakė jam, 
kad savo moteri atrado sode 
prie mariu, kuri pasisakė, kad 
pabėgo nuo savo tėvo’ dėlto, 
kad ja tėvas norėjo paimti sau 
už moteri, o asz, persitikrinęs 
jos gražioms cnatoms ir pato
gumui paėmiau sau už moteri, 
norint mano motina laibai man 
prieszinosi, idant ja neimeziau; 
o isz kur ji paeina, to asz nie
kad negalėjau nuo jos dasižino- 
ti. '

Patrijarka tai iszgirdes, 
puolė ant keliu kalbėdamas:

Dabar pažystu kad Tamista 
turi už moteri mano sesers 
dukteri, kuri tiktai dėlto, kad 
ja tėvas jos stengiesi paimti 
sau už moteri iszbego ir niekas 
nežino kur ji dingo ir kur 
sziandien ten begyvena.

Karalius apie tai iszgirdes 
dideliai džiaugėsi, bet apsun- 
kytas tokia nelaiminga žinia 
per pasiuntini, negplejo jausti 
tos linksmybes. Patrijarka rū
pinosi ji suramyti kalbėdamas:

Szita laiszkas mažu paeina 
nuo kokio blogo žmogaus, ku
ris stengėsi karaliene nužudy
ti, o kaip rodosi yra raszyta 
ranka moteriszkes, kartais ga
li būti darbas tavo motinosb

Ta,i negalimas daigtas, atsa
ke karalius, asz priesz iszva
žiavima isz namu daviau pa
daryti tris peczetys, viena sa
vo moterei, antra kunigaiksz
cziui, o treczia sau; o szi laisz-

(Tasa Ajit 2 puslapio)
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Žinios Vietines
— Ponia Ona Kaczmarczy- 

kiene, nuo 1125 E. Pine uly., 
kuri turėjo operacija in Potts
ville ligon'bute, staiga, pasimi
rė Panedelyje apie ketvirta va
landa ryte. Po tėvais vadino
si Ona Gailusziute. Gimė 
Brownsville, West Maihanoy 
Township. Velione prigulėjo 
prie Lietuviu Moterų Kliubo 
isz Schuylkillo pavieto ir La
dies Auxiliary American Le
gion Post 74 ir Social C. VFW 
Post 1420. Paliko savo vyra 
Vladimira; sunu Joną namie; 
savo motinėlė ponia Agnieszka 
Gailusziene ir seseri Helena 
Kutczinskiene isz Weston PL, 
taipgi broli Juozą, mieste, ir 
keletą 'brolienių ir seserieniu. 
Laidojo Ketverga ryta su apie- 
gomis in Szv. Nikalojo Ukra- 
nino 'bažnyczioje ir palaidota 
in parapijos kapinėse.

— Pacztoriai isz Schuyl
killo pavieto laikys savo pik
niką Subatoj, Rugpiuczio 4-ta 
diena in Lake wood Parke. Pik
nikas prasidės 2:30 valanda 
popiet. Sekantieji isz Pennsyl- 
vanijos Pacztoriu Sanjunga 
dalyvaus szitam piknike: Ed
gar Husband, Jr., Prezidentas; 
Dist. Valdytojas, Arthur Mat
tern, Pagellbininkas Valdytojas 
Donald Stevens, ir kiti.

— Subatoj pripuola Szv. 
Dominiko, o TautiszkavVardi- 
ne: Gilsze. Ir ta diena: 1735 m., 
spaudos laisve buvo nustatyta 
Amerikoje, kai teismas isztei- 
sino redaktorių John Peter 
Zenger, jis buvo apskustas už 
neva apszmeižima New York 
valstijos Gubernatoriaus Cos
by; 1819 m., gimė Kunigas J. 
Juszkeviczius Lietuviszku dai
nų rinkėjas.

