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EroplanaiKuliaKomunistus
Isz Amerikos
POL1CIJANTAS 

NUŽUDYTAS

Amerikos Karabinas

2 Razbaininkai Suimti
■

NEW YORK, N. Y. —
Du razbaininkai, kurie yra jau 
kelis sykius prasikaltę, buvo 
suimti ir suaresztuoti už polici-! 
janto nužudinima. Jiedu yra 
intarti už žmogvagyste, ir 
žmogžudyste.

Policij antas Alfredo Loreto 
buvo nuszautas kai jis užtiko 
tuodu razbaininku užsipuolant 
ant Ralph Squeglia, keturios 
deszimts penkių metu amžiaus 
buezierio. Suaresztuoti ir in
tarti razbaininkai yra John 
Corbo, trisdeszimts keturiu me
tu amžiaus ir Rudolph Santo-

KOMUNISTAI
PASISAVINO
ALIEJŲ KINIJOJE

helio, dvideszimts vieno meto 
amžiaus. Razbaininkas Corbo 
policijos virszininkui, Walter 
X. Stanton stengiasi pasiteisin
ti, sakydamas: “Asz nenorėjau 
jo nuszauti, asz revolverio gai
duką netyczia paspaudžiau. ’ ’

Buczierys Squeglia turėjo su 
savimi tūkstanti doleriu, kai 
tie razbaininkai ant jo užsipuo
lė jo automobilyje.

Policijantas Loreto užmatė 
ir pradėjo juos vytis ir buvo 
nuszautas.

UŽDARE FABRIKĄ

Kapitonas H. Gingrich isz 
Lebanon, Mass., Armijos pa
tarėjas, Korėjoje, ežia per
žiūri ir patikrina Amerikie- 
tiszka karabina, kuris buvo 
paimtas nuo Komunistu Ko- 
rieczio, kuris buvo sugautas 
Korėjos kalnuose. Pietines 
Korėjos kareivis ta karabina 
laiko rankose kai Kapitonas 
Gingrich ji peržiūri.

Szitokius karabinus Ame
rika buvo pasiuntus Kinijos 
armijai kai Kiniecziai karia
vo priesz Komunistus savo 
kraszte. Kai Komunistai vi

sa ta kraszta užėmė, jie paė
mė ir visus musu Kinie- 
cziams pasiunstus ginklus 
kaip ir szitokius karabinus. 
Kinijos Komunistai paskui 
ar atidavė ar pardavė tokius 
ginklus Komunistams Korie- 
cziams. Reiszkia, “dabar 
Amerikiecziai kareiviai yra 
žudomi su musu paežiu kara
binais!” Taip ir buvo per 
ana kara, kai Japonai mums 
atmokėjo, aeziu pasakė su 
bombomis kurias mes jiems 
buvome pasiuntė.

□ o □

HONG KONG, KINIJA. — 
Kinijos Komunistai užėmė ir 
pasisavino visa aliejų, kuris 
prigulėjo Anglijai ir Amerikai 
Kinijoje, kai tik Anglija sutiko 
su Amerikos pareikalavimu ne- 
siunsti daugiau aliejaus ar ga
zolino Komunistiszkai valdžiai 
Kinijoje.

Amerikos valdžia sako kad 
tas aliejus yra dabar variuoja
mas vesti kara Korėjoje, ir 
teipgi Komunistai Kiniecziai 
ta aliejų gali pavartuoti sau 
kai jie paskelbs kara už Sziau- 
res Korieczius priesz Amerikie
czius.

Anglija dabar atsidūrė labai 
kebloje padėtyje. Ji neseniai 
buvo vieszai pareiszkus kad ji 
nori pripažinti Komunistiszkos 
Kinijos Atstovus Tautu San-'“
jungoje. Dabar Amerikos vai- I A
džia reikalauja kad Anglija | K K A [F j /I 
mums padėtu vesti kara Korė- '
joje, kur Kinijos Komunistai 
remia musu prieszus.

Iszrodo kad Anglija turės at- 
szaukti savo nusistatymą pri
pažinti tuos Komunistiszkos 

dabar 
i savo

Amerikos Atsto 
vai Sako Jau

*

Gana Rusija!
Žinias Apie Kara Ir ArmijasGa- 
lima Skelbti, Bet Pagal Generolo 
Douglas MacArthurio Insaky- 
mo; Kinijos Komunistai Pasisa

vino Visa Aliejų, Atkerszina 
Anglijai Ir Amerikai

Kinijos Atstovus, nes < 
Anglijos valdovai mato 
klaida!

TOKYO, JAPONIJA. — Amerikos ka
riszki eroplanai ir bombnesziai daužo Ko- RUSIJA! munistu tvirtoves prie Saegon miesto, isz 

* kurio Amerikiecziai buvo priversti pasitraukti, 
pribuvo parem- 
buvo sumusz-

Streikuojantieji Be 
Darbo

GOUVERNEUR, N. Y. — 
Rushmore popieras gaminimo 
fabrikas yra dabar visiszkai 
uždarytas. Darbininkai ežia 
buvo sustraikave. Kai unijos 
vadai negalėjo susitaikinti su 
kompanijos atstovais, tai to 
fabriko savininkas James S. 
Wemyse davė insakyma visa 
fabriką uždaryti ir visus dar
bininkus pravaryti.

Fabriko savininkas sako kad 
jis nepaiso kaip ilgai jo fabri
kas turės liktis uždarytas, ir 
kad dabar visi tie darbininkai 
kurie straikavo gali sau kitur 
darbo jieszkotis.

visas plienas bus kariszkiems 
reikalingas.

Jau dabar daug- automobiliu 
pardavėju pradeda imti du ar 
tris szimtus doler.iu daugiau isz 
tu, kurie nori greitai gauti sau 
nauja automobiliu.

Kiti tokie biznieriai parduo
da tik brangiausius automobi
lius ir ant ju uždeda visokius 
rakandus, kaip szviesas, zer- 
kolus, ir kitokius žibuezius už 
kuriuos jie paszieliszkai bran- 
gai ima.

LAIKRASZTININKAS
DINGO !

gerai ir teisingai savo žurnalo 
skaitytojams praneszti kas te
nai ant karo frunto darosi. Ka
ro sztabas sako kad jis yra din
gės ir kad musu karo virszinin- 
kai bijosi kad jis papuolė in 
prieszo rankas.

AMERIKOS KARISZ
KI EROPLANAI SU
SPROGDINO SEOUL 

MIESTĄ

VISI NORI NAUJU
AUTOMOBILIU

DETROIT, MICH. — Auto- 
mobiliu kompanijos dabar ga
mina daugiau automobiliu ne
gu kada pirmiau. Bet žmones 
vis daugiau ir daugiau j u rei
kalauja. Tie, kurie negali nau
jo automobiliaus nusipirkti, 
perkasi antru ranku automobi
lius. Visi bijosi kad tuojaus vi
sai nebus galima naujas auto
mobilius nusipirkti, už'tai kad.

Buvo Korėjos Mieste

NEW YORK, N. Y. —
Wilson Fielder, trisdeszimts į 
trijų metu amžiaus laikraszti- 
ninkas del žurnalo “Time,” 
dingo ant Taejon frunto, kai 
Amerikiecziai' buvo priversti 
isz tenai pasitraukti. Laikrasz- 
tininkas Fielder buvo su dvide
szimts ketvirta divizija, kai 
musu armijos pradėjo trauktis 
isz Taejon miesto.

Szitas laikrasztininkas dar
bavosi Kinijoje pirm negu Ko
rėjos karas prasidėjo. Jis su 
musu kareiviais drąsiai ėjo in 
pati karo frunta, kad galėtu

MOTERYS
SUSTRAIKAVO

TULLAHOMA, TENN. — 
Del dvieju centu visos moterys 
Tullahoma mieste sustraikavo 
ir visus sztorninkus ir duonke-; 
pius labai gražiai pamokino. 
Kai duona tame mieste pabran
go du centu ant bandukes, vi
sos moterys nutarė tos duonos 
nepirkti ir pradėjo paezios na
mie kepti duona.

Visi sztorninkai tuojaus pa
sakė savo duonkepiams dau
giau duonos jiems neatveszti ir 
sena duona pasiimti atgal nes 
niekas neperka.

Už dvieju dienu visi duonke
piai vėl pradėjo pardavinėti 
savo duona už senesne kaina, 
ir moterys vėl pradėjo pirkti. 
Jie sako kad jie dabar gerai 
apsvarstys pirm negu duona 
vėl pabrangins. 

--- --------------
— Vėžys sumala savo mais

tą su replėms.

