
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

An American Newspaper published in the Lithuanian Language, that 
circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $3.00;
To Foreign Countries, $4.50. Advertising Kates on Application.

W. D. BOCZKOWSKI - CO., 
MAHANOY AND A STBS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.
r • 5?. ♦ IBS'S

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

ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA'

Prenumerata: Suvienytose Valstijose, $3.00 Metams; 
Kitose Vieszpatystese, $4.50 Metams.

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso:
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

Un fil -fca. l ENTERED AT TUK HAHAKOI CITI, PA., \
NO. OI \PO8T.OFFICE AS SECOND CL»aS MAIL MATTER./ MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS, 30 LIEPOS 1940 (TUESDAY, JULY 30, 1940) & Wm.D. and Victor L. bocikiwski, Publisher! 

f. VT.Bocikowiki, Kditoi. 52 METAS

Į PO 45 METU SUĖJO IR LIKOS 
| SURISZTI MAZGU MOTERYSTES ĮT. • ------ o------
ji Ji Buvo Naszle Ir Jis Naszlys

■ Baton Rouge, La. — Vienas 
pu kitu nesimatė ir nesimergi- 
įio per 45 metus bet Mrs. Neva 
jWeir McKee, isz Long Beach, 
įCal., ir Milton Reed, isz Baton 
Rouge, ana diena likos suriszti 
mazgu moterystes ir sziadien 
gyvena laimingai. Ji buvo 
paszle ir jis naszlys.

Kada abudu da buvo jauni, 
!45 metai adgal, abudu gyveno 
mieste Natchez. Miltono pus
brolis merginosi su pana Neva 
ir tankei Miltonas pas ja atsi
lankydavo su pusbroliu, ant 
galo iszvažiavo isz miesto ir 
nuo to laiko daugiau nesimatė.

Kad sztai praeita Kovo me
nesi, Milton dagirdo kad Neva 
gyvena Long Branch ir yra 
naszle. Nurasze jai laiszkeli ap- 
reikszdamas kad geidžia su ja 
gpsipacziuot, motere priėmė jo 
pasiulinima ir ana diena abudu nesustojo ji paimti arba persi- 
iikos suriszti mazgu moterys- tikrint kas jame butu.
Įtes.

TURTAS ANT KELIO
NIEKAS JI NEPAEME.

Pittsburgh, Pa. — Per dau
giau kaip valanda laiko, mote- 
riszkas krepsziukas, kuriame 
radosi 1,500 doleriu vertes žem- 
cziugu ir pinigu, gulėjo neuž-LL, j VZJl U. XJL U., V/Utzu

io J temintas per daugeli automo
bilistu ant plento užmiestyje.

Krepsziuka pamėtė isz auto- 
mobiliaus Mrs. Jennie Geisner, 
kada gryžo namo,isz Clevelan- 
do. Motere užtemino kad pa
mote krepsziuka kada buvo ne
toli namu, sugryžo adgal, jesz- 
kodama ant kelio pamesto 
krepsziuko kuris gulėjo mal- 
szei ant kelio. Daugiau kaip 
szimtas automobiliu pravažia
vo pro ta ja vieta bet ne vienas

Isz Amerikos
DU BUTLEGEREI 

UŽMUSZTI
ANGLINĖJE SKYLĖJE.

Minersville, Pa, — Du ang
lių butlegerei, dirbanti angli
nėje skylėje, likos užmuszti 
skylėje artimoje Branchdale. 
Buvo tai William Sweizer, 57 
metu ir jo žentas Pilipas Pur
cell, 37 metu, o jo sūnūs likos 
skaudžiai sužeistas ir randasi 
iigoributeje. Abudu vyrai sėdo 
in karuka kurio virve truko ir 
abudu likos suteszkinti kada 
karukas smarkei trenke in stul
pu

RADO $1,365 SENAM 
PECZIUJE.