— Kita sau vaite: Nedelioj 
pripuola vienuolikta Nedelia 
po Sekminių, ir Szv. Emigdijo, 
o Tautiszka Vardine: Nemiga. 
Taipgi ta diena: 1936 m., Pre- 
mieras Generolas John Metas 
xas paskelbė Diktatoryste 
Graikijoje, po karaliaus Jur
gio Antrojo vadovyste; 1933 
m., Amerikos valdžia susitarė 
su darbininkas. Senatorius Ro
bert F. Wagner yra paskirtas 
pasitarimo darbininku szta^- 
ban.

— Panedelyje pripuola 
Vieszpaties Jėzaus Atsimainy
mas, ir Szv. Justino, o Tautisz
ka Vardine: Aulaszas. Menu
lio atmaina: Naujutis. Ir ta 
diena: 1945 m., pirmutine Ato
mine bomba buvo paleista ir 
susprogdinta virsz Hiroshima 
miesto, 78,000 Japonu žuvo per 
ta sprogdinta Ibom'ba; 1930 m., 
New York miesto Augszcziau- 
siojo Teismo Teisėjas Joseph j 
F. Carter dingo, kaip kad žeme 
butu ji prarijus. Ir iki sziai 
dienai niekas nieko apie ji ne
žino.

— Utarninke pripuola Szv. 
Kajetono, o Tautiszka Vardi
ne: Protene. Taipgi ta diena: 
1933 m., Naciai nepripažinsta 
Anglijos-Prancuzijos insaky- 
mo nelysti in Austrijh; 1928 
m., Amerikos doleris sumažėjo, 
valdžia iszleido mažesnes bu- 
maszkas; 1727 m., Ursuline 
Akademija atidaryta. Tai pir
mutine mergaicziu ir merginu 
mokykla Amerikoje. Szita 
Akademija buvo atidaryta 
New Orleans mieste; 1782 m., 
kareiviu gaibes pup urine, szir- 
dis už nepaprastai atsižymeji- 
ma ant kares lauko buvo in-1 ‘ 

vesta ir Jurgis Vaszingtono pa
tvirtinta. Tuo laiku Jurgis Va- 
szingtonas su savo kariuomene 
buvo apsistojęs in Newburgh, 
N. Y. Prezidentas Hooveris ant 
Vaszingtono užgimimo dienos, 
ta instatyma atnaujino 1932 
metuose.

Shenandoah, Pa. —
Ponia Helena Berskiene, kuri 
gyveno su Lazausku szeimyna 
312 E. Mt. Vernon uly., per ke
turios deszimts metu, ir kuri 
gydėsi in Locust Mt. ligoribute 
staigai pasimirė Nedelioj, 
12:15 valanda ryte. Atvyko isz 
Lietuvos uaugelis metu atgal. 
Paliko duktere Julija namie. 
Laidojo Ketverge ryta deszim- 
ta valanda ir palaidojo in Kal
varijos Kalno kapinėse.

Philadelphia, Pa. —
Liepos •23-czia diena pasimirė 
Daktaras Ignatius Stankus, 81 
metu amžiaus. Velionis paliko 
savo žmona ir broli Juozą.

New York, N. Y. —
“N. Y. T.” intakingiausias 
laikrasztis ne tik Amerikoje 
bet ir visame pasaulyje, Liepos 
menesyje dvylikta diena, savo 
puslapiuose intalpino ilga 

.laiszka, užvardinta: “Pabalti
jo Valstybių Pozicija.” Ta 
laiszka 'buvo parasze A. Peran- 
di, A. Blodnieks ir V. Sidzi
kauskas. Tai pirmininkai ko
mitetu del laisvosios Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos.

Czia yra iszkeliami neleisti
ni Sovietu veksmai ir pabrėžia
ma, kad Estai, Latviai ir Lie
tuviai nenustos tol kovoje 
priesz Sovietu Sanjungos sau- 
valiavima ir užkariavima, kol 
ju szalyse Ibus atstatytos savo- 
tiszkos teises ir laisve.