TOKYO, JAPONIJA. —
Nors Seoul miestas randasi Ko
munistu Koriecziu rankose, bet 
Amerikos kariszki eroplanai, 
bombnesziai per kelias dienas 
ir naktis ant to miesto liejo tiek 
sprogstaneziu bombų kad visas 
miestas dabar yra suparaly
žiuotas. Amerikiecziai ant to 
i^iiesto paleido daugiau negu 
penkis szimtus tonu bombų.

Czia visi geležinkeliai ir 
vieszkeliai yra susprogdinti ir 
suardyti, ir visas susisiekimas 
yra nutrauktas.

Komunistai giriasi kad jie 
nuszove tris Amerikos karisz- 
kus eroplanus virsz szito mies
to.

Czia ir Australijos lakūnai 
su savo kariszkais eroplanais 
stoja Amerikiecziams in talka.

Amerikos lakūnai susprogdi
no savo traukini, kuris veže 
daug kariszku ginklu, kad tas 
traukinys nepapultu in Komu
nistu Koreicziu rankas.

Amerikos Laivyno kariszki 
eroplanai, pakildami nuo laivu 
skrido in prieszo pirmas frunto 
eiles ir tenai paleido sprogstan- 
czias bombas.

LAKE SUCCESS, N. Y. — . 
Amerikos Atstovai Tautu San- 
jungoje pasakė, kad Rusija su 
savo padupezininkais jau yra Įį 
gana toli nuėjus per szita kara! 
Jie perspėjo Rusija, kad jau 
prieina prie savo virves galo.

Warren R. Austin, Amerikos 
vyriausias Atstovas Tautu 
Sanjungoje perskaitė ilga rasz- 
ta, ant kurio buvo pasiraszes 
Generolas Douglas MacArthu- 
ris. Tame raszte Warren R. 
Austin “staeziai kaltina Rusi- %
ja už visa ta užsipuolimą ant 
Pietų Korėjos.”

Rusijos Atstovai tyczia ne
pribuvo ant to susirinkimo ir 
visiszkai pasisakė kad jie ta su
sirinkimą boikuotuja, jam prie- 
szinasi.

Beveik visi Atstovai sako, 
kad jie mato ir supranta kad 
Amerikos vyriausio Atstovo 
kalba yra griesztas ir neatszau-1 
karnas perspėjimas Rusijai.

Amerikos Atstovas Warren 
R, Austin, Tautu Sanjungos
nariams pranesze kad, nors da- kirtlfflO, 
bar iszrodo, kad Amerika ant 
viso karo frunto traukiasi ir _ „ ,

ti
Daug Amerikos kareiviu 
tuos Amerikieczius kurie 
jau ant keliu fruntu.
Jau yra pristatyta daug 
ir kanuoliu, armotu su

dideliu karabi- 
kuriomis Ame-nu 

rikiecziai dabar ima atsimuszti ir ardo Ko
munistu eiles ir tvirtoves.

Audros ir viesulos jau praėjo ir dan
gus vėl skaidrus, ir dabar musu kariszki 
eroplanai vėl gali skristi virsz Komunistu 
armijų ir tvirtovių.

Amerikos Septinto Laivyno kariszki ero
planai susprogdino kelis Komunistu aliejaus 
sandelius. Komunistu 
rines Korėjos pranesza, 
rikos bombnesziai buvo 
diena. Bet Amerikos

radijas isz Sziau- 
kad asztuoni Ame- 
nuszauti in viena 

Karo Sztabas sako
kad visi bombnesziai sugryžo isz to susi- 

Amei ikiecziai kareiviai, kurie dar 
k pargryszta isz to karo frunto, kur jie bu- 

iszrodo, kad Komunistai Ko-v0 bajsjaį SumUSZti, yra pavalgė, iszalke, 
riecziai visur kara laimėj a, bet . . . ®
kad už keliu dienu viso pašau- basi ir pusnuogi. Dar ir dabar negalima 
ho žmones pagirs ir pamatys |<įC|< j v dlIlgO, ir pateko
Amerikos galybe kai tie Ko- . J ■ 1 & ’ 1

™ munistu Partijos kareiviai bus IR DClaiSVC 1F kiek paspruko, 
atstumti ir visiszkai sumuszti. ___ .______________________________________________

Sužinojo

Pirkie U. S. Bonus

Pati _ Del ko moterims 
neauga barzda ir ūsai?

Vyras — Del to, kad nega
li taip ilgai tylėti ir duoti 
progos ūsams ir barzdai už
augti!

VISI PERKA, KRAUNA - PATYS ŽMONES 
VISKĄ PABRANGINA, TIEK PIRKDAMI

NEW YORK. — Sztorninkai pranesza, 
kad jie dabar tris sykius tiek biznio daro, negu 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
perspėja, kad labai greitai gali 
kilti kas panaszaus Berlyne, • SCHUYLKILL PAVIETO POLITISZKOS REGISTRACIJOS District Attorney, Lapkr. men.

1933., ir 'buvo perrinktas ketu- KATALOGAS

1888 —1950

Turime garbe ir džiaugsma 
praneszti musu mylintiems 
Skaitytojems, kad Ketverge, 
Liepo<s (July) 27-ta diena, su
ėjo 62 m., kaip pasirodė Maha- 
nojuje pirmas numeris “Sau
les,” kuri uždėjo a. a. Daini
ninkas T. Boczkauškas, kur jis 
per daug metu dirbo be pasil- 
sio, del labo Lietuvystes.

ant Formosa Salos; rubežius 
tarp Bulgarijos ir Yugoslavi- 
jos neramus.

Amerika yra pasižadėjus ap
ginkluoti Europos krasztus. 
Mes turėsime ta pasižadejima 
iszpildyti, nežiūrint kad karas 
siauezia Korėjoje.

Musu valdžia ir musu valdi
ninkai labai mažai ka mums 
pasako; jie bijosi mus iszgaz
dinti kai ateina blogos žinios. 
Jie taip dare ir priesz ana pa
saulini kara!

BALSUOTOJAI:'

Registratoriai isz Schuylkill Pavieto, Pennsylvanijoj priims REGISTRACIJOS NUO 
BALSUOTOJU, kurie priguli prie politikisz kos partijos arba nori permainyt savo baisa 
ant kitos partijos, arba permaine savo gyvenimo vieta nuo paskutinio balsavimo arba 
kurie permaine savo pravardes nuo paskutinio užregistravimo. Balsuotojai turi ateiti 
ypatiszkai užsiregistruoti, nes turi pasiraszyti savo varda ir pravarde ant Registracijos 
Korcziukes. Atneszkite savo ukesiszkas popieras (Naturalization Papers), jeigu esate 
ateivys. Registratoriai bus sekaneziosia vie tosia ir dienosią distriktosia priimte regis
tracijas:

MIESTAS: VIETA: DEL DISTRIKTU:

Visiems musu Guodotiniem 
Skaitytojams szirdingai deka- 
vojame už platinima “Saules,” 
ir vėliname visiems Skaityto
jams daug sveikatos ir ilgo pa
gyvenimo, ir mes džiaugėmės 
kad Dievas mums duoda svei
kata, idant ir ant toliaus dirbti 
del labo musu Myliniu Skaity
toju!

—“Saules” Redakcija.

Valdžios atstovai ir augszti 
dipliomatai sako kad karo pa
vojaus su Rusija dar nematyti. 
Beveik visi sako kad pasauli
nis karas dar toli.

Senatorius George W. Ma
lone, Demokratas isz Nevada 
valstijos, reikalauja kad 
“Amerikos Sekretorius Dean 
Achesonas butu visiszkai pa- 
szalintas ir iszmestas isz savo 
vietos!” Jis sako kad musu 
Sekretorius yra padaręs tiek 
daug kvailyseziu, tiek daug 
baisiai brangiu klaidu visam 
musu krasztui, kad dabar nėra 
kitos iszeities kaip tik ji isz- 
mesti ir visa „valdžios sztaba 
pertvarkyti.

KETVERGE, AUG. 10, 1950 
MAHANOY CITY BOROUGH

KETVERGE, AUG. 10, 1950
SHENANDOAH BOROUGH

PANEDELYJE, AUG. 14,1950 
FRACKVILLE BOROUGH

Citizens Fire House, 
East Pine Street, 

Mahanoy City, Pa.

Rescue Hook & Ladder 
Main & Coal Sts., 
Shenandoah, Pa.

Bet kai jie mus taip ramina, 
Armijos, Laivyno ir Lakunu 
virszininkai stacziai sako, kad 
“tas karas jau ežia pat, ir jie 
reikalauja daug daugiau vyru
ku stoti in vaiska.”

