
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY
An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 

that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.
Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $7.00;

H Year $4.00; Canada $8.00. Advertising Rates on Application,

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

v- ——-- - - - - -— - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE”!

ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA | 
____________ i

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $7.00 metams, % metu $4.00; Į
In Kanada: metams $8, % metu $4.^0; In Vokietije, Pietų Amerika, |

Skotlandije, metams $10.00. Atskiras “Saules” numeris 10 Cts. |
Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A. !

No. 91 MAHANOY CITY~PaTŪTARNINKAS, LAPKRiCZIO 25,1958 (TUESDAY, NOVEMBER 25,1958) R' v- i- b..™.™., KgltBr.-a Mgf.   70 METAS

Dekavones Diena Thanksgiving Day LENKAI s NUSTEBO

PIRMUTINE “ Dekavones
Diena - Thanksgiving 

Day ’ ’ buvo apvaikszcziota 
Naujoje Anglijoje po pirmos 
pjūties naujame pasaulyje, 
1621 metuose. “Artinkimies 
prie Vieszpaties su dėkingu
mu ir didžiu džiaugsmu ir 
dėkingumo giesmes Jam gie
dokime. “Toks buvo pirmu-

Dekavones 
būti ir 

sziais

turime

j u Amerikiecziu upas ir nu
siteikimas per 
Diena,” toks turėtu 
musu nusiteikimas 
metais.

Mes už daug ka
sziandien būti dėkingi: 
“Musu krasztas ne tik sau 
turi gana maisto, bet gali vi
su kitu krasztu badaujan-

I ežius suszelpti ir iszmaitin- 
ti. ’ ’ Mes Taikos ir Ramybes 
jieszkome ir kitas vedame 
tuo Taikos taku ir gražesni 
ir szviesni rytoju. Už visa 
tai, mes kaip tie Pirmieji 

Amerikiecziai galime sakyti: 
“Acziu Tau,

Mus Vieszpatie!”

VARSZAVA, LENKIJA. — 
Amerikos Armijos milžinisz- 
kas “C124 Globemaster” ero
planas nusileido ant Varszavos 
aerodromo, anapus-tos geleži
nes sienos.

Tukstancziai Lenku greitai 
suspito aplink ta eroplana ir su 
nusistebėjimo žiopsojo in ta 
padangių milžiną.

Tas Globemaster eroplanas 
labai lengvai, kaip kokia 
plunksna nusileido ir isz jo vi
duriu buvo isztrauktas dvieju 
tenu trokas del musu Ambasa
dos vartuojimo tame kraszte.

Lenkai tokio milžiniszko 
eroplano dar niekados nebuvo

SARZENTAS
INTARTAS

Grasino Pakarti Eilini 
Kareivi

i POPIEŽIUS DAR
DAUGIAU KARDI-

NOLU PASKIRS
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DEKAVONES
DIENOS

PRIEŽASTIS

Isz Amerikos
Michigan, kai ta nelaime 
tiko.

atsi-

33 VYRAI DINGO
AUDROJE

. Ant Michigan Ežero
CHARLEVOIX, MICH. — 

Szesziu szimtu penkiolikos pė
du prekybinis laivas “Carl D. 
Bradley” su 33 vyrais, darbi
ninkais suskilo ir nuskendo in 
Lake Michigan per baisia; aud
ra. Laivas buvo keturiolikos 
tukstancziu asztuoniu szimtu 
tonu prekybinis laivas, kuris 
per savo radi j a szaukiesi pa- 
gelbos, sakydamas, mes per pu
se esame perskelti ir skenda- 
me, praszome pagelbos. Tai bu
vo paskutinieji žodžiai isz to 
laivo.

Vokiecziu laivas buvo netoli 
nuo ten ir nusiskubino in ta 
vieta, bet už keliu valandų pra- 
nesze ,kad kiek jis gali sužino
ti, tai visi ant to laivo žuvo. To 
laivo kapitonas sako kad toje 
vietoje ant Michigan ežero 
bangos buvo apie dvideszimts 
pėdu augsztumo ir vejas stau
gė apie szeszios deszimts myliu 
in valanda.

Tas nelemtas laivai plauke 
isz Chicagos in Rogers City,

Praneszimas
Skaitytojams!

VAIKAS MATE
ŽMOGŽUDYSTE

SAVIŽUDYSTE

praneszejai sako kad visos tos 
valstijos ir Kanada gali tikė
tis daug daugiau sniego ant 
rytojaus.

Tas szaltis ir sniegas pasie
kė net ir Californijos sziltuo- 
sius krasztus.

11 ŽUVO ANT
EROPLANO

deszimts metu

devynių metu
Cadelli nudure

RYMAS, ITALIJA. —
Italijono kliarkos in Argenti
nos Konsulata žmona nudurę 
su peiliu savo vyra ir paskui 
sau prasipjovė ranku gyslas ir 
paleido gaza isz pecziaus. Ir vi
sa tai mate j u 
vaikas.

Trisdeszimts 
amžiaus Bruną
savo 45 metu amžiaus vyra, 
Manilo, kai jis miegojo.

Jųdviejų deszimts metu vai
ko Paolo spiegimai isz iszgas- 
czio, paszauke policijantus, ku
rie rado jo tęva ir jo motina 
jau negyvus.

Policijantai sako kad Ponas 
Cadelli tankiai buvo nusiskun- 
des kad jo žmona baisiai pavy
di ir intaringa.

KANADA SNIEGU
PASKANDINTA

netikėtai 
ir ketu- 
Pirm ne-

Iszpriežasties kad Amerikos 
Szvente ‘ * Padekavones Diena 
Thanksgiving Day” pripuola 
Ketverge, Lapkriczio (Nov.) 
27-ta diena, tai ateinantis Pet- 
nyczios “Saules” numeris ne- 
iszeis, kad ir musu darbinin
kai galėtu apvaiksztinete ta 
Amerikos Szvente.
Dovanokite Mums. Acziu!

— “Saules” Redakcija.

ISLE OF HOPE, GA. — 
Vienuolika lakunu ir darbinin
ku žuvo ant didelio KC-97 
Stratotanker eroplano, kai tas 
eroplanas nukrito ant keliu na
mu in maža Isle of Hope mies
teli. Beveik kaip per koki ste
buklą nei vienas žmogus tuose 
namuose nebuvo sužeistas nor 
namai buvo ligi žemes sude
ginti.

Eroplanas ka tik buvo paki
lęs isz Hunter Air Force Base, 
netoli nuo Savannah.

Ugniagesiams eme kelias va
landas kol jie galėjo ta gaisra 
suvaidinti ir užgesinti.

DU MEDŽIOTOJAI

Nužude Miszkt) 
PrižiūrėtojaCHICAGO, ILL. — Sniego 

pūgos ir viesulos iszkeliavo isz 
Chicagos. staeziai in Kanada, 
kur miestai ir miesteliai buvo 
gilaus sniego apsnigti.

Ta sniego audra 
isztiko Kanadieczius 
riolika žmonių žuvo,
gu ta sniego audra pasiekė Ka
nada ji daug iszkados padare 
in Utah ir Oklahoma, Texas ir 
New Mexico valstijose. Ji pa
siekė ir South Dakota,' Wis
consin, Colorado ir Missouri.

Daugiau kaip szesziolika 
žmonių buvo apsnigta in Ari
zona, Utah ir Colorado kalnuo
se.

Vejas su sniegu keliavo apie 
szimta myliu in valanda. Prie 
Red River Valley buvo prisnig- 
ta daugiau kaip dvideszimts 
coliu.

Padanges pragierejo, bet oro

FORT JACKSON, S. ORAL. 
—Dvideszimts asztuoniu metu 
Saržentas Charles L. Moman,< 
isz Empire, Alabama yra armi
jos szatbo intartas kad jis gra
sino pakarti eilini kareivi.

Jis yra antras tokis Saržen
tas būti taip intartas už muczi- 
nima eiliniu kareiviu.

Buvęs Master Saržentas Geo. 
R. Sovie isz Ogdenburg, N. Y., 

T. , 1 , ... I buvo pažemintas ligi paprastomate. Jie buvo mate beveik vi- „ x ' /. . ..i sarzento ir turėjo uzsimoKeti beti , , ., , . .puspenkto szitmo doleriu po jo 
teismo ana sanvaite.

In teismą teipgi patrauktas 
yra dvidezimts keturiu metu 
amžiaus Leitenantas Gerald 
Wheatley isz Bridgeton, New 
Jersey, kuris yra ar buvo tos 
kompanijos vyriausias prižiū
rėtojas.

Kiek galima sužinoti tai szi- 
taip tenai atsitiko: Saržentas 
Moman, pusdvylikto meto ve
teranas užrisze virve ant karei
vio Jimmy Cope isz Mountain 
Creek, Alabama, kaklo, užmė
tė tos virves gala ant medžio 
szakos ir jam pasakejas jis ji 
pakars. Jis teipgi yra intartas 
už tai kad jis spyrė dė
žutė karsztu tauku ant eilinio 
kareivio William L. Henry isz 
Gainesville, Florida.

