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LAIMĖJO!

Prezidentas D. Eisenhoweris

Isz Amerikos
EISENHOWERIS - 
NIX0NAS, PASILIKO 
DEL DAR 4 METUS

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Eisenhoweris su 
Vice-Prezidentu Richard Nixo- 
nu vėl laimėjo rinkimus, kaip 
beveik visu laikrasztininku 
buvo pranaszauta.

Buvo sunku insivaizdinti 
kaip Demokratai butu gale j e 
laimėti, nes ir laikas ir aplinky
bes nebuvo jiems palankios.

Sukilimas Europoje ir Ara
bijoje daug padėjo Republiko- 
nams. O czia, namie, žmones 
retai kada maino vadus, kai 
viskas eina gerai, ir kai beveik 
visi turi gerus darbus ir gerai 
uždirba.

AUTOMOBILIUS IR
TROKAS SUDEGE

CAPE MAY APYGARDA, 
N. J. — Du vyrai žuvo kai j u 
automobilius sudužo in tilto 
ramsti ant Woodbine-Marshal- 
ville kelio, netoli nuo So. Tu
ckahoe, Cape May County.

Žuvusieji buvo dvideszimts 
keturiu metu amžiaus Luos P. 
Rivera, isz Woodbine, N. J., ir 
dvideszimts penkių metu am
žiaus Carmelo Cruz, to automo
biliaus draiverys teipgi isz 
Woodbine. Jis pasimirė apie 
keturiolika valandų po to lai
ko kada jis buvo atvesztas in 
ligonine.
; Policijantai sako kad Cruz 
važiavo ant vieszkelio kai jis 
staiga nebegalejo suvaidinti 
savo automobiliu, kuris atsi- 
musze in stulpą ir paskui in 
tilto ramsti. Automobilius at
sidūrė in maža upeli nuo to til
to.

AMERIKOS SEKRE
TORIUS SERGA

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos Sekretorius John
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Grasinimai, Prižadai Ir
Grumuojimai

i KAIRAS, EGIPTAS. —
Anglija ir Prancūzija gabena 
savo karisžkus laivus ir ero- 
planus in Suez Kanala.

Visi Anglijos laikraszcziai ti. 
paskelbė kad Spalio trisde- 
szimts pirma diena lėktuvai, su 
kariais, rytui ausztant pakilo Spalio trisdeszimts pirma die- 
isz Kipro salos, kuri yra pus-1 
treczio szimto myliu nuo Suez 
Kanalo.

Foster Dulles susirgo, buvo nu- 
vesztas in ligonine, ikur jam 
operacija ant viduriu buvo pa
daryta.

Szeszios deszimts asztuoniu 
metu amžiaus dipliomatas, 
Sekretorius buvo greitai nu- 
vesztas in Walter Reed ligoni
ne, kur jam operacija buvo 
greitai padaryta. Po operacijos 
daktarai sako kad jis gerai il
sisi ir iszrodo.

Jis, kaip tik po operacijos 
per telefoną pasikalbėjo su 
augsztais kitu krasztu atsto
vais kaslink to klausimo tarp 
Egipto ir Izraelio.

Vyriausias daktaras isz viso 
sztabo daktaru del tos operaci
jos buvo Major Generolas Leo
nard D. Heaton, kuris ir Prezi
dentui Eisenhoweriui buvo pa
daręs operacija.

Sekretorius Dulles buvo tik 
ta diena sugryžes isz Tautu 
Sanjungos posėdžio, kur buvo 
svarstoma Izraelio ir Egipto 
klausimas.

Po-Sekretorius Herbert Hoo- 
veris jo vieta užėmė ir tuo jaus 
pasitarė su Prez. Eisenhoweriu 
kaslink žingsniu priesz ar už 
kuri kraszta toje kovoje Vidur 
Rytuose.

Daktarai sako kad Sekreto
rius Dulles pasveiks po szitos 
operacijos ir gales savo parei
gas vesti kaip ir pirmiau vede.

1800 AMERIKIECZIU 
PASITRAUKĖ ISZ 

VIDUR-RYTU
NAPLES, ITALIJA.

Amerikos- laivai iszveže dau
giau kaip tūkstanti asztuonis 
szimtus Amerikiecziu isz Crete. 
Visi buvo nuveszti in Naples, in 
Italija.

Dauguma szitu Amerikiecziu 
buvo moterys ir vaikai. Ameri
kos Szesztas Laivynas pasiun
tė kelis savo laivus visus juos 
isz to kraszto iszveszti.

Amerikos Szesztas Laivynas 
randasi in Haifa ir Alexandria, 
ir tik laukia insakymo isz Va- 
szingtono stoti in ta kara, kuris 
dabar tenai jau siauczia.
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Frunto
na sprausminiai bombnesziai 
atakavo užpuolė Kairo miestą. 
Eroplanai, hombnesziai iszme- 
te sprogstanczias bombas virsz 
Kairo miesto.

ISZRAELIO - ARABU 
KARAS NE KAS 

NAUJO

Karaliszkas Skonis

NEW YORK, N. Y. —
Britanija su Prancūzija balsa
vo Jungtiniu Tautu, Tautu 
Sanjungos Saugumo taryboje 
Amerikos rezoliucija, kuria 
buvo reikalaujama kad Izraelis 
iszsitrauktu savo kovojanczias 
armijas isz Egipto.

Kitos vakarines tautos nesu- į 
tiko su tuo Amerikos parei- i 
kalavimu.

WASHINGTON, D. C. —
Prez. Eisenhoweris kreipėsi in 
Anglijos Premiera, Sir Antho
ny Eden ir Prancūzijos Pre
miera Mollet, kad Viduriu Ry
tu sukilimas butu taikiu budu 
iszsprestas.

KAIRAS, EGIPTAS. —
Egipto armijos praneszimas 
sako: Izraelio kariuomenes žy
giavimas sulaikyats ir Izraelio 
tankiai iszmuszti isz kovos 
lauko sziauriniame frunte.

KAIRAS, EGIPTAS. —
Egipto Prezidentas, Diktato
rius Nasseris grasina iszsprog- 
dinti visa Suez Kanala, kad jis

tik nepatektu in Anglijos ran
kas.

Anglijos ir Prancūzijos Am
basados Kaire, Egipte dabar 
degina visus savo rasztus. Jie 
sudegino visus savo slaptus 
rasztus ir laiszkus, bet vis sako 
ir gina kad dipliomatiniai san
tykiai su Egiptu nėra nutrauk- ja pranesza, kad Anglija su i metu kai kariauja su savo Arą

Prancūzija pradėjo žingsnius 
priesz Egiptieczius Suez Kana
lo apylinkėje.

Anglu Prancūzu bombne-
<----------------------------------- r. I sziai isz Kipro salos atakavo
I'/nAF'TlC užsipuolė karinius taikinius
1 L K A 1b L 1 O Egipte. Vadinasi, Anglai ir

DĖKINGAS Prancūzai paruosze kelia savo

Prasidėjo 1948 Metais 
Ir Dar Nebaigtas

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA.
— Kraszto gynybos ministeri- krasztas jau beveik deszimts

JERUZOLIMAS. — Izraelio

KAIRAS, EGIPTAS.

kariuomenių iszlaipinimui 
Egipte.

JERUZOLIMAS. — Izraelio 
Premieras, David Ben-Gurion 
yra pareiszkes savo padėka 
Prezidenuti 
kad jis yra padejes visas savo 
pastangas ir intaka ir ‘‘nuola- 

! tines pastangas” suszvelninti 
Vidurio Rytu insitempima.

Prez. Eisenhoweris yra pasa
kęs kad Amerika nestos nei už 
viena nei už kita, bet stengsis 
invsti tuose krasztuose taika ir 
tvarka.

Daug dipliomatu ir laikrasz- 
tininku, dar garsiai nesako, bet 
pakukždomis tarpu saves spė
ja ir sako kad galimas daigtas, 
kad Anglija ir Prancūzija bu
vo susitarus su Izraeliu, ar bent i 
isz kalno žinojo ka Žydai keti-1 
na daryti ir jiems pritarė, kad 
Anglija su Prancūzija turėtu 
proga, priežastį pultis ant Ara
bu bendrai ir ant Egipto ypa
tingai.