Dabar jau visi tie musu va
dai ima prisipažinti kad szitas 
karas Korėjoje gali labai ilgai 
užsitęsti.

Amerikos FBI Policija yra 
pasirengus, labai trumpu laiku 
suimti penkis szimtus tukstan- 
cziu Komunistu ir ju draugu 
Amerikoje. FBI agentai dabar 
jau daug žino, ir dar daugiau 
dažino apie visus Komunistus 
visuose musu miestuose. Jie sa
ko kad jie visus tuos Komunis
tus ir ju draugus gali suaresz- 
tuoti in kelias valandas.

V. F. W. Building, 
Lehigh Street 

Frackville, Pa.

Mahanoy City Borough, 
Mahanoy Twp:. Coles Nr. 1, 
Nr. 2; Hills, Buck Moun
tain, Park Place, Jacksons, 
Lanigans, Morea; Ryan 
Twp. Lakeside, Locust 
Valley; Delano Township.

Shenandoah Borough, West
Co., Mahanoy Twp., Brownsville, 

Weston Place, Shenandoah 
Heights, Raven Run, Lost 
Creek Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3; Wm. 
Penn Nr. 1, Nr. 2.

riais metais vėliau. Po to, 1941 
metais jis iszlaimejo rinkimus 
ir tapo teisėju Court of Com
mon Pleas, jauniausias teisėjas 
kuris užėmė tokia atsakominga 
vieta Lackawanna apskr. Jojo 
pasisekimas ir nuopelnai nei 
viena karta iszszauke auksz-į 
cziausius pagyrimus ne vien 
spaudoje, 'bet ir žmonių susi
rinkimuose. Nenuilstamas dar
bininkas savo srityje, jisai dar 
randa laiko pasisvesti labarin- 
gienis tikslams visuomenes 
naudai. Teisėjas Eagen yra 
pavyzdingas katalikas, ir gra
žiai iszauklejes savo szeimyna. 
Turi tris sūnūs ir viena dukre
le. Kaipo kalbėtojas, jisai in- 
sigijes auksaburnio varda. Tai
gi, bus ko pasiklausyti, kai 
Rugp. 15ta diena susirinks apie 
25,000 Lietuviu, Lakewood 
Park, arti Mahanoy City, Pa.

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

Frackville Borough, Gil
berton Borough, Butler 
Township, South Nr. 2; 
West Mahanoy Township, 
Lost Creek Nr. 4.

“S. L. A.” PIRMO AP
SKRICZIO METINIS 

ISZVAŽIAVIMAS- 
PIKNIKAS!

Registratoriai kurie užraszines jusu registracija, sėdės prie staleliu nuo 10 vai., isz ry
to iki 10 valandai vakare. (E. D. Time).
Paliepimas iszduotas per Registracijos Komisija, Schuylkill Pavieto:

EMLYN EVANS, 
ELMER McSURDY, 
JOHN J. CUFF.

Valdžia dabar bijosi dvieju 
dalyku: Bijosi užpykinti Rusi
ja ir duoti jai proga paskelbti 
kara, kai mes pradesime imti 
vyrus in vaiska; teipgi bijosi 
Amerikieczius iszgazdinti, kad 
jie nepradėtų visko pirktis ir 
krautis savo namuose. Tada 
viskas baisiai pabrangtu.

Komunistai ta gerai žino ir 
jau ima atsargiau dirbti ir kal
bėti. Philadelphijoje kiekvie
nas Komunistu vadas nutraukė 
visus savo rateliu susirinki
mus, kad visi Komunistai galė
tu visa savo laika paszvesti 
rinkdami paraszus ant to tai
kos pareikalavimo.

Vėl Pavėlinta Gydyti

Fabrikai jau ima kariszkus 
ginklus gaminti. Plieno jau da
bar vos užtenka fabrikams. O 
dabar kai to plieno ims vis dau
giau imti kariszkieji fabrikai, 
tai automobiliu ir kitu maszinu 
bus mažiau gaminama.

Pypkes Durnai

Paskutinis Akordas

Susivienijimo Liet. Ameriko
je Pirmo Apskriczio Metinis 
Iszvažiavimas — Piknikas, in- 
vyks Nedelioj, Liepos (July) 
30-ta diena, visiems gerai žino
moje gražioje vietoje, Fire
mens Grove, Brandonville, Pa. 
Prasidės deszimta valanda ry
te, ir tesis iki vėlai vakare. 
Sziuomi szirdingai kvieczia 
visus isz Pirmo Apskriczio pri- 
klausanczias Kuopas dalyvauti 
ir paremti szita metini Pikniką.

Taigi nepamirszkit virszmi- 
netos dienos, patys dalyvauki
te ir pakvieskite savo kaimy
nus, draugus ir pažystamus va
žiuoti in Pikniką. Visi busite 
priimti ir patenkinti. Bus gar
džiu valgiu ir skaniu gėrimu, 
tai neužmirszkite Liepos 30 d., 
ir visi važiuokite in Susivieni
jimo Pikniką, in Brandonville, 
gra'žuji parka. Kvieczia,

Rengimo Komisija.

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

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinasi sekanti skaitymai: 
11a isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv, 
Kristupą, Juokingi szposelei, 
Kaip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

No. 116 Istorija apie Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu
slapiu. 15c.

No. 119 Keturios istorijos 
apie Garžia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kueziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant ne
mano. 58 puslapiu. 15c.

No. 123 Septynios istorijos 
apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

Geru darbininku jau dabar 
trumpa ir trūksta. Fabrikams 
reikes daugiau darbininku, o 
daug tu darbininku jau bus 
vaiske.

Fabrikantai jau dabar'gar
sina kad jie vėl samdys daug 
merginu ir moterų.

Darbininku Unijos dabar jau 
ims reikalauti didesniu algų, 
didesnio užmokesezio savo na
riams, darbininkams. Mažai 
kas bus sakoma apie pensijas. 
Per kara mažai kam rupi pen
sijos, visi nori kuo daugiausia 
ir kuo greieziausia gauti.

Plieno Darbininku Unijos 
pradės derybas su fabrikantu 
atstovais Rugpjuczio (Sept.) 
menesyje.

Armijai reikia daug daugiau 
kareiviu. Kai karas prasidėjo 
Korėjoje, musu armija turėjo 
mažiau negu szeszis szimtus 
tukstaneziu. Jai ir tada reikėjo 
asztuoniu szimtu trisdeszimts 
septynių tukstaneziu.

Vis ta buvo... 
Bet jau žuvo, 
Vien tik giesmese paliko! 
Daug mylėta, 
Daug kentėta, 
Ne del vystanezio vainiko 
Skausmo valandoj pradėta. 
Jei tau liūdna bus kada, 
Ar ilgėsis ko szirdis, 
Ar atbudusia žaizda 
Atsilieps jau praeitis, 
Atsiskleisk szias eilutes: 
Daug sau artima atrasi, 
Ir už drauges-sesutes 
Tuomet jas giliau suprasi...
Rasit, tuomet tau szirdis 
Pasakys, kad vien tik jis 
Prakilniai tave mylėjo!... 
Tu, jo sielai svetima, 
Meile loszei žaizdama, 
Ja prisiekdama ant vėjo!.... 
Ir už ka ja neseniai 
Lengva szirdžia iszmainei? 
Kas buvo, 
Jau žuvo!....
Sugryžti negali!
Tik skausmo žaizda 
Praszneks gal kada, 
Primindama brangia ta szali, 
Kuri jau sugryžti negali!... 
Sugryžti negali!....

Daktaras Herman N. San
der su savo žmona dabar pri
ima savo draugu sveikini
mus, in Candia, New Hamp
shire, kai jam valdžia vėl pa
vėlino žmones gydyti.

Jam buvo uždrausta eiti 
daktaro pareigas, žmones 
gydyti, kai jis teisme buvo 
prisipažinęs kad jis nužudė 
viena serganezia moteriszke, 
kuriai nebuvo vilties pasvei
kti. Tai atsitiko Balandžio,

(April) menesyje.
Jis teisme pirmiau teisino

si kad jis ta moteriszke buvo 
nužudęs del mielaszirdingu- 
mo kad ta jai nereikėtų to
liau kentėti, bet paskui jis 
sako kad ta moteriszke jau 
buvo mirus kai jis jai tas 
mirtinas liekarstas buvo in- 
leides in ranka. Jis dabar 
sako, kad jis dar nežino kur 
jis savo ofisą užsidės ir kur 
ves savo darba?

| “Saule” stengiasi pirmiau
sia suprasti žinias, paskui pa- 
aiszkina savo draugams.'

