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Nori Sustabdinti Bombų Sprogdinimą Ar Czia Karo Pradžia?

Adlai Stevensonas, Demo
kratu Kandidatas in Prezi
dento vieta, czia stoja in pa
roda, in Lake Forest, Illinois 
kur žmones susirinko pra
kalbos pasiklausyti, kuria 
pasakė Richard Stengei 
Kandidatas in Senatoriaus 
vieta.

Stevensonas vėliau pa- 
reiszke kad jis nesutinka su 
Prez. Eisenhowerio griesztu 
ir teveik žiauriu atsakymu 
Sovietu Rusijos Premieriui 
Nikolai Bulganinui, kuris 
buvo paraszes laiszka Eisen- 
howeriui, kuriame Bulgan
inas patarė kad reiketu vi
siems didems krasztams su
sitarti ir liautis sprogdinę 
tas baisias atomines ir van
denilio bombas.

Stevensonas sake kad Ei- 
senhoweris butu turejes rim- 
cziau apie tai apmanstinti ir 
stengtis kaip nors prie tokio 
pasiulinimo prieiti.

Bet isz kitos puses, kai 
Bulganinas per savo laiszka 
atkartuojo ka Stevensonas 
buvo pasakęs, kai paaiszke-

Isz Amerikos
LAIMINGAS BOMAS

NELAIMINGAS

PHILADELPHIA, PA. — 
Philadelphijos laimingas val
kata dabar nelaimingas.

Trisdeszimts penkių metu 
amžiaus Julius W. Bracey ra
do $5,562.50 auksiniais. Jis isz- 
tikruju jautiesi laimingu, nes 
jei niekas tu pinigu neatsi- 
szauks, tai jie jam teks.

Bet jo laime buvo ne ilgam! 
Jo pasaka yra: isz skarmalu, in 
turtus, in kalėjimą. Jis atsisė
do in Frankford Elevator kara, 
ir pesiszypsodamas nuo vienos 
ausies ligi kitos skaitėsi apie 
save in ‘‘Daily News” laik- 
raszti ir gėrėjosi savo paveiks
lu tame laikrasztyje.

Detektyvas Harvey Rosen- 
stein teipgi tame Elevator ka
re sėdėjo ir žiurėjo in ta besi- 
szypsojanti ubaga bagocziu 
Bracey, ir jis staiga sudėjo du 

jo kad Bulganinas taip pat 
mislyja kaip ir Stevensonas 
kai pasirodė kad Stevenson
as ir Sovietu Rusijos Pre- 
mieras viena ranka laiko tai 
baisiai neigiamai atsiliepe 
ant paties Stevensono ir ant 
Demokratu partijos.

Tas nelemtas Bulganino 
laiszkas gali Demokratams 
kasztuoti rinkimus. Ar czia 
tik atsitiktinai taip atsitikti
nai taip atsitiko, ar gal butu 
galima insivaižduoti, kad 
Sovietai bijosi Stevensono ir 
nori kad Eisenhoweris pasi
liktu Prezidento vietoje, ir 
ar jie tik tyczia butu dabar 
invele Stevensona ir ar gali
mas daigtas kad Bulganin
as politiniai mirtingu pabu- 
cziavimu yra sumuszes ir 
Stevensona ir Demokratu 
partija?

Aiszk'us dalykas kad Ste- 
vensonui ir visiems Demo
kratams visai ne gerai kai 
žmones juos priskaitys prie 
Bulganino ir Sovietu. O 
taip daug kas dabar daro.

a o o

ir du ir ji pažino. Praeita va
sara jis nepasirodė teisme kai 
jis buvo pareikalautas, ir teis
mas buvo iszleides insakyma ji 
sujieszkoti ir suimti.

Detektyvas Rosenstein iszsi- 
cme kita varanta ir ji sucziupo 
ir in kalėjimą patupdino.

Dabar jo rasti pinigai randa
si policijos rankose kol kas ju 
atsiszauks ir jis pats randasi 
policijos rankose kol teisėjas ji 
paszauks.

4 JAUNUOLIAI
UŽSIMUSZE

NATICK, MASS. — Keturi 
jaunieji gryždami isz gimta
dienio vakaruszku, užsimusze 
kai ju automobilius susikūlė su 
tilto ramscziu. Du kiti buvo la
bai pavojingai sužeisti.

Žuvusieji, visi buvo isz Na
tick miesto: septyniolikos me
tu Carol Kane; szesziolikos me
tu Richard McGee; asztuonio- 
likos metu David Parmenter; 
ir szesziolikos metu Richard 
McKay.

I

Iszraelio Kariuomenes 
Perženge In Egiptą

Egiptiecziai Pasirenge 
In Kara Stoti

JERUZOLIMAS. — Izraelio 
armijos perženge skersai Egip
to rubežu ir prisiartino prie 
Suez Kanalo, kuris yra tik apie 
asztuoniolika myliu nuo tos; 
vietos.

Kiek iki sziol buvo galima 
dažinoti, tai armijos dar nebu
vo susikirtusios. Vieta kur Iz
raelio armijos perženge per ru- 
bežiu yra apie szimtas trisde- ’ 
szimts myliu dykumo.

Egipto Armijos Sztabo vir-. 
szininkai, Cairo mieste, nuste-j 
bo tokiu Žydu drąsumu, bet jie i 
sako kad jie yra pasirenge 
jiems kelia pastoti ir iszvyti.

Cairo miesto aerodromas, 
Amerikiecziu pastatytas, buvo 
tuojaus uždarytas visiems pre- 
kybeniams eroplanams, kad 
kariszki eroplanai galėtu visa 
ta aerodroma vartuoti.

VENGRIJOS
LIKIMAS5

Kardinolo Rankose
— 

BUDAPESZTAS, VENGRI- j 
JA. — Vengrijos žmones dabar 
yra sukilę priesz Komunistus, 
ir iszrodo kad jie laimes, kad 
jiems pasiseks tuos Komunis-1 
tus isz valdžios iszmesti. Jau ■ 
dabar ant visu fruntuKomunis- Į 
tai traukiasi.

Bet Vengrijos klausimo isz- 
riszimas yra Kardinolo Josef 
Mindszenty rankose. Jis tyli, 
nieko nesako, jokios partijos 
neveda, neturi ir politika nebe
rupi. Bet vistiek jis yra viso 
Vengrijos kraszto dvasinis va
das.

Visa tai skamba keistai, kai 
atsimename, kad tas žmogus 
buvo suaresztuotas ir Komu
nistu teismo pasmerktas, Vasa
rio asztunta diena, 1949 me
tuose.

Bet didžiausi Komunistai 
baisiai bijosi szito savo kalinio.

Tik ana menesi tie Komunis
tai, taip ilgai laike ta Kardino
lą variuose kalėjimuose užra
kinta ir po dvejopa sargyba, ji 
atveže in Szormor kaima, pa
leido ji ant ulyczios ir pasakė 
jam paežiam susirasti mažos 
tos bažnyczios klebonija. Tai 
buvo tikra sarmata ir smūgis 
Komunistams, kad jie buvo 
priversti paleisti savo bran
giausi ir didžiausi savo kalini.

Kardinolui nebuvo dovanota 
ir už tai jis negalėjo būti pa
leistas. Kardinolas dabar gali 
vaiksztineti po szita kaima, 
kur gyvena tik septyni szimtai 
žmonių, ir kur dabar diena ir 
nakti budi Komunistu sargai ir 
ji visur seka. Jis laisvas tame

Amerikos ambasada tuojaus 
patarė visiems Amerikiecziams 
ypatingai moterims ir vaikams 
iszsikraustyti. Du dideli ero
planai tuojaus iszveže daug 
Amerikiecziu. Czia randasi 
apie septyni ar asztuoni tuks- 
tancziai Amerikiecziu.

Vaszingtone sukruto Diplio- 
matai ir Užsienio Ministerijos 
vadai. Prezidentas Eisenhowe
ris tuojaus pasiuntė laiszkus 
Egipto ir Izraelio valdžioms, 
gražumu praszydamas kad tie
du krasztai atsargai eitu, kad 
nesuardintu Artimu krasztu 
taika.

Vėliau Prez. Eisenhoweris, 
pasitaręs su musu Sekretoriu
mi ir su Užsienio Sekretoriumi, 
pasakė kad Amerika iszlaikys 
savo žodi ir stos in pagelba tam 
krasztui kuris yra puolamas,i 
sulyg Tautu Sanjungos sutar-' 
ties. Anglija su Prancūzija pa-i 
nasziai pareiszke.

Tas klausimas teipgi tuojaus 
buvo iszkeltas Tautu Sanjun- 
goje. Galimas daigtas kad Pre
zidentas Eisenhoweris jausis 
priverstas suszaukti Kongresą,

kaime, bet jam nevalia nei isz-1 Sovietu Sanjungos bosas, Mi- 
važiuoti, nei pas save pasi- kita Khruszczevas sutinka su 
szaukti savo Kunigus. Lenkais ir jiems dabar nusilei-

Komunistai yra Vengrijoje 
neapkeneziami ir jie tai žino.