Hershey, Pa. — Po mircziai 
Mrs. Emmos Sterner, jos sūnūs 
pradėjo iszpardavinet visus 
gaminius rakandus o sena kuk- 
jaini pecziu padovanojo savo 
kaimynui už jo patarnavima. 
Kaimynas Franas Hoffman at- 
yeže pecziu namo ir pradėjo 
isziminet isz jo senus skudu- 
rius ir kitokius niekniekius ir 
tame surado sena maszna pri- 
kimszta su 10 ir 20 dolerinėms 
įbumaszkoms. Kitoje masznoje 
radotaipgi bumaszku o bleki- 
Eėse daug sidabriniu pinigu. 
Kaimynas būdamas teisingu 
žmogum, sugražino pinigus sū
nui kuris ji už tai gausei a'pdo- 
yanojo. Viso rado senam pe- 
jeziuje 1,365 dolerius. Sūnūs nie
ko nežinojo buk jo motina bu- 
yo czedinus pinigus pecziuje 
.vietoje bankoje nes jeigu 'butu 
padėjus pinigus bankoje tai 
fantu apie tai žinojas. Gerai kad 
peczius gavosi in teisingas ran
kas nes jeigu butu kas kitas 
gavės tai ant tikrųjų pinigai 
įnitu din gi a,

BROLIS SUKAPOJO SAVO 
SESERĮ KIRVIU.

Dorrysville, N. J. — Ant pa- 
szaukimo palicijos per kaimy
nus, tieji pribuvo in narna kur 
užtikcr Mrs. Ellu Doming, Ubl 
metu amžiaus, gulinczia ant 
grindų baisei sukapota kirviu 
per broli Augusta, 60 metu, sė
dinti ant trepu su kirviu ran
koje, murmėdamas sau po no- 
sia “pinigu, pinigu.”

Kada ji palicija pradėjo 
kvosti del ko taip padare tai 
atsake: “Mano sesuo tankei 
nuo manes iszviliodavo pini
gus ir vogdavo nuo manes. Tu
rėjau suczedines kelis tuks- 
tanczius doleriu ant senatvės 
bet mano sesuo būdama labai 
godi ant pinigu, iszpraszyda- 
vo nuo manes po keliolika szim
tu ant syk o kada jai atsakiau 
duoti daugiau tai pati vogda
vo nuo manes. Negalėdamas il- 
giaus paneszti jos vagyscziu, 
nutariau ja nužudyt. Pagrie
biau kirvi ir pradėjau kapoti 
seseri kada ja parmusziau ant 
grindų su ypu per galva.”

GERIAU GYVENT 
SU UOSZVIA

NE KAIP SU JOS 
DUKTERE.

VOKIECZIAI
* DAVO

BOMBAR- 
VALIJA ★

SZUO DINGO — NUSIŽUDĖ ISZ
GAILESTIES ----- o------ . 4

Szuo Vela Sugryžo, Bet Ponas Jau Negyvas

Net 70 Eroplanu Bombardavo 
Pakraszczius, Užmuszdami 

Daug Žmonių
MUSZE1 ANT ŽEMES APS1MALSZINO

London. — Gal daugiau kaip 
70 Vokiszku bombiniu eropla- 
nu užklupo ant pakraszcziu Va- 
lijos ir kitu Angliszku pamari
ui u vietų, užmuszdami daug 
žmonių kaipo padarydami 
daug bledes. Anglikai kelis nu- 
szove kurie puldami ant žemes 
sudege su lekiotojais. Nedėlio
ję Vokiecziai bombardavo pa- 
kraszczius Anglijos be palio
vos bet padare mažai bledes — 
paskandino keliolika Anglisz
ku laivu.

Angliszki eroplanai bombar
davo Triestą, Pola ir Udine, 
prie Italiszko rubežiaus, pada
rydami daug bledes ir sudege 
daugelis namu.

Italai Bombardavo 
Miestą Egipte Net 

Szeszis Sykius
Kairas, Egiptas. — Italiszki 

eroplanai bombardavo Mersa 
Matruh, prie Egipto pakrasz- 
cziu net szeszis sykius ta pa- 
czia diena, užmuszdami dauge
li gyventoju ir uždege apie 
szimta namu. Manoma kad ke
li likos nuszauti per Anglikus.

