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Mariniai Kariauja Korėjoje
Isz Amerikos Pietines Korėjos Kareivis Prirengtas 

Tilta Susprogdinti
SPROGDINA

FABRIKUS

TAKSOS
NESUMAŽINTOS

WASHINGTON, D. C. —
Senatas iszmete visus Kongre-į 
so inteiktus ir priimtus inneszi-' 
mus sumažinti Taksas atei- 
nancziais metais. Apart to, Se- Į 
natas dar pridėjo 55,000,000: 
doleriu Taksu ant televizijos 
aparatu, refrigeratoriu ir antį 
maszinu kuriomis isz pinigu lo- 
sziama. Senatas labai greitai 
atmetė visus pasiulinimus su
mažinti Taksas ir dar greicziau 

, kitas Taksas dadejo, kad butu 
galima daugiau pinigu gauti 
ir paskirti kraszto apsiginkla
vimui.

Keli Kongresmonai ir Sena-; 
toriai reikalavo kad Taksos 
butu sumažintos ant tokiu 
daigtu, kaip moteriszku kaili-' 
niu, (fur coats) radiju ir dei
mantu, žemcziugu, bet ju nie
kas nepaklausė ir tos Taksos 
pasiliko.

Fabrikantai ir kompanijos 
stengiesi investi Byla panai
kinti deszimto nuoszimczio 
Taksas kurias jie dabar turi 
mokėti už ju fabrikuose paga
mintus daigtus. Bet ir ošia, 
jiems nepasiseke.

Rusi j a Siulina
Taika; Kaltina 

Amerikieczius

*»i

Senatas Iszmete Inneszima Su-
Amerikos
Bombnesziai Griauna Komu
nistu Fabrikus Korėjoje; Ame
rikiecziai Laukia Daugiau Pa

ramos Ant Korėjos Franto

AMERIKOS TARYBA 
GERINASI 

ISPANIJA

Pietines Korėjos kareivis 
stovi prie tilto. Szalia jo ko
jų yra daug dinamito, kuris 
yra prirengtas ta tilta su
sprogdinti kai visi Pietines 
Korėjos ir Amerikos karei
viai skersai ta tilta pereis, ir 
kai Komunistai prie to tilto 
prieis. Daug tokiu tiltu Ame
rikiecziai yra sudaužė ir su
sprogdinę, besitraukdami 
nuo Komunistu armijų.

Viena toki tilta Amerikie- 
cziai buvo pasirenge su
sprogdinti. Bet Komunistai 
Koriecziai pirm saves ant to 
tilto pasiuntė szimtus mote
rų ir mažu vaikucziu,

Amerikiecziai pasigailėjo 
tu moterų ir vaikucziu ir to 
tilto nesusprogdino. Ir tas 
tiltas pateko in Komunistu 
rankas.

TOKYO, JAPONIJA. — 
Amerikos B-29 bombnezsiai ir 
padangių tvirtoves dabar lekia 
stacziai ant Korėjos Komunis
tu miestu ir tenai paleidžia 
tukstanczius sprogstancziu 
bombų, susprogdina ir griauna 
fabrikus ir naikina eroplanus.

Dabar kai viesulos ir miglos 
praėjo, musu lakūnai žydriame
ere gali sau pasirinkti Komu- « fjn j
nistu fabrikus ir juos in padan- mažinti faksas 
ges iszneszti.

Kai musu bombnesziai patai
kė in kelis tokius fabrikus, tai 
liepsnos iszkilo apie penkis: 
szimtus pėdu in padanges, o du
rnai nuo tu deganeziu fabriku 
pakilo net asztuonis tukstan
czius pėdu.

Trenksmas nuo musu sprogs
tancziu boiftbu buvo tokis bai
sus, kad jis supo musu karisz
kus eroplanus ir bombneszius 
penkiolika tukstaneziu pėdu 
padangėse.

Generolas MacArthur sako

PASKANDINO
KOMUNISTU LAIVA

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Senatas beveik vien
balsiai nutarė ir priėmė inne- 
szima paskolinti Ispanijai $4,- 
539,000,000 kaip ir kitoms Eu
ropos tautoms mes jau keli me
tai kaip skoliname net ir dau
giau pinigu.

Amerikos Taryba ir visa val
džia su beveik visais musu tau
tos vadais buvo nusistaczius 
priesz Ispanija, sakydami kad 
Generalissimo Francisco Fran
co per Antra Pasaulini Kara 
buvo buvęs Faszistas, ir kad 
tame kraszte ir sziandien nėra 
laisves.

Ispanijos vadas, Generalissi
mo Francisco Franio jau daug 
sykiu yra praszes pagelbos, pri
žadėdamas kad jis su visu savo 
krasztu yra pasirengęs kariau-i 
ti priesz Komunistus sykiu su 
kitais krasztais.

Dar priesz Antra Pasaulini 
Kara jis buvo sumuszes Ispa
nijos Komunistus, ir dabar jo 
kraszte Komunistams vietos 
nėra.

Mes jau keli metai kaip ra- 
szeme, ir raszome, kad Ameri-

kalingas, jeigu kada reiketu t TI?T||U| A T 
susikirsti su Rusija. LIE 1 U V 1 Al

Jau vienas geras žingsnis pa- ITALIJOJE
darytas. Antras žingsnis butu j __ —----
priimti Ispanijos kraszta in 
Atlanto Kariszka Sutarti.

ta

PRASZO
KAPELIONU

RYMAS, ITALIJA.—
BALF’o Pirmininkas Kan. Dr. 
J. B. Konczius, paszelpos būda
mas Italijoje, aplanke BALF’o 
instaiga Rymoje, kur susipaži
no su paszelpos reikalais.

Daugelis Lietuviu Tremti- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

BOSTON, MASS. — Bosto- ■ 
no Arkivyskupas Richard J. 
Cushing kreipiasi in savo die
cezijos Kunigus ir praszo kad 
jie stotu in vaiska, kaipo kape
lionai, nes “Reikia kad Szven- 
tos Miszios butu atnaszauja- 
mos kai karabinai staugia ir 
sprogstanczios bombos krin
ta.”

Praszo Japonu 
Pagelbos

E.

Jis kalbėjo in penkios de
szimts szeszta Airisziu Drau
gystes Seimą. Jis pasakė: 
“Nuo dabar musu Kunigai tu
rės mažiau laisves ir daugiau 
darbo ir jau negales būti dva
siniais milijonieriais, kai musu 
vaikai mirszta ant karo lauko 
Korėjoje!”

Jis pamokslą pasakė po isz- 
kilmingu Szventu Misziu, 
Szvento Kryžiaus Katedroje ir

ka turėtu pripažinti Ispanija ir padare pastaba: “Czia yra tik 
su ja skaitytis. Dabar matyti mano asmeniszka mintis, ir jus 
kad ir musu didžponiai Vasz-1 imkite ja ar atmeskite, bet asz 
ingtone in protą atėjo ir ima mislinu kad szita musu karta 
jau suprasti kad Ispanijos nesusilauks Taikos ir Ramy- 
krasztas yra mums baisiai rei- bes.” i

Senatorius Homer 
Capehart, Republikonas isz 
Indiana, yra paraszes atvira 
laiszka Prezidentui Truma- 
nui praszydamas kad Tru- 
manas isz Tautu Sanjungos 
pareikalautu kad Japonams 
butu pavėlinta stoti in kara 
Korėjoje priesz Komunistus.

KORĖJA. — Drąsus ir pilnai apsigink
lavę Amerikos Marinai, kareiviai iszlipo 

Jie drąsiai 
Komunistu Kareiviu pareiszke, kad jie atvažiavo ta kara tuo- 

------ jaus užbaigti. Jie baikaudami ir klausė “Kur
Amerikos lakūnai užtiko ir su- JOS lliergmOS? 
sprogdino ir paskandino Ko
munistu deszimts tukstaneziu

kad jau dabar trisdeszimts . < . ' T/ . v .
penktas nuoszimtis vifeu Korė- Ant Laivo Buvo Daug1SZ Korėjos žemes.
jos Komunistu fabriku yra su
naikintas.

Amerikos lakūnai dabar pa
sirenka ir taiko in Komunistu 
kariszkus fabrikus ir juos 
sprogdina, naikina. 
Nors Komunistams dabar dar 
vis sekasi, bet jie ilgai negales t°nu lai va, kuris veže labai 
taip kariauti kai j u fabrikai daug kareiviu, 
jiems negales pristatyti dau- laiva Prk Inchon.
giau ginklu. Komunistai turėjo Jie sako, kad jie nežino isz

Jie užtiko ta

giau ginklu. Komunistai turėjo 
daugiau ir geresniu ginklu pra- kur tas laivas plauke, bet jie 
džioje, bet Amerikos kareiviai spėja, kad jis plauke stacziai 
gali būti tikri kad musu karisz- isz Rusijos. Du kiti mažesni 
ki fabrikai dabar daro ir darys 
daug geresnios ir szimta syki 
daugiau ginklu negu visi Ko
munistu krasztai galėtu sykiu 
pagaminti.