Sukilėliai priesz Komunis- 
tus pirm visa ko reikalauja 
kad ju Kardinolas butu paleis
tas. Komunistai sutinka ant vi
su kitu reikalavimu, bet ant, 
szito jie nenori, nedrysta, sta- 
cziai negali sutikti. Kardinolas 
nepriguli nei prie jokios par
tijos, bet jis yra nenuilstamas 
Komunistu prieszas, ir baisiai 
drąsus.

Komunistai kelis sykius 
siuntė savo augsztus atstovus 
pas Mindszenty, kalėjime, pra- 
szydami kad jis liautųsi taip 
puolėsis ant Komunistu, jie 
prižadėjo jam viską dovanoti, 
ji paleisti, jeigu jis tik tylėtu, 
jeigu jis su valdžia isz vien 
dirbtu. Jiems nepasiseke. Kar
dinolas visiems jiems drąsiai 
naake kad jis niekados taip 
Komunistams netarnaus kaip 
Rusijos Orthodoxu Bažnyczios 
vadas jiems tarnauja.

Vien tik kad Komunistai sa
vo atstovus pas Kardinola pa
siuntė jau parode kaip tie Ko
munistai jam nusižemino; bet 
kai jis atmete visu tu Komu
nistu atstovu pasiulinimus, tai 
jau tikrai buvo Komunistams 
ir sarmata prisipažinimas kad 
jie priesz toki žmogų yra be- 
jiegiai ir kad jie su juo ne tik 
skaitosi, bet jo ir bijosi.

SOVIETAI
NUSILEIDO

LENKAMS

VARSZAVA, LENKIJA. — 
Lenkijos laikraszcziai ir kiti 
slapti szaltiniai skelbia, kad

nežiūrint kad Rinkimai jau 
czia pat.

Galimas daigtas kad isz viso 
szito lermo ir niekas neiszeis; 
bet kad czia gali būti pradžia 
nemažo karo!

Egiptiecziu vadas Nasser 
tuojaus szaukesi pagelbos isz 
Rusijos. Bet Rusija dabar turi 
gana bėdos namie su Lenkija ir 
Vengrija.

Eina gandai kad Egiptie
cziai yra jau pasiuntė penkis 
ar szeszis savo kariszkus lai-j 
vus isz Alexandria, bet Egipto 
valdžia užsigina.

Izraelio valdžia nepatenkin
ta kad Prez. Eisenhoweris czia 
in ju reikalus kiszasi ir kad jis 
laiszkus pasiuntė Izraelio Pre
zidentui BenGurion ir Egipto 
Prezidentui Nasser, praszyda
mas abieju gerai apsimanstyti, 
pirm negu jie kita kara pradės.

Alexandria uoste, Amerikos 
laivas “Execorda” atidėjo sa
vo iszplaukimo diena iki Utar- 
ninko, kad galėtu paimti szim- 
ta szeszios deszimts Amerikie
cziu.

o o o

džia. i
Lenku nauji vadai sako kad 

dabar bus galima žmoniszkai 
susiszneketi ir pasitarti su So
vietais.

Khruszczevas, isz savo puses 
labai nuolankiai atsiprasze kad 
jis buvo puolės Lenku spauda.

Sovietu kareiviai Lenkijoje 
atszaukti in savo kariszkas vie
tas, Rusijos kariszki laivai, ku
rie buvo pasirodė prie Lenki
jos kranto, pasitraukė ir isz- 
plauke kur kitur.

Sovietu-Lenku santykiai pa
gerėjo kai Nikita Khruszczevas 
pertelefona isz Kremlino pa
sikalbėjo su Wladislaw Go
mulka, nauju Lenkijos Komu
nistu partijos sekretoriumi.

Tuo laiku Lenkai dar mar- 
szavo dar rode savo pasiprie- 
szinima Sovietams. Jie nuple- 
sze Sovietu vieliavas ir vis rei
kalavo kad Marszalas Rokos- 
sovskis butu paszalintas isz 
Lenku kariuomenes.

Rokosovskis yra Maskvos ti
kimas tarnas Lenkijoje. Stali
nas ji buvo pasiuntęs sutvar
kyti Lenkus.

AFRIKOJE NERAMU

Sziaurineje Dalyje 
Verda
—

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA.
— Dvideszimts septyni Euro-' 
piecziai buvo nužudinti Maro
ko Meknes mieste, kai Arabai 
laike savo demonstracijas, sa-! 
vo pasirdinima ir drąsą priesz 
esamaja valdžia.

Arabai, per savo ta paroda, 
demonstracija pareiszke savo

Neprielankus
Sovietams

Buvęs/Vengrijos Premier- 
as, Imre Nagy, Komunistas 
nėra prielankus Sovietu Ru
sijai. Jis czia kalba in savo 
kraszto tarybos narius, in 
Budapest miestą. Jis jiems 
pataria sukilti priesz Sovie
tu Rusija ir pasekti Lenki
jos pavyzdi.

Nagy yra senas vilkas kas 
link revoliucijų, sukilimu. 
Jis iszrodo kaip profesorius 
ir kaip Komunistas. Ir tik
rumoje jis yra ir profesorius 
ir Komunistas. Moskva yra 
jo dasine tėvynė. Bet jis pir
miausia yra karsztas savo i 
kraszto tautininkas.

Studentai, mokslincziai ir 
raszytojai ji gerbia ir garbi
na. Gimęs isz Vengru muži
ku, bežemiu, jis dirbo pas 
kalvi. Per pirmąjį pasauli
ni kara jis stojo in Vengru 
Darbininku partija. Per ka
ra jis buvo suimtas Ruskiu

Nixonas Su Žmona Pyszkina Prakalbas

Vice-Prezidentas, Repub- 
likcnu kandidatas del tos 
Vice-Prezidento vietos, su sa 
vo žmona važinėja po visa 
kraszta su prakalbomis kas- 
link ateinaneziu Rinkimu. 
Jiedu czia savo draugams sa 
ko Sudiev, pirm iszlekiant 
isz Vaszingtono. Jiedu va- 

pasiprieszinima ir protestą 
Prancūzams, kad szie buvo su- 
aresztave penkis Algirijos su
kilėliu vadus.

Marokas ir Tunizas miestai, 
buvę po Prancūzu priežiūra, 
reiszkia nepasitenkinimą ir pa

ir nelaisvėje jis priėmė Ko
munistu tikėjimą.

Kai kurie sako, spėjo kad 
jis buvo prisidejes prie 1917 
metu Rusijos revoliucijos.

1919 metais jis sugryžo in 
savo tėvynė, Vengrija per 
Komunistu trumpa vaidini
mą. Jis b ego atgal in Rusi
ja kai Komunisto Belą Kun 
vieszpatavimas buvo nuvers 
tas. Per 1930 metus jis daug 
skaitė ir daug mokinosi isz 
Markso knygų apie žemes 
padalinima.

Po antro pasaulinio karo 
jis sugryžo in Vengrija ir 
padėjo bagocziu tvartus ir 
turtus iszdalinti. Jis su Ma- 
tyas Rakosi, kuris vėliau ji 
isztreme, sutvėrė Vengrijos 
Darbininku Komunistu Par
tija. Vėliau jo anų dienu 
draugas Rakosi ji intare, ir 
jis buvo iszmestas isz val
džios, kaipo Yugoslavijos Ti 
to rėmėjas. Bet jis turėjo 
per daug intakingu draugu, 
buvo visu per daug myli
mas ir Rakosi nebeiszdryso 
ji nei pasmerkti, nei isztrem- 
ti, nei in kalėjimą patupdin- 
ti.

Bet praeita Liepos menesi 
pats Rakosi susilaukė savo 
atlyginimo. Jis buvo iszmes- • 
tas už tai kad jis Stalina per 
daug reme ir gerbe.

Tada Nagy jau pradėjo 
vėl lipti augsztyn ant politi
kos kopecziu.

Mažai kas žinoma apie jo 
asmenini, privatini gyveni
mą. Jis yra Protestonas, 
Katalikiszkame kraszte. Jo 
sūnūs yra Kalvinistu kuni- 
gužis.

žinojo po Michigan valstijos 
miestus ss prakalbomis.

Vice-Prezidentas Nixonas, 
nors dar jaunas bet retas ku
ris politikierius jam prilygs. 
Jis yra tikras profesionalas 
baisiai apsukrus ir be sau ly
gaus politikoje.

siprieszinima už suaresztavi- 
ma tu penkių Algirijos vadu.

Dabar ‘Saules’ prenumerata 
in Suvienytose Valstijose: Me
tams $7.00; puse metu $4.00.
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Kongrese ir Senate. Czia Re- 
publikonai vargiai palaikys 
virszenybe. Bet ir ežia ne musu 
pranaszyste, bet tik pastebeji-

Jeigu mes dabar tikėtume 
Respublikonu, prakalbu tai visi 
mes esame bagoti, visi gerus 
darbus turime, visi pinigu 
daug turime ir visi visko daug 
daugiau turime.