Bet Anglijos ir Prancūzijos 
atstovai užsigina ir sako kad 
ju krasztai tik ta proga pasi
naudojo. 1

LONDON, ANGLIJA. —
Anglijos Premieras Sir Antho- 

Eisenhoweriui, ny Eden pareiszke kad Brita
nijos ir Prancūzijos kariuome
nes tuojau inžengs in Egiptą, 
nežiūrint ka Amerikos Prezi
dentas sakys ar darys.

Britanijos, Anglijos taryba 
dabar vienu balsu suszuko: 
“Sir Anthony Eden! Pasi
trauk! Tu neesi mums dabar 
reikalingas.

DU LAKŪNAI 
SUŽEISTI

MT. HOLLY, N. J. — Du la
kūnai isz McGuire Air Force 
Base, netoli nuo Fort Dix buvo 
sužeisti, kai ju automobilius 
susimusze su stovincziu troku 
ant 38 numerio vieszkelio.

Dvideszimts trijų metu lakū
nas Valbry O. Dixon, isz Cleve
land, Ohio, to automobiliaus

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Arabai Sudegina Prancūzu Konsulata, Jeruzolime

IBI

Prancūzijos konsulato ofi
sai buvo uždegti, apipleszti 
ir sunaikinti, Arabu, kurie 
norėjo parodinti kad Ara
bams nepatinka Prancūzu

valdž;a ir tvarka. Prancūzi
jos policijantai buvo suėmė 
ir suaresztave penkis Algeri- 
jos tautininku vadus. Pirm 
negu ugniagesiai suspėjo

pribūti beveik visas szitas 
namas sudege. Policijantai 
nebegalejo iszskirstinti Ara
bus kurie buvo susirinkę 
apie tuos ofisus.*

bais susiedais. Ji ta kara pra
dėjo kai tik ji užgimė kaipo Žy- j 
du Žadėta Žeme.

Tas karas prasidėjo 1948 me
tais ir Tautu Sanjungos nusta
tytos paliaubso nieko nereiszke 
nei Žydams, nei Arabams. 
(Czia buvo pirmutinis szesze- 
lis, ženklas kad Tautu Sanjun- 
ga yra be jiegos.)

Dabar Izraelio ar papras- 
cziau sakant, Žydu, peržengi
mas skersai ta rubežiu in Egip
to kraszta, tai tik dar vienas 
priparodinimas kad tas karas 
niekados nebuvo baigtas.

Anglijos valdžia reme ir sto
jo už Žydus, bet kai pamate. 
kaip Arabu krasztai prieįzina- 
si, nebeiszdryso invykdinti sa- [ 
vo nusprendimą, pripažinti Žy
du Izraelio kraszta. Kai Ang-I 
lai isz to kraszto pasitraukė, j 
Gegužio penkiolikta diena, 
1948 metais, tai ir Arabai ir 
Žydai pasikėsino ta dabar jau 
niekam neprigulinti kraszta į 
užimti.

Tautu Sanjunga, 1947 me
tuose buvo nubalsavus perskel
ti Palestina in dvi dalis: viena 
Arabams, kita Žydams, o Jeru- 
zolima palikti tarptautinėje 
priežiūroje.

Nei Izraelis, nei Jordanas to
kio paskyrimo nepripažino 
kaslink Jeruzolimo. Ir net pirm 
negu Anglijos kariuomenes isz 

j ten spėjo pasitraukti kilo susi-1 
■ kirtimai ir musziai del Jaffa ir 
Jeruzolimo miestu.

Kai Žydai jau insikase ir su- 
į sitvere savo kraszta Izraeli, vi
si Arabai susivienyjo ir stojo 
priesz Žydus.

Kariuomenes isz Syrijos, 
Iraq ir Jordano inmarszavo in 
Palestina. Saudi Arabija pa
siuntė savo armijas jiems pa
dėti.

Nuo to laiko iki dabar susi
kirtimai, kraujo praliejimai tai 
kasdieninis dalybas in Gaza, 
Negev, Tel Aviv ir Jeruzolime.

Kai Izraelis negalėjo gauti 
ginklu isz Anglijos, tai Žydai 
kreipėsi in Kanada. Kanados 
valdžia prižadėjo visokiu gink
lu, bet dabar prisibijojo ir pa- 

Į sake tiems Žydams kad ji turi 
palaukti ir pažiūrėti kaip da
lykai dabar versis. Kanados 
valdž'a buvo prižadėjus pa- 
siunsti daug kariszku eropla- 
nu. Ir kiti vakariniai krasztai 
panasziai atsisakė Žydams pri
statyti ginklu ar kariszku ero- 
planu, sakydami kad czia, Vi- 
dur-Rytuose dabar yra ginklu 
lenktynes.

O Arabai tikisi ir gauna 
ginklu isz Sovietu Rusijos. 
Vien tik Egipto armija turi 
pusantro szimto tukstaneziu

Anglijos Karlaite Marga
rita ežia paragauja cukraus 
Rytu Afrikoje, kuria szali 
Anglija dar vis valdo. Fab
riko darbininkas jai buvo 
pasiulines to kraszto cuk
raus paragauti.

kareiviu. Ir Sovietu Rusija
■ stiprina Egipto laivyną.

Kitlk galima spėti, tai Izrae
lis galėtu per viena para su- 

Į szaukti pustreczio szimto tuks
taneziu kareiviu.

Bet Egiptas turi daug dau- 
giau kariszku eroplanu ir dar 
daugiau tikisi gauti isz Sovie
tu Rusijos. Egiptas turi apie 

i szimta trisdeszimts Anglijos 
Vampire ir Meteor kariszku 
eroplanu, apie szimta dvide
szimts penkis Mig-15, ir apie 
keturios deszimst Sovietu IL- 
28 tombnesziu.

Isz viso to iszrodo kad Žydai 
turi daugiau kariuomenes, bet 
Arabai turi daugiau ginklu; ir 
kiek mums yra praneszama, tai 
Arabai yra daug geresni ir 
drąsesni kareiviai negu Žydai.

Ar czia kas bus isz viso to ar 
ne, sunku pasakyti. Palauksim, 
pamatysim.

5 JAUNUOLIAI ŽUVO
Automobilius Inkrito

In Upe
NELSON, WIS. — Penki 

jaunuoliai isz Minnesota prigė
rė kai j u automobilius prasi
mu sze pro tilto tvora ir inkrito 
in Mississippi upe, netoli nuo 
Nelson miesto.

Sheriff Glen Davis sako kad 
’szredo kad draiverys taip 
greitai važiuodamas, nebega
lejo savo automobiliaus suvai
dinti ir, paslydės per du szim- 
tu pėdu jis persilaužė per tilto 
tvora ir inkrito in upe. Auto
mobilius nukrito apie penkios 
desz mts pėdu ir nuskendo in 
apie keturios deszimts pėdu 
upes vandenio. Visi penki bu
vo surasti automobilyje.

Žuvusieji buvo 17 metu Geo. 
Billings; kuris gal buvo to au
tomobiliaus draiverys; 15 me
tu Francis Kreye; 14 metu 
Marlene Hanson; ir Joan Zie- 
metz. Visi buvo isz Wabasha, 
Minnesota. Ir 16 metu Jerry 
Haley, isz Dellog, Minnesota, 

a...



t

SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
biznieriai ir mokslincziai sako 
ir teigia,, kad tai ne in kraszto 
sveikata ar gerove. Apie DRŪTA ALKSNI

Jugoslavijos Marshal Tito 
dabar dviem ponam tarnauja 
ir isz abieju riebias pedes gau
na. Jis gryszta in Sovietu avi
de, bet prižada Amerikai kad 
jis vakarams yra isztikimas. 
Dabar jis vagia nuo Povilo, už
mokėti Petrui, ar atbulai. Bet 
jis tikrai ant tvoros tupi tikė
damas kad isz abieju pusiu jis 
bus paremtas ir palaikytas.

Bet nežiūrint visu tu mil'ži- 
niszku skolų, bankos pranesza 
kad žmones dabar daugiau pi
nigu taupina in bankas deda.

Reiszkia, vieni moto pinigus, 
ant iszmokesczio gyvena, o kiti 
taupina, czedina.