Kiekvienas “Saules” nume- 
rys eina keliu dienu skaitymo 
darbas. Jeigu “Saules” szta- 
fcas tikrai nežino ar negali pa- 

' tikrinti kad tiktai taip buvo ar 
i bus, tai savo skaitytojams sta
cziai pasako, kad ežia ne žinios, 
ne naujienos, bet tik gandai.

Jau daug metu kai “Saule” 
savo skaitytojams szvieczia.

“Saule” nesikisza in jokius 
ginezus ar barnius, nes beveik 
visados pasirodo kad tokie gin- 
czai yra tuszti, kad jie daugiau 
skaldo negu tveria.

“Saule” tikisi kad tie kurie 
ja invertina, ja ir užlaikys!

“Saules” straipsnis “Kas 
Girdėt” stengiasi savo skaity
tojams praneszti ne tik kas da
rosi ant szio svieto, bet ko gali
ma tikėtis ateityje.

Kadangi žinios ir naujienos 
nevisados tokios geros ar links- 
mios, “Saules” stengiasi ir 
baiku pakriesti ir juoku pasa
koti, kad nevisas žmogaus gy
venimas butu pilkas ir liūdnas. 
Taigi skaityk “Saule” platin
ki!!

Nuszove Rusiszkus
Eroplanus

Kitokios Knygos

Pavojus gresia ne vien tik 
isz Korėjos. Karininkai sako ir

— Daugiau kai tūkstantis 
randasi visokiu kviecziu.

— Geresne sveikata 
kaip stiklelis guzutes.

ISZ KUR ^SAUI E” tyt°jas užklausia ir nori žinoti.1 
1TII7LT IAAITM VINIM j “Saules” sztabas gauna 11EK Z/lfNU.Į daug telegramų ir laikraszcziu

Kartais musu skaitytojai' kasdien, septynis žurnalus kas' 
stacziai musu užklausia: Isz sanvaite, keturis asmeniszkus 
kur mes žinome apie visokius laiszkus isz Washingtono kas 
atsitikimus, apie tai kas daro- sanvaite> gauna laiszkus^laik-! 
si Europoje, Azijoje ar kad ir 
paeziame Washingtone?

Mes savo skaitytojams atvi
rai prisipažinstame, kad mes 
in tuos svetimus krasztus ar 
kad ir in Washingtona kasdien 
nepyszkiname, nebegame; nes 
ant musu sztabo nėra nei Kon- 
gresmonu, Senatorių, nei kito-, 
kiu politikierių, kurie už musu 
pinigus po visa svietą baladuo-

raszezius ir žurnalus isz Kana
dos, Australijos, Anglijos ir 
Europos. Visus szitus laiszkus, 

1 laikraszczius ir žurnalus per
skaitęs, “Saules” sztabas su
daro savo skaitytojams “Sau
les” numeri, kuriame visos tos 

| žinios, žineles ir naujienos per
kratytos, sutrumpintos ir pa
rinktos.

Saule” visur žinių jieszko 
ne jasi. Tai isz kur mes žinome, ir paskui savo skaitytojams ' 

kas ten darosi? Nevienas skai-i “Saule” pasiunezia.

36-Toji 
“Lietuviu Diena” 

LAKEWOOD PARK, PA.

Teisėjas Michael J. Eagen, 
isz Scranton, Pa., kalbės Anglu 
kalboje Lietuviu Dienoje, kuri 
bus laikoma Lakewood Park, 
Pa., Utarninke, Rugp. (Aug.) 
15-ta diena. Savo gabumais ir 
darbštumu jisai praskynė sau 
taka per invairias sunkenybes, 
ir sziandien stovi kaipo vienas 
isz didžiausiu tuzu teisėju tar
pe. Jisai gimė Jermyn mieste
lyje, arti Scranton, Gegužio 9, 
1907. Baigė mokslus Scranton 
Universitete ir Harvard Uni
versitete. Sulaukės 26 metu 
amžiaus, jis buvo

Leitenantas Robert Way
ne, isz Garden City, Long Is
land, N. Y., buvo vienas isz 
pirmutiniu lakunu nuszauti 
du Rusiszkus kariszkus ero- 
planus Korėjoje. Jo sztabas 
in Fukuoka, Japonijoje, isz 
kur ju eroplanai lekia sta
cziai in Korėja su bombomis 
ir su atprovintais karabin
ais. Jis sutiko du Komunis
tu kariszkus eroplanus virsz 
Kimpo, Pietines Korėjos ero- 
planu stoties. Jis ežia su tais 
dvejais eroplanais susikirto 
ir nuszove.

No. 178 Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su pagelba kazirom. 10c.

No. 180 Kvitu knygų t 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

No. 181 Kvitu knygute 
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 10c. L

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 10o

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1950 m., 15 coliu plo- 
czio per 23% coliu ilgio. Po 
35c., arba 4 už $1.00.

Kaip Užsisakyti Knygas:

iszrinktas| landa.

* Jeigu žmogus taip greit 
naudotu savo kojas kaip nau
doje skruzdeles, tai galėtu 
vaikszczioti 800 myliu in va-

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti tis 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais. 
USr3 Nepamirszkite dadeti 10$ 
ekstra del prisiuntimo kasztu.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso;

SAULE PUBLISHING CO
Mahanoy City, Pa., - U. S. 1
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Szeimininkas nusijuokė ati- kada.

DORAS JURGIS
(Tasa)

Kareiviai ty ežiomis garsiai 
sznekejo ir juokąvojo, besivi-į 
liedami kad prisigerins Mag
dei, bet buvo tas veltui, kadan- ’ 
gi Magde suvis atydos neat-I 
kreipinejo ant kareiviu, be-! 
triūsdama virtuvėje aplink ka-j 
kali. Jokūbas keike “sena ra
gana” vadindamas merga, už
sirūkę pypkute ir rymojo žiu-' 
redamas in melsvu durnu ka-’ 
muolius besi ritanežius ir besi- 
sklaistanczius ore.

Pranas radęs kelis kalendo
rius ant stalo, tarpe kuriu ir 
sena mažo formato Lietuviszka; 
kalendorių spaudinta Vilniuje 
spaustuvėje Juozo Zavackio. 
Nors buvo tai senas szimt-me- 
tinis kalendorius ir nieko svar
baus ne akyvo jame nebuvo,! 
Pranas pradėjo vartyt laksztus! 
gal peržvelginedamas jo intal-; 
pa, vietomis skaitydamas, 'bet 
matomai nieko ten gero nerado 
kadangi tuoj verte lakszta to
linus, bet greitai sujudo, atver
tęs puslapi. Jokūbas matomai 
užsisvajojęs buvo, bet patemi- 
no draugo sujudimą ir pažiurė
jo in nusistebėjusi Prana kuris 
atsiliepe:

— Puikus radinis. Žiūrėk, 
deszįmt-rubline radau, nauju
tėlė kaip kažinkas!

Jokūbas net sukliko isz 
džiaugsmo ir isztiese ranka 
idant pinigą paimt kalbėda
mas.

Durak naci durakami, kto ne 
polzujetsia dengami. ’ ’

— Naudotis svetimu turtu Į 
niekados nenoriu. Pagalinus,1 
ka Maskolius tai ne mes, gali ! 
jis vogt ir aresztuotu rotoj bu- 
vot, bet asz niekados nenoriu, 
datirt jokio pažeminimo.

Jokūbas neturėdamas kaj 
daugiau sakyt, nuleido akis1 ir; 
niurnėjo:

— O kode! ta ragana neda
vė mums ne szaukszto viralo ? 
Nusipirksime sau isz tu pinigu 
vakariene, o juk ka žmogus pa
ima del valgio, ne yra tai pikta
daryste ir už tai nėra bausmes.

Pranas buvo taip alkanas ir 
labai malonėjo gaut bent duo
nos idant apsta'bdyt bada, tylė
jo dabar ant tokio iszreiszkimo 
draugo, bet pertrauke greitai 
ta tyla 'balsas varpo.

Pranas tarė:
— Jokūbai, sakau tau pa

dek pinigus ten kur buvo.
Jokūbas net nusistebėjo gir

dėdamas szarpu baisa draugo 
iszvydes jo akyse rūstybe.

Mintys, pažadintos 'balsu 
varpo, primine jam žodžius mo
tinos, kuri liepe jam už viską 
labiau guodot varda garbes ir 
dorybes, todėl dabar draugo 
nedorybe perstates sau visoje 
biaurybeje, kad jaute jog da- 
leisdamas ją kitam pildyt pats 
susiterszia, rūstingai pareika
lavo nuo draugo iszsižadejimo 
pikto užmanymo.