Buena, N. J. —
Dvi moterys mirtinai buvo su
žeistos, kai judviejų automobi
lius susimusze su dideliu trobų 
ant Wheat Road. Policijautai 
sako kad trisdeszimts trijų 
metu amžiaus Clara Kathryn 
Corson vairavo ta automobiliu. 
O jos drauge buvo apie trisde
szimts metu amžiaus, 'bet jos 
vardo policijantai dar nebuvo 
dažinoje. Joseph Moseder, tris
deszimts septynių metu am
žiaus troko draiverys, isz Lan
disville, sako kad jis buvo su
stojęs ka ten pataisyti ant sa
vo troko, ir jau rengiesi uždeg
ti szviesas kad visi matytu jo 
troka, kad tas automobilius da
vė in jo troko užpakali. Abi 
moterys buvo nuvesztos in 
Newcomb ligonine, in Vineland 
bet daktarai sake kad jos jau 
buvo mirusios.

Zamora, Ispanija. —
Trys keleiviai buvo užmuszti 
ir apie dvideszimts penki buvo 
sužeisti kai autobusas, važiuo
damas isz Benavente in Mon- 
buey nubėgo nuo vieszkelio 
prie užsisukimo ir apsivertė.

KODĖL TIE LAIVAI 
SUSIMUSZE?

Kas Kaltas; Laivo Sta
tytojai? Vairuotojai?

Jūreiviai?
/

NEW YORK, N. Y. —
Kad ir visi butu buvę iszgelbe- 
ti, kad nei vienas nebutu buvęs 
nei biski sužeistas, kai tiedu 
didieji laivai susimusze Atlan-j

to marese, tai vistiek reiketu 
szitus klausimus iszkelti, ir 
stengtis dažinoti kodėl tokia 
nelaime galėjo dabar atsitikti, 
kai laivai turi tokius gerus ra
dijo, elektros ir radar intaisus.

Kad kiti laivai greitai pribu
vo ir tiek daug iszgelbejo, tai 
visi dėkingi, bet tai dar vis ne
atsako to klausimo, kaip ir ko- į skendimo tai kad antros, tre- 
del tiedu laivai susimusze. ežios ir turistu klases žmones

Isz pradžių buvo spėjama buvo kaip gyvuliai uždaryti, 
kad tik deszimts žmonių žuvo; • užrakinti tame laive, kai bago- 
bet dabar jau iszrodo kad tas czįaį skubinosi iszsigelbeti. Ir 
skaiezius bus virsz keturios de- to ]aivo kapitonui, kad ir miru- 
szimts. sįam nedovanotinas prasikal-

Visi gerai žinome kad miglos times kad jis perspėjimu ne- 
ukanos tai ne naujenybe laivu paisė, kai jam buvo praneszta, 
vairuotojams, kapitojams ir kad “Pavojus nuo ledkalniu 
jūreiviams. Bet isz visko iszro-i “icebergs” jo kelyje.” 
do kad abieju laivu kapitonai i 
mažai ka paisė apie tas miglas 
ar apie savo laivu atsargas, 
kaip radi ja ar radar. Ir tiedu 
per tas tirsztas miglas visu sa
vo inž nu smarkumu plauke..

Dabar jau keturios atskiros 
komisijos stengiasi isztirti ke
turis atskirus klausimus; ir mi
lijonai žmonių laukia iszgirsti, 
dažinoti kaip ir kodėl ta nelai
me atsitiko:

Sztai tie klausimai, kuriuos 
tos komisijos stengiasi iszrisz- 
ti:

1— Ar vienas isz tu laivu gal 
buvo nuo savo nustatyto kelio 
nuklydęs?