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

— O kur Alksninis?
Jenerolas atsake:

lindo isz po laužo nuejas pas 
kele, atsisėdo ant kelmo ir mis- 
lino ka gali padaryt jenerolam 
už tokia nedorybe ir be misly- 
damas pamate ateinanti senu
ką, su krepszais, tada Alksni
nis prasze senuko idąnt par
duotu jam savo ubagiszkus ru- 
buš.

Ar

Nors tas Jugoslavijos Tito 
susitaikė su Sovietu szulais, 
Amerika, dabar rengiasi jam 
pasiunsti apie devynios de
szimts milijonu doleriu,
musu valdžia taip greitai pa- 
mirszo kad Tito valdžios lakū
nai nuszove, užmusze nuszove 
apie deszimts musu lakunu? Ir 
jis nei neatsiprasze, bet sake 
kad mes ežia buvome kaili!

Amerikos valdžia dabar 
stengiasi pasigerinti tam Jugo
slavijos Tito; jam. sielinasi ir 
jam. kisza pinigus, norėdama ji 
papirkti ir su pinigais ji prisi
vilioti. Ir kam? Juk jis mums 
niekados negalėtu stoti in pa
gelba, kad ir norėtu. Ir jis ne
nori.

Kanada rengiasi in Rinki
mus ateinaneziais metais. Dau
guma Kanadiecziu purtosi ir 
pyksta kad ju kraszto vadia 

pasitikėti ant musu 
Suvienytu valsti-

taip turi 
kraszto, ant 
ju. Iszrodo 
Ibaįsuos už 1tuos Kandidatus, 
kurie nieko 'bendra, neturi su 
mumis.

Bet Kanados žmones, jos va] 
dininkai gerai žino kad jie ne
begalėtu gyvuoti be Suvienytu 
Valstijų, be musu pinigu. Ka
nados sztokai ir bonai yra pa
laikomi su Amerikos biznierių 
ir bagoeziu pinigais. Kanados 
krasztas butu blogas be musu 
biznierių pinigu.

Jau dabar musu pagelba. ir 
paszelpa tam 'buvusiam Stali
no padupczninkui siekia' virsz 
keliu bilijonu doleriu. Ir už 
tuos bilijonus doleriu jis paro
de savo dėkingumą nuszauda- 
mas musu lakūnus.

Kanadiecziai daugiau perka 
negu jie parduoda musu krasz- 
te. Sziais metais Kanadiecziai 
mums skolingi pusantro bilijo
no doleriu.

Sovietai jam “paskolino” 
— mes norime pabreszti, kad 
jie “paskolino”, nedave, tik 
keletą milijonu doleriu, už bai
siai brangu proventa. O mes 
jam bilijonus dovanai padova
nojome.

Amerika taip remia; Kanada 
kad musu doleris Kanadoje yra 
vertas tik devynios, deszimts 
septynis centus. Niekus kitur 
musu doleris nėra maižiau vcr- 
tas. Visur kitur musu pinigai 
yra nuo du sykiu ligi szimta sy
kiu daugiau vertesni. Bet Ka
nadoje musu doleris vertas tik 
devynios desziiiits septynis 
centus vien tik už tai kad mos 
tiek milijonu ir bilijonu dole
riu esame inpyle in ta Kanados 
kraszta.

siuntė Alksnini kaipo dideli 
galijotu,, o kuris nieko gali pa- 
darytie ba. kaip tik prijojo prie 
anuo tai tuojaus likos sukapo
tas, tada asz szokau su visom 
pajėgom, galijotu nukirtau, o 
paskui visa vaiska iszkapojau, 
o paskui jojom namon paėmė 
Alksninio arkli ir ginklus.

Laibai buvo karaliui gaila 
Alksninio, nes nebuvo ka. da
ryt. Padekavojo jenerolui už jo 
galybe jog adgine neprieteliu ir 
vesdamas in palociu žadėjo 
duote savo duktere už paezia ir 
apraszyt karalyste.

At ėja. in pakaju, sodo ir pra
dėjo pasakot apie musztyne.

Tuo tarpu inejo karalaite, o 
neradus Alksninio smarkiai 
užklauso:

O kur inano mylimas?
Jenarolas teip pats apsakė 

kaip ir karaliui.
Karalaite baisiai susimaisze 

ir tam visam nenorėjo intiket 
ir aut galo'dadave:

— Yra tai gyvas melas, jo 
ežia negalėjo užmuszt, nes jis 
nugalėjo gallngiause ka buvo 
ant pasaulės Arona ir jo broli, 
ir nutilo.

Karalius patvirtino jog gal 
but teisybe ir pasakė jog ja. pa
žadėjo jenerolui už paezia.

Karalaite da, labiau susimai
sze ir dadave:

— Kad ir smerti regėsiu, 
nes kito nebusiu kaip tik Alks
ninio ir iszejus isz to pakajaus, 
Ųuejo in savo pakajeli, atsi
klaupė ir su galiom aszarom

ra]ai t e.
Alksninis paklausė koki 

kala jis tur pas karalaite.
rei-

kad 
alingu

Jau laikas Amerikos valdi
ninkams .susiprasti kad jie ne
gali nusipirkti draugus.

Egipto Prezidentais Nasser 
seka Tito pėdomis. Jis sakosi 
kad jis griesztai nusistatęs 
priesz Komunistus; bet jis pra- 
szo ir gauna pagelbos ir para
mos isz Amerikos ir isz Rusi
jos. Tai koks ežia musu drau
gas?

Dabar jau daug sunkiau pa
skolas gauti ar morgiczius ant 
savo namu užsideit, užsitrauk
ti. Valdžia yra suvaržinus ban
ku pinigus. Dabar jau sunkiau 
su mažai pinigu pirktis nauja, 
brangu automobiliu, nes bus 
reikalaujama nors treczdalis 
ant ranku ir mažiau laiko bus 
duota iszmoketi.

Biznieriams paskolos padi
dėjo per devynis szimtus sze- 
szios deszimts septynis milijo
nus doleriu nuo Birželio dvide- 
szimts septintos dienos iki Spa
lio deszimtos dienos. Bet per
nai, per ta pati laikotarpi tos 
paskolos padidėjo beveik pus
antro milijoną doleriu. ,

Morgicziu paskolos ant na
mu padidėjo beveik tris bilijo- 
,nus doleriu nuo Balandžio me- 
nėšio iki Birželio menesio.

Amer i k i ecz i a i, a t os t oga u d a - 
mi Kanadoje su nusistebėjimu 
da'žino kad musu doleris ma
žiau vertas negu Kanados do
leris, ir už tai jih ant savo val
džios baisiai pyksta.

Biednas, blogas Kanados 
krasztas, kuris žiuri in mus pa- 
gelbos ir paszelpos, nepriima 
musu doleri ant jo vertes.

Pypkes Durnai
Tokiu Nereike

Kiek aprbkoti ir apskaityti 
tai Amerikiecziai yra insisko- 
liire apie septynis szimtus bili
jonu doleriu. Tai trys szimtai 
i i i jonu doleriu daugiau negu 

. r riesz Antra Pasaulini Kara, Ir

Vienas žmogelis mirė, 
Ir stojo prie auksiniu 

vartų dangaus.
Szventas Petras pamate 
Ji stovinti ir užklausė jo: 
Ar buvai czyscziuje? 
Ne, bet buvau ęacziuotas. 
Tai beveik vis tas pats, 
Gali eiti in dangų. 
Girdėdamas tuos žodžius 
Stovintis szale vartų 
Kokis tai kitas žmogelis, 
Mane pasinaudoti isz to 
Ir ženge drąsiau prie vartų. 
Szventas Petras ji sulaikė 

klausdamas jo:
Ar buvai pacziuotas?
Trip, buvau ir tai net du 

kartus.
Eikie : n pekla, mes 
Czionais nepriimam kvailiu!

— U-gi ar tu nežinai, 
karalaite ženijasi su < 
jenarolu ir priesz szluba dalina 
tfb again almužna.

Alksninis inkiszes ranka in 
kiszeniu ir iszemes pilna ranka 
auksiniu pinigu padavė uba
gui.

Ubagas su džiaugsmu atida
vė drapanas ir krepszius, o 
pats nuėjės ii,i miestą nupirko

Alksninis persiredes in uba- 
giszkas drapanas, o’savo insi- 
dejas in krepszius leidosi in ke
lione, kada priėjo kur karalai
te dalino almužna, rado baisia 
galybe ubagu apstojuse kara
laite.