Eilinis kareivis Grady B. 
Holland isz Pikeville, Tennes
see, sako kad Leitenantas 
Wheatley jam per žanda davė 
per pietus ir ji ir jo szeimyna 
szlykszcziais žodžiais iszkeike.

Teismą veda karininkai, du 
Master Saržentas. Tokis teis
mas jokiu budu, jokios teisybes 
neduos tiems eiliniams karei
viams. Juk karininkai palai- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

sus Sovietus eroplanus, 
tokio, kaip Amerikos Glob'e- 
master eroplano jie nebuvo nei 
susapnavę.

Visi jie nustebo ir iszsigan- 
do. Ir kai tas eroplanas pradė
jo važiuoti ant to aerodromo 
kad nisivažiuotu pasikelti in 
padanges, visi_tie Lenkai nu
stebo.

Nors Sovietai giriasi ir di
džiuojasi savo naujausiais ir 
didžiausiais eroplanais, bet szi
tas keliu metu senumo Ameri
kos Glotemaster eroplanas isz- 
gazdino visus Lenkus, nes jie 
nieko panaszaus niekados ne
buvo matė:

JUODUKAS NUSZOVE
DVI MOTERIS

CARMEL, N. Y. — Du 
džiotojai isz New York miesto 
yra prisipažinę kad jiedu nu- 
szvoe miszko prižiūrėtoja, kai 
jis buvo juos užtikęs beme- 
džiuojant uždraustoje vietoje.

Dvideszimts asztuoniu metu 
amžiaus Martin Anzalone ir 17 
metu amžiaus Mario Sesta pri
sipažino kad jiedu nuszove 
miszko prižiūrėtoja, 28 metu 
amžiaus Clarence Smith, trijų 
vaikucziu tęva, kai jiedu norė
jo jam pakiszti deszimtine, kad 
jis juos paleistu ir jis nesutiko.

Mario Sesta tėvas, 44 metu, 
amžiaus Corrado teipgi tenai 
buvo, bet nes neturėjo karabi
no. Policijantai sako kad ir jis 
bus suimtas, ir kaltintas kad 
jis apie ta žmogžudyste žinojo 
ir policijai nepranesze.

me-

BOWLING GREEN, VA. — 
Juodukas suriszo ir per kelias . 
valandai? grasino asztuonis 
žmones, ir paskui, del nei jo- . 
kios priežasties, nuszove dvi 
moteris ir pabėgo. Jos buvo nu- 
szautos, kai jos’’buvo surisztos. 
Jos buvo 33 metu amžiaus Po
nia James S. Brooks, keturiu 
vaikucziu motina, ir jos uosz- 
ve, 74 metu amžiaus Ponia Ka
te Lewis Brooks.

Frederick Van Allen, muzi
kos mokintojas buvo sužeistas 
kai jis stengiesi ta juoduką pa
imti ar bent nuginkluoti. Jis 
buvo nuvesztas in Fredericks
burg ligonine.

Pusantro szimto valstijos 
policijantu to juoduką dabar 
jieszko.

Asztuoniolikos metu tarnai j 
te Edna Mae Parker, policijan
tams paaiszkino kaip ten vis-' 
kas atsitiko:

Apie puse po keturiu po pie-! 
tu tas juodukas pabarszkino in ’ 
duris Ponu Brooks stubos. į 
Mergaite devynių metu Jean, j 
atidarė jam duris, kai jis pa- 
prąsze ko valgyti, kai tik jis 
i nėjo jis iszsitrauke revolveri. 
Kai kiti szeimynos nariai ate- ; 
jo in ta kambarį jis viena po 
kito suriszo ir privertė atsi-į 
sesti ant grindų.

Kai jis nuszove tas dvi mo-į 
teris jis iszbego isz stubos ir, 

j nuvažiavo sau.
Policijantai dabar vartuoja 

i net ir szunis ta juoduką susek- 
I ti, ir jie sako kad jie visai ne
paiso ar jie ji suims' gyva ar 
negyva.

VATIKANAS, ITALIJA. — 
Szventas Tėvas Popiežius Jo
nas Dvideszimts Trecziasis, ei
na gandai, paskirs dar dau
giau Kardinolu.

Jis jau dabar yra paskyręs 
daugiau Kardinolu negu kada 
buvo jo ratelyje per keletą 
szimtu metu. Paprastai yra pa
skiriama septynios deszimts 
Kardinolu, del taip vadinamos 
Kolegijos, vyriausios valdžios 
Kataliku Bažnyczios.

Bet szitas naujas Popiežius 
yra paskyręs tiek nauju kardi
nolu, kad dabar ju skaiczius 
yra septynios deszimts penki. 
Ir eina gandai kad jis dar ke
lis kitus paskirs.

Popiežius Sixtus Penktasis, 
1586 metuose buvo nustatęs 
Kardinolu Kolegijos, vyriau
sios tarybos skaicziu kaipo 
septynios deszimts penki Kar
dinolai.

Dabar eina gandai kad musu 
naujas Popiežius ta Kardinolu 
skaicziu prives ligi viso szim- 
to. Jis yra ingaliotas paskirti 
tiek Kardinolu, kiek jis misti
ną jam bus reikalinga.

Szitokis tiek Kardinolu pa
skyrimas jo d arba jam labai 
palengvintu.

DU BROLIAI
KARDINOLAI

Ame- 
Cico- 
buvo 
antra,

VATIKANAS, ITALIJA.
Kai Vatikano Delegatas 
rikai, Amleto Giovanni 
gnani isz Vaszingtono, 
paskirtas Kardinolu, tai
syki in daugiau kaip szimta 
metu atsitiko kad du broliai 
butu Kardinolais tuo paežiu 
sykiu.

Jo brolis Gaetano Cicognani 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Potvanis Italijoje

Po upe, nuo potvaniu taip 
patvino, kad ji prasiliejo 
virsž savo krauta ir užliejo 
daug miestu ir miesteliu.
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pER devynias ilgas ir nuobo-x 
džias sanvaites, per szeszios 

deszimts tris kiauras dienas ir 
vargingas naktis, mažas laive
lis buvo bangu neszamas ir 
vartomas skersai Atlantiko 
mares, beveik per visa rudeni, ' 
1620 metuose!

Vienas szimtas ir du nuvar
gę ir iszsigande žmones tame 
laivelyje plauke, vargo, lauke 

I ir meldėsi! Jie buvo iszguiti, 
iszvaryti isz savo teviszkes, už 
tai, kad jie norėjo savo Dieva 
garbinti, jie atsidūrė už mariu, 
už vandenų in svetima, visai 
nežinoma kraszta, ir visai nau
ja pasauli!

Penkiolika metu jie dirbo, 
į pakol prasiskyne nors maža 
I sau takeli szitoje naujoje žeme- 
| je. Tada jie vieszai, publikai 
ir iszkilmingai paskelbė, kad 
jie viena diena paskiria Dievui 
dekavoti už visas jiems suteik
tas malones naujame pasauly
je. 1635 metuose, szitie žmo
nes apvaikszcziojo savo pirmu
tine “Dekavones Diena.” Isz 
ryto, visi ėjo in bažnyczia pasi
melsti ir Dievui padekavoti, o 
po bažnycziai surengė puosz- 
nius pietus ir iszkilmingas va
karienes in kurias visus, ir 
biednus ir turtingus, ir ponus 
ir ubagus užsiprašze ir priėmę. 
“Tai buvo tikra Dekavones 
Diena!”

(Dekavones Diena pripuola 
Ketverge, Lapkr., 27-ta diena)

NUŽUDĖ SAVO 
ŽMONA, JOS MOTINA

Ir Pats Nusižudė

Czia vienas tokis Goro mies
telis buvo vandeniu užlietai. 
Apie deszimts tukstancziu 
žmonių likosi be pastoges.

HOLLYWOOD, CALIF. — 
Muving Pikczieriu loszikas 
nužudė savo žmona, jos motina, 
ir save, kai jis susipesze su sa
vo žmona del pinigu.

Policijantai sako kad pen
kios deszimts keturiu metu am
žiaus Louis H. Morphy, kuris 
dirbo del Gene Autry pikczie
riu nuszove savo žmona Kaye, 
ir jos motina 70 metu amžiaus 
Ponia Sophie Rosinski.

Kai jis nužudė tas dvi mote- 
riszkes, jis patelefonavo polici
ja ir pasakė ka jis buvo pada
ręs. Jis policijantams per te
lefoną pasakė: “Asž ka tik da
bar nuszoviau savo žmona ir 
dabar asz pats nusiszausiu.”