2— Ar ju radar intaisai buvo
sugede; ar gal niekas juos ne- 
dabuojo, kad niekas nemate 
nei vieno, nei kito laivo. O tas 
radar gali parodinti kita laiva 
nuo deszimts ar dvideszimts 
myliu, kad ir per tirszcziausias j 
mjg]as? | Johnstown, Pa. Jis sako kad

3— Ar abieju laivu kapitonai! Ponas Tuttle dave ženkla 
taip pasitikėjo ant tu savo ra-1 kad ]ls sten«sls P’^elti 
dar intaisu, kad jie jokiu kitu j virsz tos andros- 0 iis Pat3 su
atsargos priemonių nei nepa-isav0 ^Wnele nutarė leistis 

žemiau tos audros. Jis sako 
tada jiedu persiskyrė ir jis jau 
savo draugo daugiau nebema
tė.

Tuttle’s eroplanas “Cessna 
180 Model D” iszlauže, iszrove 
medžius ir paskui susprogo.

DU VAIKUCZIAI 
ŽUVO

vartuojo beplaukdami per tas 
miglas? Ar jūreiviai stovėjo 
ant sargybos?

4— Kodėl laivas “Andrea 
Doria” taip greitai nuskendo, 
kai jis turėjo būti taip pasta
tytas, kad jis nenuskęstu kad 
ir puse jo butu sudaužyta ir 
vandeniu užpludinta? To laivo 
statytojai buvo užtikrinę, ga-: 
rantavę kad tas “Andrea Do- j 
ria” laivas negali nuskęsti,' 
taip kaip tas didelis “Titanic” 
negalėjo nuskęsti, bet nusken
do.

5— Ar teisybe kad pirmos 
klases keleiviai gavo pirmuti
nes progas ta laiva apleisti, ir 
kad antros ir turistai turėjo 
laukti iki paskutinuju?

Jeigu vienas nuo savo kelio 
nuklydo, tai kuris, ir kodėl?

Jeigu radar intaisai nebuvo 
tikri ar sugede, tai kodėl? Jei
gu kas tu radar intaisu neda- 
tuojo, tas kas ir kodėl?

Jeigu tas laivas buvo taip 
pastatytas kaip tarptautines 
mariu teises reikalauja, tai ko
dėl jis taip greitai nuskendo? 
Ar czia statytojai bus kalti, tai 
kiek ir kas?

Svarbiausiai bus dažinoti ar Stauffer, isz Kirkwood. Nei jis 
teisybe kaip kai kurie keleiviai ne^ 1° drauoas teipgi septynio- 
sako kad antros klases ir turis- i ^kos metu amžiaus Richard 
tai turėjo laukti pakol visi! 
pirmos klases buvo nuimti nuo: 
to skenstanczio laivo. Jeigu 
teisybe, tai czia kapitonas turė
tu atsakyti. Kai žmogaus gy
vastis pavojuje tai negalima 
apie klases ar laipsnius rupin i 
tis, tada visi lygus. Bagocziaus 
gyvastis nei skatiku nebran-;

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

gesne už biednojo žmogaus.
Daug pasimokinome isz di

dingo Titanic laivo nuskendi
mo; gal dar daugiau pasimo
kinsime isz Doria laivo nu
skendimo.

Didžiausias ir liūdniausias 
skandalas, visu pasipiktinimas 
kaslink “Titanic” laivo nu-

icebergs” jo kelyje.”
“Andrea Doria” ir “Stock

holm laivu kapitonai be jokios 
perspėjimo žinojo kad miglos, 
□kanos j u kelyje.

SZEIMYNOS ŽUVO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

deszimts devynių metu am
žiaus, Frances; ir ju vaikai, 

! szesziolikos metu Patricia ir 
devynių metu Charles.

Ponas Tuttle darbininkas, 
mechanikas ant Willoughby 
aerodromo, Ohio valstijoje, 
gryžo namo su savo szeimynele 
isz dvieju sanvaicziu atostogų 
in Daytona Beach, Florida, kai 
ta nelaime atsitiko.

Lakūnas Ray Boberg, to 
aerodromo prižiūrėtojas, su sa
vo eroplanu važiavo greita kol 
jie sutiko ta audra, netoli nuo

Sportiszkame
Automobilyje

De-LANCASTER, PA. 
sz'mts metu Terry Lukszys ir 
jo trolis asztuoniu metu Ran
dy užsimusze sportiszkame au
tomobilyje, netoli nuo Quarry
ville.