Vienas Marinas suszuko in kareivius: 
“Jus galite dabar važiuoti sau namo, nes 
jau atvažiavome ta kara užbaigti!”

Marinai atsiveža su savimi geresnius ka
rabinus ir naujesnius ginklus kuriu labai reikia 
kad butu galima atsimuszti nuo Komunis
tu. Jie atsivežė ir nauju ir greitesniu ka-

SMUTNAS
SZIAUCZIUS

DAYTON, OHIO. — Joe
Gaspar, sziauczius Dayton

Du kiti mažesni 
laivai teipgi tenai buvo pa
skandinti su sprogstancziomis 
bombomis.

Kiti lakūnai vėl bombardavo . .... *
Seoul miestą ir su karabinais ir riszku tanku, su kuriomis jie sako jie isz- 
bombomis suardė geležinkelius.' - - --

Dar kiti pataikė in prieszo —
artilerija, didelius karabinus ir 
armotus. Jie ant kitu miestu 
paleido gaisro, deganczias bom- riu Komunistai dar nėra mate Korėjoje. Su 
bas ir tuos miestus sudegino.

musz visas Komunistu tankas. Jieteipgi at
siveža savo kariszkus “Corsairs” eroplanus ku-

szitokiais “Corsairs” eroplanais Marinai ku- 
mieste Ohios dabar yra liūdnas |Į£[Į(ALAUJA K A D le ir musze Japonus taip kad Japonai bai- 
ir smutnas. Karo Sztabas ji ne- r r r
priima, nors jis sako kad jis AMERIKIECZIAI 
nori kariauti kur tik randasi 
Komunistu.

Sziauczius Gaspar, kuris yra 
treczdali savo gyvenimo iszgy- 
venes Vengrijoje, nuėjo užsire
gistruoti in vaiska, bet nebuvo 
priimtas.

Laivyno ir Armijos Sztabas paskelbia Rusijos taip vadina-
jam pasakė kad jis yra jau per ma taika Korėjoje. Sovietu de- UOStO, tai tllojaUS bllVO matyti VlSOkie Ib
senas, nes jis yra jau szeszios legatas Jacob A. Malik, staczio- , . v, . ,
deszimts septynių metu am- kiszkai reikalauja kad Ameri- nszki trokai, vežimai ir karabinai, kuriuos 
žiaus. " " " ' ’_

Kalbėdamas gražiai Anglu 
kalba jis virszininkams pasi- 
aiszkino: “Asz noriu stoti in 
vaiska, kariauti už savo krasz
ta, kuris yra man tiek daug rines Korėjos Komunistu ir Ki- 
czia davės. . 
davus viską ka asz turiu ir asz Sanjunga pasitarti, 
noriu nors kaip atsilyginti.

PASITRAUKTU ISZ
KORĖJOS

šiai bijodavo tu Marinu lakunu.

LAKE SUCCESS, N. Y.—
Rusijos vyriausias atstovas
Tautu Sanjungoje dabar jau į j krlFH

Marinai atplaukė in Korėja su septy
niais laivais. Jie pribuvo su visais savo 
ginklais atprovintais, pasirenge tuojaus sto- 

Kai tik laivai priplaukė prie

Marinai Pradėjo nuleisti nuo savo laivu.
Komunistu dabar užimta krasz 
ta tiems Komunistams.

Jis pataria pakviesti Sziau-
Daug isz szitu Marinu kariavo priesz Japo

nus ir nėra jaunikliai. Jie sako kad jie su- 
Amerika man yra nijos Komunistus in Tautu musz KofjeCzillS KomiluistUS dailg greiCZiaU 

negu jiems eme sumuszti Japonus.(Tasa Ant 4 Puslapio)
— J
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Kas Girdėt
Dabar, kai karas prasidėjo 

Korėjoje, laikrasztininkai vi
suose laikraszcziuose daugiau 
raszo apie MacArthuri negu 
apie McCarthy. Pirmasis yta 
Generolas kuris veda kara 
priesz Komunistus ant karo 
lauko, antrasis yra Senatorius 
kuris kara veda priesz Komu
nistus, ežia, namie.

Nellie 'Taylor Ross, kurios 
darbas yra prižiūrėti gaminimą 
drabnu pinigu Amerikos iždui, 
sako kad dabar žmones daug 
mažiau tokiu smulkiu pinigu 
nori ir variuoja. Ir mums visai 
nenuostabu, nes be keliu popie
riniu bumaszku negalima nei 
in saliuna užeiti. Deszimtukas 
ir kvoteris jau beveik jokios 
vertes neturi. O penktukus da
bar galima tik in bažnyczia ko- 
lektai mesti.

apvaikszczioti “Lietuviu Die
na,” penkiolikta diena szio me
nesio. Tautu Sanjungos didžiū
nai galėtu daug ko pasimokinti 
isz szito parko pikninku ir pa
rengimu, kuriuose dalyvauja 
visu thutu žmones ir vietoje 
barniu ar kivi rėžiu, visi links
mai laika praleidžia.

Laikrasztis “Lietuvis” jau 
nuleido sparnus ir sustojo ejes. 
Redaktorius nepaaiszkina del 
kokiu priežaseziu tas laikrasz
tis užsidarė savo redakcijos 
duris ir jau daugiau nėra 
spausdinamas. Bet, mes tikime, 
kad czia musu anais metais tar
ti žodžiai imasi pildytis: “Per 
daug tokiu nauju laikraszcziu 
ir žurnalu priviso su musu 
“Dypukais,” ir suprantamas 
dalykas, kad visi negales iszsi- 
laikyti!”

Moterys Paryžiuje bedavoja. 
Merginos, kurios tenai isz 
Amerikos nuvažiuoja Pary
žiaus vyrams parodyti Ameri
kos moterų madas, sako kad jos 
uždirba mažiau kaip szimta do
leriu ant menesio. O cigaretai 
tenai kasztuoja puse dolerio už 
pakeli ir moteriszkos “nylon” 
paneziakos kasztuoja keturis 
dolerius už pora. Isz tikro, na
bagėms sunku pragyventi!

■ • •
Kelios Lietuviu kolonijos 

gražiai apvaikszcziojo Atlanto 
lakunu septyniolikos metu su
kakti, kuri in vyko Liepos July 
septyniolikta diena, Chicagoje 
Pralotas Briszka atlaike pa
maldas ir pasakė pamokslą.

r--y.* *--------
Dabar gal galima naujas 

priežodis iszkalti: “Tie kurie 
krauna, gauna.” Valdžia ir vi
si laikraszcziai tikrina ir sako 
kad visiems 'bus visko gana jei
gu tik žmones nepradės pirk
tis daugiau negu reikia. /Tie 
kurie paklausė tokio patarimo, 
dabar jau negali pirktis cuk
raus ir randa kad daug daigtu 
jau negalima, pirktis. 0 tie guo- 
doliai, kurie pirkosi ir krovėsi 
in savo namus visko dabar isz 
tu teisingu žmonių juokiasi. 
“Taip visados 'buvo; del vieno 
kito grubijono visi turi nuken
tėti ! ’ ’

Vienas sztorninkas tyczia 
pabrangino savo cukru visu 
deszimtuku ant svaro ir uždė
jo pagarsinima kad jis už tiek 
parduoda savo ta cukru tik 
tiems kurie nori prisikrauti del 
visu metu. Už keliu valandų jis 
iszpardave visa ta cukru, nors 
skersai ulyczia kitas sztornin
kas to pati cukru pardavinėjo 
visu deszimtuku pigiau.

Gal nebutu pro szali patarti 
musu valdovams ir didžpo
niams, kad geriausia vieta lai
kyti Tautu Sanjungos mitin
gus butu Lakewood Parke, Pa., 
mainieriu tarpe. Czia, szia va
sara yra laikomos ir apvaiksz- 
cziojamos tautines dienos dau
giau negu viso tuzino invairiu 
tautu: Rusu diena, Slavoku 
diena, Italijon u diena, Lenku 
diena, Pravoslavu diena, Uk- 
rainu diena, Airisziu diena, 
Graiku diena, ir dabar jau mai- 
nieriai rengiasi iszkilmingai

. .Vieni jau pailsę parvažiuoja 
isz atostogų, kili atostogauja, 
o dar kiti dar rengiasi važiuoti 
kur; bet atostogų ir vasaros 
dienos jau suskaitytos.

_____  • •_____
Vakarines Vokietijos žmones 

dabar sako kad jiems pavojus 
gresia isz Pabaltijos krasztu. 
Sovietai yra. iszkrauste, isztre- 
me ar iszžude visus tu Pabalti- 
jos krasztu gyventojus trisde- 
szirnts myliu nuo juru kranto.

Kai Amerikos Legijonieriai 
laike savo Seimą Philadelphi- 
joje ir visokius szposus krėtė, 
durnavojo ir baliavuojo, jie ir 
savo gera szirdi parode.