Debesys Truko, Pada
re Daug Bledes

Chile, Piet. Amerika — Isz 
San Domingą ateina žinios buk 
tenaitineje aplinkinėje truko 
debesis uždedamas daug vietų 
ir padare bledes ant szimto mi
lijonu doleriu, daug žmonių žu
vo, geležkelei likos nuplauti ir 
tiltai, kaipo ir namai. Aplinki
nes kasyklos likos užlietos.

Tegucigalpa, Honduras. — 
Baisi vėtra užmusze kėlės ypa- 
tas ir sužeidė daugeli kaipo ir 
nupute keliolika szimtu namu.

NUBAUDĖ SŪNELI
LAIKE SZOKIO.

Anglikai Degina Vo
kiszkas Aliejaus Stotis

London. — Šzesziose vietose 
Anglikai bombardavo Vokisz
kas aliejines stotis kurios sude
ge su tuksfancziais galonu alie
jaus. Liepsna buvo matyt net 
už 50 myliu.

Laivas Paskandytas 
Su 2,923 Žmonimis

ŽINUTES
Washington, D. C. — Nuo 

praeitos sanvaites karszcziai 
Amerikoj buvo priežastim 945 
mircziu ir daugelis serga nuo 
saules spinduljfu.

Belgradas, Jugoslavija. — 
Vienuolika anglekasiu liko už
muszti ir deszimts mirtinai ap
deginti eksplozijoj gazo kasyk
lose Nish.

Clearfield, Pa. — Jonas Mor
ris mirė czionais susilaukęs 
puikaus amžiaus 114 metu. Se
nukas mirė nuo netekimo pro
to.

New York. — Didžiausias 
laivas Amerike atplaukė czio
nais isz Newport News, Va., 
kuris kasztavo 15 milijonu do
leriu ir dirbo ji per keturis me
tus.

Muscoda, Wis. — Szeszi jau
ni žmones liko užmuszti ir pen
ki sužeisti susidūrime automo
biliu, kada važiavo nuo szokio 
namo.

Mantanzas, Kuba. — Septy
ni žmones likos užmuszti kada 
trūkis trenke in bosą ant skers- 
kelio kuris važiavo isz pama
rio.

London. — Angliszkas lai
vas “Lancasteria”, prigulintis 
prie Cunard Line, kuris likos 
paskandintas artimoje St. Na- 
zaire, nuskendo su 2,923 žmo
nimis. Laivas likos pataikintas 
per Vokiszka submarina. Tarp 
žuvusiu buvo daugelis moterių 
su vaikais, kiek isz tuju žuvo 
tai da negalima spėti bet ma
noma bad daug.

Reading, Pa. — Pearce 
Boardman nekarta uždraudė 
savo 17 metiniui šuneliui kad 
nesilankytu ant szokiu kaba
retuose bet sūnelis neklause tė
vo ir eidavo ant szokiu nekarta 
pareidamas namo apsvaigin
tas. Ant galo tėvas ana diena 
nuėjo in sale kur sūnelis buvo 
apkabinęs kokia tai baltplauke 
balandėlė, atplesze ji nuo mer
ginos ir davė kelis žandinius, 
paėmė sūneli už kaklo, instume 
ji in automobiliu ir nuveže na
mo.

Tėvas likos aresztavotas už 
netinkama pasielgimą bet ka
da sudžia dažinojo del ko tė
vas pasielgė su šuneliu, davė 
jam gera pamokslą ir paleido 
tęva pripažindamas jam kad 
turėjo tiesa taip padaryti.

Francuziszkas Laivas 
Taipgi Paskandytas
London. — Vokiszkas torpe

dinis laivas paskandino Fran- 
cuziszka laiva “Meknes,” ant 
kurio radosi apie 1,500 Fran- 
euziszku kareiviu ir aficieriu, 
isz tuju žuvo apie 400 vyru. 
Norints laivas davė signolus 
kad pasiduoda, bet Vokiecziai 
leido torpedas ant jo pakol ji 
paskandino. Vokiecziai iszgial- 
bejo apie tūkstanti žmonių bet 
juos paėmė in nelaisve.