1930 metuose eiline szeimyna 
turėjo apie pustreczio tukst.au- 
czio doleriu ineigos in metus. 
Dabar ta pati szeimyna anot tu 
musu Respublikonu du sykiu 
ar daugiau ineigos turi. Beveik 
kiekviena szeimyna turi sa
vus namus, automobiliu, televi
zija ir daug kitu rakandu.

Reiszkia, visiems viskas 
bar kaip ant sviesto.

Bet praszome ant musu
supykti kad mes taip raszome: 
nes tik raszome, tik atkartuo
jame ka Repu'blikonai dabar 
tauzija per savo vaju.

$150,000 ant metu algos, kuria 
mes Prezidentui savo kraszto 
paskiriame.

manė nužudint, nes asz su Die- gas 
vo pagelba atsiginiau nuo ju ir 
visus užmusziau.

Karalius norėjo kaip ir tei-

apraszy-

apysaka 
szimtme-

da-

ne-

Jeigu Eisenhoweris laimėtu 
szitus rinkimus tai biznieriai 
tuojaus daug daugiau pasitikė
jimo gautu ir savo 'biznius pa
didinu!, praplatintu; bankos 
tuojaus daug daugiau paskolo 
duotu. Stocku ir bonu birža, tik 
laukia iszgirsti kad . Eisenho
weris laimėjo rinkinius. Ant 
Wall Srteet biznis ta diena zo
vada paszoks pirmyn.

Bet jums ir mums visa tai 
mažai ka reiksztu, nes taksos, 
nei graszin nebutu sumažintos!

Lenkai su savo sukilimu 
įpriesz Sobietu Rusija, pravėrė 
jeigu nepraskele Sovietu Rusi
jos Geležines Sienos duris.

Musu Dypukai ir kitu krasz-' 
tu žmones mums isz tikro pa
vydi. Niekur ant szio' svieto 
žmones taip puikiai, taip po- 
niszkai nebegyvena kaip Ame
rikoje. Ir niekur ant szio svieto 
žmones neperka, tiek daug ant 
iszmokesczio, niekur ant 
svieto žmones nėra taip 
skoline kaip Amerikoje.

Ir niekur ant szio svieto
nes tiek pinigu nepraleidžia, 
tiek neiszmoka, kaip Ameriko
je*

rai panasziai padaro. Dabar ei-

kad tenai Sovietu valdžios vir- 
szininkai neramiai miega.

1284 lįttoai/

vietos £534

>442 %Ur

Pypkes Durnai

Price $3.00 E,‘” p°i“* •‘,u-
COLORS: Red, Black, Green, 
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Pacziuotas

Alksninukas 
nuo karalia 

nuėjo in savo pakajeli, ki

szydainas Dievo idant duotu 
jam kantrybe ir permaina gy
venimo.

Karalius iszlikes gyvas nu-
> in pakalne kur buvo nu- 

siunstas pulkas vaisku, kada 
priėjo areziau mato, jog kone

szio 
insi-

zmo-

Czia, namie, politikieriai 
abieju partijų prisipažinsta 
kad Stevensonas mažiau balsu 
patraukia, negu jo partija; Ei
senhoweris daugiau balsu pa
traukia negu jo partija. Reisz
kia,, Eisenhoweris intakinges- 
nis už savo partija; o Demo
kratu partija yra intakingesni 
už savo kandidata, Stevensona.

Mes per daug proto turime 
pranaszauti ar spėti kas szitus 
rinkimus laimes, bet laikrasz- 
tininkai ir tie kurie politika se
ka sako kad gal Eisenhoweris 
laimes szitus rinkinius.

Republikonu intaka yra ne
maža: Eisenhowerio nuolanku
mas ir draugiszkumas; Nixono 
politikavimas; Eisenhowerio 
pasėkimas in Roosevelto pėdas 
su savo prakalbomis; gerai lai
kai; daug darbu visiems; geros 
algos, g’eras biznis; taika ir be 
baimes kito karo. Visa tai Re- 
publikonai savinasi ir sako 
aeziu jiems kad visi dabar taip 
gerai gyvena,. Tai, maž-daug, 

i visu Republikonu szukis per 
szitus rinkimus.

ir 'pranaszauja kad jeigu Ste
vensonas pralaimės rinkimus, 
Demokratai laimes Senate ir 
Kongrese; ir jeigu Eisenhowe
ris laimes rįnkimus Republi- 
konai praras kelias baisiai 
jiems reikalingas vietas Sena
te ir Kongrese. v

Prez. Eisenhoweris yra 
sisamdines szeszis mokintus ir 
gabius raszytojus, prirengti jo 
prakalbas. Stevensonas sako 
kad jis neiszgali, neturi tiek 
pinigu bent viena toki raszyto- 
ja pasisamdinti.

pa-

Pacziuotas vyras sau 
mislina,

Viena karta ant sanvaites, 
Kad jo pati padare 

niekyste,
Imdama ji už vyra.
O szeszis kartus mislina, 
Kas jisai buvo kvailu, 
Kad jisai su ja 

apsipacziavo!

SVARBUS
PRANESZIMAS!

oNVMItltl MINTS

Apie ‘Saules’
Prenumerata

”:^Biule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. - U. S. A.

vonu suvis nebuvo matyt ba 
tiktai vieni akmenai radosi. 
Tada karalius da labiau nusi
gando ir pare ja s pasakė pa
ežiai. Pati teip-gi nusigando ir 
rustai prikalbino kam jis ji nu
pirko ?

Karinius tada ' prižadėjo ji 
kaip ant rytojaus nusiunst in

Demokratu kandidatas turi 
daug bedu: Mažai kas dabar 
pyksta, apie ka; tai kam laukti 
permainos? Ta atomine ar van
denilio bomba susprogo Ste- 
vensonui in dantis, kai Sovietu 
Rusijos Premjeras Bulganinas 
jam pritarė. Žmones dabar mis
lina kad Bulganinas viena ran
ka laiko su Demokratu kandi
datu iStevensonu.

Stevensonas norėjo prisi
traukti žmones prie saves pa
reikalaudamas kad jauni vyru
kai dabar nebutu po prievarta 
imami in vaiska. Bet ir ežia jis 
mažai ka; pesze, ka laimėjo, nes 
dabar, taikos laiku, vistiek la
bai mažai tu jaunuju yra ima
ma in vaiska.

Czia skirtumas tarp tu dvie
ju kandidatu del Vice-Prezi- 
dento vietos. Demokratu kan
didatas Kefauves vis pasivėli
na kur tik jis turi kalbėti ar 
pribūti; Republikonu kandida
tas, gyvas politikierius, Nixo- 
nas niekados niekur nepasiveli- 
na nei per minuta. Jis beveik 
visados pribuvo ten kur jam 
reikes 'prakalbas sakyti pirm 
negu to vajaus, programos ren
gėjas.

Prez. Eisenhoweris sako kad 
jeigu jis 'bus vėl iszrinktas Pre
zidentu jis neketina daryti jo
kiu permainų ant savo sztabo, 
bet pasilaikys visus savo padė
jėjus ir pagelbininkus.

. Ales vėl atkartuojame kad 
mes nepranaszaujame, bet tik 
atkartuojame ka kiti sako ir 
raszo: Iszrodo kad Republiko- 
nai pirma vieta laiko ir palai
kys.

Žinoma, aiszkus dalykas, 
dar visko gali būti; bet, kaip 
dalykai dabar stovi, tai pirmė-

Bet, nežiūrint kuris kandida
tas laimes rinkimus, taps musu 
kraszto Prezidentu, mes turė
sime baisiai bagota, Prezidentą. 
Nežiūrint $150,000 ant metu al
gos, kandidatai gales poniszkai 
gyventi, nes jie yra bagoti: Ste- 
vensonas ir Eisenhoweris.

Stevensonas yra dabar ver
tas daugiau kaip viso milijono 
doleriu.

Eisenhoweris dabar nepras- 
’ziau pasirodintu. Jo knyga, 
“Crusade in Europe“ jam

Brangus Skaitytojai!
Leidėjai “Saules“ stengiesi 

palaikyti sena preke, kaina 
tol, kol galėjo, bet, matydami, 
kad kiekviena menesi sunkiau 
ir sunkiau užlaikyti spaustuve 
ir iszleisti “Saule,“ leidėjai 
yra priversti pakelti prenume
rata Dabar!!!

Dabar “Saules“ Prenumera
tas bus szitoks:

Suvienytose Valstijose: Me
tams $7.00; puse metu $4.00.

Kanadoje: Metams $8.00; 
puse metu $4.50.

Pietų Amerika, Vokietijoj ir 
Skotlandije: Metams $10.00; 
pusei metu $5.50. .

Atskiras “Saules“ numeris 
10 centai.