Vienas aklas ubagas, kuris 
paiszelius pardavinėja ant 
Thirteenth ir Walnut Ulycziu, 
niekados nepamirsz szito Legi- 
jonieriu Seimo.

Trys Legijonieriai sau juo
kaudami ir szposus bekriesda- 
mi praėjo pro szita ubaga, isz 
ryto. Jie sustojo ir sugryžo.

‘ ‘ Kiek tavo tie paiszeliai ? ’ ’
Jie užklausė ubago.

“Kiek jus norite duoti,” at
sake ubagas. ’

“Iszrodo kaip brangus pai
szeliai,” pastebėjo vienas isz tu 
Legijonieriu, pasiimdamas sze- 
szis paiszelius isz to ubago.

“Taip, jie yra geri paisze
liai,” atsake aklas ubagas.

Tada tie trys Legijonieriai 
inmete in to ubago kepure tris 
deszimtines ir sau nuėjo.

Aklas ubagas nežinojo kiek 
jie jam buvo paaukoję kol jis 
parode tas bumaszkas polici- 
jantni, ir tada jis nei žodžio ne
galėjo isztarti, taip buvo susi
judinęs.

NAUJAS “D. P.” 
INSTATYMAS

JAU VYKDOMAS
WASHINGTON, D. C. — 

Naujas “D. P.” Instatymo pa
pildymas ir pakeitimas jau Ip'a- 
siraszytas Amerikos Preziden
to Trnmano 1950 m., Birželio 
(June) 16 d. Tojo pakeitimo 
nuostatai jau pradėti vykdyti 
gyvenime. Tremtiniu atvyki
mas pratęstas iki Birželio m. 
30 d., 1951 m. Mums Lietu
viams labai svarbu, “kad iki to 
laiko suskubtume atveszti” vi
sus musu tautieezius, kurie ga
li atvažiuoti in U. S. Amerika. 
Todėl, jei kas da neiszkviete 
savo gimines ir pažinstamo, tai 
neatideliodami pildykite darbo 
ir buto garantijas ir duokite 
joms eiga. Reikalingus blankus 
BALF-as mielu noru iszsius 
pagal pareikalavimu.

Vienok pravartu painfor
muoti, praneszkite apie pakei
timus, kuriu tenka prisilaikyti 
užpildant blankus, būtent, 
kvietėjas turi būti Amerikos 
Pilietis. Jei kam neparanku 
rasti kvietėja Amerikos Pilie- 
cziu tarpe, tuokart, užpildžius 
blankus ir pasiraszius . reikia 
kreiptis per BALF-a ar tiesio
giniai in talkininkaujanczias 
organizacijas, kaip tai NCWC, 
CWS, IRC ir pan. Tuo keliu 
einant organizacijos nuo saves 
duoda papildomas garantijas 
ir pasirūpina atvežti Tremti
nius, tokia, pat tvarka, kaip iki 
sziol.

Jei kas nori atsikviesti Trem
tinius per “ D. P. ” Komisija tai 
reikia labai tiksliai užpildyti 
darbo sanlygas, nes “D. P.” 
Komisija, patikrinusi darbo
vietėje nurodytus dokumente 
darbus ir neradusi užtikrinimo, 
gražina visa Byla bejeigos 
kvietėjui. Isz to susidaro susi- 
trukdymas ir kvietėjui prisiei
na, dažniausia, isz naujo kvies
ti per BALF-a. Kviesti per “D. 
P.” Komisija gali tik piliecziai.

— BALF Centras.

Pypkes Durnai

Pirkie
(J. S. Bonus

Mocziute Szirdele
Mocziute, szirdele, tai tau, tai. 

tau,
Auginai dukrele ne sau, ne sau.

Sukrovei kraiteli in skryneles, 
Iszleidai dukrele in marteles,

Iszleidai dukrele in marteles, 
Indavei rutelee in rankeles.

Nuskynei rūtele nežydusia, 
Iszleidai mergele neužaugusia.
Oi, verkia dukrele martelėse, 
Ir vysta rūtele, rankelėse.
Cit, neverk, mergele, 

aplankysiu,
Nevyski, rūtele, aplaistysiu.

Oi verkia dukrele aplankoma, 
Ir vysta rūtele aplaistoma.

JIESZKO MELAGIO

Motinoms Meluoja, Sa
ko Ju Vaikai Žuvo

Korėjoje
TAMPA, FLORIDA. — Po- 

licijantai ir Raudonojo Kry
žiaus atstovai dabar stengiasi 
surasti ir sueziupti ta melagi, 
kuris per telefoną paszaukia 
motinas, kuriu vaikai randasi 
ant Korėjos frunto ir jis joms 
pranesza kad j u sūnūs ant karo 
lauko krito, kad jis negyvas.

Karo Sztabas ir Raudonasis 
Kryžius, dabar nuramina visas 
motinas, paaiszkindamas kad 
tokios liūdnos žinios nėra nie
kados praneszamos per telefo
ną, ir jeigu kuri motina tokias 
žinias gaus, tegu visai joms ne
tiki, bet tegu valdžiai pranesza.

Czia tai jau isz tikro niekszo 
darbas, taip gazdinti jau ir taip 
susirūpinusias motinas.

----- o-----

Vis Tiek
Žydas — Uj! Ponas dakta

re, mano pati turi gaigalai
Daktaras —- Kaip tai gai

galą? Gal svaigala?
Žydas — Vis tiek, svaigala 

ar gaigalai

Neužmirszkite kad daba) 
“Saules” prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metama 
o $3.00 ant puses meto.

:: NUMIRĖLIS ::

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

negalėjo tasai jnsu drąsus sū
nelis prisiartint ir persi tikrint Į 
kas toki s ?

— Na je atsiliepe sūnelis, 
kad da man kardus sumankitu? 
Asz ne kvailas!

— Kaip matau, tai jus visi 
ne tekote gaivu, tarė -brolis to
liau, tas ka laikote už szpuka, 
yra tai tiesog pasakius vagis, 
kuri žinojus apie jnsu baislu- 
ma, ateit ineja kas nakt ir jums 
jevus iszkulineja.

— Gerai ponui kalbėt, tarė 
gaspadoris, nes czion nevisi 
szeszkai, Iba ir musu kaimynas. 
Stasis, kaip mes jam apie tai 
apsakėme, tai ne viena karta 
nenorėjo czion su mumis gulėt, 
kad apie tai persitikrintu.

— Stasis jusu kaimynas, ne 
norėjo czion su jumis gulėt ? Ar 
norite su manim snkirst laižy- 
bas jog tai jis jusu jevus iszku- 
linejė!

— Bet asz kalbu ponams 
paskutini karta, jog ne kas ki
tas tiktai nabaszninkas Mar- 
czius, atsake motere linguoda
ma su galva.

— Bet asz kalbu jums da 
karta, jog visi esate kvaili; ba 
kas karta numirszta, tas jau 
nevaikszczioja, gal ant Sūdo 
paskutinio. Szitai palaukite, 
asz jums pagausiu ta baidykla, 
tik tai elgkities pamaželi ir 
man neperszkadykite.

Tai pasakęs mano brolis už- 
rovijo puczka ir nuėjo abudu 
laukan, stovėjo užkaborije 
grinezios ir laukeva szpuko, o 
tuom laik gyventojiai grineze- 
les szalta prakaitu leido isz 
baimes.

Apie vienuolikta valanda 
žiūrim ateina kokis tai žmogus 
ilguose marszkiniuose ir augsz- 
ta popierine kepure, ineina in 
klona iszmeta isz szalines kelis 
pėdus rugiu, meta ant grendi
mo ir pradeda, ant tikrųjų kult. 
Tame, kada buvo in mudu už
pakali! atsikreipęs, prieinava 
pamaželi artin ir mano brolis 
szove su pauksztineja szruotajs 
in pakinkius kūlikui. Szpukas 
isz baimes ir skausmo puolė ant 
žemes ir baisiai pradėjo rėkt. 
Pripuolėm griebem bicziuli ir 
kaip velniai duszia nutempė in 
grinezia.

— Na tekite szpuka, tarė 
brolis, ineidamas in grinezia, 
bet žiūrėkite, jog jis labinus 
dreba negu jus..

— Vai jej, tai Stasis! Pa- 
szauke visi.

—• Ar isztikro jisai? O ma
tote, juk asz jums pasakiau.. Na 
ka. ar da tikite in baidyklas? O 
tu jaunas szeszke! Kad tu bū
tum priesz dvi sanvaifes taip 
padaręs, ka mudu sziandien, 
tai neturėtum tiek bledies ka 
dabar tas latras padare. Szitai 
kokia nauda, turite isz savo 
tamsumo. Ne numirėliu reike 
bijot bet gyvųjų. Juk girdėjote 
ne viena karta bažnyczioje, jog 
duszia kožno numirusio žmo
gaus tuojaus po smert stoja ant 
sūdo Dievo. Nedorėliu gyvu tu
rime bijotis, da karta sakau, ba 
jie naudodami isz jusu baisiu- 
mo ir tamsumo, dalinasi su ju
mis jusu turtu, ir dabar isz to 
turite tikra paveizda.