J
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No. 101 — Kapitonas Velnias 
Puikus apraszymas, didele

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

užsisakykite knygas iss 
srito Katalogo

“Dekavones Diena”

Republikonai dabar turi iki 
1960 metu savo 'partija persi
tvarkyti ir nauja vaju sutver
ti.

H R A nu ” MAHANOY CITY, ML.

Ponas Chruszczeve: Kvie- 
czianie pas mus pabaliavuoti, 
pasimokinti ir paskui savo mu
žikus pamokinti.

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

u'ž

ti

Nors Retpublikonai beveik 
visur 'buvo sumuszti per rinki
mus, ‘bet jie nėra nei per skati
ką nubiednieje. Jie vis yra ba- 
gocziausi Amerikoje.

In Detroit, Michigan, Hart
well Johnson gavo divorsa nuo 
savo žmonos, kai jis teisėjui 
pasiskundė' kad jo žmona ji 
priversdavo' rengtis kaipo tar
nas, cha.ufer.vs ir kad jis vi
siems ji perstatydavo kaipo sa
vo tania.

In Fauwuier Apygarda, Vir
ginia, Irving Hanback, in Fau
quier Democrat laikraszti pa
skelbė: “Nuo szios dienos asz 
neatsakysiu nei už savo žmo
nos, nei už savo skolas.”

Dabar nauji automobiliai 
yra tokie dideli ir ilgus kad in 
daug vietų yra reikalaujami du 
sykiu tiek pinigu juos pastaty
ti, negu anų metu automobi
lius. >

Fordas yra pagaminęs bran
giausia Amerikoje automobi
liu, bet Chrysler kompanija 
yra sziais metais kaip ir kitais, 
pagaminus geriausi, greicziau- 
si ir (puikiausi automobiliu.

Musu valdžia yra taip giliai 
insiskolinus kad dabar skola 
skaitoma ne milijonais, bet bi
lijonais doleriu. Ir ji kas dien 
auga. Dabar kaisztuoja keli mi
lijonai ant dienos vien tik 
nuoszimti ant skolos.

Biznieriai ir sztorninkai 
kiši kad 'biznis bus labai geras 
pnesz Kalėdas.

Nauju automobiliu pardavė
jai dabar negaili gauti gana tu 
nauju automobiliu, kiek ju 
kostumeriai reikalauja. Ir jie 
tikisi kad jiems biznis, nors iki 
pavasario 'bjis laibai geras.

O kai automobiliu pardave- 
jains biznis geras, tai bankos; 
džiaugiasi, nes ‘devynios dę- 
szimts žmonių isz szimto per
kasi automobiliu ant isžmoke- 
jimo. Ir ežia bankos gera, ge- 
szėfta daro.

In Dallas, Texas, Virgil Mc
Donald, 40 metu amžiaus auto- 
busio draiverys, sustabdė savo 
aūtobusiu prie restauranto ir 
užėjo,, iszgerti kavos puoduką.

•‘Kai jis sugryžo iii savo autobu- 
si, viena porele pakilo isz savo 
sėdynės ir atėjo prie autobu- 
sio pryszakio, vyras tam drai- 
veriui davė in snuki, ir pasakė 
asz labai mylecziau tave už- 
iriuszti. Ir ta porele sau nuėjo.

Alatyti kad ir autobusio 
dravierio pavojai yra. ne tik 
ant nlvczin ir vieszkėliu.

kropianti kompanijos dabar 
szimtu. milijonai doleriu skoli
nasi del savo nauju J et greitu

Eroplanu kompanijos dabar 
pabrangino visa keliones ant 
savo eroplanu.' Tu kompanijų 
atstovai sako kad jie buvo pri
versti taip padaryti, neš darbi
ninku unijos vis daugiau ir 
daugiau, reikalaujai. •

New Yorkieczai gal balsavo 
už milijonierių Rockefeller! už 
tai kad jie buvo insitikine kad 
tik jis turi gana pinigu iszpil- 
dinti visus tuos prižadėjimus 
kuriuos Gubernatorius Harri
man buvo padaręs.

Sovieu Rusijos naujai ipersi- 
kriksztijes girtuoklis blaivi
ninkais, Nikita C'hruszczevas 
dabar yra iszleides insakyma 
kad žmogelis gali gauti tik 
viena gurkszni ar tai viena 
stikleli, ar stiklą, ar gal bonka 
in viena saliuna. Ir jeigu jis 
nori antra, ar treczid, tai jis tu
ri keliauti in antra ar treczia 
karc-ziama.

Paklaustas kode! jis toki in
sakyma buvo iszleides, jis pa- 
aiszkino kad, žmogelis, keliau
damas isz karcziamos in kar- 
cziama iszsipaigirios.

Bet tas girtuoklis blaivinin
kas Chruszczevas nėra nustai- 
tes kokis mažas ar kokis dide
lis gali Imti tas gurksznis, 
stiklas ar bonka, kuria, žmoge
lis gali pirmame saliune isz- 
traukti ar iszmaukti pirm ne
gu jis turi kur kitur keliauti.

Kiek mes atsimename apie 
Rusiszka gurkszni, tai jis buvo 
pusketvirto aunciaus. Tai bu
tu trys Amerikoniszki stikle
liai su kaupu.

Ar tai dyvai kad dabar mu
zikui nereikia po sniegą Ipusz- 
koti isz saliunO' in saliuna; bet 
tik reikia suszukti: “Tavorcz! 
Atueszk man viena Rusiszka 
gurkszni!” Ir muzikas kaput!

Jeigu Ponas 'Chrusziczevas 
tikrai norėtu i n vėst i blaivybe 
in Rusija, tai jis turėtu atva
žiuoti pas mus ir kelias naktis 
praleisti in musu kliubušį kul
nies, kapitalistai nustrapaliuo- 
jame in kliųba, papraszome 
stikleli, ir bartinderys mums 
pakisza kokios buizos tik koki 
ptfse aunco ir paima tris ar 
penkis sykius daugiau negu, 
mužikas Rusijoje turi užsimo
kėti už pusketvirto aunco.

Ponas Chruszczevas galėtu 
pas mus pasimokinti kaip tuos 
rublius atimti isz tu prakeiktu 
mužiku ne su arielka, sznapsu 
ar vodka, 'bet su pdigarsinimu 
kad ežia, bus pasilinksminimai 
ir szokiai ir paroda ir už visa 
tai visi stiklelis po stiklelio' 
užmokės už visa ta paroda.

Tas Chruszczevo muzikas 
turėtu per visa menesi czie- 
dintis savo rublius kad jis ga
lėtu nors pavostinti puse aun
co įprastos degtines musu kliu- 
buose.

15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio
KF Dabar po 5(te arba 3 už $1.35 FO

Jeigu Ponas Ghruszczevas 
tokia tvarka, in vestu, in Rusija 
kaip. mes turime savo- dides
niuose miestuose su. savo kliu- 
bais, tai jis galėtu ramiai 
knarkti ir būti tikras kad jo 
muzikai 
czebatu. 
vienos karcziamos in kita.

Dekavones Diena yra 
maldos diena,

Kada visi, sulyg savo 
insitikinimo;

Dekavoja Dievui už 
Visas jiems suteiktas 

malones.

SZONAI IR :-: 
:-: PENKTUKAS

ves nugabendavo pas advokata 
o tas jau žinodavo, kokiu bodu 
reikia, iszlupti isz ju dolarius. 
Be to jis valydavo advokato 
arkli, jiakinkydavo ji vežimė
liu, szluodavo ofiso grindis.

Prisiartino jis prie Pauksz
czio ir inlandžiu, kai visados 
balsu pradėjo:

‘-— Tai baisus dalykas, 
drauge. Kas-gi patikėtu, kas
gi pamanytu ? Taip mete1 in 
gatve, tarsi jis koks karalius. 
Juk galėjo perskelti galva, su
laužyti szonkaulius. Ar nesu
žeidė ?

Pauksztis pamanste.
— Ne, Todos, atsake.
Tik apžiūrėk, 'drauge,

matos, kad tamstai kas nors at
sitiko. Jis turi už tai užmokėti.

— “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 padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu! t

‘Saules’ prenumerata 
in Suvienytose Valsti
jose: Metams $7.00; pu
se metu $4.00.

lie tik nenorėtu bet ir 
neturėtu keliauti isz

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

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

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

Karezianminkas, jis turi isz ko. 
Tegul moka, jei meto žmones 
laukan. Tik nereikia apsileisti. 
Reikia tuojau apskusti!