Prenumerato ir atskiru nu
meriu preke, kaina, yra pakel
ta, už tai, kad “viskas“ mums 
teipgi pabrango! Pabrango vi
sas materijolas, kuris yra rei
kalingas laikraszczio leidimui! 
“Taipgi sziandien viskas paki
lo, pabrango, pragyvenimas, 
visokios taksos ir valdiszki mo- 
keseziai!“ Tikimies kad musu 
Guodotini Skaitytojai supras, 
kodėl mes esame priversti tai 
daryti! <

Mums baisiai nemalonu apie 
tai jums praneszti, bet kagi ga
lima daryti? Pinigai yra reika
lingi del laidinio “Saules“ ir 
del užlaikymo darbininku!

Stengiamies vesti laikraszti 
“Saule“ kuogeriausiai, kad.ji 
patiktu musu mieliems Skaity
tojams, ir turime vilties, kad 
visi sutiktu su musu praszymu 
ir pasiliks musu Skaitytojai ir 
Draugai ant toliaus. Szirdingai 
Aeziu!

Su gilia pagarba, liekame,
— “Saules“ Leidėjai.

ežiu.
Araikinas viską jau-žinojo, ir 

buvo nusiminęs kaip jam reiks 
keliaut iii ta vieta kurioj mažu 
reiks ir gyvastį patrotyt.

Ant rytojaus liepe karalius 
paszaukt Alksnini.

Kada pribuvo vaikinas 
klausė ko reikalauji nuo 
nes?

pa-
ma-

howeris su Repu b] ikon ais.

Eet visai kas kita gali būti
krauna. Jo ūki
Gettysburg, Pa.

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi- 
’as setas $1.00. Prisiunskite 
avo orderi ir viena doleri ant 
dreso: Saule Publishing Co.

Mahanoy City, Pa. U.S A

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

Apie DRŪTA ALKSNI

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

apie tai, nes jis viską žinojo ir 
buvo nulindęs per visa nakti

ji ir užmusztu.

Alksnino

1SZ-

nuveitu ant

kalnei neprietelio, o jeigu butu 
tai kad jis nuvarytu juos.

Alksninas viską žinojo nes
vienok nenorėjo karaliaus ne

si ant Kalno. Nespėjo m puse 
kalno ineit, tai jau mate laks-

kuri tiktai atlėkė tai Alksninas

pulka, o kada jau neatlekdavo 
kulkos tai Alksninas stverdavo

in pulką kareiviu ir teip sumu- 
sze kareivius. Karalius pama
tęs ta musztyne labai nusiminė 
ir lauke sugryŽimo Alksnine 
kaii>o savo smerties, ba misti
no jog kaip tik pareis tai pada- 
ris tuo jaus jam snierti{ vienok

mas, 'ba kada parėjo Alksninas 
tai rado karalių vienam paka- 
jelyje sėdinti labai nuliudusi ir 
nieko jam nedarydamas tarė:

— Szviesus karaliau! Ne
buvo jokiu neprieteliu paėjusiu 
■ro mus karai , ste, nes tiktai

liaus ■;
viu uta

— Sunau mano! Asz nore- 
czia kad tu mano praszima isz- 
pildytum ka asz tau liepsiu.

Vaikinas tarė:

Sztai duosiu asz tau arkli ir 
tris žvakes tai tu apjosi’ tris 
kartus apie mano karalyste ir 
žedno apjojimo turėsi nakvot ie 
paskirtoj vietoj kur randasi 

kara-Vakariau szalyje mano

Alksninis atsake:
norą,

nes duokit man ko asz reika
lauju, tai yra tas: duokit man 
arkli lygai mano pajiegumo, 
nukalkyt lazda nuo penkių 
szimtu svaru, karda nuo trijų 
szimtu svaru, bagnieta ir pora

Karalius su džiaugsmu pri
žadėjo duot kad tiktai nujotu 
in ta vieta tai daugiau jau nesu

buvo viskas prirenkta.
Alksninis norėdamas pamė

gint ar tiks jam, paėmė lazda ir

kriminali szkas 
mas, 202 pus, 50c. i

N O.103—V aidelo ta, 
isz pirmutines puses
?zio iszimta isz Liet u v isz k u 
užlieku. Su paveikslais. 177 
lideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
VIa isz rnaiszo 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 ii 
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 Nevalniū
kė; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.1.20—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemn- 
n.o. 58 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
D u k te Pus tyni u; Peleni u te; 
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 Prisakymąs Dievo; 
Keliautojai in Szvehta 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.

N o. 138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No.142—A p i o 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.

sao kele idant puldama lazda 
nesusilenktu. Paskui paemes 
k'arda kirto per aržuola, o ku
ris nukrito kaip kopūstas. Ant 
galo paemes bagnieta dure in 
akmeni o kuris skilo ant szmo- 
teliu.

(TOLIAUS BUS)

KATALOGAS
' KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isx 
szito Katalogo 

Nr. 1956

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knvira. 104 ini<lnnin. 50c.

No. |0įj— PraKeikta. meiliu

No.158—A p i o Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigi 
dės ir Kitus Dangiszkus Ka
nus; Meszla-vėžis; 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; 
G ūdras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

N0.176—A-Be-Cela, Prad žia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

Kn y g n t e

Knygute

ir tin-

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 Naktį 
62 puslapiu, 20c.

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

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalių. 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, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

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

Pirkic U. S. Bonus 
1

K ris tu so

Verksmai

No.178—Tikrausiaa Kabalas 
arba atidengimas Paslaipcziu 
Ateitos su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

180 —Kvitu
Draugystėms, del Kasieriaua 
nuo Sudėtu Piuigu 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 Krista. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

tJgT 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.

ĮįtAV 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. it A



’‘SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Apie Drūta Alksni
CENOVES gadynėje gyveno 

vienas ūkininkas, arti gi
rios ir turėjo kelis margus lau
ko isz ko galėjo padaryt sau 
varginga gyvenimą. Turėjo 
jis teipos-gi ir vienatini sūneli 
vardu Jokūbas. Kada'jau Jo
kūbas daaugo in metus, o jo tė
veliai paseno, tada eme szneket 
Jokūbui idant jisai pacziuotu- 
si, ir kad senukai turėtu ant se
natvės lengva, gyvenimą.

Jokūbas su džiaugsmu pri
stojo ant tėvu praszimo ir iszsi- 
rin’keš sau patoge ir darbinin
ke mergele apsipacziavo isz ko 
seni tėveliai laibai džiaugėsi, 
bet neilgai tasai džiaugsmas 
traukėsi, ba už kokio laiko abu
du senukai numirė.

Jokūbas pergyvenos su sa.vo 
paeziule per deszimts metu ir 
jokio kūdikio nesusilaukė, Jo
kūbas rugojo ant Dievo ir pats 
ant saves.

Viena karta, o tai jau buvo 
rudens laikas, jevai Jokūbo 
buvo visi suvalyti, atsisėdo su 
savo paeziule ir pradėjo szne
ket apie savo- ateite, o Jokūbas 
sako:

— Mano brangi duszele! 
Ka maczina ka mes teip sunkai 
procovojam, juk mes neturim 
patomko ir kada numirsim tai 
kam mes paliksim, teks ko
kiam girtuokliui, tai tas pra
gers viską ir nenepamislis apie 
mus!

Susijudino abudu isz gailes- 
czio ir kone nepradėjo verkt.

Jokūbas p-aemes kirvi iszejo 
in giria. Beeinant Jokūbui per 
giria, susitinka senuką su il
ga žila barzda, o ir ant galvos 
buvo 'žili plaukai.

-Senukas sustabdė Jokūbą ir 
paklausė:

•— Kur eina, ko jieszko ir 
ko toks nulindęs?

Jokūbas apsakė kaipo senes
niam žmogui apie visa savo 
gyvenimą ir ko jis labai norė
tu turelio.

Senukas iszklauses to visko, 
tarė:

— Taigi kad tu teip nori, 
tai asz tau duosiu rodą jog tu
rėsi sunu.

Iszgirdes ta Jokūbas teip 
nudžiugo jog net kirvis isz ran
ku iszpuole.

Tada senukas Jokūbui pasa
kė:

i— Vaikszcziok po szita gi
ria, ir in kožna, alksni sukirsk 
su kirviu, tai paskui kada ati
tiksi ta alksni isz kurio begs 
kraujas tai to medžio nukirsk 
szaka ir parsinesszk namon, 
nudroszk ir . padaryk ant pa
veikslo žmogaus, kada jau bus 
gatavas, tai prisakyk paežiai 
suptie per trįs dienas tai jis at- 
gys, ir paskui galėsit'ji užsiau
gink ’ »

Jokūbas padėkavojas senu
kui už gera rodą, leidosi in gi
ria ir pakirsdamas žiedna be
vieliu- alksni. Per visa diena ka
pojo alksnius ir jieszkodamas 
to, isz kurio- kraujas begs, pail
so, o irllabai perpyko ant senio 
jog ji ant juoko palaike, ir lei
dosi areziau namu, kada iszejo 
isz girios ir artinosi netoli sa-

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

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

vo namu, -pamate stovinti alks
ni, kuris buvo labai toli in szo- 
nus iszleides savo szaka,s. Da 
pasiakvatino Jokūbas eit pas 
alksni ir prakirst, mislydamas 
jog jeigu isz to alksnio nobegs 
kraujas tai tas senukas tikrai 
melavo.