— Dalbar-gi judu, gaspado- 
riu su sunum, nuveskite ta bai
dykla pas szaltisziu, o asz ryto 
su mano broliu busime ludinto- 
jais, kad ta rakali kaip reike 
nukorot.

----- GALAS—

Pulkininkas John E. Baird 
pasiszneka su laikrasztinin- 
kas kuriems jis su piktumu 
užsigina kad ta Koriete, Ko
muniste kuri yra dabar su
imta, buvo jo drauge ar mei
luže. Jis sako kad ji dirbo jo 
ofisuose, bet tai viskas. Laik
rasztininkai sako kad jis bu
vo in ta Koriete, iszdavike 
insimylejes ir kad jiedu 
draugavo.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo.
ISTORIJOS, PASAKOS, 

APYSAKOS, IR T. T.

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), 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Ha 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 G aržia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

bfo. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant ne-

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

muno. 58 puslapiu. 15c.
No. 123 Septynios istorijos 

apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szno, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu, Peleniute ir 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

No. 128 Dvi istorijos apie 
Valdimieras ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15c.

No. 129 Keturios istorijos: 
Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Keliautoje! in Szventa žeme, 
Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pūs. 15c. 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras paeziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos apie 
Neužmokamas žiedas, ir apie 
Drūta Alsni. 62 puslapiu. 15c

No. 134 Dvi istorijos apie 
Baisi Žudinsta, apie Urlika 
Razbaininka. 43 puslapiu. 15c.

No. 138, Keturios istorijos: 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma Skripko- 
rius likos turtingu ponu, 78 
puslapiu. 25c.

No. 140 Keturios istorijos 
apie Maža katiluka, Lietuvos 
skausmai, Mocziutes pasakoji- 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis vyras, 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

No. 142 Trys istorijos apie 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo- 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae- 
jusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa- 
szaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu. 15c.

No. 146 Dvi istorijos apie 
Auka Nihilistu, Stebuklas ku- 
czios nakti. 61 puslapiu. 15c.

No. 148 Dvi istorijos apie 
Joną ir Alena, Pavojinga klai
da. 45 puslapiu. 15c.

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, Kla. 
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
laiko moteres paslaptį. 61 pus. 
15c.

No. 151 Penkios istorijos a- 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tarnas, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

No. 152 Trys istorijos apie 
Kajimas, Drūtas Petras, Nuo- 
galis. 62 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos apie 
Gailuti, Du broliai, Majoro 
duktė. 62 puslapiu. 15c.

No. 155 Szakinis . Nedoras 
Žydas ir Du Draugai. 136 pus
lapiu 25c.

No. 158 Keturios istorijos 
apie Kapitonas Stormfield 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma in balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kunus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne,

Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

No. 162 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c. 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

No. 166 Trys istorijos apie 
Simus Malkiaus, Iszklausyta 
malda vargszo, Geras Medėjus. 
15c

No. 172 Dvi istorijos apie 
Duktė Mariu, Sruolis isz Lie
tuvos. 68 puslapiu. 15c.

No. 173 Trys istorijos apie 
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, Gudras Piemenį i s, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

No. 176 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku vaiku. 25c.

No. 176M> Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurais naudin
gais padėjimais. 25c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
10c.

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gno
ma tos rastos grabe musu iszga
nytojaus Jeruzolime. 10c.

No. 200 Eustakijuszas. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szczionybes. 128 puslapiu. 35c.

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

Kitokios Knygos

No. 178 Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas paslapcziu a- 

’teites su pagelba kazirom/lOc.
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. ;

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:

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti Uk 
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.

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 ežio 
adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 

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



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

- Nepasiseke Meile -
pSIME tinkamas kaip jautis 

in karieta, puikus kaip bez- 
džionka afrikoniszka, kalbi 
kaip sudžiuvus silke ir vrsisz- 
kai po paraliu netinkamas tu 
asile!

Teip tai kalbėjo Generolas 
Gudaitis in savo seseruna Te
lesforą Miksza, kuris stovėjo 
priesz savo dedia kaip kareivis 
ant miisztro.

Generolas Gudaitis isztikru- 
ju buvo supykins. Savo seseria 
Mikszienia, o motina. Telesfo
ro mylėjo labai, prižadėjo ji ai 
ant mirtina patalo, jog rūpinsis 
josios šuneliu, o savo seseriniu 
ir kad isz jo padarys “žmo
gum.”

Bet ponas Teleforas Mik- 
szas norints jau susilaukė 29 
metus mokėjo liktai du darbus: 
valgyti už penkis, ir miegoti 
per visa laika kada nevalgyda
vo.

Generolas Gudaitis turėda
mas gera varda, aplaike kelio
lika puikiu dinstu del savo se
serinio, bet Telesforas neiszlai- j 
kydavo ilgai ne vieno, ne me
nesio laika.

Ne buvo tai jojo kalte, ba ji
sai nieko pikto nedarydavo, bet 
kada, atsisėsdavo prie darbo, 
tai tuojaus užmigdavo ir pabu
do kada laikas buvo eiti ant 
piet. Darbdaviai negalėjo lai
kyti tokio darbininko, užmo
kėdavo už visa menesi ir liep
davo eiti von.

Dede džiovino sau smegenis 
kokiu budu padaryti savo sese
runa “žmogum,” —sztai ana 
galo suszuko: “Turiu!”

Tai buvo priežastis, kad po
nas Generolas teip iszvadino 
teip savo seseruna iszkalbeda- 
mas jam teisy’bia tiesiog in 
akis.

Perėjas kelis kartus po kam
barį, stojo priesz Telesforą 
kalbėdamas;

— Moki tik valgyt ir mie
got, bet asz prižadėjau tavo mo
tinai, o mano seseriai, jog .ta
vim. rupinsiuosiu ir padarysiu 
isz tavęs “žmogų.” Pasirūpi
nau tau keliolika geru dinstu, 
bet. visur pasirodai netinkamu 
asilu! Pasiliko da vienas bū
das. Pats nieko neuždirbi, po 
mano mircziai pasiliks tau vos 
keli tukstancziai, o ant galo, 
idant, galėtum gerai valgyt ir 
miegot, turi surasti turtinga, 
paczia ir apsivesti.

Telesforas žiovaudamas ir 
pasikloniojas atsiliepe:

— Jeigu dede, Generolas 
paliepė?

— Asile prakeiktas! Suri
ko dede, norints tau ir paliep
tam tai ir teip nieko nepagelbės 
ba katra isz mergų panorės ap
sivesti siu tokiu balvonu kaip 
tau? Bet da randasi ant to gy
duole! Ant kares lauko iszgel- 
bejau gyvasfti kapitonui Žilins-

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Buriko 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
J<as Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovei 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25f

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaif 
Kuzma Skripkorius liko Tur 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20< 
SAULE PUB, CO, Mahanoy City, Pa. 

kui. Tada jisai man prislėgė, 
jog turime susigiminiuot. Turi 
jisai patogia dukrelia Katrutia, 
kaip rože, o tu esi mano seseru- 
nu. Kapitonas Žilinskais turi 
puiku turteli apie milijoną 
banke, jeigu apsipacziuosi su 
Katrutia, tai galėsi per dienas I
esti ir miegoti lyg smert.

— Va jei, tai, tai, bus ge
riausia! Paiszauke su džiaugs
mu Telesforas, laižydamasis. 
Bet dede negirdejo tujų žodžiu. 
Vaikszeziojo po kambari ir da
re kari'szkus planus. Ant. galo 
sustojo priesz seseruna ir pra
dėjo kalbėti palengva:

—- Laimėjau savo gyveni
me keliolika musziu, o ant kež
uos darydavau savo planus. 
Dabar teipgi padariau planus. 
Tu ne vienai merginai nemokė
si persistatyt, ba esi tikra, af- 
rikoniszka bezdžionka! Turime 
naudoti kiloki būda. Žilinskas 
turi papratima eiti ant atilsio 
tuojaus po nusileidimui saules 
ir kad pats prezidentas pas ji 
atvažiuotu tai jojo niekas ne- 
prikials, jisai savo papratima 
nepermainys. Ryto važiuosime 
in Pilviszkius. Nuvažiuosime 
da priesz nusileidimą saules, o 
tai už tai, jog Žilinskas tiktai 
su mumis pasisveikins ir kaip 
paprastai eis in lova.