Patarimas patiko Paukszr 
ežiui. Tas Vanagas karcziain- 
ninkas, drySo ji, rimta vyra, 
Pa.ukszti, nelyginant koki szu- 
ni, iszmesti laukan? Už ka? 
Pats užmirszo, kad paėmė isz 
jo penktuką už stiklą alaus ir 
dar meto laukan. Kad jis nesu
lauktu! O ežia Sutkus, vesda
mas Paukszti, po ranka pasi
ėmęs, vis kala geleži, pakol ji 
raudona:

— Ne, broliuk, taip negal i 
iria. palikti. Pamąstyk pats Va
nagas yra karezianminkas; 
jei ne palte, ne kitas, ne tre- 
e®ias, ir jis turėtu dirbti fabri
ke, kai ir sveikas ir kiti. O da
bar, isz jusu malones gyvena, 
jusu kruvinais skatikais, kru
vinais sakau skatikais, drau
ge, minta ii; dar d rista iszmes
ti laukan, lyg nebūtum jo drau
gas ir patinstamas. Ne, nerei
kia apsileisti. Reik jam tuos jo 
ragus nulaužti. Tuoj ji apskųsk 
ir, galas! Užmokės.

Sutkui bekalbant, Pauksztis 
jau apsvarstė. Ne, jis negali 
apsileisti.

— Apskųsiu! Nutarė.
Sutkus parvedė ji namo. 

Paskui iszdeste jam, kai ant 
delno, pirmutinius panaszaus 
skundo procedūros žingsnius ir 
užsižymejo, kas, jo nuompne, 
reikalinga 'buvo. Žinoma, pa
ėmė isz P'auksžczio dvideszimti 
doleriu rankpinigių ir nuėjo 
neva pas savo advokatu, kad 
paimtu Paukszczio skunda ant 
Vanago. Iszeidamas, ,dar ’triša
ke Paukszcziui atsigulti lovon, 
jiasiszaukti daktara ir pasi
skusti jam, kad skauda szoua 
ir krutinę.

Klystum, jei mainytum, kad 
Sutkus isztikruju nuėjo pas sa
vo advokata. Jis ue toks kvai
las. Advokatas nepabėgs, o 
ežia kai tik laikas ir toliau savo 
meszkei-e užmesti! Tada skubi-' 
nai, skubinai, su placziais pla
nais siaurose smagenise, nuėjo 
paiš Vauaga. Iszgere pats, už- 
fundijo, sulyg visu priimto to
kiuose att-si tikimuose papro- 
czio, Vanagui, pasivedė ji prie 
atskirio stalelio, pasisodino ir 
sako:

— Užėjau, pats Tamsta, kai 
pas dranga. Matot, gali būti 
daug nesmagumu Tamstai! t

— Kas-gi tokio? Vanagas 
nerimsta. Nors jis ir buvo nar
sus, kai koks gaidys ant savo 
skiedryno, bet-gi savo keliu 
buvo ir bailės ton, kur dalyku 
negalėjo ir nemokėjo supras 

ti. O kas nežino, kad ponas Sut
kus, tai puse' advokato. Tiek 
jau mokslo pasiekęs, pas advo
katą. už “klumocžiu” tarnau
damas!

— Matot, su tuo Paiukszcziu 
negerai. Jus iszmetet ji in gat
ve. Jis pakele toki triukszina, 
toki liarma, kad apsaugok tu 
sviete! Prieiti negali. Parėjo 
namo, atsigulė lovon ir jau pa- 
siszauke daktara ir, kai girdė
jau, sako, buk ju. sulaužet jam 
szonkaulius. Tikra beda., jis 
jau ketina kuoveikiausiai isz- 
pirkti ant tamistos “varanta” 
ir skusti teisman už gydymąsi 
ir sulaužymą szonkaulio.

Taip iszmintingam vyrui da
lykus papasakojus, visas pra- 
ueszimas Vanagui pasirodė la
bai svarbus ir, pagaliau, patsai 
dalyku stovis gana pavojingas. 
Rods, Vanagas isz karcziamos 
iszmete ne viena, grynai pas ji 
prasigėrusi Lietuvi, bet su jais 
niekados bėdos neturėdavo: jie1 
neturėdavo^ kuo teisman ap
skusti praturtejusio isz ju ska
tiku kareziamninko. Su szituo 
Paukszcziu gal i'būti ir blogiau, 
nes ir'pats Sutkus sako:

—■ Pauksztis, kai žinote, tu
ri pinigu bylai užvesti.

— Na, patarkite, kas rei
kia daryti? Klausia Vanagas. 
Sutkus tiktai tokio užklausimo 
ir lauke.

— Aiszkus dalykas, 
skuskite ji teisman.

— Užka?
— Už ta pati, už ka ji 

motete isz karcziamos.
: —• Iszmecziau ji u'ž tai, kad 
jis iszgere ir neužmokėjo už 
gėrimą.

— Ar-gi Pauksztis butu 
taip padaręs? Jis, rodosi, toks 
rimtas vyras ir prie skatiko.

— Biesas ji žino. Jis sako
si' mokėjos, bet asz nepamenu. 
Man rodosi, kad jis nemokėjo.

— Tai taip ir sakykite, kad 
nemokėjo. Taigi ir turite prie 
ko prisikabinti. Tik kuovei
kiausiai darykite, kas reikia. 
Duokite byla mano advokatui, 
o asz pri'žiuresiu, kad viskas 
butu gerai!

Vanagas sutiko. Žinoma da
vė dvideszimts doleriu rankpi- 
nigu.

Paukszczio byla veda pats 
Sutkaus advokatas, o Vanago 
byla veda, to paties advokato 
bendras. Byla isz Taikos Teis
mo jau perėjo in Aukszcziausi- 
ji Teismą. Vis renkama priro
dymai, liudininkai, argumentai 
Vis jieszkoma faktu bylai ves
ti, kol susiginezijusios puses 
turi dar pinigu advokatams 
mokėti.

Pauksztis iszmokejo advo
katui už savo sumusztus szbnus 
pustreczio szimto doleriu; Va
nagas už savo penktuką isznm- 
kęjo pusketvirto szimto. Byla 
bus svarstoma Aukszczia tįsia
me Teisme. Jos galo nesimato. 
Nei advokatai dar nemato tos 
bylos galo.

-.GALAS—

KATALOGAS 
KNYGŲ

knyga, 404 puslapiu, 50o.
N o. 102— Prakeikta, meilin

gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

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

No.lll—Sziupims (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
VIa isz maiszo iszlins; Apie bo- i 
ba ka negalėjo savo liežuvio į 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakai tymai'ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras pacziuojas, 
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.

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

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

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

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

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

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

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

N 0.155—Szakinis Nedora^ 
Žydas, Du Draugai. 136 pusią 
piu, 35c.

. / z

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 jms., 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus-

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

lapių. 2O«.
No.158—A p i e Kapitonas 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigi 
dės ir Kitus ©angiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržinolas; 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.

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

No.l80-r-Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

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

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal1 isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurtas Naudingais Padėji
mais. 35c.

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

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

No. 198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na, Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Krista. 
Rakius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

lE^3 Užsisakant knygas is» 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Ęgr’ Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
limo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visads 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., • JJ. fl. B
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Nepasiseke Meile
Juokinga Istorija

£SMI tinkamas kaip jautis 
in karieta, puikus kaip bez- 

džionka afrikoniszka, kalbi 
kaip sudžiovus silke ir visisz- 
kai po' paraliu netinkamas tu 
asile! »

Teip tai kalbėjo Generolas 
Gudaitis in savo seseruna Te
lesforą Miksza, kuris stovėjo 
priesz savo dede kaiip kareivis 
ant musztro.

Generolas Gudaitis isztikru- 
ju buvo supyktas. Savo seseria 
Miksžieniai, o motina Telesfo
ro mylėjo labai, prižadėjo jai 
ant mirtino patalo, jog rūpin
sis josios šuneliu, o savo sese
runu ir kdd isz jo padarys 
“žmogum.”

Bet ponas Telesforas Mik- 
szas norints jau susilaukė dvi- 
deszimts devynių infetu, mokė
jo tiktai du darbus: valgyti už 
penkis ir miegoti per visa, laika 
kada nevalgydavo.

Generolas Gudaitis tureda-* 
mas gerą, yarda, aplaike kelio
lika puikiu dinstu del savo se
serinio, be t Telesforas neiszlai- 
kydavo ilgai ne vieno, nei me
nesio laika.

Ne buvo tai jojo kalte, ba ji
sai nieko pikto nedarydavo, 
bet kada atsisėsdavo prie dar
bo, tai tuo jaus užmigdavo ir 
pabudo kada laikas buvo eiti 
ant piet. Darbdaviai negalėjo 
laikyti tokio darbininko, už
mokėdavo už visa menesi ir 
liepdavo eiti von!

Dede džiovino sau smegenis 
kokiu budu padaryti savo se
seruna “žmogum,” sztai ant 
galo tiuszuko: Turiu!
, Tai buvo priežastis kad po
nas generolas teip iszvadiuo 
teip savo seseruna isžkalbeda- 
mas jam teisybe tiesiog in akis.