Priėjo- prie alksnio kirto su 
kirviu, o isz kurio kad tiszko 
kraujas ant akiu jog net Jokū
bas -parpuolė ant žemes, kada

* BALTRUVIENE *
* » 
«-mt***-K****** ****<**♦****+•

Ka. mokslas raszo apie 
Biauria motere kuri 

Negali suvaldyti savo 
liežuvio:

Biauri motere viską sau 
biauriai perstato, 

Nes josios mintys yra 
biaurios, 

Ir per tai stojosi ragana 
per savo liežuvi.

Tiktai mandagi mergina, 
uža ug i n t a d o r y beje, 

Gali stotis dora ir meili 
motere.

Nėra, stebėtinų daigtu, 
Jeigu užauginta prastai 

mergaite,
Stojosi niekszia motere, 

O kuom būtis jos 
pasigeri ne ja, 

Tuom ir kvailybe jos 
didinasi.

Mergina daejus in metus, 
Žino gana, gerai kad su 

Biauriu bildu niekai 
iszais, 

Tai laikosi kaip galėdama, 
Bet yla isz maiszo

Tuojaus po apsivyravimiu 
iszlenda, 

. Ir savo dantis parodo.
Atsikirtimas moteres vyrui- 
Ir visoki prikaiszinejiinai 
Geriausia vyra atszaldo.
Gerybe, glamonumas ir 

kantrybe, 
Tai yra dovana moteres, 

Kuriomis ja Dievas apteikė, 
Ir tu dalyku nuo moteres 

kožnas' reikalauja.
Bjaurumas tai tikra, truciznai, 
Todėl motere yra prilyginta 

prie gyvates.
Dantuotai moterei nereikia 

turėti proto, 
Nes ant to turi liežuvi 

kožna biaurybe, 
Ypatingai tamsai užauginta.

Dora ir Dievo baimingai 
iszauginta motere, 

Niekados isz savo burnos 
Biauriu -žodžiu neiszleis!

Biauriausios moteres 
burna da niekesne,

Jeigu isz vargueziu savo 
szaszus nugydo.

Kantrybe del moteres yra 
pridereneziausiu daigtu, 
Visame ir visur turi 

kantrybe užlaikyk 
Kantrybe dabina moteres 

veidą, 
Ir duoda jai aniuoliszka 

paveiksią. 

atsipeikėjo tuojaus ėmėsi už 
darbo, ir neužilgio buvo matyt 
kaip drožė su alksniu ant pe- 
cziu namon. Parnesze namo su 
džiaugsmu apsakė savo paeziu- 
lei apie jo sziandienini atsitiki
ma.

Iszgirdus pati ir labai džiau
gėsi, kad isz senuko rodos tu
rės parama sęnatveje.

Jokūbas dirbo be perstojimo 
visa sanvaite laiko -pasižiūrė
damas ant paveikslo mukeles, 
o kuri pas kožna krikszezioni 
randasi. Padare diduma kaip 
gera piemenuką., -padaręs viską 
ko tik reikėjo žmogui ir nune- 
sze savo paezai prisakė idant 
suptu be perstojimo per tris 
dienas.

Pati supo per tris dienas, in 
treczia diena pamate jog jau 
kruta medinis paveikslas, tada 
Jakubicne nudžiugo ir iszbego 
in laukus paszaukt vyro, idant 
pamatytu padaryta isz alksnio 
žmogų krutanti, kada parbėgo, 
tai jau rado užsidengima. nu
mesta. Koks buvo džiaugsmas 
Jakubui ir jo paezai, už keletą 
dienu suprasze savo susiedus ir 
viską apsakė jiem kurie labai 
isz tp stebėjosi, paskui iszrin- 
kes kumus nusidavė pas vieti
ni kleboną idant pakriksztytu.

Kunigas paklausė kokiu var
du nori pakriksztinti?

Jokūbas atsake:
— Noriu jegamasteli idant 

butu mano vardu, Jokūbas.
Tada kunigas priejas prie 

vaiko ir atidengęs paklode no
rėjo -pažiūrėt, o tas vaikas suri
ko storu balsu:

— Ko tu ežia nori?
Kunigas persigandęs, atszo- 

ko kelis žingsnius atgal pa- 
szauke:

— Kaip tu’ niekadejau atsi- 
vožijai man meluot, jog jau 
vaikas turi kokius szeszis me
tus, o tu atvežei in krikszta. kai
po maža, valka.

Jokūbas labai nusigando ir 
iszpasakojo apie jo visa atsiti
kima.

Kunigas dažinojas apie vis
ką tarė:

— Jeigu jis nepaeina isz 
žmogaus kraujo tai asz negaliu 
jam duot 'žmogaus vardo, nes 
tik ta varda isz ko jis paeina, 
teip davė jam varda Alksninis.

Jokūbas padekavojes kuni
gui už jo gerus velijimus ir nu
ėjo su kuinais namon, parėjo 
namon gere kiek tik kas norėjo 
o ir ne viena bertainiuka, alaus 
iszgere, o tai del atminties Alk
snine kriksztynu.
, Po kriksztynu žmonis iszsi- 

skirste, tada ėmėsi Jokūbas su 
Alksninuku prie naminio' triū
so. Alksninukas augo kai-p ant 
mielių, jog jau in antra sanvai
te tėvas norėjo leist in moks 
laine idant užaugės butu pra- 
szvietesnis -žmogus, o kad la
bai buvo iszmintingas tai grei
tai visko iszmoko.

Kada Alksninukui suvejo 
deszimts metu tai jau buvo pa
baigęs visa mokslą kiek seno
vės gadynėje buvo ir buvo la
bai gudrus ir smarkus.

Viena, pavasario diena kada 
Jokūbas laukuose dirbo, pama
te Alksninukas jog motina ren
gėsi neszt tėvui prieszpeczius, 
tada priejas Alksninukas prie 
motinos prasze idant leistu ir 
jam sykiu eit. Motina kaipo la
bai mylėjo teip ir liedo. Nuve
ja pas tęva atsisėdo abudu, vai
kas atbėgės prie kelio ir ten 
radęs akmenuku bovi josi. Sztai 
važiavo tuom keliu tos žemes 
karalius ir pamatęs vaika kaip 
jis toki dideli akmena mete isz
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rankos ant rhnkos kaip koki 
pbuoli, o ir labai 'buvo gražus 
per k a karai ui laibai patiko, 
liepe sustot važnyczia ir pa- 
szaukes vaika klausė kaip jo 
vardas ?

Vaikas atsake su nusižemini
mui, kad jo vardas Alksninis.

Tada karalius klausė koks 
vardas jo tėvo?

Alksninukas teipos-gi atsake 
kad Jokūbas.

Tada karalius liepe paszaukt 
savo tėvo.

A1 k si i i nu k as n ube go p a-
szaukt tėvo.

Kada tėvas priejas pamate 
karalių tai lyg nusigando ir pa- 
sikloniojas stojo priesz kara
lių.

Tada, karalius užklausė apie 
viską, ir ant galo pasakė:

— Tavo vaikas man labai 
patiko, įr dabar turi man par
duot, asz tau duosiu tiek pini
gu, jog” galėsi visa savo gyve

By the end of the 1955-56 šfeason, 
Lou Groza had scored a total of 764 
points, kicked 393 out of 403 points 
after touchdowns, and booted more 
field goals (92) than any other gyd 
star in history.

While Groza is still very much in the football present, he’s already well along 
with his plans for gridiron retirement. And, according to Lou,

“One of the easiest ways I know of to save for retirement 
is to put part of every pay check into U. S. Savings Bonds.”

Lou’s idea is a good one for you, too. And the sooner you get going with 
your retirement plans, the less you’ll need to save each month.

Let’s say you’re 45 and start investing $37.50 a month in U. S. Series E 
Savings Bonds. At 65 you’ll have a retirement fund of $12,000. Another man 
is 55, but he invests $75 a month in Bonds. At 65 he’ll have $10,000. Both of 
you will have invested the same amount—$9,000; but you, the early starter, 
will have accumulated 20% mor# money.

So take a tip from Lou Groza, and start scoring where it will count the most 
'—with a regular retirement investment program in U. S. Savings Bonds. Sign 
up for Payroll Savings where you work. Or invest in Bonds regularly where 
you bank. •
Part of every American’s savings belongs in U. S. Savings Bonds,

The V. S. Government does not pay lor this advertising. The Treasury Department thanks,
• ior their patriotic donation, the Advertising Council and i
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nimą praleist linksmai.
Jokūbas ir jo pati nenorėjo 

suvisai parduot savo mylimo 
vaiko.