— Nebūk kvailas Pranai,

tokes isz nusistebėjimo ir tarė:
— Matau, ne visi kareiviai 

esą vagys! Kad ir butumet pa
ėmė, nebuezia žinojas, kadangi 
tai turbūt mano motere juos 
ten susirinkus paslėpė. Gerai j 
vaikinai, gerai kad biaurites, 
vagvstes darbu, bet savo bobai! 
duosiu szunpoteriu kad taip 
pinigus meto, jog visados gali 
dingt.

Jokūbas labiau tos pagyros! 
gėdijosi negu už vagyste baus-' 
mes, stovėjo nuleidęs akis, o 
tuom tarpu szeimininkas kal-
bėjo toliaus:

— Žinau kaip labai pinigas 
reikalingas musu kareiviui ir 
stebiuosiu jusu dorybe; už tai 
paimkite po deszimtine ant sa
vo reikalu. Jusu pasielgimas 
ne tik vertas pagiros, bet ir at-
mokesties.

i

Szeimininkas matomai bu-! 
damas turtingu ūkininku ir ne 
daug paisantis ant pinigu, be
sijuokdamas linksmai likusesĮ 
dvideszimtines indejo in knyga 
vėl kalbėdamas.

— Turėsiu juoku iki soeziai 
kada mano sene jieszkos din
gusiu. Nedekavokit vaikinai 
man už tuos pinigus, vien bu-! 
kite vaikai, visados tokiais do-i 
raįs, o Dievas jusu neapleis nie- j

Rasime ežia ju daugiau. Ir 
teisingai bevartydami kalen- 
doreli toliaus rado da viena, o 
Jokūbas kitame didesniame

perkalbinėjo Jokūbas.
— Neesmiu juom, vien sa

kau tau, padek pinigus nes,..
— Nes ka?

— O motin mano, pamisli- 
no sau Pranas sujudintas. Tu 
esi apgynimu mano reikaluose 
ir pavojuje. Teglobsti tave tė
vas kuris yra danguje, kuris 
liepe tau brangint dorybe ir 
iszmokint jos mane.

Jokūbas buvo susimaiszes ir 
susigėdijąs, kadangi dabar ant 
draugo rustintis už tai kad ne
davė pavogt pinigu, negalėjo, 
vien nenoroms pajautė guodo- 
ne jam, kadangi suprato dory
bes galybe ir geras pasekmes 
geru pasielgimu.

In metus vėliaus isztiko ka
re su Turkija. Pranas buvo ta
me pplke kuris gavo prisakyma 
eit ant kares lauko. Ten rado 
tarpe kariumeniu savo pažins- 
tama Jurgi kuris buvo isz to
pat kaimo ka ir Pranas, su ku- 
riuoni drauge augo, o kuris tik 
szimet da buvo paimtas in ka
riuomene ir buvo da rekrutu.

Tas pasitikimas svietui- pa
žystamo arba draugo kūdikys
tes dienu Pranui dideli 
džiaugsma suteikė. Tokiuose 
padėjimuose ir kartuose drau
gas kūdikystes žmogui mieles
nių esą už viską.

Jurgis kaipo nesenei aplei
dęs gimtine daug apie ja papa-

1 šakojo Pranui, kuriam apsaky
mas draugo smagesniu buvo 
negu gražiause muzike, todėl ir 
su didžiausiu noru klausė, o 
džiaugsmas jo buvo labai dide
lis, kada draugas pasakojo, jog 

i motina jo da gana gerai laikosi 
Į ir nuolatos mislina apie savo 
sunu Prana kurio labai pasiilgo 

| jau ir laukia su nekantrybe tos 
į laimes kokia jai suteiks pasi- 
! matymas.

Pranas pagaliaus nulindo, 
; kadangi suprato jog motina 
i iszgirs apie ji, kad likos1 isz- 
siunstas ant kares lauko ir kas
dien rūpinsis apie ji, o gal ir 
pražudys vilti pasimatymo ant

I . . . * . .

i žemes kadangi kareje mirtis

prieszo. Taip darydavo kitados! žiūrėjimas in kovojanezius ne.
garsus karžygis Napoleonas 
Bonaparte, taigi ir Maskoliai 
nors patys gavo nuo jo ir kaili, 
taip jau seke jo takįnga.

Turku augszcziausias vadas 
visai neatbojo užpuolimo il
gai da sau smagiai miegojo, ka-

galint eit in kova drauge su 
anais. Reikia turėt labai didelei

da artilerija Rusu davė salva 
“ant labo.” Prieszas pasvei
kintas netikeinai pamirszo 
apie pusryczius ir stvėrėsi už 
ginklo. Suspėjo vienok teip 
veik susitvarkyt ir stot ant ple- 
eziaus kad didele koliumna ka
valerijos sutvirtina pėstininku 
keliom kompanijom apsupo 
Rusu armijos kairiaji sparna 
kuomet kita dalis mėtėsi ant

kantrybe ir tvirtybe, idant ap
veikt kariszka pasiuntimą ir 
susivaldyt, bet matant savosius 
imanezius virszu ant prieszo, 
nenoroms reik jaust didele pa- 
vvda ir koktumą, matant vėlV 7
priesza triumfuojanti jaueziasi 
pasiutiszka kerszta, stumiant 
aklai in verpetus kavos. Su tais 
jausmais sunkiau yra kovot, 
negu su narsiausiu prieszu. 
Taigi rezerves pu'lka, kame bu
vo ir musu Pranuks su noru ir 
be jausmo baime judinosi ir pa
sveikint iszuviais prieszo, ka
da prmos eiles praratejo, kada

Lenkiszkame. rado taip-gi dvi 
deszimtines, po tam piktai ta
re:

— Dabar ta sena negana, 
tegul pati suėda vakariene, mes ! 
turėsime puikesne be jos. Ir be j 
jokiu szkrupulu jau dėjosi pini-! 
gus in kiszeniu, bet Pranas pa
žiurėjo in dranga koliojaneziai 
ir tarė:

— Jokūbai, nejau-gi esi1 
taip dideliu beproeziu kad taip Į 
padarytum ?

— Kvailas, atkirto Joku-’ 
has. Apie tuos pinigus mato-' 
mai seniai pamirszo visi na- 
miszkiai, nieks nežinos, o mums; 
reikia, žinai; czebatai nuply- 
szia visai, mandiera, geda žmo- 
niems parodyt, mums nėra kam 
pinigu prisiunst isz namu, o! 
ežia laime pati in musu rankas; 
insispraude.

— Ne, Jokūbai, vis tik tiek 
toks pasielgimas yra piktada-' 
ryste, vagyste, o ar gera karei- *z z O «z / ~
viszka garbe terszt tokiu dar
bu?

— U-gi kaip daro Masko
liai? “Kak popalo, tak beri.

— Apskunsiu tave.
— Asile, suniurnėjo piktai 

Jokūbas ir inkiszo paimtus 
pinigus in knyga.

Nesakia ne žodžio iszejo isz 
stubos in kluoną kur paskirta 
jiems guolis.

Radęs ten szalineje szleno, 
Jokūbas neiszsirengdamas kri
to ir netrukus užmigo.i

Pranas taip-gi nuėjo gult, 
bet pasielgė suvis kitaip negu 
jo draugas, kadangi atsiklau
pęs ilgai meldėsi, o ta malda 
tuo didesni smagumą jam su
teikė kadangi jaute duszioje 
baisa kuris patarinėjo jam vi
sados taip elgtis kaip pasielgė 
sziandien. Atsigulęs pagaliaus 
smagiai užmigo, o miegojo tuo 
smagiu saldžiu miegu, kokiu 
miegodavęs kūdikystėje.

Kada ant rytojaus sugryžo 
szeimininkas isz laidotuvių, 
Pranas atidavė jam visas ketu- 
tures deszimt-rublines, kalbė
damas kad nuobodumas priver
tė juos prie peržvelginejimo 
knygų kuriose rado tuos pini
gui.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

...MALDA...

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

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

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

Viename mieste,
Nekurie žmonys 
kiauliszkai apsieina, 

Kada in kur kitur 
sueina. 

Badai vienas neszvariai 
apsiėjo, 

Kada keli in narna 
suėjo,

Kokis tai neczystas 
oras pasklydo, 

Ir pradėjo ji valinti 
Isz visu szaliu 

stumdyti 
Gaspadine turėjo plauti, 

Ir sunkiai darbauti.
O buvo ten kokis 

tai Komunistas, 
O gavo, ko jieszkojo, 

Nes niekas jo nebijojo, 
Mažai tikėjimo turėjo, 

In stiklini dievaiti 
tikėjo.

Dabar žipona turi 
valyti,

Ir savo pakauszi 
lopyti, 

Tai tau Komunistas 
smarkus, 

Kita karta nedaris 
niekus.