Mus priims ir duos mums va
kariene pana Katruka. Teip, 
kaip tai paprastai buna, namo 
gaspadine užims vieta tarpe 
musu. Dabar klausyk gerai tu 
jernzolimiszkas asile: Ta vaka
rą tau bus uždrausta valgyt! 
Burnos visai neatidarinek, ba 
da pasakysi koki kvaila žodi. 
Kada, paduos vakarienių, ant 
stalo bus lampa, ba fenais elek
triko nesiranda. Tame asz su
valgysiu szmoteli mėsos, po 
tam papraszysiu Katrukes pa- 
velnimio parūkyt. Po tam pasi
lenksiu ant lempos, n e vos užsi
degti cigara ir užpusiu žiburi. 
Tu pasinaudok isz tosios pro
gos, tai yra isz tamsumos, 
griebk pana Katriuka ir, bu- 
cziuok! Asz tada užžyibysiu

Buvo Nuszauta

Ponia Andrea Gehr, su ke
liais pasisamdytais slaptos 
policijos agentais apsupo sa
vo vyro pasisamdytus na
mus, kur jis buvo nusivežes 
svetima moteri. Kai jie pri
ėjo prie tu namu, jos vyras 
pradėjo szaudyti in juos ir 
nuszove savo žmona. Tai at
sitiko netoli nuo Brewster 
miestelio, New York valstijo
je-

Vyras buvo policijos suim
tas ir suaresztuotas. Jis tei
sinasi kad jis nežinojo kad 
tai buvo jo žmona, jis sako 
kad jis mislino kad kokie va
giai ar razbaininkai artinasi 
prie tu jo namu ir už tai jis 
tūps szuvius buvo paleidęs,

BALTRUVIENE

Jau ka piknikas, 
Tai piknikas, 

Macziau mažus ir 
, didelius, 

Taigi, vienam miestelyje,
Ne bus ne pro szali, 

.Apsakyti ir kitu miestu 
Lietuviams,

Senėms Amerikonams 
ir ateiviams, 

Kaip ten buvo ir 
atsitiko, 

Nors man senei 
nepritiko, 

Bet kaipo smarki žmona, 
Sakytina n mergeles 

žinoma.
Tiesa pasakius 

kaip atvažiavau,
Da ant vienos kojos 

szlubavau.
Bet pradėjo szoktie 

kadaise,
Tuo ir kojos iszsitaise.

Vos ant platformos 
užėjau, 

Vaikinu apsiginti negalėjau.
Kaip paszokom puikiai 

užfundino, 
Ir atvedės vyrukas 

pasodino.
Da polka griežt 

nepradėjo,
Jau kitas su galva, 

linktelėjo,
Kaip iszejom, 

Su perkūnais ėjom.

degtuką, o kada pamatysiu, jog 
tu mergaitia bucziuoji, pasiliks 
tik vienas isz to iszejimas.

Pagal senoviszka paprotį, tai 
jaunikis, kuris mergina pabu- 
cziuoje, turi .su ja ja apsipa- 
cziuot! Tokiu budu pasiliksi 
vyru Katriukės, locnininku vi
so turto ir valgsi kol pastipsi. 
Supranti asile?

— Suprantu, liet ar man ne
valė bus dalipstet jokio valgio, 
kada sėdėsime prie stalo?

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

♦♦♦ v
Ponas Žilinskas žiurėjo ant 

nusileidženczios saules, kada 
ant kiemo užvažiavo vežimas 
su Generolu ir jo seserunu. Gas- 
padoris pasisveikino szi rd ingai 
su savo svecziais, bet tuojaus 
persiprasze kalbėdamas:

— Prieteliau, žinai mano 
papratima! Nuo 35 metu einu 
ant atilsio po nusileidimui sau
les, bet mano dukrele mane už
vaduos. Ne pykši už tai!

Viskas atsitiko kaip dede 
nutarė.

Pana Katriuka sėdėjo terp 
Generolo ir Telesforo. Tarnas 
atnesze ta, ka. Telesforas la
biausia mylėjo: naminio darbo
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.Vos man sziuszai 
nesntniko

Vėl prie baro mane 
pasuko, 

Pripuoliau prie ženocziu, 
Prakaituoti drožė 

szokiu.
Vejai szvilpe, darėm 

rata, 
Net plaukai tuo nusikratė,

Jau po plynu ligi 
susigiedau, 

Kur ten ant tusczia 
benczios atsisėdau.

Plaukus apsitaisiau, 
Vėl nieko nepaisiau.

Merginos kr a ipy damos 
vaiksztinejo,

Vis Angliszkai kalbėjo, 
Josios in mane 

kreivai žiurėjo, 
Turbūt man vaikinu 

pavydėjo,
Geriausi vyrukai palydėjo 

ligi buso, 
Nupiszkinan tuo pro 

pikniko vieta.
O jum mergeles 

ne gero!
* * *

Viename mieste 
Gilioje, 

O tu Ponia!
Viena bobele atvyko, 

Nedorai apsiriko.
Pliovojo kas ant liežuvio 

užėjo, 
Jog net svecziai iszeit 

turėjo,
Apie visokius niekus, 

Ir vaikus.
Vyrelis turėjo laukan 

iszvesti, 
Namon tuojaus nuvežti,

Prie guzutes viskas 
tinka,

Jeigu moterei gerti 
patinka.

Tokios bobeles reike 
gailėti,

Isz josios darbeliu 
nesistebeti.

deszras su dažalu (sosu) ir ko- 
szia.

Turime pripažinti su nuliū
dimų, jog vietoje musu narsn- 
nais žiūrėti ant patogio veide
lio panos Katriukės, ede savo 
akimi deszreles, bet dede dirs
telėjo ant jo su perkuniszku 
veidu, jog Telesforas nedrįso 
pasiimti szmoteli deszros, ku
rias teip mylėjo!

Ant galo Generolas sakose, 
dirstelėjo ant seseruno žinan- 
cziai, pasikloniojo giliai ir už
klausė Katrukes:

— Senam prieteliui ta vo tė
vo, pavėlinsi užsidegi cigara?

— Su mielu noru, meldžiu 
laibai, isztare meilei Katrute.

Generolas pasilenke ant lam- 
pos, nuduodamas, kad užsidega 
cigara ir užputę žiburi.

Tamsa apsiaubė visa pako
jų, pana Katruka suklyko:

— Atnesziu degtuką! Bet 
Generolas užkamandieravo;

— Ne reikia poniute! Asz 
turiu su savim degtukas!

Tamsumoje pasijudino krės
las, Generolas buvo tosios nuo
mones, jog jojo seserunas jau 
spaudže prie saves pana Katru
tia ir ja bncziuoje szirdingai. 
Kare laimėta! Viskas nuėjo pa 
sėkmingai! Dabar uždeg deg
tuką.

Ant nelaimes, jojo viltis ne- 
iszsipilde! Nemato to, ko tikė
josi matyti! Katrute sėdėjo ant 
savo vietos, o ponaitis Telesfo
ras vietoje jieszkoti buczkiu, 
pasijieszkojo, deszras. Turėjo 
du didelius szmotus burnoje, 
akis net i-szszoko ant virszaus, 
dažalas iszsiliejo ant baltos 
kamzoles kaip upe Szirvinta.

J eigų asz butau susipažinęs

Amerikos Bombneszis Dega

Sztai vienas Amerikos 
bcmbneszis, kuris papuolė in 
Komunistu Koriecziu rankas 
in Suwon.

Czia, Chonan apylinkėje, 
apie dvideszimts szeszios 
mylios nuo Taejon miesto, 
Amerikiecziai susidūrė su 
Komunistais ir juos nors lai
kinai atmusze.

Amerikos kariszki laivai 
ir bombnesziai neturi sau ly
gaus Korėjoje, bet Komunis

su visokioms melagystėms ir 
amarinioms ligoms, tai pasaky- 
czia, 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 de- 
žala ant jojo kamzoles, negalė
jo susilaikyt nuo juoku ir iszbe- 
g.o'ih kita pakaju. Dede teip bu
vo užpykins,' jog seserunui tren
kė su kumszczia in nugara, jog 
abudu sžmotelei deszros iszkri- 
to adgal in torielka, o kada po
nas Žilinskas ant rytojaus atė
jo žemyn pasveikint savo my
limus sveczins su “labu rytu,” 
sveczių jau nesirado! — F.

— GALAS —

NUMIRĖLIS
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JJUVO tai prie pabaigos me-1 
nėšio Rugsėjo, laike rudens, 

o taip tai vadina, pas mus “Bo
bu Vasara,” kada iszsirengem 
ant medžiokles. Kaip ėjosi ant 
medžiokles, tiek to, tiktai pri
menu tai, staiga.suteme ir nak
tis užpuolė. Toli buvo namon, 
o czia vaikinia. ant musu negi- 
liuko ir temt pradėjo, in namus 
turėjau geras dvi mylės, nu- 
sprendeme nakvot artimiau
siam kaime. Keliolika žingsniu 
no kelio, patemino paszalyje 
grinezele szvariau iszrodante 
nuo kitu priszalintu grineziu 
nuėjome link jos. Prijejove, 
mano brolis pabarszkino in du
reles ir prasze nakvynes.

— Kas ten? Atsiliepe kas 
tokis greždeneziu balsu isz 
grinezios.

Supratome ant balso, jog tai 
moteriszke užklausė.

Praszome tavęs motinėlė! 
Atidaryk duris.

— O kas judu už vieni?
— Gryžtame isz medžiok

les, bukite teip geri priimt ant 
nakvynes.