Karalius Imtinai norėjo, o 
ant galo pasakė jog jeigu ne
parduos gražumu tai paneva- 
le turės atiduoti už dyka..

Jokūbas bijodamas idant ne
atimtu suvis uždyka, tai ir pri
žadėjo* atiduot. Gailas buvo at- 
siskirimas Alksninuko su tė
vais ba visi apsikabino verke.

Kada inlipo Alksninukas in 
karieta tai važnyczia suplakė 
arklius ir ahimirksnoj negalė
jo pamatyt savo tėvelius.

Jokūbas su savo paezia pa
dūsavę, nuėjo namon.

Kad tik spėjo ineit in grin
ezia. iszgirdo dundėjimą veži
mo, o ne trukus pamate vežimą 
su ketvertą arkliu pakinkyta ir 
keturi žmonis vežime. Užvažia
vo ant kiemo ir vienas isz ketu- 
rin nulipo nuo vežimo ir inęjas 
in grinezia paklausė katras 
ežia Jokūbas ka -pardavė vaika 
karaliui?

Jokūbas atsake:
—■ Asz! Ii- parode parasza 

karaliaus.
Bankieris pasakė jog atnesze 

maisza pinigu ir paėmė visi ke
turi imiessze maisza in grinezia 
o patys nuvažiavo namon.

Jokūbas'su paezia džiaugė
si žiūrėdami ant maiszo pini
gu.

Jokūbo pati tuojaus liepe pa
imt kirvi, ir eit in giria ir jiesz- 
kot kito tokio alksnio isz kurio 
bėgtu kraujas.

Jokūbas iszejas in giria per 
dienas jieszkojo alksnio tokio 
isz kurio bėgtu kraujas, nes tas 
viskas buvo ant tuszczio, teip 
nulindęs, parėjo su nieku na
mon ir ėmėsi už laukiniu dar
bu.

Dabar paliksime Jokūbą, o 

A tip 
from "the toe” 
—Lou Groza

gryžkime prie Alksninuko.
Karalius parsivežęs Alksni- 

nuka labai mylėjo ba kaip ne
turėjo savo vaiku tai ji laike 
už savo, ]ocna. Karaliene teipgi 
laibai mylėjo ba buvo labai pa- 
togas, o ir iszmintingas. Ligi 
septyniolika metu vede links
ma ir laiminga gyvenimą.

Viena karta kita karalyste 
iszdave tai karalystei vaida.

Karalius atsisveikinęs savo 
paezia ir augytiniu iszjojo ant 
kares.

Karaliene likusi su augyti
niu du vienu, teip pradėjo kal
bint Alksinuka idant tasai pri
stotu ant josios noru.

Alksninukas kaipo doraus 
gyvenimo vaikas nenorėjo nei 
klausyt, o ir po tam slėpėsi 
idant nepasirodytu karalienei.

Viena diena gulėjo Alksni
nukas ant lovos ir mislijo apie 
savo ateite gyvenimo. Tame 
laike inejo karaliene, o kuri 
jau nuo seniai jieszkojo jo, ir 
puolėsi ant Alsnino ir paėmus 
in glebi spaude prie saves sa
kydama: Jeigu nepristosi ant 
mano noru, tai kaip parvažiuos 
karalius, o mano vyras tai kaip 
inskusiu tai tave smerte koro-s.

Alksninis atsake:
— Vercziau smerti reget, 

negu ant grieko duotis prisi- 
kalbint. Stūmė nuo saves kara
liene jog toji net ant žemes par
puolė ir ranka pažeido, o pats 
iszejo per duris.

Tuom tarpu karaliene isz 
piktumo, persiplesze savo dra
panas ir eme rėkt jog net slūgi
nes atbėgo, pakele ja ir ant lo
vos paguldė. Po tam karalie
ne inpuole in baisia liga isz di
delio piktumo.

Tame laike karalius sumu- 
szes neprieteliu parjojo namon 
ir kada rado paezia serganezia 
labai nusigando, ir kada pri
buvo pas savo mylima paeziule

Michigan Farm Suris 
Fountain, Michigan
Jono ir Angelines Andruliu 

ir .ju .szeimynos .“Michigan 
Farm Suris”. Jus esate namuo
se ar kur keliaujate, visuomet 
reikalaukite “Michigan Farm 
Sūrio.” Szis suris jau per ilgus 
metus gaminamas Jono ir An
gelines Andriuliu ir ju szeimy
nos, Fountain, Mich. Szis suris 
yra gaminamas pagal receptą 
atsivežta isz Lietuvos, ir bus 
gaminimas tik Andriuliu ir ju 
sziemynos. Tas jums užtikrina 
gera kokybe ir jusu mėgiama 
skoni. Szis suris taip yra mė
giamas Lietuviu, kad jo dide
lius kiekius siunezia in visas 
dalis Amerika ir Kanada. Jei
gu panorėsite ‘ ‘ Michigan Farm 
Suris, tai raszykite ant adre
so:

Michigan Farm Cheese 
Dairy, Inc.

John Andrulis, Pres., 
Fountain, Mich.

Visos geresnes maisto krau
tuves su pasididžiavimu aprū
pina jus su sziuo “Tikru Lie- 
tuviszku Suriu.” 

tai tuojaus klausė priežasties 
ligos.

Pati apsakė: Kaip asz sėdė
jau ant lovos, tada atėjo tavo 
augytinis ir puolėsi ant manes, 
kada, asz nenorėjau su juom už 
sidet, tada jis mane mete ant 
žemes ir labai pažeido, ir ta sa
kydama. parode sužeista ranka.

Karalius inszeles isz piktu
mo, pagriebė karda ir leidosi, 
rast Alksnina ir nukirst galva, 
eidamas per dvara didelėm 
smarkume sutiko vaikina ir pa
keles karda suriko:®*

— Kaip atsivožijei eit pas * 
mano paezia ir da jai ranka pa- 
žeidai, ir nuleidęs karda eme 
kaip ir susiminksztines kalbė
ti: Matai! Nupirkau asz tave 
u'ž labai daug pinigu, mislinau 
jog kada asz numirsiu tai užim
si mano sostą ir ginsi nuo ne
prieteliu kožnam laike savo tė
vynė.

Alksninukas nežinodamas 
jokios priežasties, apsiverke 
gailei ir tarė:

— Szviesus karaliau ir te- 
ve! Esmių niekuom nekaltas ir 
tas viskas yra melagyste!

Žinoma karalius geriau inti- 
keje paezia ne kaip vaikinui, 
ir nekirsdamas vaikinui galvos 
gryžo pas paezia su dideliu pik
tumu.

Kada paregėjo karaliene sa
vo pati, tai tuojaus paklausė:

Ar jau nukirtai galva tam 
niekadejui ?

Tada karalius atsake: jog 
sziandien da. ne padare smer- 
ties, nes jau rytoj ant tikros 
bus smerezia nubaustas.

Karaliene nudžiugo.
Alksninukui niekas nesame

(Tasa Ant 2 puslapio)

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

‘Saules’ prenumerata 
in Suvienytose Valsti
jose: Metams $7.00; pu
se metu $4.00. .'7
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ZiniosVietines ta u'ž tuos susikirtimus, ir kad 
Sovietai yra jau dabar pristatė 
daug kariszku ginklu del Ara
bams.

SAPNORIUS VOKIECZIAI LAUKIAI

Su 283 Paveikslais
— Lapkritis — November.

— Soba toj pripuola. Szv. 
Huberto, o Tautiszka Vardine: 
Eidvyle. Ir ta diena : 1883 me
tuose Blaivininku Mote r u 
Draugija sutverta in Detroit, 
Michigan; 1936 m., Preziden
tas Franklin D. Rooseveltas su 
New York Gubernatorių Her
bert H. Lehman laimėjo Demo
kratu Rinkimus; 1935 m., Grai
kijos Karalius Jurgis Antrasis 
sugražintas ant savo sosto; 
1903 m., Panama pasitraukė 
nuo 'Colombia vieszpatystes, 
kai Colombia nesutiko susitai
kinti su Amerika, kaslink Pa
namos Kanalo intaisinimo. 
Amerika buvo suline Colombia 
krasztui milijonus dolerius, už 
ta kraszta, bet to kraszto žmo
nes sukilo priesz valdžia ir pa
siskelbė nepriklausomingi pas
kui Amerika ta kraszta gavo 
visai už dyka; 1947 m., Stanis
law Mikolajczaykas atvažiavo 
in Anglija isz Lenkijos kad jis 
nebutu nužudintas Lenkijoje.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Szv. Karolio Barro- 
miejo, o Tautiszka Vardine: 
Ordunas. Taipgi ta diena: 1950 
metuose Tautu Sanjunga nuta
rė stoti Pietų Korėjos armi
joms in visiszka pagelba su pi
nigais ir kareiviais. Amerika 
jau buvo ankscziau taip nusi- 
staczius, tik lauke Tautu San- 
jungos pritarimo; 1873 m., 
Daktaras John B. Beers iszra- 
do kaip apmauti puvanczius 
dantis su auksu kepuse in San 
Francisco miestą, Cal i forui jo
je; 1950 m., eroplanas isz Bom
bay in London, Anglija, sudužo 
visi žuvo.