Valstijos policijantai sako 
kad vaikai važiavo stl savo dė
dė, Jokubu Luksziu, dvide
szimts keturiu metu amžiaus, 
isz Peach Bottom. Jis vairavo 
maža Vokietijoje pagaminta 
Volkeswagen automobiliu, ku
ris susimusze su kitu automo
biliu, kuri vairavo septynioli- 

j kos metu amžiaus Larry E.

i Groff, isz Quarryville nebuvo 
į sužeisti.

Vaiku dede James Lukszys 
buvo nuvesztas in Szvento Lu- 
kosziaus ligonine. Jis buvo su- 
kriestas ir biski sužeistas.

Vaikas Terry žuvo ant vie
ptos, jo brolis pasimirė in Lan- 

i caster General ligonine. f I
Vaikai su savo motina buvo

X

atvažiavę in sveczius pas savo 
dede, kuris buvo parvežęs mo
tina namo ir paskui vežesi vai
kus atgal del dar ilgesnes va- 
kacijos, kai nelaime atsitiko.

R(‘publikonu Rinkimu Propaganda

Delores Swann,, (po kaire) 
ir Mary A. Hennessy, isz Re- 
publikonu propagandos sei
mo Vaszingtnoe czia parodo 
savo propaganda del atei- 
nanezio Republikonu seimo 
del Prezidento iszrinkimo. 
Jos czia siulina propaganda 
tinklus, inrankius Republi- 
konams kad jie galėtu savo- 

BANKOS
DARBININKAS 

SUIMTAS

Pasivogė $65,000;
Puikiai Gyveno

PHILADELPHIA, PA. —
Bankos kliarka, darbininkas, 
isz Jenkintown, Pa., kuris už
dirbdavo tik szeszis tukstan- 
czius doleriu ant metu, gyveno 
kaip bagoezius, milijonierius, 
pasirūpino sau tris puikius na
mus ir puoszniai. juos isztaise; 
ir tuo paežiu sykiu isz Girard 
Trust Corn Exchange Bankos 
pasivogė apie szeszios deszimts 
penkis tukstanezius doleriu.

Jis yra trisdeszimts devynių 
metu amžiaus Edward L. Hau- 
benstein isz Jenkintown.

Jis buvo devynis metus toje 
bankoje iszdirbes; ir buvo pra
varytas Liepos devinta diena.

Teisėjas dabar jam penkių 
tukstaneziu doleriu kaucija 
yra paskyręs. Jis yra ženotas ir

Ilgasprandis Sūnelis

Grethe, giraff motina, in 
Copenhagen miestą, apžiūri 
savo ilgasprandi sūneli, kuri 
ji buvo tik dvideszimts ketu- j 
rios valandos atgal pagim- | 
džius. Prižiūrėtojai tos zoo ■ 
sako kad kai tik jis paaugs, 
tai jie ji kitai zoo atiduos, 
iszmainys ant kurio kito 
žvierio, nes czia jau keturi 
tokia jauni giraffai randasi.

tiszka propaganda vesti. Vi
su plakatu tiražas, eile kasz- 
tuoja $17.50.

Biedesni politikieriai, kan
didatai gali mažesnes ir silp 
nesnes propagandos plaka
tus nusipirkti už nuo puske
tvirto doleriu ligi trisde
szimts szesziu doleriu.

o o m

dvieju vaikucziu tėvas. Jis dir
bo toje paezioje Lankoje, kur 
buvęs darbininkas Edward 
McCall, isz Springfield Town
ship, buvo pasivogęs ir nusisu- 

I kės czverti milijono doleriu. 
Jis dabar tupi kalėjime.