— Bet ar judu tikrai mede
jei esate?

— Gal moeziute dirstelėt 
per langa, jeigu netiki, o paro
dysim mudviejų krepszius, 
puezkas ir zuikius.

Ir isztikro dirstelėjo motere 

tai pasitiki daugiau ant eili
niu kareiviu, kurie iki sziol 
Amerikieczius ant visu fran
tu yra sumusze.

Jau dabar ir Amerikos ka
rininkams aiszku kad be eili
nio kareivio, ir geriausi ir 
greicziausi kariszki eropla- 
nai mažai ka reiszkia. Užimti 
miestą ar sumuszti priesza 
reikia armijos labiau negu 
eroplanu.

□ o o

per langa, kad persitikrint ar 
tikrai medejei ir duriu strime
le atstume.

Mudviem navatnai iszrode 
ta sargybe. Inejo in grinezia 
mažai apszviesta nuo kaminė
lio, radome sena, gaspadori jo 

1 paezia ir smiu dvideszimts me- 
i tu senumo.

— Tegul Ims pagarbintas 
Jėzus Kristus, tarė vien balsiai 
o brolis tuojaus dadave: pave- 
likite mudviem pernakvot pas 
save, naktis'tamsi o kaip rodos 
gausime lietaus, namon toli, tai 
nesinorėtu toki kele vilktis.

Kode! ne, atsake gaspa- 
dine, nusiszluostydama. suolą 
prie pecziaus su žiurstu, o isz- 
rodote ant doru ir geru žmonių, 
0 kaip mus bus daugiau tai bus 
ramiau.

— O tai del ko ? Paklausė.
— Tai, ve! Turėsite ponai 

czion gana baimes asz iszlaik 
praneszu.

— Ko toki kalbate?
— Palaukite ponai, o pa

matysite.
Bet ka toki ? Ar gal koki 

vagiai czion netoli buna?
— Kad tai vagiai tai butu 

puse bėdos!
Tai da niekiau? Na tai 

kas tokis gali būtie?
— O -ponaieziai mano, tarė 

gaspadine, czion baidosi! Szitai
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nabaszininkas Marczius, mano 
kaimynas ka nesenai numirė; 
dabar naktimis szpukuoja! , -

Ant iu žodžiu mano brolis 
garsai nusijuokė, o kad buvo 
linksmas isz prigimimo, tai net 
už szonn nusitveriąs juokėsi 
gera valanda.

— Biedna žmonele nemisli- 
no apie juokus, ypatingai kaip 
pamate mano broli juokentisi, 
gal pamislino, jog tai nabasz- 
ninkas atėjo pas juostis mede- 
jiszkam pavydale, kad jis isz 
ju juoktis, ar gal velnias pasi
vertė is medeju, kaip tai laikais 
musu žmones velnią medeju 
perstato ir atėjo žmonėms klas
ta padaryt, ba žiurėjo in mano 
broli su baime.

Asz ta.i supratęs tariau : Nesi
bijoki!, juk matote, jog jisai in 
velnią, ne pa.naszus, o ir jeigu 
norite, tai persižegnos, bet pa
sakykite mums kaip esate geri 
žmones apie koki szpukavima 
kalbate?

— Jeigu teip, tai tuojaus 
ponams pasakysime, tarė apsi- 
malszinus motere.

— Nuo seniai gyveno tam 
kaime vienas gaspadorius va
dinamas Marczius, o buvo la
bai mielaszirdingas del ubagu. 
Kaip mirė, priesz du menesius, 
visi verke. Palaidojo kuna grą
žai kožnas davė ant Misziu už 
jo duszia. Mes biedni esame, ne
galėjome duot, sieko, tai-gi da
bar ir turime vargai Ne daug 
turime dirvos ir ta darželi, ka 
ponai matote apie grinezele; 
nes ir teip vis butu geriau kiek 
norint duot ant Misziu už du- 
sze Marcziaus, kuris mums tiek 
gero už gyvasties padare. Da
bar matoma užsipyko ant mus, 
ba kaip tiktai suvalėme nuo 
laukelio jevns, tai kas nakt at- 
eitineje in kluoneli, isz kulineje 
rugius ir paskui dalina uba
gams.

Mano brolis da niekad ne 
buvo teip linksmas kaip dabar 
ir nuolatos juokėsi, norint gas- 
padorius su szeiminele ne ma
žai piktinosi, vienok ant galo 
paklausė:

— Bet pasakykite mano 
brangiause, isz kur žinote, jog 
tai nabaszninkas Marczius isz- 
kulineje jums jevus?

— Isz kur žinom? U-gi ar 
ne girdime kas nakt. kaip jisai 
kula? O vėl, juk jisai pats in 
mus kalbėjo ir sake tai, ka mes 
dabar ponams kalbėjome.

— Ir jus tuojaus tam inti- 
kejote? Geri esate žmonis! O ar

(Tasa Ant 2 Puslapio)

I

^A-B-CELA^
arba pradžia- i;

SKAITYMO į
...ir... !;■

RASZYMO :!

64 pus., Did. 5x7 col. 
Dabar Po 25c.
“SAULE” 

MAHANOY CITY, PA.

Pirkie U. S. Bonus \



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines AMERIKIECZIAI REIKALAUJA KAD 
DAR LAIKOSI

AMERIKOS MISIJA Loszike Pasitaria

— Visos kasyklos nedirbs 
per Žolines, Ufarninke, Rug- 
piuczio (Aug.) 15-ta diena.

— Sukatoje, 11-ta valanda 
ryte, Szvento Juozapo bažny- 
czioję, Klebonas Kunigas P. 
Czesna, suriszo mazgu mote
rystes, panele Mare Czig'inskiu- 
te, duktė ponios Mares Czigins- 
kienes, nuo 413 W. Spruce uly., 
su Stanislovu Yenal (Yenalie- 
vicziu), nuo 329 W. Mahanoy 
avė. Vestuves atsibuvo pas 
nuotakos motinos namuose, 413 
W. Spruce uly.

— Seredoj pripuola Szven
to Jono Gydytojas. Ir ta diena:' 
1339 metuose Keistutis perga
lėjo Mozūrus; 1912 m., pasimi
rė Auszrininkas Andrius Visz- 
teliaukas.

— Kastantas Bernatonis ir 
szeimyna, isz Shenadoro, daly
vavo vestuvėse, Marijonos ir 
Stasio Yenulievicziu, 413 West 
Spruce ulyczios. Ir prie tos 
progos ponas Bernatonis atlan
kė “Saules” redakcija. Acziu 
už atsilankymu.

— Ketverge Szvento Lau
ryno. Taipgi ta diena 1874 me
tuose gimė 'buvusis Prezidentas 
Herbert C. Hoover i s, jis buvo 
iszrinktas Amerikos Preziden
tas kaip tik tuo laiku kada ne
buvo darbu, kad biznieriai su
bankrutavo ir visa kraszto pra
mone pakriko, žmonis už visa 
tai ji kaltino.

— Petnyczioj pripuola SS. 
Tibur ir Zuzanos. Ir ta diena 
1794 m., Bušai užgriebė Vilnių.

— Ęndy Bros., cirkusas 
pribuvo in miestą, ir bus per 
visa sau va i te prie West End 
parko.

Shenandoah, Pa. — Mykolas 
Petusky( (Petuszka.) 42 metu 
amžiaus nuo 330 W. Penu Uly., 
kur jis dirbo prie Oak Hill stri- 
pinsiu arti Minersville, kaipo 
darbo vedėjas del Capparell 
Stripping and Construction Co. 
staigiai dingo isz vietos, Suka
toje, Liepos (July) 29-ta diena 
apie 11-ta valanda ryte, ir ligi 
sziai dienai nesurandamas. Ne
laimingas žmogus yra vedas, 
turi paežiai ir du vaikus.

Girardville, Pa. — Laidotu
ves a. a. Onos Sherman (Szer- 
muksztienes, invyko Sukatos 
ryta, su alpiegomis Szv. Vincen
to bažnyczioje devinta valanda 
ir palaidota in parapijos kapi
nes Frack villeje.

Gerai žinoma sena gyventoja 
Ona Sherman (Szermuksztie- 
nej kur ji sirgo per keletą me
nesius, numirė Seredoje, Rugp. 
(Aug.) 2-tra diena savo namuo
se 328 W. Ogden Uly. Jos vyras 
Juozas mirė trys motai atgal. 
Velione gimė Lietuvoje, atvyko 
in czipnais 42 metu atgal (1908 
m.). Paliko trys dukterys: Ona 
Bryan, namie; V. Salinkiene isz 
Weston Place ir T. Brown, isz 
Long Island, N. Y., sunu Juozą,, 
.Shenandoah; seserį Margareta 
Sherman, Detroit, Mich., ketu
ris brolius: Joną, Petrą, ir Jur
gį isz Branch, Mich., Vinca isz 
Homesville, Pa., taipgi penkis 
anukus. Graborius H. A. Valu- 
kieviezius laidojo.