Perėjas kelis kartus po kam
barį, stojo priesz Telesforą kal
bėdamas:

— Moki tik valgyt ir mie
got, bet asz prižadėjau tavo 
motinai, o mano seseriai, jog 
tavim rupinsiuosiu ir padary
siu isz tavęs “žmogų.” Pasirū
pinau tau keliolika geru dins
tu, bet visur pasirodei netin
kamu asilu! Pasiliko da vienas 
būdas. Pats nieko neuždirbi, po 
mano mireziai pasiliks tau vos 
keli tukstaneziai, o ant galo, 
idant galėtum gerai valgyti ir 
miegot, turi surasti turtinga 
paežiai ir apsivesti.

Telesforas žiovaudamas ir 
pasikloniojas atsiliepe:

— Jeigu dede generolas' 
paliepė'? j

— Asilas prakeiktas! Suri
ko dede, norints tau ir paliep
iau, tai ir teip nieko nepagel-

bes, ba katra isz mergų pano
rės apsivesti su tokiu balvonu 
kaip tu? Bet d'a randasi ant to 
gyduole! Ant kares lauko isz- 
gelbejau gyvasti kapitonui Ži
linskui. Tada jisai man prisie- 
ge, jog turime susigiminiuot. 
Turi jisai patogia dukrelia 
Katrutia, kaip rože, o tu esi 
mano seseriniu. Kapitonas Ži
linskas turi puiku turteli apie 

'milijoną banke, jeigu apsipa-

A 
A 
A 
* 
* 
* 
* 
k 
* 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A
A 
A 
A

TARADAIKA

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais j

160 Puslapiu 1
8 ool. ilgio, 5% ool. ploario < 

' Issaiazkina sapna ir kaa 
i ateitoje stosis. Su priedu 
i planatu ir visokiu burtu. 
! Knyga in minksztoa po- 

pietos virszeliuose. :: ::
i Pinigai reikia siusti su 

užsakymu:

: Tiktai,. . . $1.00
' Saule Publishing Co., 
' Mahanoy City, Pa.,U.S.A.

Skulkilę, paviete randasi 
kelios kvailiukes, 

In lajai tamsi vieta ne eikite, 
T u o jau s pati an kite. 
Biauri yra tai vieta, 
Nejuokinkite svietą.

Locnininkas aut jus lauke, 
Ir policija jau suszauke, 
Ant jus kilpas užstate, 
Vardus visu pristatė,

•.Su vyrais jusu ateis, 
Ant jus užeis.

Jr asz in tonais žadu ateiti, 
Visu pravardes suraižysiu, 

J r gal patampysiu.
Tada visas svietas apie jus 

žinos, 
Ir puike dainele įdainuos, 

Kur tada isz sarmatos dingsit, 
Kada kalėjimo subrinksiu 

Niekas jus tada nepaguodos, 
Nei uores pažinti niekados, 
Kaip nuo kokios pavietres 

szalins, 
Visokais niekais pramins.

Mano rodą gera, 
Mylėkit savo vyra, 

Nuolatos ji paguodokit, 
Ir jo neapgaudinekit.* * *

Vienas komunistėlis labai 
užpyko, 

Kada su spy'cziu
In viena vieta atvyko-, 

Mat, vos keletą doleriuku 
l gavo,
Isz to džiaugsmb neturėjo, 
Ba ilgai baliuot negalėjo, 

Už keike, ir dingo, 
Rodos gyvas in pekla inlihdo, 
Ir kitas buvo toks atsiradęs, 
Merginai negerai padaręs, 

Už tai gavosi kur ten 
ant salos, .

Ant pakiltos,
(J tai jums mergeles 

komunistai, 
Dabar ir jus žinosite kad 

niekai.
Lietuviai dori vaikinai, 
Tik maitele tinka kožnai, 

Ne moka ant bakso užsilipąs 
, plovot,

Ant, dorybes ir tikybos lot.

cziuosi su Katriutia, tai galė
si per dienas esti ir miegoti lyg 
smert!

— Va> jei, tai, aai, bus ge
riausia! Paszauke su džiaugs
mu Telesforas, laižydamasis. 
Bet dede negirdejo tuju žodžiu. 
Vaikszcziojo po kambarį ir da
rė kariszkus veikalus. Ant galo 
sustojo priesz seseinna ir pra
dėjo kalbėti palengva:

— Laimėjau savo gyveni
me keliolika musziu, o ant kož- 
rios darydavau savo veikalus. 
Dabar teipgi padariau veika
lus. Tu ne vienai merginai ne
mokėsi persistatyt, ba esi tik
ra afrikoniszka bezdižionka! 
Turime naudoti kitoki būda’. 
Žilinskas turi papratima eiti 
ant atilsio tuojauspo nusileidi
mui saules ir kad pats prezi
dentas pas ji atvažiuotu tai jo 
niekas neprikels, jisai savo pa>- 
pratima nepermainys. Ryto va
žiuosime in Pilviszkius. Nuva
žiuosime da priesz nusileidimą 
saules, o tai už tai, jog Žilins
kas tiktai su milinis pasisvei
kins, ir kaip paprastai eis in lo
va.

Mus priims ii' duos mums 
vakariene, pana Katruka. Teip 
kaip tai paprastai buna, nanio 
gaspadine užims vieta tarpe 
musu. Dabar klausyk gerai tu 
jeruzolimiszkas asile: Ta vaka
ru tau bus uždrausta valgyt! 
Burnos visai ncatidarinek’ ba 
da pasakysi koki kvaila žodi. 
Kada, paduos vakariene, ant 
stalo, bus lempa, ba tenais 
elektriko nesiranda. Tame asz 
suvalgysiu szmoteli mėsos, po 
tam papraszysiu Katrukes pa- 
velinimo palaikyt. Po tam pa
silenksiu ant lempos, nevos už
sidegti cigara ir užpusiu žibu
ri. Tu pasinaudok isz tosios 
progos, tai yra isz tamsumos, 
griebk pana Katriuka ir bu- 
cziuok! Asz tada užžybysiu 
degtuką, o kada pamatysiu, 
jog tu mergaitia bueziuoji, pa
siliks tik vienas isz to iszeji- 
mas. •

Pagal senoviszka paprotį tai 
jaunikis, kuris mergina pabu- 
cziuoje, turi su ja apsipacziuotl 
Tokiu budu pasiliksi vyru Ka
triukės, loęnininku viso turto 
ir valgysi kol pastipsi. Supran
ti asile ?

— Suprantu, bet ar man 
nevale bus dalipstet jokio val
gio, kada sėdėsime prie stalo1?

— Ne! Suriko piktai dede, 
ba kada pradėtum valgyt, tai 
turi tokia terla, kaip žmogedys 
ir da galėtum nuryti Katrute. 
Po szliubui galėsi ėst kiek 
resi, o dabar, pasninkauk!

deszras su dažai u (sosu) ir ko- 
sze.

Turime pripažinti su nuliū
dimų, jog vietoje musu narsu- 
nas žiūrėti ant patogiu veide
lio panos Katriukės, eile savo 
akimi deszreles, bet dede žiu
rėjo ant jo su pcrkuniszku vei
du, jog Telesforas nedryso pa
siimti szmoteli deszros, kurias 
teilp mylėjo!

Ant galo generolas sakose, 
dirstelėjo ant seserinio žinan- 
cziai, pasikloniojo gyliai 
klausė Katrukes:

— Senam prieteliui 
tėvo, pavėlinsi užsidegi 
ra?

Juokingas Apraszymas

J'A 1 tu nenori mokėti?

no-

ir už-

tavo 
ciga-

— Su mielu noru, meldžiu 
labai, isztare meiliai Katrute.

Generolais pasilenkė ant 
lempos, nuduodamas, kad už
sidega cigara ir užputę žiburi.

Tamsta apsiaubė visa paka
ju, pana. Katruka suklyko:

— Atnesziu degtukas! Bet 
generolas užkamandieravo:

— Ne reike poniute! Asz 
turiu su savim degtukus.

Tamsumoje pasijudino krės
las, generolas buvo tosios nuo
mones, jog jo seserunas jau. 
spaudže prie saves pana Kat
rutia. ir ja. buicziuoja szirdingai. 
Kare laimėta! Viskas nuėjo pa
sekmingai! Dabar uždegs deg
tukai.

Ant laimes, jo viltis neiszsi- 
pikle! Neinate to, ko tikėjosi 
matyti! Katrute sėdėjo ant sa
vo vietos, o ponaitis Telesforas 
vietoje jieszkoti buczkiu, tai 
pasijieszkojo —deszras. Turė
jo idu didelius sziiiotus burno
je, akis net iszszoko ant vir- 
szaus, dažalas iszsiliejp ant 
baltos kamzoles kaip upe 
Szirvinta.