Alksninis kaipo drūtas vy
ras, tuojaus priėjo prie kara
laites ir gavės almužna, nuėjo

ri da apie tai nežinojo. Bama- 
czius karalaite Alksnini, pri
bėgo ir apsikabinus eme bu- 
cziuotis. Tuom tarpu karalius 
iszejo. Saldi buvo tašyk jiem 
valanda ir saldus'žodžiai vieno 
ir kito ėjo abiem in szirdis, o 
kurie ant visada pasiliko, da
bar da. padrutino meile vieno ir 
kito szirdyse ir pradėjo vienas 
kitam pasakot apie savo nelai
mes, vargus ir nuliūdimas ku
riuos pakentė per ta laika.

Ant rytojaus Alksninis liepe 
pakinky! ketvertą juodu arkliu 
in karieta ir liūdnai pasedyt, o 
pats nuejas in kalėjimu paėmė 
abudu jenerolus už sprando ir 
atvedės prie karietos liepe lipt.

Jenerolai puolė Alksniniai in 
kojas ir prasze dovanojimo.

Alksninis atsake:
Jokio dovanojimo pas mane 

nėra, asz jum*atiduosiu ta pati 
užmokesti koki jus man, ir nu
vožė pas ta pati laužu kur Alks
ninis miegojo, o kuri sukrovė 
tie patys jenarolai ir sudegino 
gyvus! Žmonių daug'buvo pri
sirinkusiu, o tarpo ju buvo gir
dėti 'balsai: “nekask kitam

ma buvo alkanas. Kada, kara
laite vakare jau pabaigė dalyt 
almužna ir visi iszsikirste, 
Alksninis nuėjo arcziau palo
ciu ir radęs lekajuprasze, idant 
jam pavelytu pernakvot o rytoj 
kaip važiuos karalaite in szlu
ba tai jis norėtu ja matyt o ir 
da szposu parodis kuriuos mo-

neliktu tokiam padėjimo ko
kiam tašyk buvo.

keltais didelis balius, ant kurio 
susirinko daug svecziu, nes ka
ralaites nesirado ant to baliaus. 
Karalius syki iszsiunte tarna 
idant praszytu kad karalaite 
iszeitu ant sales ir kita syki, 
nes tas karalaitai nerūpėjo ir 
tik mislino apie Alksnini.

Ant galo nuėjo ir pats kara
lius praszyt dukters taryda
mas :

— Jeigu neeisi, tai liksi isz- 
siunsta ant salos kur vesi var
ginga gyvenimą!

Duktė da labiau susigraudi
no, jog ir nuo tėvo likos apleis- 

> ta, ir iszejo ant sales, kur pri
bėgo daugelis idant pralinks- 
mint ir visaip sznekino, nes 
karalaitei nebuvo linksma.

Balius traukėsi per 
sajivaites.

Viena karta pi-iejas 
las prie karaliaus ir 
idant greiezian iszpildytu duo
ta žodi, tai yra kad duotu duk
terį už paezia, o tada karalaite 
apsipras ir pralinksmins.

Karalius ant to tiko ir liepe 
renkt veseile.

Karalaite matydama kad jau 
turės ženytis su jenarolu, su- 
szauke ubagus idant padaryt 
jalmužna.

Dabar 'pameskim karalaite o 
gryžkim prie Alksninio.

Alksninis iszmliegojes net 
' devynis menesius, pobudes isz-

penkes

jenero-
prasze

Dabar ‘Saules’ prenumerata 
į in Suvienytose Valstijose: Me- 
! tams $7.00; puse metu $4.00.
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Parvažiavęs Alksninis papa
sakojo karatui apie smerti je
narolu.

Ant rytojaus pradėjo rung
tie antra veseile. Alksninis su 
karalaite nuėjo in bažnyczia 
kuri netoli radosi. Senelis ku
nigas palaimino abudu in. sto
ną moterystes. Po szlubui pa- 
reja namon linksmai bovijosi 
ir teip veseile traukėsi net per 
penkias sau vai tos. Vis 
ežiai buvo užganadinti 
mybe jaunavedžiu. Po
skirstimui visu svecziu, pradė
jo Alksninis darbszaut apie ka
ralyste, už vaduodamas savo 
uoszvi.

Karalius turėdamas žentą di- 
džiause galijotą ant pasaulio 
ir nieko nebijojo, ir ramiai gy-

sve-
links-

Lc'kajus davė jam kamibari 
kurioje Alksninis nakvojo. Ant 
rytojaus da saulute neužtekejo 
o jau Alksninis'buvo pasirodęs 
in savo drapanas, stojo pas du
ris ir lauke atidarymo.

Jau visi buvo sukilo ir sėdė
dami už stalo gere ir valgo, at
ėjo laikas ir iii szluba, važuot 
ir pradėjo visi rengtis.

Leką jus atsiminė, kad tas 
žmogus norėtu matyt karalaite 
o ir da szposu parodis, nuėjo 
atidaro duris. Del Dievo! Suri
ko tarnas, vakar uždariau uba
gą, o jau sziandien ligi Alksni
nis kuri visi pažinojo ir užda
ręs duris nubėgo danesztio ka
raliui.

Karalius netikėdamas nuėjo 
pats pažiūrėt, ir rado Alksnini, 
nes suvis buvo panaiszus bet 
karalius vis da neintikejo, pa- 
szauke jenerola kai]) ir savo 
žentą, o kuris pamatęs Alksnini 
iszlbalo "kaip drobe, jau kara
lius geriau intikejo, paskui ve
de pas Alksninio arkli ar tas 
pažins, o kuris stovėjo už dvy
lika duriu ir dvylika, lenciūgo 
prirakytas. Kada priėjo ar
cziau stonios ir pradėjo garsai 
szneket iszgirdo arki is savo se
no gaspadoriaus baisa, szoko 
su pragariszku smarkumu ir 
numuszes dvylika lenciūgu ir 
dvylika duriu, atlėkė pas Alks
nini ir padejes galva ant peties 
pradėjo žvengtie rodos skuns- 
tis savo gaspadoriui jog ne vie
nas ji per ta laika nuskriaudė.

Tada tai karalius, puolėsi 
prie Alksninio kaipo atpirkėjo 
levynes, jenarola liepe inmest 
in kalėjimą, o po veseilei ka 
uores Alksninis tai galės pada
ryt, o apsikabinės Alksnini bu- 
cziavo, vesdamas in palociu.

Alėja in palociu, sznekejo i umus apia.-z-vums, u ± < 
apie nedorybe jenarolu. Sdaip<nvya. 404 nušlamu. 50c. 
inejo iii ta pakaju karalaite ku-, No.ioy— prakeikia, meiliu

Alksninis su savo patoge pa- 
cziule, teip-gi vede laminga ir 
link sm a gy v en ima.

In meta laiko susilaukė sune-

pradėjo szneket, padavė moky
tojam mokint, o kad buvo bai
siai pometlyvas, (teip kaip tė
vas) tai in trumpa, laika, iszejo 
visa mokslą, o paskui buvo prie 
tėvo.

Ne po ilgam numirė 
karalius, o inženge ant 
žentas, Alksninis. Ilga 
vieszpatavo, ba žiūrėkis 
drūtas. Laike jo vieszp
mo nebuvo mažiausios kares 
ne tik vieszpatystoje, bet ant 
visos pasaulės! Jeigu kurios tik 
tai vieszpatystos norėtu musz- 
tis, tai Alksninis sudraudžia, 
grasindamas savo niilžiniszka 
karda. Ir teip jo pa tonikai da ir 
dabar vioszpatauje.

— GALAS —

senas 
sosto 
laika 
'buvo

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isx 
saito Katalogo 

Nr. 1956

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikos apraszymas, didele

apraszy-

apysaka 
szimtme-

gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
iideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
YTa 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 neinu- 
no. 58 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapip, 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.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka 
43 puslapiu, 20c.

‘‘Saule’’ gražiausia 
kalniausia dovana nuo 
vio, Lietuviui.

No.138—Apie Trlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius LikosTur- 
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 Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

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

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

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^Jezus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

No.173—Apie Talmudo 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.

4

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

ir tin- 
Lietu-

Pirkic U. S. Bonus

K ristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

No.180—Kvitu 
del Iszmokejimo 
niams. 35c.