— Panedelyje pripuola. Szv. 
Zakairijozo ir Szv. Bertillo, o 
Tautiszka Vardine: Judre. Ir 
ta diena : 1940 m., Franklin D. 
Rooseveltas laimėjo Preziden
to rinkimus virsz Wendell 
Willkie. Demokratai valde 
Kongresą; 1605 m., dinamitas 
buvo iszrastas ant “Guy 
Fawkes Day” kai 'buvo suokal
bis susprogdinti Anglijos Ta
pybos ofisus; 1895 m., pirmuti
nis automobilius užregistruo
tas Vaszingtone, Pono George 
B. Selden, o 1899 m., jis ta savo 
registracija pardavė už du 
szimtu tukštancziu doleriu.

• —: tFtarninke pripuola Rin
kimu Diena. Tegul kožnas bal
suoja pagal savo sanžine ir 
protą. Balsuokite už tuos kurie 
yra del mus “prielankus, gero 
velijanti ir neužmirsz po Rinki
mu!”

— Utarninke pripuola Szv. 
Leonardo, o Tautiszka. Vardi
ne: Ragelis. Taipgi ta diena: 
1941 m., Maksimas M. Litvino
vas buvo paskirtas Sovietu Ru
sijos Ambasadoriumi Ameri
kai; 1941 m., P rez. Franklin D. 
Rooseveltas, Sovietu Rusijai 
prižadėjo visa bilijoną doleriu 
kaipo draugiszkam krasztui; 
1944 m., mirė Daktaras Jonas 
Sz.iupais Berlynoje; 1869 m., 
invyko pirmutinis kolegijų 
fut'boles loszimas tarp Prince
ton ir New Brunswick; 1928 
pa., Herbert Hooveris sumusze 
Al Smith del Prezidento vie
tos; 1955 m., apie Laipkriczio 
szeszta diena, Isnaelio ir Egip
to armijos susikirto ketvirta 
syki in sanvaite, apie pustre- 
czio szimto žmonių žuvo tuose 
susikirtimuose. Beveik visi 
dipliomaltai ir laikrasztininkai 
tenai sako kad Rusija ežia kal-

Shenandoah, Pa. —
Ponia. Prane Jadeikiene isz 
Brooklyn, N. Y., kuri kitados 
gyveno Gilbertone ir Frack
ville miesteliuose, staiga susir
go szirdies liga, ir pasimirė
Ketvergo ryta. Velione nesvei
ka, v o nėr koki tai laika, /rime
Lietuvoje. Atvyko in Amerika 
ir gyveno Gilbertone ir Frack
villeje, o apie dvideszimts me
tu atgal. apsigyveno Brooklyn 
N.Y. Jos vyras Augustas mirė 
1938 m. Velione po tėvais vadi-

keturios dukterys: Mare; M.ar- M
garėta, pati And. Oleksono ir 
Pranciszka, pati Sal Miceli, vi
si isz Brooklyn, N. Y., ir Ona, 
pati Adol'po Antana.viczio isz 
Shaft.

— Juozas W. Bliuis,

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5y2 ploczio 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztoe po 
pietos virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

Mananoy City. Pa.,U.S.A

Žiūrės Kaip Pasiseks
Lenkams Ir Vengrams

su rudeniu tiek darbu susikro
vė, susirinko, kad Kolchozinin- 
kai ir ju vadovai nebežino kur 
suktis, ko stvertis.

Tuo paežiu sykiu isz Komu
nistu partijos vyriausybes ir

nuo Bo’szevikines vadovybes vis 
217 So. Main uly., gydosi in Lo- didėja ir gausėja visokį per- 
cust Mt. ligoribute, o Ponia He- tvarkinimai ir insakymai, kada 
Iena Matalevicziene nuo 116 N. nustatyti darbai turi būti at- 
Ferguson uly., kuri serga, nuo likti, 
kokio tai laiko, likos nuveszta 
in Locust Mt. ligonbute del gy
dymo.

Frackville, Pa. —
Viktorija Tomalavicziene, nuo 
317 So. Line uly., numirė pa
reita Šribatos diena, po piet, po 
liga kuri nesveikavo per kele
tą sąnvaites. Velione gimė Lie
tuvoje, atvyko in Shenadoryje, 
o apie trisdeszimts metu atgal 
apsigyveno Frackvilleje. Jos 
vyras Juozas mirė 1938 metuo
se. Paliko sųnu Joną mieste; 
dvi .dukterys: Eleonora,, pati S. 
Montone isz Carbondale; Doro
ta, pat i Mykolo Kavaliko mies
te, ir vienuolika, anūku ir anū
kes. Taipgi trys seserys: Mare 
Burkauskiene, mieste; panele 
Juozafina Žukauskiute, Phila
delphia; Cecilija Sza.rpenkiene, 
Shenandoah; keturios seserys 
Lietuvoje ir broli Petra Žu
kauską, Philadelphia. Laidojo 
Seredos ryta, su apiegomis iri 
Apreiszkimo Paneles Marijos 
bažnyczioje 9:30 valanda ir pa
laidota in parapijos kapinėse.

VASARA BUVO 
PRASTA LIETUVOJE

žino Kardinola, kuris per dvi
deszimts penkis menesius buvo 
laikomas kaipo belaisvis.

Nors valdžia stengiesi pa
slėpti kur Kardinolas buvo lai
komas, buvo manoma kad jis 
buvo laikomas kliosztoryja 
prie Rusijos rubežiaus.

Tos žinios aiszkina kad Wy- 
szynskis buvo paleistas kai jis

BERLYNAS, VOK. — I ’ i
Vakaru Berlyno pareigūnai, > 
vadai pranesza kad dabar jau 
mažiau Vokiecziu pabėgėliu pasikaibej o su naujai paskirtu 
bėga skersai rubežiu in Vaka- j teismo Ministeriu.
ru Berlyną ar Vokietija. Jie sa-’ Penkios deszimts trijų metu 
ko kad tu pabėgėliu skaiezius amšiauas Kardinolas nesutiko 
žymiai sumažėjo, kai žinios at- nusįieįsti Vokiecziams kai Na- 
ejo apie Lenku pasekminga su-i ciai Lenkija užsm2; b3t jis vis 
kilimą ir Vengru pasiprieszi-; pamokslus sake ir savo Kuni- 
nima priesz Sovietu Rusija. j g.am3 iajszkus rasze raginda-

Anos sanvaites pabaigoje tik mas juos prįeszintis Naciams ir 
asztuoni szimtai tokiu pabege- taip rag-nti gavo žmones.
Ii n ii r?c« i vorvi tt/a vKivmian ' __. _ . _ . _

Partijos Centro Komiteto 
Ministeriu tarybos insakymu 
vasariniu kulturu pasėliams ir 
visi pūdymai turi būti suarti 
isz rudenio. Visokie kitokie 
komitetai ir komisijos visokius 
nebūtus ir negalimus iszpildin- 
ti reikalavimus stato, nežiūrint 
blogo oro, nei žmonių vftrgo.

3 TROKAI
SUSIMUSZE

/

Vienas Draivervs Žuvo
FAR HILLS, N. J. — Trys 

dideli ir sunkus trokai susimu- 
sze su baisiu trenksmu ant 202 
vieszkelio. Vienas draiverys 
buvo užmusztas.

Dvideszimts asztuoniu metu 
amžiaus draiveriui, Quimby 
Robert Ford buvo galva kaip 
su peiliu nukirsta.

Isz vieno tu troku pasipylė 
apie dvideszimts tonu akme
nų; dalis tu akmenų užrito ant 
treczio 'troko.

M. Lynskey, kuris vairavo 
automobiliu vos spėjo savo au
tomobiliu pasukti nuo to viesz
kelio kai tie trokai susikūlė.

liu užsiregistravo. O pirmiau’ 
būdavo užsiregistruojama nuo 
tukstanezio dvieju szimtu ligi 
tukstanezio keturiu szimtu kas 
sanvaite.

Atbėgusieji pareiszkia Va
karu Berlyno vadams, kad dau
gelis Rytu Vokietijos gyvento
ju, kurie iki sziol norėjo ir ren
gėsi bėgti in vakarus, dabar 
nutarė palaukti ir pažiūrėti 
kaip dalykai stoves po tu suki
limu Lenkijoje ir Vengrijoje.

Bet Rytu Berlyno valdinin
kai ir vadai Sovietai dabar ne
ramiai miega. Jie yra pareika
lavę ir gave keletą tukštancziu 
Sovietu kariuomenes kariszku 
sargu daugiau, ir visiems ka
reiviams ir sargams nutrauktos 
vakacijos, atostogos. Jiems in- 
sakyta budėti ir būti diena ir 
nakti prisirengusiems.