Jeigu asz butau susipažinęs 
su! visokioms melagystėms ir 
amarinioms ligonis, tai pasė<- 
kyczia, kad Katrute apmirė, in 
dede perkūnas trenke, o Teles
foras paspringo drauge su 
deszroms.

Bet turime raszyti teisybe; 
neatsitiko kaip mes manome, 
tiktai pana Katruka paregėjus 
deszras burnoj Telesforo ir 
dežala ant jojo kamzoles, nega
lėjo susilaikyt nuo juoku ir 
iszbego in kita pakaju. Dede 
teilp buvo užpykęs, jog seseru- 
nui trenke su kumszczia in nu
garai, jog abudu szmotelei desz- 
ros iszkryto adgal in torielka, 
o kada ponas Žilinskas ant ry
tojaus atėjo žemyn pasveikint 
savo mylimus sveczius su “la
bu rytu’’ svecziu jau nesirado.

— GALAS —

Jau Nekarta,...

Ponas Žilinskas žiurėjo 
nusileidženczios saules,

ant 
kada 

ant kiemo užvažiavo vežimas 
su generolu ir jo seserunu. Gas- 
padoris pasisveikino szirdin
gai su savo sveczais, bet tuo- 
jaus persiprasze kalbėdamas:

— Prieteliau
papratimai Nuo trisdeszimts 
penkis metu einu del atilsio po 
nusileidimui saules, bet mano 
dukrele mane užvaduos. Ne 
pykši už tai!

žinai mano

kareziamos ažubareje in Pan]. 
szti, kuris dairėsi, ar 'nesi^s 

kas Ji Palaikokarczianioje, 
ginezia.

kau! Iszkosze
užniokejau, sa-

manuos nestoja 
nei vieno nei kito puseje.

— Ar tu manai asz koks 
melagis, ar ka? Dar labiau su 
riko Vanagas. Czia mano kar- 
cziuiiiu, ii asz bo/sas! I\aį uiaįyĮ
tuoj iszniesiu per duris.

Pauksztis žinojo, jog 
jo užmokėta Vanagbi. 
kartu mokėti nenorėjo, 
kirto.

—1 Klausyk, Vanage 
tu jau nebeatmeni? () ,...
toje vietoje padėjau tau penk 
tuka, o tu, kalbėdamas su'M^ 
kiu, inspaudai ji in redžiste,! 
Ar 1>. kvailu „rgii.tas- 
kad piadejai kabinėtis!

lokio baisaus inžeidimo pil- 
llai “Steko Vanagui. Kas-gi 
uiate pavadinti kvailiu pati 
A anaga, kareziamos savinin
ką!

— Ak tu kurmi, tu kalaku
to! Suszuko, iszszoko isz užba- 
'•oįjjagriebe Paukszti už pe- 
tziu, n-, su triuksznm, taip stu- 
;Ue jl laukai>, kad sžis apsiver
to >n gatve iszlekes.

Tai padaręs Vau 
ho savo rankas, (] 
kelnes pagrūmojo su 

guliiicziani ant
sugryžo

anagas patry- 
patempe sau 

k umsz- 
žemes 

kar-
uz alų 
Antru 
Užsi-

Paul 
eziamon.

I’m.ksziis ])aJike|c ]nio
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at “'° szv“fb> ir apsidairo" . , , r"“1“ tokio dMoles
tvs. °S' r C2i"' tau “«■»»- 
k,J “f" “’'’“"'“ja™ visa 

miela. Suc2J,ps . 
Parpus arklys, sulnsz 

» matai, tuoj sustoja,
j™ -mn.u i,. 2Uttps„, tary.
... “lla 'IM’uato. Ir apie

Paukszti kai bematant apstojo 
būrys žing-eiduoliu. Buvo ežia 
Airiu, Vokiecz^u, Žyduku ir 
murzinu Lietuviuku. ,

Paukszczio Ifuta lėto' žmo
gaus isz prigimimo. Jis, taip 
sakant, liuob du kartu apsvar
sto pirm, nei daro.'Pasikėlęs ir 
apsidairęs, buvo jau benusis- 
piaunas, kad nuėjus savo ke
liais. Tik sztai prisisuko, tarsi 
isz žemes iszlindes, inlandus ir 
smailas, ka‘i yla. Sutkus, Žy- 
do-advokato “ klaipcziukas, ” 
kai ji žmones paprastai vadi
na. Jis pats vadindavo save ad
vokato “klumoczium” ir an- 
trarankiu. Isztikruju-gi jis 
gaudydavo tokius žmones, ku
rie už bile menknieki nori eiti 
teismuosna bylinėtis; pasiga-

(Tasa Ant 2 Puslapio)

Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra- 
szykite ant adreso ^Michigan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan.
**'*'*>*'**<******W\*>Z*ZXZ*ZWZ\/X\A
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— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nuliūdima.

Platinkit “Saule”

Viskas atsitiko kaip dede 
nutarė.

Pana. Katriuka sėdėjo terp 
generolo ir Telesforo. Tarnas 
atnesze ta, ka Telesforas la
biausia mylėjo: naminio darbo

Priminem musu skaityto
jams ir tiems kurie ne yra skai
tytojais, jog kada raszote koki 
užklausima arba szeip su kokiu 
reikalu raszote geisdami atsa
kymą, kad butumet ant tiek 
malonus indeti pacztine mar
ke del atsakymo! Redakcija 
aplaiko daugybe laiszku kas 
diena, o po 4 centus susiren
ka gana ženklyva suma per me
nesi ir tik nereikalingas kasz- 
tas del redakcijos, o nepriskai- 
tant prie to laika ant sujieszko- 
jimo tokio atsakymo ant už
klausimo. Bukite ant tiek man
dagus ir neužmirszkite apie tai 
ateityje jog jeigu neindesite 
markes dėl atsakymo, “tai 
laiszkas eis in gurbą, ’ ’ ir galė
site patys dasiprast, del ko ne- 
aplaikete • atsakyma del jusu 
neklausymo.

¥ . ........................¥ .............................. .................¥ ..................... .. ...........
*— .................... • • ......... I ‘ *.........
¥ (P—irjiili Į, ; ; ■ '•■•••”..............
¥ P8 ,r,avb adrZTT----------——-V "............ ............
¥ ' “innt žinotum l 1 .
J .......................................................... PrUiunte užmokesti)

J
I

O’ Iszpildykite žemiaus pat|ef R( . .
konverta prisiunsdamfužmok"",dekite

iszmokejima ozekiu ir moni 7™“™ bant“>s reikXuJ De,zlmts
j_________ _ ‘uolu-ordenU5. B . eutMa"Ja deszimts centu už

7r.r-~--~^d6kin8i,lž‘ai- :: ::

Gerbiama Redakcija: ' *

Pnsiuncziu jums $ - i
an‘ adreso: UZ ** PrasM»“ siuntinėti Merkti t

%25e2%2580%25a2.Su


’‘SAULI’* MAHANOY CITY, FA,

ŽiniosVietines
Utarninke, Lapkriczio 

Nov. 25-ta diena 6:30 valanda 
ryte, trylika vyruku iszvažuos 
in Wilkes-Barre, Pa., del ka- 
riszkos tarnystos. Žemiau pa
duodame vardus tu kurie ap
leis isz:

Shenandoah: Michael Sim
la, Joseph Stines, ir Joseph M. 
Donlan.

jMciĄdpo: Stephen Butcher ir 
John It. Haluska.

Ringtown: William F. Lin- 
deninutb.

Lost ('reek: Robert Sadusky. 
Girardville: Jerome F. Yesa- 

la.va.ge.
New Philadelphia: John J. 

G ossie k.
Pottsville: Ryland W. Geis- 

weit ir James ('. Beadle.
Frackville: Joseph Dougert 

Jr., ir Joseph A. < Tosby.
l’tarninke pripuola Szv. 

Katarinos. Tik 24 dienos iki 
Kalėdų. Sziinet Kalėdos pri
puola Ketverge, Gruodžio Dec. 
25-ta diena.

Seredoj pripuola Szv. 
Silvestro, o Tautiszka Vardi
ne: Dobilas. Ir tai diena: 1933 
m., gauja Kalifornijoje užsi
puolė ant kalėjimo ir pakorė 
du vaikvagiu in San Jose. Tos 
valstijos Gubernatorius Rolfe 
pateisino toki tos gaujos pasi
elgimą; 1783 m., du Japonu ka- 
riszki laivai nuskandyti; 1942 
ill., Kliu.bas sudegė Bostono 
mieste, Mass.; 1773 m., Ameri- 
kieežiai nenorėdami Anglijai 
mokėti taksas ant arbatos, ap
sirengė kaip Indijonai, iszver
te isz vieno laivo Bostono uos
te. visa ta arbata inmares. Me
nulio atmaina.: Pilnatis.