18CPA—Kvitu
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. Par 
gal senoviszko būda, 15c.

No. 198—Gromata arba Mu- 
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 Medai i ko Dievo Motino! 
Garbei. 15c.

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15q

4

Kaip Užsisakyti Knygas

feF Užsisakant knygas is* 
szio Katalogo, veikia 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.

ĮĮE^r* 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, M.
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Apie Drūta Alksni
(Tasa)

Pabudęs galingas Arūnas pa
mate, jog prie jo szono guli

pakelevingas nuvarė jo arkli 
ir savo pastate, perpyko ir lau
ke kol jis pabus.

Alksninis iszsimiegojas sal
džiai ir prabudęs žiurėjo 
savo arklio.

Tada Aronas prie ja,s
Alksninio ir tarė:

— Isz kur tas galiu 
kuris, atsivoži jo mano arkli nu
varvi nuo avižių, o savo užleist

ant.

Alksninis atsake:
— Buvau labai nuvargęs

guliau ir užmigau, o kad mano 
buvo drūtesnis tai numusze ta-

Arona,s da labia perpyko ir 
sitriko, jog busi kerotas smer- 
czia kelkis ir eisi su manim 
musztis.

Alksninis szoko isz lovos, ap
sirengė ir paemes ginklus, sėdo 
ant arklio.

Ii prijojo1, pažino jog tai jo 
viszke, nudžiugo ir tarė:

Sztai yra mano teviszke, o 
kur asz užaugau ir jaunas die
nas praleidau ir teip bemisly- 
daimas artinosi artyn prie griu
vėsiu palo'ciaus. Kada užjojo 
Alksninis prie dvaro ir lipo

BALTRUVIENE

Kad vra tokiu žmonių

le

senas sluga Alksnini ir pažines 
ji, nubėgo danesztie apie tai 
karai ienai, kuri sėdėjo pp ka jo
je aszarose pra.skendus, kara-i 
liene lig nudžiugo mislydama, 
jog mažu jis užbėgs tai nelai- 
mai.

Kada karaliene iszejo isz pa
kabaus, tai Alksninis, radosi 
jau ant graiku. Pamaczius Alk
snini puolė jam in kojas szauk- 
dama:

— Sūnau mano brangiau- 
ses dovanok man, mano nusidė
jimus ka papildžiau priesz ta
ve ir užmirszk apie praeito, o 
šiokie apgineju tėvynės mus 
visu, kuri yra pražuvus.

Alksninis pamatęs karaliene 
gulinczia prie jo kojų, paemes 
už rankos prikėlė verkenezia 
karaliene ir klauso priežasties ?

Karaliene nusivedus Alksni
ni in pakajn, pradėjo pasakot:

— Užpuolė ant mus kita žo-

ga galijotą Arona kuris sumu- 
sze mus tėvynė, miestus iszde-

Su 283 Paveikslais

nio parvežė namon.
Didelis buvo džiaugsmas,

160 Puslapiu į
8 col. ilgio, 5% cot ploczio 5 į 
Iszaiszkina sapna ir kas 11 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuos©. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

Mahanoy City, Pa.,U.S.A

raivo, jog neturėjo akiu.
Dasižinojo Alksnims, jog

grincziu-
! kai gyvena, didžiause ragana

' ragana užmuszt, tulži iszimt ii' 
: p-atept akis, o akis iszgys. Alk
sninis in trumpa laika, jau tulži 
l ture io marneszes ii' kaip tik

praregėjo. Tada lai bu-

siuntė viena pulką ir Arono 
jaunesni broli, o kuris teipgi

mt pleciaus, ir kada pamate 
galijotas pas. Alksnini savo

rojo suvis npisztis ba žinojo

Kada, iszjojo laukan, atsi
traukė vienas nuo kito ant po
ra žingsniu, o paskui su milži- 
-niszku smarkumu puolėsi vie
nas prie kito su nuogais kar-

Alksninis tuojaus numusze 
karda Arono, nes kad nedaliai 
pataikė, tai* tik Aronas nuo 
arklio nupuolė. Alksninis nu
lipęs nuo arklio ir priėjo prie 
Arono ir prikiszes karda prie 
krutnes, lauke kol Aronas pra-

kaimyno laikraszti,
Tai yra gal niekiausiu vagiu,

Alksninis baisiai perpyko 
iszgirdes tokia, nedorybe, ir pa- 
prasze karalienes idant duotu 
jam pasidrūtint.

In trumpa laika, valgis bu
vo gatavas del Alksninio.

Kada Alksninis pasidrūtino, 
sėdo ant arklio ir su žveriszku

broli, tai jau jam nėr ka nei 
pradėt, vienok turėjo, ba jam 
vis negyvenimas. Prijojo prie

tai jausdamas šarvo smerti ir 
nujojo vienas nuo kito, o pas
kui leidosi kaip smakai vienas 
prie kito.

Alksninis tuojaus nukirto

Kuris myli skaityt

tamsuneliu,

Bet už dyka!
Tokiu vagiu buvo isz 

didelio miesto,
Kuris noriais turėjo 

pinigu, 
:• galėjo nusipirkti sau

uos kur buvo žmonimis už- 
musztais iszklotas ir baisum

uos.
Karalius iszgirdes, jog da 

vienas szauke ant vainos, isz-

karda in-krutinę Arono brolui, 
kuris nei žodžio n oi szt ardamas 
krito nuo arklio ant žemes.

Paskui Alksninis leidosi in 
palociu ir laimėjo visa kara
lyste, karatui iszlupo akis ir

mis Alksnini,, kuris atgavo isz 
ranku nevidono karalyste ir ji 
pati. Tada karalius prhdejo 
praszyt Alksninio idant dova
notu jam už jo papildyta nedo

Alksninis kaipo geros szir- 
es žmogus viską dovanojo.
Alksninis pabuvęs kėlės die
ts pradėjo rengtis iii kelione.

atsisveikino ir iszjojo in didi 
svietą.

Ilgai reikėjo jotie Alksninui 
ir ant galo prijojo karalyste, 
prijojės prie tos karalystes, 
miesto mato, visas raudonai isz 
rėdytas ženklas vainos.

Užjojo Alksninis ant dvaro 
kur nusėdės nuo arklio norėjo 
eilie pas karalių. Szitai beeida
mas. susitiko karalių.

Karalius pamatęs Alksnini

dėjo szneketie:
— Mano mielas Alksnini! 

!n pinti laika, atjojai tu pas 
mus: Drysiu tave praszyt, o 
maloneczia idant ta neatsaky- 
1 uin:

— Kita, žeme iszduoda del 
mus karia, toj žeme daug dau
giau turi kareiviu ir turi gar
singa galijotą, lai mažu tu ga
lėtum būtie man pagelboje ir 
da pasakė: jog po karai duosi; 
savo vienatine duktere ir apra-

Hone, emepraszyt su aszaromis 
idant jis liktu pas juos, apra- 
szydami visa karalyste del jo.

Alksninis suvis neklauso, o ir 
atsiminė kaip jie jam padare,

Nebijok nieko szviesus 
karaliau ir uoszvi, o bus viskas

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

Karalius nudžiugo gavės ap- 
gineja nuo neprieteliauš, nuve
dė in paloviu, ir atvedės dukte
re perstatė kaipo apgynėja ju. 
visu nuo smerties, ir kaipo my
lima josios.

Duktė priėjus meiles pasi
sveikino’, nes buvo nuliūdus.

A Iksiii is t ei pgi pasisveikino 
ir užklausė:

Ko esi nuliūdus kara
laite? Ir emo perdestinet ir ra- 
myt karalaite/Karalaite buvo 
labai patoga jog Alksninis ant.

Kada Aronas atsigeivelejo, 
prasznekejo: Brolau ir drauge 
mano! Prisiegu asz, jog prieš'/ 
tave rankos niekad nekelsiu, Į 
duodu tau žvaig’žde, o kuri' 
ženklina kaipo valdonas szios 
visos pasaulės.

Alksninis paemes žvaigžde 
atėmė karda nuo krutinės Aro- 
Ųui ir padavęs savo ranka pa
kele nuo žemes, pasikalbėjo 
kaipo du draugai, o paskui at
sisveikino ir jojo kožnas savo 
keliu.