-----------n-----------
— Amerike kas metas žmo

nes sunaudoja daugiau kaip 
deszimts bilijonu spilkucziu.

— Daugelis žmonių pra- 
lobsta ir surenka didelius tur
tus parduodami guzute, o dau
gelis žmonių pasilieka ubagais 
kurie taji sztopa geria.

AMERIKIECZIAI 
PASITRAUKTU ISZ 

KORĖJOS
TOKYO, JAPONIJA. — 

Amerikiecziai keliose vietose 
atsikirto Komunistams ir taip 
juos nors laikinai sustabdė ant 
frunto prie Pusan miesto. Bet 
eina gandai kad Komunistai; 
rengiasi isz naujo pultis ant 
Amerikiecziu isz Rytu prie 
Chinju miesto. Szitas miestas 
randasi tik apie keturios de
szimts penkios mylios nuo Pu
san miesto prie Nam upes, kur primine Sovietu delegatui Ma- 
Amerikiecziai yra dabar insi-
kase ir isz kur jie sako jie jau mas nįeko bendra neturi su Ko-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jis per visa savo ilga pra
kalba kaltino ir intarinejo 
Amerikieczius.

Amerikos delegates Warren 
R. Austin nenutylejo tiems ne- 
teisingams priekaisztams, ir

likui kad ežia tas taikos klausi

nesitrauks. į rejos klausimu, ir jau kelis sy-
Amerikos eroplanai ir bomb- kius buvo iszmestas isz inneszi- 

nesziai vis sprogdina miestus ir mu 
ardo prieszo tvarka.

Kai Sovietu delegatas po 
tokio ilgo laiko sugryžo in Tau
tu Sanjunga ir užėmė preziden- 

Namie, ežia, Vaszingtone jau to pareigas, kaip yra daroma 
rengiasi patraukti in vaiska įsz kaleinos, buvo aiszku, kad 
dar szeszios deszimts du tuks- 
taneziu vyruku. Vyrukai tarp 
devyniolikos ir dvideszimts 
penkių metu dabar bus imami.

Rusija dar vis nori laukti, kad 
Rusija dar nėra prisirengus 
stotis priesz visus, Vakaru 
krasztus.

Laisve Ir Apsauga
BERNARD M. BARUCH

Isz jo kalbu Washington University 
ir City College, New Yorke

“Lietuviu Diena
LAKEWOOD PARK, PA.

at

Teisėjas G. Harold Walkins, 
buvęs Pennsylvanijos Senato
rius kalbės Lakewood Park pa- 
vilijone, svetainėje, Utarninke 
Rngpiuczio (Aug.) 15 diena. 
Dabartiniu laiku jisai eina 
Penna. Senato sekretoriaus pa-

LIETUVIAI
ITALIJOJE

Gabus ir iszkalbus kalbėto
jas, teisėjas Watkins nėra sve
timas Lietuviams. Jis yra nuo- 
szirdus Lietuviu draugas-. Ne
karta jisai invertino Lietuviu 
isztikimybe sziai szaliai, ir pa
gyre Lietuvius, kad jie neuž- 
mirszta savo tėvu kraszto.

Priesz programa, Prof. Pra
nas Pesys, vargonininkas Szv. 
Juozapo Parapijos, Mahanoy 
City, pa,grosz ir padainuos “de- 
setka” gražiu Lietuviszku dai
nų.

Whitey’s Orkiestra, Girard
ville, Pa., iszpildys meniszka. 
dali. Vedėjas Vincas Whitey 
(Labalaukis) ir jo muzikantai 
yra pagarsėjo* po visa rytu sza- 
li. Szokejai isz toli ir arti 
plaukte plaukia in tas svetai
nes, kur groja jo orkiestra. Vin
cas Whitey (Labalaukis) yra 
gimęs Shenadoryje, Pa. 1906 j 
m. Jau 27 metai kai veda savo 
orkiestra, kurioje randasi 10 
muzikantu ir 2 dainininkai. Jo 
“Benas” pasižymėjo Atlantic 
City, N. J. 1925 m., kai laimėjo 
treczia vieta tarpe inžymin or- 
kiestru. Jo' muzikos ratelis bu
vo pirmas isz Schuylkillo ap
skrities, kuris grojo radijo ban
gomis. Vincas Whitey apsivedė 
Szv. Jurgio bažnyczioje, De
troit, Michigan, kuriame mies
te jo orkiestra pagarsėjo, ir ke- 
turiu metu Regyje užsitarnavo 
daug pagyros žodžiu.

Tuojaus po programos Rugp. 
15 d., bus szokiai, kurie tesis 
iki 5 vai., popietu. Devinta va
landa vakare vėl prasidės szo
kiai. Vincui Whitey diriguo
jant, szokiu mėgėjai iszgirs sal
džiausios muzikos sziapus dan
gaus. — N

ANT RANDOS
Jeigu randasi szeimyna kur 

norėtu paraudavote narna del 
gyvenimo, ant ukes, tai kreip
kitės ant adreso. Randa ne
brangi. Adresas:

Magdalena Bogdanaviez, 
R.F.D. Route,

Zion Grove, Pa.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

niu jau yra iszemigrave, isz- 
vykdomi. Sziuo metu Italijoje 
da liko 155 Lietuviai. Žymi 
dalis ju turi “D. P.” statusą ir 
gauna paszelpos isz IRO. 
BALF’o ingaliotinis Italijoje 
Kunigas Dr. V. Pavalkis pla-| 
ežiai pranesze pirmininką apie 
Lietuviu gyvenimo sanlygas, 
ju būkle ir emigracijos reika
lus. Reikia pripažinti, kad 
musu tautiecziai sugeba gerai 
tvarkytis ir musu ingaliotinio 
rupeseziais pavyksta sužvejoti 
kas reikalinga pragyvenimui 
isz invairiu paszelpos organiza
cijų, kaip tai: IRO, CARE, 
NCWC, Vatikano Misijos. 
Acziu toms organizacijoms ir 
BALF’o paszelpoms Lietuviai 
nepalūžo ir prie pirmos galimy
bes stengiasi iszemigruoti, isz-Į 
vykdinti pastovesniam gyveni
mui.

Tenka apgailestauti, kad 
BALF’o ingaliotinis Kun. Dr. 
V. Pavalkis, tiek daug pasidar
bavęs pagelbėdamas savo tau- 
tiecziams Italijoje, yra pasiry
žęs pats emigruoti, atvykti in 
Amerika ir todėl isz ingalioti
nio pareigu nuo Rugpiuczio 5ta 
diena pasitraukia. BALF’o 
pirmininkas jieszko jam tinka
mo pavaduotojo,
Italijoje Lietuviu negalima j u 
palikti be globos.

Indomu patirti, 
skyrius Italijoje yra gavės 4riu 
metu laikotarpy isz Amerikos, 
pavydale invairiu paszelpu, 
maisto produktais, drabužiais, 
apavu ir pinigais viso vertes 
$128,848.44.

Italijos Lietuviai niekad ne- 
pamirsz tu geradariu Ameri- 
kiecziu, kurie jiems isztiese 
gailestingumo ranka pastarai
siais sunkaus gvvenimo metais 
ir visaip pagelbėjo iszemigruo
ti in užjuri.

nes kol yra

kad BALF’o

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUS 
Laidoja Kūnus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 
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NEW YORK. — Amerikie- 
eziai, kurie raszo savo gimi
nėms ir draugams Užsienyje 
turėtu atsiminti žodžius Italu 
patrioto, Giuseppe Mazzini, ku
ris viena karta pasakė: “Min-i 
ežios yra pasaulio kariautojai!

Nei jokia Goležine Uždanga 
negali būti nuleista priesz min- 
czas. Nei szautuvai, nei lėktu
vai, gali užgesinti minti. Per 
savo mineziu stiprybe, asmuo 
yra saugotojas savo gyvasties 
ir jo draugu laisves. Tie, ku-Į 
rie sumažina arba sunaikina ta' 
laisve yra jo prieszai. Mes ga
lime sustiprinti laisve pabrėžą 
darni tobulybes kurioms ji pa- 
grinsta. Vienas isz sziu budu 
yra laiszkais savo draugams ir 
giminėms Užsienyje.

Ne stiprybe, bet silpnumas 
sukure autokratija ir oligarki-l Amerikiecziai gali prie to žy- 
ja pasaulyje. Žmogaus silpnu- miai prisidėti laiszkuose savo 
mas, del stokos tikamos ap-Į giminėms ir draugams Užsie-. R. 
szvietos ir neturėjimo tvirtu nyje- 
moraliniu budu, invykde, per Jeigu mes tikėsime in pagrin- 
Nacius, baisiausia kara pašau- kinius svarbiausus dalykus, szi 
lis, bet kada mate. Dabar, per szalis atneša pasauliui taika, 
Komunistus, jis invede szaltaji ne kara ir neapykanta. Ame- 
kara, kuris ardo musu gyveni- rikos tikroji misija yra laisve, 
ma. Tironystas visada yra už
puolikas; demokratija retai. 
Tai yra biologiszkas skirtumas j 
tarp Rusijos ir Vokietijos. Tai 
yra skirtumas tarp Hitlerio Vo
kietijos ir musu.