Bankos virszininkai sako 
kad banka visai nenukentejo, 
nes Haubensteino kaucija bu
vo didesne su apdraudos kom
panija, negu tie pinigai, ku
riuos jis pasivogė.

Jo lajeris, Thomas F. McDe
vitt sako kad to bankos darbi
ninko žmona yra sirguliota, ir 
kad jis tuos pinigus pasivogė, 
kad davus savo žmonai viską 
ka tik ji norėjo, pirm negu ji 
nuo tos ligos pasimirs.

Gal bankos virszininkai ji 
niekados nebutu suseke, jeigu 

i jis nebutu staiga pradėjęs taip 
pinigus szvaistyti. Bet jis tuo- 
jaus nusipirko ne viena, bet 
tris brangius namus ir pradėjo 

i juos rementuoti, pertaisyti, ir 
visa tai daug daugiau kasztavo 
negu tie szeszi tukstaneziai, 

i kuriuos jis ant metu užsidirb
davo.
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RASZYMO į
; 64 pus. Did. 5x7 col. ■ 

j; Dabar Po 25c. ;
'[ Saule Publishing Co., ]■ 

Maha.noy City, Pa., U.S A j

‘Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

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

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

Saule Publishing Co.

Musu Skaitytojas
Jis skaito musu laikraszti i 
Ir seka svieto sanjudi;
Jis nori viską dažinot, 
Nes jam vis rupi iszgalvot 
Kaip ir kur dalykai stovi; 
Ka pasaulis isz jo nori.
Ar dalykai eis blogyn, 
Ar žmonija ein’ geryn. 
Jis skaito laikrasztininkus. ■ 
Ir seka korespondentus.
Jis nesistato su mokslincziais, 
Ir neužsideda su ginezais.
Bet jis “Saule” pasiskaito, 
Ir jis gauna protui maisto. 
Linksmina ji Taradaika, 
Baltruvienės balabaika.
Jis skaito vietines žinias
Apie krikszczynas, vėstutės 

ir 1.1.
Senesnieji teipgi skaito 
Kas kur mire in kiek laiko. 
Nes “Saule” visur szviecžia, 
Tolimus krasztus paliėczia. 
Ji daug girdi, daug ir mato, 
Ir skaitytojams pašako. • 
Žmogus skaitantis žinės, niato 
nelaimėms ir atsitikimais.

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

MIRE TRANSAT
LANTINIS LAKŪNAS 

COL. FELIKSAS
VAITKUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio) ;

rino, iszleke in tolima kelione, 
kurios Darius ir Girėnas nega
lėjo užbaigti, paaukaudami 
savo gyvastį del garbės savo 
tautos!

ANGLIJA UŽSZAL- 
DE EGIPTO TURTĄ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

mone su jo krasztu. Be Angli
jos Prekybas ir be Amerikos 
pinigu, tas Diktatorius Nasser 
žuvęs! Jis tai gerai žino, bet 
nenori nei sau prisipažinti!

Szitas Diktatorius Nasssr 
pirma tikėjosi pagelbos isz 
Amerikos; kai jis isz musu ne
gavo ko jis norėjo, tai jis krei
pėsi in Sovietu Rusija; kai So
vietu Rusija ji pastūmė in szali 
tai jis norėjo visiems atkerszin- 
ti ir už tai užgrobė Suez Kana- 
la. “Bet taip padarydamas jis 
ne tik sau, bet gal visam savo 
krasztui mirties pasmerkimą 
parasze!”

GAISRAS ANT 
LAIVO

Penki Sužeisti, Vienas 
Labai

RIO DE JANEIRO. —
Gaisras isztiko Argentinos 
Laivyno prekybini laiva, tan- 
keri, “Cruz del Sur”. Penki 
jurininkai buvo sužeisti, vie
nas isz j u labai pavojingai bu
vo sužeistas.

Kaip tas gaisras prasidėjo 
laivo virszininkai nepranesze, 
bet jie davė žinoti kad tas gais
ras dabar užgesintas ir kad 
viskas tvarkoj.