* * *
Tik biski paliaukite, 

Ir mane tankiai 
neszaukite, 

Vos pabaigiu viena, 
Sztai vela ateina 

naujiena, 
Tiliponas tik bir-r-r-r, 
Žinia jau czion yra!

Taigi, krepszi pasiėmiau, 
Ir kelione su autobiliuku 

pradėjau.
Nusidaviau in dideli 

miestą, 
Pas viena gera vyreli, 

Vienu st rytu ejome, 
Nelaime paregėjome.

Lietuvis toks ten 
trokas pažeido, 

Teismas in suda 
nuleido,

Kelis szimtelius už 
tai gavo,

Ir per kėlės dienas 
gud taimavo.

In viena saliuna 
užėjo,

Prie baro linguodamas 
stovėjo.

; Sztai, pinigai isz kiszeniaus 
dingo,

Lietuvio vargingo.
Namon parejas rugojo, 

Paežiai viską iszgiedojo:
Nelaime mane patiko, 

Neturiu jau nei 
skatiko!

Pati su bernukais 
in policija nuėjo, 

Ditektivas pas saliuninka 
suėjo,

Faitas pasidarė,
Saliuninka uždare,

Ir pagel'bininka suėmė, 
Pinigus atėmė.

Moterėlei pinigus sugražino, 
Saliuninka in džela 

pasodino,
O pagelbininka ant 

tris menesius kone,
Tai tau pone.

Taigi, neimkie kas 
ne tavo,

Jeigu pas tave 
užeidavo,

Tavo tautiecziai Lietuviai, 
Ba tai tavo broliai;

Skriaudos jiems 
nedaryk, 

Veluk gerai padaryk!
1 i

Da Per Anksti

į kareiviui kas valanda gresia. 1 
j Pagaliaus lyg sulinksmejas ta
re :

— Man rodos Jurgi kad po 
; tai karai sugryžeziau tuojaus 
prie jos. Pasiilgau ir asz moti- 
uos labai, labai, gal Dievas gins ' 
nuo pražūties ir daleis pasinia-! 
tyt įsu ja. I

Buvo vėlyba naktis ir drau
gai sugulė ant plikos žemes ne
trukus užmigo nuvarginti.

Kada ausztant dienai su
skambėjo netolimos bažnyczios 
varpai, Pranas pasikėlė ir pra
dėjo melstis. Jo draugas taipgi 
pažadintas isz miegu per baisa 
varpo, pakele galva ir iszvydo 
Prana beklupojanti.

— Ka tu darai, Pranai? Už
klausė pro miegus.

— Kas žino kas sziandien 
mus laukia, atsake Pranas bai
gės malda. Privalome pasimelst j 
ir praszyt Dievo malones. Taip, 
Jurgi sziandien ar rytoj gal 
reiks stot ih muszi, gal nesu
lauksime kito rytmeczio.

Tais žodžiais paragintas Jur
gis taipgi pasikėlė ir atsiklau
pęs persižegnojo. Atsidūsėji
mas jo ir pakeltos augsztyn 
akys liudijo jog taipgi meldžia
si ne lupomis vien duszia.

Netrukus visas abazas suju
do. Kareiviai pradėjo krutet ei
dami invairiose pakreipose, 
tarsi skruzdeles ant savo kap- 
cziaus. Neilga valanda buvo to 
krutėjimo nes kareiviai sziaip 
taip apsirūpinę maistu suside- 
daneziu isz szmotelio • sausos 
duonos ir vandenio tuojaus 
pradėjo tvarkintis in eiles.

Vyresnybe kariuomenes ren
gė netikėtina užpuolimą ant

centro ir bando atkirst visa 
sparna nuo viso korpuso armi
jos. Rusu augszcziausias vadas 
tuo tarpu iszvdes gresianti pa
voju nuiunte pagelba sparnui. 
Tuo smarkiu savo smūgiu atrė
mė priesza, o po tam su visa 
energija stūmė visa pajiega 
pirmin davės komanda “na 
sztiki. ” Armija bagnietu sker
dė Turkus kaip meitėlius nors 
ir prieszas labai narsiai kovo
jo. Kova tęsęsi kelias adynas, o 
pergale pereitinejo nuolat tai 
in viena puse, tai in kita, net 
gabaus apie 5 adyna po pięt 
prieszas pradėjo bėgt pakrikęs. 
Kova užsibaigė ir kareiviai, 
pradėjo rinkt nuo lauko kovos 
užmusztuosius ir pažeistus. 
Daugelis rado savo draugus su 
perskeltom galvomis, su atkirs
tom kojom ar rankom, perkirs
tus bagnietais, ne vienam teko 
girdėt drauge' meldimą idant 
damusztu ir sutrumpintu kan- 
czia. Liūdnas tai buvo toks 
draugu pasitikimas pokovai, 
laike kurios nieks neatsimena 
net pats apie save vien jauezia 
reikalą žudimo ir pasiutimo 
jausmus.

Laike kovos pražudeme ir 
mes Prana ir po kovai jieszko- 
kime jo, ar randasi tarpe gyvų
jų, ar gal pražuvęs kur guli tar
pe užmusztuju.

Jo pulkas stovėjo rezerviai 
ir lauke progos, kuri atėjo apie 

! deszimta adyna rytmetyje. Ka- 
! reiviai nors su smarkiai besi- 
beldancziom krūtinėse szirdi- 

!mi.s, bet linksmai priėmė palie- 
I pima komandierio, kadangi ne- 
; ra nesmagesnio laiko kareiviui, 
1 kaip stovėjimas užpakalije ir

Pranas, invydo griuvanezius 
savo draugus, kada iszgirdo 
balsus mirsztancziu, griežtelejo 
dantimi o akyse jo sublizgėjo 
kokia tai rūstybe ir kersztas 
arba kareiviszkas užsidegimas, 
mėtėsi tada in kova, o kad kul
komis negalima jau buvo ram- 
dint prieszo, bagnietu pradėjo 
drauge su kitais kaip inirtes 
briedis ragais apsiaubanezius 
ji szunis, varstyt. Mirtis dare 
gausia pjute. Vaimant verpe
tam kovos nieks negirdi jokiu 
balsu, negirdejo ju ir Pranas 
kuris beveik visur buvo pirmu
tiniu ir už ta savo narsa užmo
kėjo teipgi ir jis savo krauju. 
Besiverždamas pirmyn, .greitai 
susilaikė, pakele rankas augsz
tyn, apsuko ore karabinu ir ti
krai sudejiaves griuvo ant že
mes. ,

Buvo tai paskutine valanda 
kovos ir su jo puolimu vienlai- 
kiai užgriovė garsu pergales 
szauksmas hurra!

Jurgis kuris ir laike muszio 
nepamete draugo, nepritare 
szauksmui kadangi matydamas 
kritanti dranga, vienu szuoliu 
priszoko prie jo, idant suspet 
da gyva atsisveikint.

— Motin mano susznabžde- 
jo mirsztancziu balsu Pranas 
jau turbut nesimatysim!

— Pranuk prabilo atsi
klaupęs prie jo Jurgis. Jeigu 
toks Dievo leidimas mirk ra
miai, asz sugryžes namon turė
siu apgloboje tavo motina.

— Acziu tau mielas drau
ge atsake Pranas. iNuneszk jai 
mano paskutini atsisveikinimą 
pasveikyk ja nuo manes pasa
kyk jai kad pasakiau jai: Su
diev, Sudiev! Matysimės tenai.

— BUS DAUGIAU —

®lio:precautions]
RECOMMENDED BY'  —r

(.THE NATIONAL FOUNDATION FOR INFANTILE PARALYSIS

Magde — Onute, pasakyk 
man: Del ko tavo pavarde 
yra vienokia, o tavo mamos 
kitokia?

Onute — Del to, kad mano 
mama yra jau antra karta 
vedus, o asz da ne!

t
“N O VE NA ”

Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
Saule Publishing Co., 

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

Pirkie Ų. S. Bonus Sziandien!

DON'T GET OVERTIREDAVOID NEW GROUPS

DON'T GET CHILLED
WHEN POLIO IS AROUND, the National Foundation for Infantile 
Paralysis recommends these simple precautions: Keep children with, 
their own friends and away from people they have not been with 
right along. Don’t become exhausted through work or hard play. 
Don’t stay too long in cold water or sit around in wet clothes. And 
always wash hands before eating. Watch for feverishness, sore throat, 
headache, upset stomach or sore muscles They may—or may not— 
mean polio. Call your doctor and then, if help is needed contact 
the National Foundation Chapter in your area.