Ketvergi* pripuola Szv. 
Virgilijo ir Szv. Maximo, o 
Tautiszka Vardine: Girdnte. li
tą diena: 1858 m., gimė Prez. 
Theoi lore Roose Vėl t as.
$ Ketverge taipgi pripuo

la Amerikos Szvente “ Dekavo- 
nes Diena — Thanksgiving 
Day,” tai ateinantis Petny- 
czios “Saules” numeris neisz-

cis, kad ir musu darbininkai 
galėtu apvaiksztinete ta Ame
rikos Szvente. Dovanokite 
mums. Acziu.

— “Saules” Redakcija.
Petnyczioj pripuola Szv. 

Jokūbo isz LaMarca ir Szv. 
Konrado, o Tautiszka Vardine: 
Vakare. Ir ta diena: 1950 m.. 
Generolas Douglas MacArthu- 
ris Jierspejo kad didelis ir ilgas 
karas bus Korėjoje, nes ten ra
dosi daugiau kaip 200,000 Ko- 
niunistiszkos Kinijos kareiviu. 
Bet niekas jo neklauso ir jam 
netikėjo.

Sukatoj pripuola Szv. 
Saturnino, o Tautiszka Vardi
ne: (bode. Ir ta diena: 1944 
m., du Nlaciai szpiegai, sznipai 
buvo isz Naiviu povandeninio' 
laivo, submarino paleisti neto- 

! Ii nuo Bai: Harbor krauto, 
Maine valstijoje. Jiedu vėliau 
buvo sugauti New York mies
te; 1929 m., Admirolas Richard 
K. Byrd pasiekia Sziaures aši
gali; 1937 m., Anglija su Pran
cūzija sutinka Hitleriui paves
ti daug sahi, kad tik palaikyti 
pakaju; 1433 m., Lenkia api- 
plosze Lietuva.

Kita sau vaite: Nedelioj 
/ri'puola pirma Adventu Nede- 
lia, taipgi Szv. Audriojo, o 
Tautiszka Vardine: Davainis. 
Ta. diena 1949 m., John L. Le- 
wisas maiiiieriams insake dirb
ti tik tris dienas in sanvaite, 
kol visos kompanijos pasira- 
sz\ s ant kontrakto; 1948 m., 
pirmas laivas su Dypukais isz 
Europos iuplauke in Amerikos 
uosta; 1941 m.. Sovietai atsi
ima Rostov miestą ; 1874 m., gi
mė Winston Churchill buvęs 
Anglijos Ministeris; 183.5 m., 
gimė gerai žinomas raszytojas 
Samuel L. (‘lemens, kuris rasze 
po slapyvardžiu ‘Mark Twain’.

Panedelyje pripuola 
pirma diena Gruodžio (Dec.) 
paskutinis menesis szio meto. 
Menesis j aszvenstas ant gar
bes Vieszpaties Jėzaus atėjimo 
in jiasauli. l'kininkiPpriežo
džiai: Jeigu Gruodžio menesy
je beržo sala dar teka,'bus leng
va žiema. Jeigu per Kalėdas 
szala, tai Velykos Ims baltos.

Rimtas Juokdaris

»s W

Televizijos juokdaris, Steve 
Allen, rimtai kreipiasi in visus 
savo draugus ir juos ragina 
prisidėti prie kolektos del Vai- 
kucziu, kurie del kurios ten 
priežasties yra “Atsilikę Nuo 
Savo Draugu.” Szitas Vajus 
del tokiu Vaikucziu buvo pa

skelbtas nuo Lapkriczio - Nov., 
szesziolikto iki dvideszimts 
septinto.

Schuylkill apygardos Vajus 
yra dvieju teisėju vedamas:
— Vincent Dalton ir Charles 

Staudenmeir.
□ o o

Jeigu ant Kalėdų daug sniego 
ir szala, tai geras metas del ja
vu. Jeigu tas menesis sausas, 
tai ir pavasaris bus sausas. Me
nulio atmainos: Delezia 3 die
na; Jaunutis 10 <1., Prieszpilnis 
17 d., Pilnatis 25 d. Ir ta diena: 
1943 in., Prez. Franklin 1). Roo- 
seveltas susitiko su Anglijos 
Premieriu Winston C’hurehillu. 
Teherane, kur jiedu viską, ati
davė Stalinui. Taipgi ta diena 
Szv. Natalija, ir Szv. Eligijo, o 
Tautiszka Vardine: Butagei- 
dis.

l'tarninke'pripuola Szv. 
Paulinos ir Szv. Bibianos, o 
Tautiszka Vardine: Szirputis.

>j|i Adventai. Laikas apsi- 
malsziniino nuo visokiu links- 
mVbbiu! 

--------
Shenandoah, Pa.—

Sena gyventoja isz Newtown, 
William Penn, Agnieszka Pau- 
lioniene, kuri sirgo per koki* 
tai laika, pasimirė pareita Ket- 
verga in Ashland ligonbute. 
(lime Lietuvoje. Jos vyras mi
re daug metu atgal. Paliko du 
sunu: Vaiteka isz Park Crest 
ir Prana, Old Bridge, N.J., taip 
gi dvi dukterys: Ona pati Ray
mond Kelly isz Long Branch, 
N. J., ir Prane namie, taipgi 
szeszis anūkas ir tris pro-anu- 
kus. Laidojo Panedelio ryta, 
su aipiegomis in Szv. Jurgio 
bažnyczioje devinta valanda 
ir palaidota, in parapijos kapi
nėse.

----<----
Pottsville, Pa.—

Schuylkill kalėjimo visa tvar
ka, bus permainyta ir pertaisy
ta, ir gal kai kurie darbininkai 
darbo neteks. Komisijonieriu 
sztabas taip yra spaudai priža
dėjęs. County Solicitor, John 
Thomas isz Frackvilles sako 
kad jis dar nežino isz kurio ga
lo reikes pradėti ta tardinima, 
bet kad tardinimas bus tai nė
ra jokios, abejones. Kalinys 
Dale M. Reinhart viską kojo
mis augsztyn iszverte kai jis 
buvo sueziuptas su pasivogtu 
automobiliu ir daug pasivogtu 
ta voro. Jis tuo laiku, turėjo 
sau ramiai! ir saugiai tupėti ka- 
lejinie, kai valstijos policijan- 
tai ji netoli Bull’s Head, prie 
Potts villes. Jis prisipažino
kad jis 'beveik kas vakaras isz- 
eidavo isz kalėjimo, pasilinks
minti ir kelis sztorus ar fabri
kus apvogti. Jis kalėjimo vir- 
szininku buvo /paskirtas pri
žiūrėti dideliais peczius skiepe, 
kur jis rado skyle lubose, per 
kuria jis iszlysdavo in apleis
tus kamparus, isz kur jis iszei- 
davo sau laisvais ir sveikas. Jis 
taip pat ir sugrylžd’avo, parsi- 
neszdamas visokio grobi. Vir- 
szininkai dabar sako, kad jie 

yisztirs ar ežia kas 'buvo kaltas. 
Jie dabar nori dažinoti visus 
kitus kalinius, kurie buvo tam 
darbui pirmiau paskirti ir ar 
jie panasziai pasinaudojo ta 
laisve. Bet ežia visai ne nau
jiena, keli metai atgal buvo pa- 
sklinde gandai kad ne koks 
vienas kalinys, 'bet daug ju kas 
va karais iszeidavo isz kalėjimo 
ir nu.eda.vo in miestą pasilinks
minti. Nors virszininkai dabar 
daug ka prižada, bet reikes pa
laukti ir pažiūrėti:

Hollywood, Calif. —
Dvideszimts ketin iu metu am
žiaus, graži, dainininko Bing 
Crosby ’žmona buvo biski su
žeista kai jos automobilius su
sikūlė su kitu, stovineziu auto
mobiliu in Hollywood miestą. 
Daktarai turėjo jos veidą su

trišdgszimts stieziu susinti. Bet 
jie sako kad ji pasveiks ir kad 
jos grožis nebus pakenktas. Ji 
ta diena buvo su savo vyru nu
važiavus in Beverly Hills Doc
tors ligonine aplankyti jo mo
tina. Parvažiuojant ta nelaime 
atsitiko. Ta vakara vienas 
Bing Crosby suims taipgi su
daužė savo automobiliu. Jis 
pernai vairavo automobiliu 
juris užmusze viena žmogų. 
Per pastaruosius kelis metus 
jeveik visi jo sūnūs buvo vie
naip ar kitaip' susidūrė su poli- 
cijautais ar teisėjais. Vienas jo 
sūnūs kelis/sykius buvo sua- 
resztuotas u'ž girtuokliavimą ir 
už susimuszima su kitais žmo
nėmissaldiniuose ir kliubuose.

SARŽENTAS
INTARTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

kys savo kariszka drausme, o 
nei vienas saržentas kito sar- 
žento nepasmerks.