Da ilgai reikėjo jotie, ir pa
mate isz tolo kaip ir koki mies
tą, kada, prijojo arezia.u, mate 
tiktai griuvėsius kokio tai di
delio miesto ir tiktai vienas 
mažas kampelis stovėjo, o ku
riam mažnejo suprast, jog gy
vena gyventojai, kada suvis a.r-

Bet jam buvo maloniau, 
Pasiimti savo kaimyno 

laikraszti nuo duriu,

per poliui jauta.

Slidžia ji nubaudė užmokėti 
Dvideszimts penkis dolerius, 
Sūdo kasztus ir trisdeszimts 

dienu in kalėjimą..
Tarpe musu Lietuviu, 

Randasi gal daugiausia 
tokiu,

Kurie norėtu už dyka 
ska i ty t i I a i kraszczi us. 

Už tai musu laikraszczia.i 
ban k rutina,

Ir vos užsilaiko ant kojų!* * *
Viename mieste atsirado 

jaunikis,
Del senyvos bobos, 

Sztai ant galo poruotis 
susitarė,

Na ir tuojaus vali.
Jaunikis badai jau dvi 

turėjo paezias, 
Tai dabar už treczios 

emes,
Ir po szliu'bui visi 

szoka,

s

syk insimylejo, ir ingijo meile 
vienas in kita ir viens kitam 
davė 'žodi jog nepasimes.

Per visa naktį linksminosi, 
gere ir szoko. Kada jau szvito 
susėdo visi valgyt pusry ežius. 
Sztai i nieke vyresnis in sale ir 
pasakė kad jau galijotas su 
vaisku stovi ant pleeziaus ir 
szauke ant kares.

Persigando visi o lalbiause 
karalaite, nes Alksninis rami
no savo mylima, paemes savo 
ginklus, du jenarohi, sėdo ant 
arklio ir kaip smaigas durę ant 
pleciaus kur stovėjo galijotas 
su vaisku. Alksninis norėda
mas idant greieziau sumuszt ir 
parjot palinksmint karalaite, 
su tokiu smarkumu szoko: net 
žeme sudrėbėjo ir ant syk įm
inu sze galijotą ir visa vaiska 
apsisukęs jojo namon.

Jenarolai paskui jojo ir vy
resnis pradėjo kalbėt:

— Ar žinai ka; dabar kaip 
parjos Alksninis tai gaus kara
liaus duktere už paezia ir bus 
mus valdonu, o mes vis nieko 
negausiai, tai dabar mės ji nu- 
žudykirae ir parjoję pasaky
sim jog ant kares užmusze, ta
da asz gausiu karaliaus dukte
re, o tu busi pirmutiniu po ma
nim.

Žinoma, tas kaipo mažesnio 
dinsto tai ir tiko.

Prijoja prie telėgrafino stul
po jenerolas nusiuntė telegrafa 
in miestą pas savo pažinstama 
idant tas ka greicziau.se ragana 
iszsiunstu prieszai juos su asz- 
trei užmigdaneziu nuodu • ir 
užkandžais.

Biski pajoję toliu, jau pama
te einanezia boba su ragažuke, 
o kurioj buvo nuodai ir užkan
džiai. Prisiartino prie jojen- 
cziu, Alksninis jau buvo prajo
jės, nes jenarolas susistabdė ir 
prasze idant užkastu.

Alksninis norėdamas gert, 
sustojo iszgere kelis butelius ir 
da. užkando, o paskui jojo to
liau, pajojo koki laika ir teip 
ome miegot jog negalėjo ant 
arklio pasėdėt tada jis nulipęs 
nuo arklo ir atsigulęs po me
džiu tarė:

— Jus ežia palaukit kolek 
asz biski pramigsiu, o paskui 
prikelki! mane ir josim pas ka
ralių. Ir jau Alksninis užmigo 
kietai.

Jenarolai palauke pora mi
liutu, o paskui uždengė szalkom 
ir paėmė Alksninio arkli ir 
ginklus jojo pas karalių, o kad 
jaunesnis jenarolas prisiege 
vyresnaim jog neiszduos slap
tybes, tai tas be baimes jojo 
pas karalių.

Alksninio arktis ėjo galva 
nuleidęs ir labai nulindęs.

Kada pamate karalius jog 
jau parjoja, iszejo pasitikt ir 
kaip itk prijojo prie karaliaus, 
tai karalius pirmiause paklau
sė:

(Tasa Ant 2 puslapio)

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO
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Su viena, isz paežiu, 
Kuri gyveno su juom 

apie metus, 
Visus svodbininkus paėmė 

in troka, 
Apie keliolika in lakupa 

sodina, 
Pastate visus prie vaito, 

Tasai kožriam fainos 
atskaito, 

Mat, nesze vilkas avinas, 
Dabar ir vilkiu negerai 

bus, 
Kaip visos ant jo 

moterėles susitars, 
Tai gerai kaili iszkarsz.

It’s been told many times how there were 
no atheists in the foxholes.

Ftūth under fire was quick, com
plete, uncomplicated and unquestioned. . 
Fortunately, many who found faith 
under these conditions kept 
after the firing stopped and 
troopship docked back home.

Like much of the- hard
learned in war, the faith developed in 
battle has been put to wider, wiser

,, Build a stronger, richer life . .

it—even 
the last

wisdom

h him...
use in the years that have followed.

It has spread outward now ... to the 
family, giving them the strength need
ed to weather the long, hard pulls and 
the short, sharp adversities.

That strong family faith and stronger 
richer life it brings are never built 
better than now . . . are never built 
surer than when you worship together 
regularly—every week. Remember! It’s 
your faith . . . your family!

worship together this week

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 
; ... MALDA ... ’

; Viesz. Jėzaus ir ; 
Į Motinos Szvencz. <

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

Knygos Did. 3%x5% col» 
TIKTAI, 25 Cta.
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Žinios Vietines
— Tai ir ipo rinkimu.
— Politiszka viesulą pra- 

pute.
— Schuylkillo apygardoje 

Repu'blikonai beveik visur lai
mėjo tper Rinkimus, kur invyko 
Utarninke.

— Panele Ona Czesnalevi- 
cziute isz Gillbertono lankėsi 
mieste, taipgi atlankė ‘Saules’ 
Redakcija, atnaujinti prenume
rata už “Saule” del savo myli
mai motinėlei, ponia M. Czes- 
naleviczienei. — Acziu už atsi
lankymu.

— Subatoj pripuola Szv. 
Andrejo Avel., o Tautiszka 
Vardine: G-elone. Ir at diena: 
1928 m., Japonijos Imperato
rius Hirohito buvo apvainikuo
tas; 1938 m., Vokietijos pasiun
tinys in Prayžiu 'buvo Herschel 
Grynszpan nužudytas. Naciai 
inirszo visoje Vokieti jos ir Žy- 
dams atkerszmo visus juos su
varydami in lagerius ir parei
kalaudami $40,000,000 atlygi
nimo už trijų dienu; 1917 m.,Į 
keturios deszimts viena mote
ris buvo suaresztnota Vaszing- 
tone, už tai kad jos reikalavo 
pilnas teises balsuoti, vetuoti, 
kaip ir ju vyrai. Jos buvo nu
baustos prie sunkaus darbo 
nuo szesziu dienu iki szesziu 
menesiu; 1775 m., Marinu ar
mija sutverta; 1483 m., gimė 
Martynas Liuteris, kuris bu
vęs Kataliku Bažnyczios kuni
gu, pamėtė ta tikėjimai ir pra
dėjo savo.

— Ponia Mare Šležiene ir 
sūnūs Antanas lankėsi mieste 
su reikalais ir prie tos progos 
atlankė “Saules” Redakcija, 
atnaujinti prenumerata u'ž 
laįkraszti, nes ponia Služiene 
yra musu sena skaitytoja nuo 
daugelis metu. — Acziu už at
silankymą.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola dvideszimts penkta 
Nedelia po Sekminių taipgi 
Szv. Martyno, o Tautiszka Var
dine: Kelkis. Ir ta diena: Pa
liaubų Diena (Armistice, Ve
teranu) Amerikoje, bet bus ap- 
vaikszcziojama Panedelyje 
Lapkriczio 12-ta diena; 1918 
m., Prezidentas Woodrow Wil- 
sonas paskelbė Veteranu Die
na; 1935 m., Amerikos lakūnai 
bandese pakilti 74,000 pėdu, 
tai yra 14 myliu; 1942 m., Na- 
c i ai u žk a r i a v o P r a n c u z i j a.; 
1893 m., Caro kazokai surengė 
skerdynes Kraičiuose; 1887 m., 
Anarchistai, August Spies, 
Ądolph Fischer, George* Engei 
ir Albert R. Parsons, 'buvo pa
karti, Chicago, Ill., Gegužio 
ketvirta, diena, kada septyni 
policijantai 'buvo nužudyti ir 
szeszios deszimts žmonių buvo 
sužeista.