‘ Aptiekoje
Kaimietis — Ponas aptie- 

koriau, tas vanduo nuo bla
kių kandimo nieko negelbė
jo!

Aptiekorius — O ka su juo 
padarai?

Kaimietis — Visa iszge- 
riau, ir vis tas pats. Kaip 
kando, taip kanda!

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka

:: Tiktai 15£ ::

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

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUS 
Laidoja Kūnus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

•35 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
— Angliakasyklos mokes, 

savo darbininkams, isz sekan- 
cziu kasykliu, Liepos 28 diena: 
Continental, Locust, Mammoth 
Liepos 31 diena: Midvalley ir 
Germantown, Hammond ir Ko- 
hinoor, Morea, Repplier ir 
Buck Run.

— Ponia Mare Viszniaus- 
kiene isz Gilbertono, svecziavo- 
si pas savo duktere Eugenija ir 
žentą Pet. Urbanaviczius ant 
E. Mahanoy Uly., taipgi atlan
kė “Saules” redakcija, atnau
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti. Ponia Viiszniauskiene 
yra musu sena skaitytoja ir 
skaito “Saule” per daugelis 
metu. Acziu iiž atsilankyma.

— Sukatoj pripuola Szven- 
tos Mortos. Ir ta diena: 1506 
metuose Lietuviai pergalėjo 
Totorius ties Cipra; 1858 m., 
Taikos sutartis sudaryta su Ja
ponais.

— Szia sanvaite angliaka
syklos mokėjo savo darbinin
kams. <

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola devinta Nedelia po 
Sekminių. Ir ta diena: 1863 me
tuose gimė Henry Fordas, ku
ris su savo Forduku susikrovė 
mil'žiniszka turtą ir visu musu 
gyvenimus pakeikta, jis buvo 
pirmutinis fabrikantas užtik
rinti visiems savo darbinin
kams kad jie mažiausiai ulž- 
dirbs nors penkis dolerius ant 
dienos; 1387 m., Lietuviai pri
ėmė Krikszczionybe, tai buvo 
beveik paskutine tauta visoje 
Europoje pamesti savo istaib- 
maldyte; 1940 m., Rusija suda
rė Taikos sutarti su Lenkija.

—- Panedelyje Szvento Ig
noto Lojolą.

— Utarninke pirma diena 
Rugpiuczio (August). Menesįs 
paszvenstas del Szvencz. Pane
les Marijos in Daugu Ėmimo, ir 
ta diena yra Szvento Petro ka
lėjime. Menulio atmainos per 

William Penn;du 'brolius ; Joną 
ir Alberta, Shenandoah. Laido
tuves in vyko Utarninke, Lie
pos 25 d., su Szv. Misziomis
Szv. Jurgio bažnyczioje devin
ta valanda ryte ir palaidota 
Szv. Marijos kapines. Grabo- 
rius H. A. Valukieviežius laido
jo.

— Ponia J. Žemaliene, isz 
Pittsburgh, Pa., lankėsi pas sa
vo svaine, panele Margarieta 
Zemaliute, Shenandoah Ilgis.

— Ona Karpavicziene isz 
miesto turėjo operacija Locust 
Mt. ligon’bute.

Tamaqua, Pa. — Matt Rice, 
veteranas, kuris pasimirė Pet- 
nylczioje, Liepos 22 d., Malboro 
ligonbuteje, Malboro, N. J., lai
dotuves invyko Panedelyje pir 
ma valanda po pietų isz namu 
jo uoszve, ponia Elena Lukszai- 
tiene. Palaidotas Odd Fellows 
kapines. Graborius K. Recklai- 
tis isz Mahanoy City laidojo.

Gilberton, Pa. — Kazimieras 
Markūnas, nuo 501 Main uly., 
likos sužeistas in kaira szona 
laike darbo Mahanoy City ka
syklose.

Lancaster, Pa. — Trisde- 
szimts septynių metu amžiaus 
žmona. Ponia Miriam Kaylor, 
isz Elizabethtown, buvo nu- 
veszta in Szvento Juozapo li- 
gonbute. Daktarai ant jos pada
re operacija, stengdamiesi isz- 
imti isz jos pilvo kulka. Jie sa
ko kad ji yra pavojingoje padė
tyje.

Jos vyras, trisdeszimts sze- 
sziu metu amžiaus Daniel atva
žiavo in ligonine sykiu su savo 
žmona. Jis ten virszininkams ir 
policijantams aiszkinasi kad jo 
žmona buvo netyczia paszauta, 
kai jiedu susiginezino ir susi- 
pesze namuose. Vyras pasiliko 
ligobuteje iki po savo žmonos 
operacijos, kad jis apslobo. 

Honesdale, Pa. — Penkios

deszimts devynių metu amžiaus 
ūkininkas, farmerys, Andrew 
Krompasky buvo užmusztas sa
vo tvarte, in Hamlin, netoli nuo
Honesdale, Wayne apygardoje. 
Jo galva buvo baisiai sumusz- 
ta. Policijai!tai rado dideli kir
vi netoli nuo to ūkininko lavo
no tame tvarte. Ūkininko lavo
ną užtiko jo sūnūs Andrius 
apie puse po penkių isz ryto, 
kuris buvo atėjės padėti karves . 
pamelszti. Jis sako kad jis pas-' 
kutinaji syki buvo mates -savo 
tęva gyva vakara priesz tai 
apie puse po devynių, kada jo 
tėvas dirbo apie ta tvaria.

Alessandria, Italija. — Am-' 
brogio Bellon i, asztuonis de- 
szimts vieno meto amžiaus Ko- į 
munistu Partijos vadas Italijo-1 
je, žuvo automobiliaus nelai
mėje. Jo automobilius ausi ver
te nuo stataus kalno, kai jis pa
suko savo automobiliu nuo 
vieszkelio, kad nesusimusztu 
su dideliu troku.

Ottawa, Ont. — Buvias Ka
nados Ministeris William L. 
MacKenzie King, 75 metu am
žiaus,, numirė Sukatoje nuo 
plaucziu uždegimą. Laidotuves 
invyko Seredoje.

VISI PERKA, 
KRAUNA!

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

priesz szita Korėjos kara.
In Fort Worth miestą, Texas 

valstijoje, sztorninkai prane- 
sza kad žmones septynis szim- 
tus daugiau tajeriu automobi-1 
liams prisipirko in viena san
vaite negu tie sztorninkai pir
miau parduodavo in tris mene
sius.

In Trenton miestą, New Jer
sey valstijoje, vienas sztornin- 
kas buvo iszkabines plakata, 
ant kurio buvo paraszyta: Da
bar visko gana prisipirkite nes 
tuojaus bus visko trumpa.” Jis

ta plakata greitai nukabino kai 
vienas žmogus grasino jam 
snuki sudaužyti.

Dabar beveik visur, žmones, 
iszsigande, perkasi kiek tik ga
li. Moterėles skubinasi in szto- 
ra pirktis kelis szimtus svaru 
cukraus ir prisikrauti savo 
sziepas su kava, muilu ir mil
tais, merginos paskutini skati
ką iszleidžia ant tu “Nylon” 
paneziaku, vyrai skubinasi pri-! 
sipirkti savo automobiliams ta
jeriu, guminiu ratu ir visokiu 
elektros intaisu.

Chicago j e vienas sztorninkas 
pranesza kad jis tiek radiju ir 
tu televizijos setu pardavė pra
eita sanvaite, kiek per visa me
nesi priesz Kalėdas.

Dar kiti jieszkosi sau naujo 
automobiliaus ir jau moka nuo 
dvieju iki penkių szimtu dole
riu daugiau, bile tik gali grei
tai gauti nauja automobiliu.

Szitokis padūkęs pirkimas ir 
rūpinamasis savimi isz tikro 
mums, Amerikiecziams garbes 
neatnesza! Kai musu vaikai isz 
paskutinuju kovoja ant karo 
frunto, mums namie rupi tik 
musu patogumas.

“Valdžia ir biznieriai atkar- 
totinai skelbia ir sako kad 
Amerikoje dabar daug daugiau 
visko randasi negu priesz ana 
kara, ir vargiai ko bus trumpa 
jeigu visi žmoniszkai ir protin
gai pirksis ir nesikraus in savo 
skiepus ir sziepas.”

O jeigu mums ir ko pritruk
tu, ar tai jau tokia didele beda, 
kai atsimename kad tuo paežiu 
kartu Amerikiecziai galvas 
guldo ant karo lauko?

Kaip tik tokis padūkęs ir 
kvailas pirkimas ir krovimas 
viską jau dabar ima pabrangin
ti ! Kai tik žmones nori daug ko 
pirkti atsiranda tokiu žuliku, 
kurie ir savo garbe ir szlove 
parduotu už kelis dolerius. Jau 
dabar matyti gera dirva del to 
“Black Marketo,” kuris tiek 
daug mums kasztavo per ana 
kara!