Mes jau seniai sakeme ir da
bar sakome kad tokie klausi
mai, intarimai turėtu būti 
svarstomi ir teisiami in val
džios teismus, be karininku ir 
be saržentu ar kitu armijos ar 
kitu armijos ar laivyno didžiū
nu. Jaunuolis vaiske gal ir 
yra eilinis kareivis ir turi lai
kytis kariszko musztro ir 
drausmes, bet jis visgi dar lie
kasi Amerikos pilietis ir turi 
pilna teisę kreiptis in Ameri
kos teismą, be jokiu karininku 
ar kitu vaisko didžiūnu.

Mes per kara ir po karo jau 
per daug esame girde j e ir skai
tė apie tokius saržentus ir jau
nus leitenantus. Jau laikas 
kad ir jie butu paimti nagan ir 
kad kas nors jiems primintu 
kad, nors jie skaitosi kas nors 
Armijoje ar Laivyne, bet kad 
jie paprastiems Amerikieczi- 
ams yra tik pienburniai, kuriu 
drąsą pareina isz ju vietos ar
mijoje. Bet ežia ne Prūsija ar 
Naciu Vokiecija. “Ta Ameri
kos laisve turi pasiekti net ir 
eilini kareivi!’’

VIENAS SKAITO,... 
prie valgio, kitas po savo dar
bui, o kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu, 
lavina žmogaus protą visame.

Sziandien, laike visokiu švie
timu sumiszimu ir kariu, 
kada žinios ateina isz Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk-' 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz-1 
radimo ginklu ir laivu ir pa- j 
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,” kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai. 
SAULE - Mahanoy City, Pa 
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15 METU MERGAITE
Iki Gyvos Galvos 

Pasmerkta
LINCOLN, NEBRASKA. — 

Jauna, High School, penkioli
kos metu.mergaite, Caril Ann 
Fugate buvo teismo pasmerkta 
in kalėjimą iki gyvos galvos už 
tai, kad ji savo draugui, “boy- 
frentui” padėjo kai jis tiek 
daug žmonių nužudė.

Ji teisme teisinosi, kad jos 
tas draugas Charles R. Stark
weather, kuris tuos žmones nu
žudė, buvo privertęs ja su juo 
važiuoti. Bet kiti teisme, po 
prisieka priparodino kad ji ke
letą sykiu laike revolveri ar 
karabina ant savo keliu kai jos 
draugas kitus apvogė ar nužu
dė.

Per visas teismo diena ji 
szyposojosi ir iszrode linksma 
ir drąsi; iszrode kad jos jauni 
metai ja iszteisins, ir kad Jury 
jos nepasmerks.

Kai'ji iszgirdo Jury nuspren
dimą: in kalėjimą iki gyvos 
galvos, ji suszuko: “Teismą 
ežia baisia klaida padare,” ir 
paskui sukniubo ant savo ad
vokataus peties.

Paskui ji kreipiesi in savo 
asztuoniolikos metu seserį, Po
nia Barbara von Busch ir pra- 
sze: “Nepalik manes ežia!” 
Kiti gimines teipgi pradėjo 
aiszaruoti.

Jury sudarė septyni vyrai ir 
penkios moterys, kurie per de
vynias valandas svarstė szita 
klausima kol nusprendė ta 
bausme.

Teisėjas szitoje valstijoje ne 
turi jokios kitos iszvados kaip 
tik iszpildinti tos Jury nu
sprendimas, tai bausme nėra 
tokia jau žiauri kaip iszrodo, 
nes už deszimts metu ji gales 
praszytis dovanojimo isz ‘Par
don Board.’

Mes daug nežinome apie szi
ta nelemta invyki, bet tik tiek 
žinome kad visiems in sveikata 
kai teismas ežia nežiūrėjo in 
jaunus metus, bet in prasikalti
mus. Jeigu jaunuolis ar jau
nuole prasikalsta kaip suaugės | 
žmogus, tai jis ar ji turi atsa
kyti ne kaip jaunuolis ar jau
nuole, bet kaip suaugės žmo
gus.

deszimts miestu Amerikoje, ir 
dvideszimts tris miestus sveti
muose krasztuose.

Kai tik TWA kompanijos 
darbininkai sustraikavo, Ca
pital Airlines darbininkai nu
tarė baigti savo trisdeszimts 
penkių dienu straikas ir gryžo 
in darba, kai kompanija sutiko 
jiems algas pakelti keturios 
deszimts viena centą ant va
landos.

TWA kompanija dabar visai 
nenukentes nuo szitu straiku 
nes ji su penkiorųis kitomis 
kompanijomis yra sudarius su
tarti kad jeigu vienos darbi
ninkai sustraikuoja, tai kitos 
kompanijos tai kompanijai pri 
moka, tiek, kiek tos kitos dau
giau uždirba per tas straikas.

Visi keleiviai kurie turėjo ar 
turi bilietus, tikietus del TWA 
eroplanu dabar bus paskirti 
ant kitu kompanijų eroplanu, 
kad jie savo vietas pasiektu.

Unijos darbininkai dabar pi- 
kietuoja TWA eroplanu kom
panijos ofisus ir aerodromus, 
bet kompanija, rodos visai ne
paiso, nes beveik visi keleiviai 
dabar yra aprūpinti.

Eastern Airlines ir Ameri
can Airlines darbininkai dabar 
grasina iszeiti ant straiku. 
Kalėta szimtu lakunu rengiasi 
straikuoti.

Paskutinaji syki kada du 
broliai buvo Kardinolai ir tos 
Rymos Curijos, augszcziausios 
valdžios nariai, buvo 1915 me
tuose, tai jie buvo Kardinolai 
Serafino ir Vincenzo Vannu- 
telli.

Priesz tai mes nežinome ka
da taip buvo atsitiko.

—- ---&------

TROKAS IR
AUTOMOBILIUS

SUSITRENKĖ

DU BROLIAI
KARDINOLAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

buvo paaukszintas in Kardino
lus ir paskirtas Rymos Curia; 
augszcziausia Bažnyczios val
džia, Popiežiaus Pijus Dvylik
tojo 1953 metais.

SAN AUGUSTINE, TEXAS 
—Mažas trokutis ir automobi
lius, paszieliszkai greitai va
žiuodami, davė in vien kita: 
deszimts žmonių žuvo ir du bu
vo labai sužeisti. .

Policijos virszininkas Sher
iff E. C. Nichols sako kad jis 
spėja ir beveik yra tikras kad 
ir tas mažas trokas ir taa-auto- 
mobilius keliavo greieziau ne
gu septynios deszimts myliu in 
valanda kai jiedu susitrenkė.

Du vyrai buvo tame mažame 
troke; deszimts žmonių, kuriu 
tarpe ,buvo szeszi vaikucziai 
buvo tapae automobilyje.

Viena 'mergaitiike, septynių 
metu amžiaus Ann Dodd, tame 
automobilyje, ir trisdeszimts 
septynių metu amžiaus Mauri
ce McClelland iszliko gyvi, bet 
sužeisti ir buvo nuveszti in Ve
terans Administration ligoni
ne.

Kiek policijantai gal inspe- 
ti, tai tas mažas trokas, važiuo
damas tiesiu keliu, privažiavęs 
maža kalneli, kaip ten ar del 
kurios priežasties pasuko apie 
szeszias pėdas in kaire to kelio 
puse ir taip susitiko su tuo au
tomobiliu.

L1ETU V I S Z K A S S U R18

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

PLATINKI!
“SAULE”

‘TWA’ EROPLANAI 
NUTUPTINTI

Mechaniku Straikos 
Viską Suparalyžiavo
KANSAS CITY, MISSOURI. 

—Trans World Airlines Ero- 
planu kompanija nutudino vi
sus savo eroplanus, ir pasiuntė 
namo daugiau kaip devynioli
ka tukstaneziu darbininku, be 
algos, kai szeszi tukstaneziai 
septyni szimtai mechaniku su- 
straikavo.

TWA eroplanu kompanija, 
paprastai veža daugiau kaip 
dvylika tukstaneziu keleiviu 
kasdien, per daugiau kaip pen
kios deszimts tukstaneziu my
liu, ir pasiekia apie septynios

»

JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 
FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelines 

Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus 
gaminamas tik Andriuliu ir ju szeimynos. Tas jums užtikrina gera kokybe 
ir jusu mėgiama skoni. Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad.jo dide
lius kiekius siunezia in visa Amerika ir Kanada.

Andruliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju.gaminamus Sul-ius ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU 
SURIS,” nes jis gaminamas pagal ju Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo at
sivežė isz Lietuvos, Reikia tikėtis, kad ta praszyma p. Andriuliai patenkina 
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”

Jeigu panorėsite “Michigan Farm Suris,” tai raszykite ant adreso:

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc.,
JOHN ANDRULIS, Pres.

FOUNTAIN — MICHIGAN j
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