Jis buvo vienas isz d vide 
szimts keturiu augsztu dvasisz- 
kiu, kurie tapo Kardinolais, 
1953 metais.

Jo iszlaisvinimas buvo vie
nas isz svarbiausiu pareikala
vimu kuriuos sukilėliai buvo 
pastate Sovietams.

EROPLANAS
SAVE PASISZOVE

Skrido Greicziau Už 
Savo Kulkas

LENKAI PALEIDO
KARDINOLA

VARSZAVA, LENKIJA. — 
Kardinolas Stefan Wyszynski 
yra Lenku Komunistu paleis 
tas isz nelaisvės. Szitos žinios 
buvo pirmiau iszleistos in už
sieni ir tik paskui Lenkijoje 
paskelbtos. Sulyg tu žinių, 
Kardinolas buvo sugražintas in 
Varszava ir pripažintas kaipo 
visu Lenku Kataliku vadas.

Nauja Lenku valdžia sugra-

WASHINGTON, D. C. — 
Vėliausios žinios isz musu La
kūnu Sztabo skamba kaip isz 
pirszto iszlaužta pasaka: ero
planas taip greitai skrido, kad 
savo karabinu kulkas pasivijo, 
pralenkė ir paskui buvo savo 
kulku paszautas.

Ir ežia tai ne pasaka, bet tik
ras atsitikimas.

Trisdeszimts trijų metu am
žiaus Laivyno lakūnas Tom At 
tridge buvo pakilęs in padan 
ges su naujausiu F-11F “su 
personic” Jet pesztuku, ka 
riszku eroplanus, kad iszmegi 
nūs ji ir dažinojus kaip greita: 
jis gali skristi ir kaip jis prisi 
lygins prie kitu tokiu greitu 
eroplanu padangėse.

Jis paleido savo karabinus 
ir kulkos iszleke isz karabinu 
ir armotu; tada jis visu savo

eroplano smarkumu, greitumu ] 
leidosi keletą tukštancziu pė
du žemyn. Jis staiga pajuto ■ 
kad kažkas trinktelajo in jo ; 
eroplano langais ir juos sutersz- i 
kino. Jis mislino kad kokia 
pauksztis pasisuko in jo ero
plano kelia.

Tik vėliau buvo surasta, da- 
ž nota kad trys skyles buvo jo 
eroplane ir tas skyles buvo pa
dare kulkos isz jo paties ero
plano karabinu ir armotu!

Taip atsitiko Rugsėjo dvide
szimts pirma diena, bet Laivy
no Sztabas nieko apie tai nepa- 
■kelbe iki dabar, nes norėjo tik
rai isztirti ir dažinoti kas ir 
kaip ten tikrai atsitiko. Lakū
nas Attridge buvo skridęs 
zirsz Atlanto mariu, netoli nuo 
Long Island.

Pakilęs apie trylika tukstan- 
jžiu pėdu in padanges, jis nėrė
si žemyn, skrisdamas apie asz- 
.uonis sz.'mtus asztuonios de
szimts myliu in valanda, ir pa- 
.eido savo karabinus keturias 
ekundas vienus po kitu. Jis 
/is leidosi žemyn, bet dabar 
daug greicziau. Ir tada tik 
staiga jo eroplano langai, per 
Kurios kulka negali praeiti su- 
triuszkejo. Paskui jo inžinas 
staigai užgeso. Jis buvo pri
verstas savo eroplana be inžino 
nuleisti visu jo smarkumu, ne
toli nuo Calverton, Long 
Island.

Laivyno Sztabo mokslincziai 
szrokoja, spėja kad sztai kas 
atsitiko: Kai tos kulkos buvo 
iszszautos isz tu karabinu ir 
armotu, jos keliavo pusantro 
tukstanezio pėdu in sekunda 
greicziau negu tas eroplanas. 
Bet oras ju greitumą sumažino, 
jas sulaikė, ir kiekviena se
kunda ju greitumas buvo su
mažintas. O tas eroplanas, visu 
savo smarkumu dumdamas že
myn dar greicziau skrido negu 
tada kada jis tas kulkas iszszo- 
ve. Tada tu kulku ir to eropla- 
.10 keliai suėjo padangių kryž- 
kelyje, kai eroplanas tas kul
kas pasivijo.

Kai kurie laikrasztininkai 
sako kad tai gali atsitikti tik 
syki in kelis tukstanezius sy-

Nothing measures up to

Garsina Kandidatūra

ISZ UŽIMTOS LIETUVOS.
— Praeita vasara Lietuvoje 
buvo baisiai prasta. Oras buvo 
nepaprastai lietingas. Už tai

PENNSYLVANIA POWER & LI 6 HT " COM P AN Y
Biscayne Bay, prie Miami 
miesto, Floridoje ir visiems 
garsina kad ji remia Prezi
dentą Eisenhoweri.

SAFE electric cooking means you cook 
without fear of open flame or fumes. 
And, with an electric range, your oven is 
insulated on all four sides providing 
maximum protection with minimum heat 
loss. Yes, electric heat is the dependable 
heat that makes cooking safe and simple.

You’ll agree nothing measures up to 
electric cooking the very first time you 
use an electric range. It combines safety 
with fast, automatic and “white-glove” 
clean operation. So, don’t delay. Order 
your electric range from your local electric 
appliance dealer today! It’s the modern 
way to cook.

Gail Ellison, graži jurinin
ke yra ant savo laivo iszka- 
binus Prezidento Eisenhow- 
erio paveiksią. Ji su savo 
valtele linksmai plaukinėj a

SKAITYKIT 
"SAULE” 

PLATINKIT!

ELECTRIC COOKING

■)

kiu. Bet visai ne! Tie kurie 
bent biski supranta apie grei
tumą daigtu ar inžinu, ar nors 
kiek žino apie oro atsparuma, 
sulaikyma, žino kad taip gali 
bet kada atsitikti ir atsitiks.

Puolamo daigto greitumas 
ar isz žemai ar arti yra gamtos 
nustatytas, jis negali nei le- 
cziau, pulti; bet puolaihas, ir 
nusileidžiantis eroplanas, inži- 
nas gali greicziau leistis, pulti 
žemyn negu gamtos instatymai 
leidžia, sakysime akmeniui 
kristi.

Ta kulka, iszszauta isz kara
bino ar kanuoles, tampa tik ga
balas geležies ar plieno ir jau 
laikosi gamtos nustatymu, o 
eroplanas taip pat krisdamas, 
su savo inžinais gali ta savo 
puolimą, nusileidimą pagrei
tinti tiek, kiek jo inžlnai turi 
jiegos.

Mes gerai žinome kad daug 
musu submarinu buvo paskan
dinti savo paežiu povandeniniu 
torpedų, armotu.

Ir ežia ne kokis iszimtinąs“ 
dalykas, atsitikimas, nes mes 
dabar turime daug greitesniu 
eroplanu negu tas F-11F jet 
eroplanas. X-2 eroplanas pirmi 
negu jis sudužo, skrido daug 
greicziau negu greieziausia 
kulka isz armotos, ir X-15 ero
planas kuris dar yra tik stato
mas, tikimasi pralenks kulkos 
greitumą, kad ir isz karabino.

Su musu naujais ir tokiais 
greitais eroplanais karabinai 
ir armotos gal jau dabar isz 
mados iszeje. Kas isz tokio ka
rabino, nuo kurio kulku ero
planas gali ne tik pabėgti, bet 
jas pasivyti ir pralenkti? ę

Tas X-15 eroplanas, skrisda
mas visu savo paszieliszku 
greitumu, kiekviena syki save 
nusiszautu jeigu jis savo kul
kas paleistu in ta puse, in ku
ria jis pats lekia.

2 JAUNI KALINIAI 
SUIMTI

NEWARK, N. J. — Du jau
ni kaliniai, pabėgėliai isz 
North Carolina Reformatory, 
buvo suimti ir suaresztuoti. 
Jiedu stengiesi nuo valstijos 
policijantu pabėgti ant New 
Jersey Turnpike. Per keturios 
deszimts penkias mylias poli- 
cijantai juos vijosi; kartais 
važiuodami greicziau kaip 
szimta myliu in valanda.

Policijantai sako kad jie pra
dėjo juos vytis prie Newark 
miesto. Isz pradžios tik vienas 
policijos automobilius juos vi
josi, bet paskui penki kiti sto
jo in talka, ir juos pasivijo prie 
Hightstown.

Vaiku vardus policija nepa
skelbs, nes jie per jauni. Jie bu
vo pavesti New Brunswick po
licijai.

Jiedu yra kaltinami už pa
bėgima isz kalėjimo, pasivogi- 
ma automobiliaus ir nesustoji- 
ma kai policijantai jiems irisa- 
ke sustoti.

Jiedu su savo pasivogtu au
tomobiliu gera bizni vare, vež
dami kareivius isz North Caro
lina in New York, ir atgal.

Pajieszkojiinas 1
Pajieszkau savo tetos ir 

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

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