— Ponstva Juozai PetkevL 
ežiai isz Shenadoro motoravo> 
in miestą, kurie lankėsi pas sa
vo gimines, ir prie tos progos 
atlankė “Saules” ofisą, kurie 
atnaujino savo prenumerata už 
“Saule” ant kito meto. Acziu 
už atsilankymu.

— Panedelyje pripuola Szv.

Martyno popiežio, o Tautiszka 
Vardine: Kadine. Ir ta diena 
1944 m., Vokieeziu, Naciu pas
kutinis kariszkas laivas 45,000 
tonu “Tirpitz” nuskandintas; 
1794 m.., Rusai u'žgrobe Didžią
ją Lietuva; 1933 m., Hitleris 
laimėjo rinkimus Vokietijoje.

Stanislavo Kos., o Tautiszka 
Vardine: Gražina. Taipgi ta 
diena: 1853 m., Texas krasztas 
'paskelbė savo nep r i k 1 ausomy-

komi apsupti in Alamo Plaza 
tvirtove. Meksikonai nužudė 
visus Amerikieczius. Nuo to 
laiko iki sziai dienai Amerikos 
kareiviu obalsis r szukis yra 
“Atsiminkite Alamo!” Tie 
Meksikonai buvo atkerszinti, 
atlyginta.

EGIPTO, ANGLIJOS, 
PRANCŪZIJOS 

KLAUSIMAS

Angiai Neapkenczia 
Egipto Diktatoriaus Už 

Tai Kad Ju Intaka 
Sumažino

LONDON, ANGLIJA. —
Daug žmonių dabar klausia ir 
negali suprasti kas tenai Vidur 
Rytuose. Juk iszrodo labai 
keista, kad Izraelis puoliesi 
ant Egipto kraszto ir net sker
sai jo rubežlu peržengė; o da
bar Anglija su Prancūzija puo
lasi ne ant užpuoliko Žydo, bet 
ant užpuoliusio Arabo. Bent 
taip dabar iszrodo.

Bet sztai kaip Anglija su 
Prancūzija žiuri in ta klausima 
ir kaip aiszkinasi:

Anglijos ir Prancūzijos vais- 
kas ketina užimti svarbias 
vietas prie ir apie ta Suez Ka
nala, kol Egipto Prezidento, 
Pulkininko Gamal Abdel Nas- 
serio intaka bus pakirsta Vi- 
dur-Rytuose, kur jis yra be
veik visus subuntavuojes 
priesz Vakarines tautas.

Anglijos ir Prancūzijos val
džių vadai yra sutikę ežia vie
na ranka laikyti kad ir be Ame
rikos pritarimo; pultis ant 
Egipto kol jie pasieks szituos 
tikslus:

1— Jie palaikys savo kariuo
menes prie Suez Kanalo iki 
Egipto vadas, diktatorius Nas
ser sutiks ant ju pareikalavimu 
kad ta kanala vestu ir prižiū
rėtu tarptautine komisija.

2— Jie ežia pasiliks kol jau 
nebus matyti pavojaus kad tas 
Nasser neužimtu Jordaną ir 
Iraq, ka:p jis rengiasi.

3— Jie ežia pasiliks kol Egip
tas ir kiti Arabu krasztai liau
sis vede ekonomini, prekybini 
kara priesz kitus krasztus. 
(Egiptiecziai dar ir sziandien 
nepavelina Izraelio

Pajieszkojimas
Pajieszkau savo tetos ir 

krikszto motinos Szpokienes 
Marijonos, dukters Petro. Ja 
paezia, arba pažinstanezius ja, 
praszau raszyti:

Akrangliene - Makuaskaite 
Jadze, 3049 So. Throop Street, 
Chicago 8, Illinois.

plaukti per ta Suez Kanala.) 
Szitu dalyku nusistatymas 

buvo pasiunstas ir in Vaszing- . 
tona. Bet Anglijos Ministeris 
Sir Anthony Eden ir Prancūzi
jos Premieras Guy Mollet ne! 
nelaukė atsakymo isz Vaszing- 
tono, bet tuojaus savo tarybas 
suszauke ir paskelbė savo nuta
rimus ir nusistatymus, balsavo 
ant ju ir tuojaus pasiuntė save 
kariszkus laivus ir eroplanus 
staeziai in Vidur Rytus.

Nors Amerikos valdžia su
tinka su visais tais dalykais, 
pareikalavimais, ji nesutinka 
pavartuoti jiega, smurtą, ar
mijas tuos dalykus invykdinti. 
Ir Eisenhoweris jiems taip pa- 

■ sake.
Anglijos ir Prancūzijos at

stovai Tautu Sanjungoje dabar 
ginasi kad ju krasztai nėra už
puolė ant Egipto, ar kad jie te
nai kara veda. Jie sako kad ju 
valdžios buvo Egipto diktato
riaus paprasziusiso kad butu 
pavėlinta ju armijoms tenai ap
sistoti ir eiti sargyba prie to 
Suez Kanalo. Kai Nasser nesu
tiko, tai jie buvo priversti ji 
priversti. Tai ir viskas, ežia jo
kio karo nėra, anot Anglijos ir 
Prancūzijos dipliomatu, tik 
sargybos reikalas.

Anglijos Ministeris Sir An
thony Eden gerai žino kad 
Anglams tokis jo žingsnis bai
siai nepatinka, bet jis tikisi 
kad szitas žingsnis tiek daug 
gero padarys, kad ne tik Ang
ai, bet ir Amerikiecziai jam 

dovanos. Jis sako kad kitos isz- 
eities nebuvo. Nes jeigu dabar 
jie laisva ranka duotu tam 
Egipto Nasser, tai jis užimtu 
Jordaną, Iraq ir kitus krasztus 
ir tada jau butu toks galingas 
kad tikrai reiketu pasaulinio 
karo ji sulaikinti. Anglijos Mi
nisteris Sir Anthony Eden ti
kisi jam dabar ragus aplaužinti 
ir patupdinti, pirm negu jis 
insigales.

Eden gerai žino kad jis da
bar neteko Amerikos paramos 
ir kad du treczdaliai Tautu 
Sanjungos atstovu jam prieszi- 
nasi. Bet jis taip insitikines 
kad jis gerai daro kad jis viso 
to nepaiso. Jo politine ateitis 
kybo ant szito jo drąsaus žings
nio. Jis gerai žino kad jeigu 
jam dabar nepasisektu, tai jau 
kito Ministerio vardas bus isz- 
kabintas ant lenteles virsz jo 
ofiso duriu.

Jis nenorėjo Amerikai in lai
ka praneszti apie ta savo drąsu 
žingsni del dvieju priežaseziu:

1—Anglai su Prancūzais ma
te kad jie negali nei dienos su- 
gaiszinti, bet turi ka nors labai 
greitai ežia daryti, kai Izraelis 
jiems davė tokia puikia proga 
kai Žydu armija perženge sker
sai Egipto rubežiu, ir kai buvo; 
pareikalauta kad szitie krasz-1 
tai liautųsi kariavę kol butu 
galima abieju klausimus ir 
priekaisztus pavesti Tautu 

laivu Sanjungai. Žydai sutiko, bet 
——- Arabai nesutiko ir tada tapo 

jau prasikaltėliai. Tai dabar;
i kaip ta sena pasaka: “Musztas 

nuskriaustas 
užpultas Arabas tapo užpuoli-

1 ku.
j 2—Jie tikrai nežinojo kaip 
į Amerika in ta klausima žiure- 
į tu; gal Amerika butu stengusi 
juos sustabdinti, ar bent taip 
ilgai sulaikyti kad ta proga 
praeitu.

Eisenhoweris apie tai dažinojo, 
r jau buvo per vėlu. Anglai ir 
Prancūzai taip nutaikė kad 
butu per vėlu.