“Zits Rusijos Galybe Ir Silpnybe
TOKYO, JAPONIJA. —

Generolas Douglas MacArthu- 
ris iszleido insakyma visiems 
Amerikiecziams laikrasztinin- Į 
kams, kad jie patys prižiuretu 
kad jie jokiu žinių neiszduotu, 
isz kuriu prieszas galėtu pasi
pelnyti ar ka svarbaus apie mu
su armijas galėtu dažinoti.

Jis sako kad Karo Sztabas 
nenori suvaržyti musu laik- 
rasztininkus ir j u žinias visai 
nevaržys ir nei neperžiures, nes 
jis nori kad Amerikiecziai laik- 
rasztininkai pilna laisve turėtu 
ant Korėjos frunto.

Generolas Douglas MacAr- 
thuris pataria laikrasztinin- 
kams nesiunsti savo žinias per 
telefoną ar per telegrama, nes 
ir prieszas gali per ta telefoną 
ar telegrama viską dažinoti. Jis 
teipgi pataria musu laikraszti- 
ninkams neskelbti paskalas ar 
gandus, kurie galėtu Amerikie-' 
ežius namie iszgazdinti ar duo
ti pagodos prieszui.

Jis teipgi pataria laikraszti- 
ninkams nieko nesakyti ir nie
ko neraszyti apie kiek, isz kur 
ar in kur musu kareiviu va
žiuoja, nes tokios žinios suda
rytu pavoju tiems kareiviams.

Bet, apart to musu laikrasz- 
tininkai gali raszyti ir skelbti 
žinias nuo karo frunto kaip ji 
mato ir kaip jie supranta.

Laikrasztininkai už toki pa- 
velinima yra labai dėkingi Ge-| 
nerolui Douglas MacArthuriui, 
ir patys atsargiai elgiasi ir 
skelbia tik tas žinias, kurias jie 
tikrai žino, ir kurios prieszui 
jokios pagelbos neduoda. Tokia 
tvarka labai gera visiems.

Neužmirszkite kad dabai 
“Saules“ prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metams' 
o $3.00 ant puses meto.

(Tasa)

Rusija gamina geriausius ka- 
riszkus ginklus, bet ’ Rusijos 
fabrikai gamina visai prastus 
czeverykus. Geras kareivis be 
geru czeveryku, negali savo 
darbo gerai atlikti. Ir czevery- 
kai prisideda prie kariszku jie- 
gu.

Tokis Rusijos prisirengimas 
užtikrina Sovietams kad jie 
pirmus kelis muszius per kara 
labai lengvai ir greitai laimė
tu, bet paskui, po tam, kai rei
kėtų ilgiau kariauti, kai reikė
tų prie su savo jiegu pridėti, 
tai tada Rusija jau butu bėdoj e. 
Ji, kaip tas Sutkus, su savo de- 
szimtine, viską rodo ka jis turi, 
nes banko j e nieko neturi.

Rusija randasi Kryžkelyjc 
tarp Rytu ir Vakaru, ir tai duo
da jai labai gera proga ir vieta 
siunsti savo armijas ar in vie
na ar in kita kraszta ant žemes, 
be laivu. Tai ežia Rusija yra 
galinga ir intakinga.

Bet ir ežia klysime jeigu per 
daug ta jos vieta ir jos jiega in- 
vertinsime. Nors Rusija stovi 
tame kryžkelyje tarp Vakaru 
ir Rytu, bet jos rubežiai tokie 
ilgi, taip toli nuo savo vidaus, 
jos susisiekimai tokia prasti, 
kad pats jos didumas sudaro 
jos silpnybe.

Bet ir vėl turime prisipažins- 
ti kad tas jos didumas yra ir jos 
saugumas. Kai jos miestai yra 
taip toli nuo viens kito, kai jos 
rubežiai tokie ilgi ir taip toli, 
tai prieszui baisiai sunku ant 
jos užsipulti. Didėlėms eropla- 
nams, bomberiams nėra kas te-! 
nai bombarduoti. Ir nei vienas 
kuris miestas nėra Rusijai taip 
reikalingas kad be jo Rusija 
negalėtu vesti kara toliau.

Daug žmonių sako, kad pa
prastas Ruskis, mužikas neap- 
kenezia savo Sovietu valdovu,

ir kad jis prie pirmos progos 
sukiltu priesz savo vadus. Tie, 
kurie pabėga isz Rusijos taip 
mums pasakoja. Czia iszrodytu 
kad Rusija yra silpna, kad ji 
negali savais žmonėmis pasiti
kėti.

Gal taip ir yra, bet nesi- 
džiaugkime per greitai. Gal 
žmones nepatenkinti, gal jie ir 
sukiltu jeigu tik galėtu; bet ar 
jie kada gales sukilti? Rusijos 
policija, tai ne Amerikos poli
cija.

O, ir nepamirszkime visos 
Sovietu propagandos, kuri už 
visas nabago mužiko bedas ir 
visus vargus kaltina tuos pra
keiktus kapitalistus Ameriko
je. Mes czia, Amerikoje, žino
me kad tie Sovietai meluoja; 
bet ar Rusijos žmones žino kad 
jie meluoja?

Tai tik keli klausima apie 
Rusija ir jos kariszkas jiegas. 
Mes nesistatome kokiais žino
vais ar pranaszais, mes daug 
tokiu klausimu galime sau ir 
savo skaitytojams užduoti, bet 
nei in viena tu klausimu mes 
nedrystume atsakyti, nes mes 
sutinkame su to senos Rusijos 
dainiumi, poetu kuris buvo dar 
Caro laikais paraszes:
“Esi tokia galinga ir tokia 

silpna,
Esi tokia turtinga ir tokia 

biedna,
Tu mano motina, tu mano 

Rusija.”
— GALAS —

— Vatikane, Italijoje ran
dasi vienuolika tukstaneziu vi
sokiu kambariu.

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mab^noy City, Pa.

szi menesi: Delczia 6; Jaunutis 
15; Prieszpilnis 22;*Pilnatis 28.

— Peter P. Hino, 45 metu 
senumo, nuo 1234 E. Centre 
uly., foremanas prie Porter 
Tunelio, Reading© kompanijos, 
puldamas žemy*n in “Manway” 
likos sužeistas in galva ir koja. 
Gydosi Pottsville ligon’bute.

— Albertas J. Polonis isz 
Park Crest instojo in tarnyste 
prie “Dede Šamo” Laivyno, 
Great Lakes Naval Base, Chi
cago, Ill.

— Mykolas ir Ona Bulkavi- 
eziai, pirko narna ant 103 So. 
Catawissa uly., nuo Michael ir 
Mary Sisak isz Park Crest, už 
viena doleri.

— Alfredas Deriszkievicz- 
ins isz miesto, likos sužeistas in 
koja laike darbo Mahanoy City 
kasyklose. Likos nuvežtas in 
Locust Mt. ligonbute.

Shenandoah, Pa. — Sirgda
ma jau nuo Vasario menesio, 
Beatrice, pati Juozo Pukievi- 

; ežio, nuo 433Va W. Arlington 
uly,, numirė Liepos 20-ta diena, 
savo namuose. Velione gimė 
William Penn kaimelyje. Po tė
vais vadinosi Beatrice Mack- 
uiute, duktė pops. Antanu 

, -.Mąckniu. Paliko savo vyra 
Juozą; duktė Mariana ir sunu 
Juozą namie; taipgi teveliąs isz

HOT WATERS’V

FOR EVERY HOUSEHOLD NEED

always ready

^«NfW LOW RATES

NOW as little as
For all the other 146 needs 
you have for hot water in 
modern living .. . day-to-day 
uses and emergencies alike 
. . . electrically you know 
hot waler is always on tap !

Big wash, small wash, hurry- 
up wash . . . you’ll have no 
v/orries with a tank-ful of 
water always ready electri
cally.

Whether you wash .dishes 
automatically or by hand, 
electrically you've hot water 
enough to quickly clean up 
stacks and stacks of dishes.

Think of it! Hot water on 
tap for everybody’s bath ... 
day or night . . . automati
cally . . . electrically.

¥
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LOWEST ELECTRIC WATER HEATING 
COSTS WE’VE EVER OFFERED

Pirkte -S’
U. S. Bonus

IS-xV' - •> _________

Stop in at our offices and see how this new low water heating rate 
applies to your home. See your local electrical appliance retailer 

about a new electric water heater today.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

H per kilowatt hour