Stebėkite szi atsitikima:Kai
zeris, Hitleris, Mussolini ir Ja
ponija buvo despotai ir visi 
mezge nesusipratimus ir buvo 
taikos sunaikintojai. Tokus in- 
statymas vartuoja Rusijoj. Vėl 
depotizmas bando valdyti arba 
sunaikinti visa pasauli.

Musu stiprybe pasikeitė. 
Sziandien ja visi jauezia. Mu
su visu insitikinimas yra gy
venti kartu laisvėje ir taikoje.

Laisve, kaip mes ja supran
tame, duoda visiems pilie- 
cziams teise turėti savo nuomo
nes. “Laisvai jieszkoti teisy
bes ir ja perduoti” yra svar- 
biausas dalykas, kuri neseniai 
American Association of Uni
versity Professors priėmė. Ti
kiu, visa szirdimi, kad Ameri
ka, su mažai iszimcziu, prisilai
kė prie szios taisykles, 
kis nors Komunistas Ar 
nistu rėmėjas drysta 
kad taip yra Rusijoj?

Asz insitikines, kad 
kratija reiszkia, virsz 
teise pasiprieszinti. Tai mano 
politinio gyvenimo tobulybe. 
Laisvai pasiprieszinti, laisvai 
pakritikuoti. Tokiu budu mes 
iszvengiame jiega, kuri ardo ir 
naikina. Kiekvienas isz musu 
gali iszreikszti savo nuomone 
kaip nori. Mėgstame pagyri
mu, bet kritika svarbesne, ir 
kada teisinga, tik sustiprina 
musu vieta.

Nepaisant kritikos ir nuomo
nių skirtumo musu politikoje, 
yra musu szventa pareiga tikė
ti in musu valdžios būda, jos 
Konstitucija, ir jos instaigas. 
Kol mes pasiliksime laivi žmo
nes, save valdantieji, mums vis
kas bus galima per apszvieta, 
per geresnius gvvenimo prisa
kymus ir geresniu supratimu 
viens kito.

Mes tikime in demokratija, 
demokratijoj randasi visi mu
su praeities siekimai ir tikslai. 
Bet negana tik gyventi demo
kratijoj. Kiekvienas turi in-

Loszike Colleen Townsend 
pasitaria su Paul F. Heard, 
veikiamasis sekretorius Pro- 
testonu krutomuju paveikslu 
komisijos. Loszike Colleen 
Townsend losz in paveiksią, 
pavadinta ‘Again Pioneers.’ 
Po kairei stovi Oren W.

Evans, tos komisijos direk
torius.

Loszike Colleen Townsend 
pamėtė labai gera ir pinigin
ga darba in Hollywood, ap
leido “ muving pikezierius 
ir pasiszvente tikėjimo dar
bams.

' Chester, Mass. — Nasvytis: Do- 
i natas', Euclid, Ohio. — Norei
ka: Vladas, So. Boston, Mass. 
Paulionis: Antanas, Emilija, 
Springfield, Ill. — Petuszka; 
Juozas, Elžbieta, Danute, Fe- 

į rinandas, New Britain, Conn.— 
Puodžiūnas: Zigfridas, Anelei, 
Springfield, Ill. —Radvilaviez- 
ius: Leonas, Janina, Leonas ir 
Janina, Chicago, Ill. — Rėžys: 
Elze, Liolyta, Petras, Cleve
land, Ohio. — Rutkauskas: 
Vladas, Waukegan, 111. — Sa- 
blinskas, Juozas, Chicago, Ill. 
— Sadauskaite: Regina, Phila
delphia 23, Pa. — Saudargas: 
Vincas, A n t a n i n a , Detroit, 
Mich.—S i e k 1 i u c k as: V a n d a -R e -

Ar ko- 
Komu- 
sakyti

demo- 
visko,

gyvendinti demokratija. Mes' 
turime iszaiszkinti demokratija 
Užsienyje. Svetimos kilmes

viltis ir saugumas visiems.—C.
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PASKUTINUJU 
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Szimkus: Markus, Baltimore, 
M d. — Tamoszaitis: Sofija, Ro
manas, Vytautas, Eugenia, Ja
nin, Chicago, 111. —Vaicziunas, 
Albinas, Chicago Heights, III. 
— Virkutis: Jonas, Use, Pine 
Top Trail, /Bethlehem, Pa. — 
Vyszniauskas: Olga, S. Boston, 
Mass.

—BALF Imigracijos 
Komitetas.

laivu

— Snbatoje.

m

A t k o c z i mins: V i n c a s, B roo k -

Be
zauskas: Leonas, Urszule, Ire
na ir Edvardas, Cleveland 8, O. 
— Brinkmanas: Mikas, Detroit 
4, Mich. — Ceceviczius: Vacio-

TOKYO, JAPONIJA. —
Amerikos kareiviai taip drąsiai 
ir taip gerai pasistojo priesz 
Korėjos Komunistus ant karo 
lauko, kad dabar Komunistai _
jau ima trauktis ir nesipuola su 
tokia drąsą ant Amerikiecziu.

nija, .Judita, Kamile, Reading.

cago, III. — Didvalyte: Marija, 
Detroit, Mich. —Dmitrųk: Lui-I 
za, Edvardas, Detroit 4, Mich. 
— Do v ao i n a -Si 1 vest rav iezius: 
Aleksandras, 'Cleveland 3, O. — 

į—Džcrbunas: Juozas ir Ona, 
Eina gandai kad Komunistai Detroit 16, Mich. — Gaba>: 

Koriecziai rengiasi užsipulti Juozas 
ant Amerikiecziu už
kitos. Bet Amerikiecziai gavo UI- — Jaruseviczius: l rszule 
naujos drąsos kai daugiau Irena 
draugu, kareiviu pribuvo ir kai 
Marinai, kareiviai paskelbė 
kad jie tucz-tuojaus stoja in ka
ro lauka.

Korėjos Komunistai dabar 
isz lėto ir labai atsargiai veda 
savo karo jiega nes jie prisibijo 
Amerikos Marinu ir nauju ka-! 
reiviu kurie tik ana diena pri
buvo. Amerikiecziai nors trau
kiasi bet isz kur tik jis traukia- 
sijie palieka deganezius mies
tus, kad Komunistai negalėtu 
pasivartuoti tu miestu karei-, Dubois, I a. Mažeika: V y tau

tas, Ona, Brone, Elena, Cleve
land, Ohio. — Mažeika: Alfon
sas Chicago 26, Ill. — Medve
devas: Aleksandras, Charitina, 
Gedeminas, Vytautas, New Ha
ven, Wyoming. — Miceika: 
Vytautas, Chicago, Ill. — Mim-

dienos, Gudaviczius: Jonas,

viams ar ginklais. Amerikie
cziai tokius miestu visur degi
na, isz kur tik jie turi pasitrau
kti. Amerikos kariszki eropla- 
nai ir bombnesziai visur griau
na ir naikina Komunistu Korie- 
eziu fabrikus ir instaigas. Ko
rėjos Komunistu eroplanai ne
gali pasistoti ar pasiprieszinti 
Amerikos laukunams.

Jau dabar iszrodo kad 
munistu Koriecziu dienos 
suskaitytos!

Dvi Uoszves

Ko-
yra

kumute, 
in gyva

teisybe,

Nakiene — Ach 
tie j ei žentai daeda 
kaulai

Tikriene — Tai
kumute, bet jeigu tu j u žentu 
nebutu, tai ka mes darytume 
su musu dukterų?!

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

— Anglijos karalystėje ran
dasi apie tūkstantis visokiu 
kalbu.

Talmudo Paslaptys
Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka

:: Tiktai 15£ ::

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

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ ’’ Jo kelione po svietą ir 
liui.ymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

PRANESZIMAS!
Siuncziant pinigus per ban-

Antanas, Springfield, 
111. — Jasukynas: Ona, Roma
nu, Genovaite, Dubois, Pa. — 
Juodelis: Antanas, Stefanija, j 
Brockton, Mass. — Kulys: Jo-i 
nas, Chicago, Ill. — Karpus: 
Juozas, Elena ir Juozas: Dc- 
troit 25, Mieli. — Kasautski, 
Rūta, Chicago, 111. — Kriscziu- 
nas: Felikas V., Marija, Euge
nija. ir Donatas, East St. Louis,

, N. Y. — Masionis: Juo- 
Ella, Ilona ir Rimantas, 

~a. — Mažeika: Vytau-

kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “San
ies,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 

i ateityje, kada siunsite czekiu? 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

“Saules” Redyste.

talija, Bernadeta ir Irena, Dor-

Neužmirszkit atnau
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
praneszeme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri. ACZIU!

Saule, Mahanoy City. Pa.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
-----  Viesz. Jėzaus ir

/ \ 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.
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