Dar kitas dalykas prisidėjo 
prie szitokiu Anglu ir Prancu- 
ra pasielgimo; jie gerai žinojo 
kad ežia pas mus rinkimai jau

KOSTUMERIS
APVOGĖ SALIUNA

Anglijos kareiviu, ir pakrito, 
sustabdi treczia ant mariu, kai 
tie laivai stengiesi inplaukti in 
Suez Kanala. Anglijos valdžia 
nieko apie tai nesako.

Cairo radijas nutilo po mies
to bombardavimo. Bet paskuti- 
rios žinios isz to radijo sako 
kad Anglijos laivynas greitai 
pasitraukė isz to uosto kai ji

VENGRIJA
SUTRINTA

Trys Istorijos
Apie Ir landa arba Nekaltyln neniuszta nesza 
Suspausta; Robertas Velnias 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius dko Turtingu Ponu.
Ir t. t. Per paczta, 20 Centai
SAULE - Mahanoy City, Pa.

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike

PHILADELPHIA, PA. — 
Trys “Mažiukai” Dave Drąsą. Į 
Vienas kostumeris inejo in Lit- i

x_____________ j tie Dave’s Cafe saliuna ant Ris- į
ežia pat. Jie nujautė kad Prez. Į ing Sun Avenue, iszmete tris i 
Eisenhoweris, rinkimu iszva- Į “mažiukus” sznapsus ir tada 
tarese nenorėtu ir gal nei ne-' isztrauke revolveri ir pasakė. pasitiko ir pasveikino to uosto 
beiszdrystu tokiu svarbu klau-i 
s:mu spręsti, tai jie davė jam 
irogos savo žmonėms aiszkin- 
tis ir teisintis kad jis nieko apie 
tai nebežinojo ir negali dabar 
būti kaltinamas. Tai jie ežia 
Eisenhoweriui loska dare.

Anglai neapkenczia Egipto 
diktatoriaus Nasser už tai kad 
jis ju intaka sumažino, jeigu 
sta ežiai nepanaikino Vidur Ry- ■ 
tuose. Prancūzai jo neapiken-j 
ežia, už tai kad jis pristato 
ginklus Algerijos sukilėliams 
priesz Prancūzu kariuomene.

"Nei Nekrustelk! Duok manĮ kanuoles. 
visus pinigus isz registerio!” . - --

David Rosen, saliuninkas ir 
savininkas jam padavė apie 
devynios deszimts doleriu isz 
registerio.

Tada tas kostumeris privertė 
ji ir visus kitus kostumerius in- 
eiti in iszeinamaji kambarį kur 
jis juos užrakino. Kai jie iszsi- į jus perspejima visiems Ang- 
lauze isz ten tas kostumeris, iams Egipte, Ikad jie pasitrauk-

j Syrijos radijas pranesza kad 
į Egiptiecziai nuszove penkis 
Anglijos kariszkus eroplanus, 

, bombneszius. Tai dabar, sulyg 
Arabu skaitliavimu, Egiptie
cziai yra nuszove asztuoniolika 
Anglijos kariszku eroplanu.

Anglijos valdžia yra iszlei-

vagis jau buvo dingės.

Sovietu Valdžia Užėmė 
Visa Valdžia

Nauja Taryba Sutverta

DU LAKŪNAI 
SUŽEISTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

indraiverys buvo nuvesztas
Fort Dix Armijos ligonine. La
kūnas Philbert Jackson, devy
niolikos metu amžiaus, isz

tu isz aeredromu ir kariszku 
fabriku, kuriuos Anglai rengia
si dabar bombarduoti.

Egipto diktatorius Gamai 
Abdel Nasser tuojaus pasisku- 

i su Amerikos
I Ambasadoriumi ir pasiuntė 

Žydai Izraelio Krasztas laifZka Prez!dentui Eisenho- 
weriui. Jis nori Prezidentui Ei- 

Yra Už Visa Ta Kara senhowerlui priparodinti kad 
ežia ne jis ar jo krasztas kaltas 
bet kad Žydai, Izraelio krasz
tas yra už visa ta karą kaltas.

EGIPTIECZIAI
NUSKANDINO DU
ANGLIJOS LAIVUS i tino pasitarti

Kaltas
DAMASCUS, SYRIA. — 

Sulyg Egiptiecziu armijos pra- 
neszimo, Eg’iptiecziai yra nu- Dabar ‘Saules’ prenumerata 

Kansas City, Kansas teipgi bu- skandine du Anglijos karisz- in Suvienytose Valstijose: Me- 
vo nuvesztas in ta .ligonine. kus laivus kurie veže daug tams $7.00; puse metu $4.00.

szios bedarbes, tai pasakykite ; Kai tie pareikalavimai ir tas 
jiems kad užsiraszytu sau ‘ nutarimas jau buvo invykdin- 
“Saule”, o bus jie jums už tai ti, ir kai Anglijos ir Prancuzi- 
dekingi, nes “Saule” priduos jos kariszki laivai plauke ir 
jiems smagu gyvenimą ir nu- kariszki eroplanai skrido in 
varys j u nuliūdima. Egiptą, tik tada Prezidentas

kus laivus kurie veže daug tams $7.00; puse metu $4.00.

sssnis!

t

VIENNA, VENGRIJA. — 
Vengrijos drąsus žygis in lais
ve ir nepriklausomybe buvo 
Sovietu armijos sutrintas!

Asztuonios Sovietu divizijos 
ir bombnesziai užklupo Vengri
jos sukilėlius ir juos numalszi- 
no.

Pabaiga to sukilimą atėjo 
taip greitai ir staigai, kad retas 
kuris galėjo intiketi kad So
vietai taip greitai tuos sukilė
lius numalszino.

Kai auszra praszvito Pre- 
mieras Imre Nagy ir beveik vi
sas jo sztabas buvo bleaisvlai. 
Niekas nebežino kur jie dabar 
randasi.

Nauja taryba buvo sutverta, 
kuri yra Sovietams palanki ir 
kuria veda Janos Kadar, Pir
mutinis Sekretorius Vengru 
darbininku, Komunistu parti
jos.

Sulyyg Maskvos radijo pra- 
neszimu jis veda ta nauja par
tija, kuriai pagelbininkas Pre- 
mieras yra Antai Apro, ir Ven
grijos ambasadorius in Jugo
slavija Sereno Muennich, ku
ris tarnavo po Nagy’s valdyba, 
kaipo vidaus ministeris if Is
tvan Košsar.

Nauja valdžia iszleido savo 
insakymus, savo punktus:

1—Visuotinis pasidavimas 
visu sukilėliu Vengrijoje. .
2—Apsauga Komunistu tvar
kos kuri ežia veike per dvylį- 

f ka metu. 1 ’
: 3—Bendradarbiavimas su ki- 
į tais Kcmunistiszkais krasztais 
Į del politiniu ir pramones gėro
ves.

4— Taikingas sugyvenimas 
su kitais Komunistiszkais 
krasztais, nežiūrint j u valdo
mosios valdžios.

5— Geresnis pragyvenimas 
visiems tuose Ikrasztuose.

6— Panaikinimas viso plau- 
| ko kapitalistinio tvarkymo.

*7 Cit +n7—Susitarimas su Sovietu 
valdomasi krasztais kaslink 
Varszavos sutarties ir Ven
grams paramos.

Isz visu tu puikiu ir gražiu 
žodžiu pasirodo Ikad Vengrai 
vėl nesz Sovietu vergiszka 
junga, ir kas atsitiks su tais 
sukilėliais vien tik Viesžpats 
Dievas žino. ?

i KUJUS - PJAUTUVAS
I PASZALINTI

STOCKHOLMAS, SZVEDI- 
JA. — Nuo Vengrijos atstovy
bes ofisu buvo paszalinti kūjis 
ir pjautuvas, Sovietu Komunis
tu pergales ženklas. Kūjo ir 
pjautuvo vieton buvo iszkabin- 
ta kraszto vieliava ir Vengri
jos ženklas.

Stalino paveikslai ir stovy- 
los yra dabar beyeik?yjsjiy iš
naikinamos ir jo paminklai yra 
nuvereziami. Ulyczios, kurios 
buvo pavadintos jo garbei da
bar jau kitus, tautiszkus var
dus turi.

SKAITYKIT

PLATINKI!!
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