“Dede Samas” Tures
Apie Milijoną Vyruku 

Priesz Žiema

‘VARGSZE’ NEGALI ISZSI- 
MAITYT ANT $8,000 

ANT METO.
Philadelphia, Pa. — Mrs. 

Karolina Knudson, naszle po 
mirusiam vyrui, padavė pra- 
szyma in suda buk negali isz- 
niaityt ir apredyt prigulincziai 
savo dukrele ant 8,000 doleriu 
ant meto ir meldžia sūdo kad 
dukrelei paskirtu isz likusio 
turto da du tukstanczius dole
riu ant jos užlaikymo. Sudas 
praszyma motinos iszklause ir 
davė pavelinima kad motina 
gali tiek iszduoti ant užlaiky
mo dukreles.

Kiek tai vaiku randasi kurie 
nesunaudoja ne szimta doleriu 
ant meto. O gal motinai neuž
teko pinigu ant sportavimo.

Washington, D. C. — Ka- 
riszkas departamentas apgar
sino buk prisiartinant žiemai 
turės' po ginklu apie milijoną 
apginkluotu vyru kariszkoje 
tarnystėje ir apie du milijonus 
ateinancziam 1941 mete, kurie 
bus tinkamai iszlavinti apgy
nime tėvynės.

KITAS MYLĖJO JO 
PACZIA

■ TODĖL NUSIŽUDĖ.

Rochester, N. Y. — Ignotas 
Sukocki kurio pacziule užvede 
skunda ant persiskyrimo, ap- 
reiszke sude buk jis dabar gy
venai su vaikais pas savo uosz- 
via ir kad jam daug smagiau 
pas ja ne kaip su jos dukrele 
su kuria apsipacziavo tris me
tus adgal. Ignotas sako buk 
jam uoszvele yra labai maloni 
ir aniuoliszko budo motere bet 
jos dukrele turi velniszka bū
da su kuria negali ilgiaus gy
venti. Sudas jam davė persi
skyrimą ir dabar gyvena dide
lėje taikoje ir malszume pas 
savo uoszvele,

Prezidentas Paskyrė 
$50,000,000 Ant Su- 

szelpimo Nukentė
jusiu Nuo Kares

Washington, 1). C. — Prezi
dentas Rooseveltas paskyrė su 
kongresu 50 milijonu doleriu 
ant suszelpimo nukentėjusiu 
nuo 'kares gyventoju. Badai tą
ją suma ketina iszdalinti su pa
gialba Raudono Kryžiaus 
Drauguves kuri stengsis iszda
linti pinigine paszialpa ir mai
stą teisingai ir prigulincziai.

PRIJAUTĖ PRISIARTI- 
NANCZIA MIRTI.

Landingville, Md. — Mrs. 
Honora Stabler, 54 metu, iszva- 
žiavo automobilium in sveczius 
pas savo duktere in Portage. 
Kada motina gryžo adgal, bu
vo labai nusiminus kalbėdama 
savo dukterei: “Nežinau kas 
su manim darosi nes bijau va
žiuoti namo. Prijaucziu kad 
mane ketina patikt kokia nelai
me.”

Kelionėje jos automobilius 
vos nesusidauže su kitu auto- 

■ mobiliom. Motere taip persi
gando kad szoko isz automobi- 
liaus susižeisdama baisei galva 
nuo ko mirė ligonbuteje ant ry
tojaus.

i

NORĖJO SUKAPOTI DUK
TERE SU KIRVIU.

Carson, Kans. — Susibaręs 
su savo vedusia duktere, Ta
rias Korski, 47 metu, taip insiu- 
to nuo piktumo, kad pagriebęs 
kirvi, norėjo sukapoti duktere, 
Rože Nasoda, 20 metu, ir jos 
vyra, užduodamas abiem gana 
pavojingus žaidulius. Kaimy
nai apmalszino insiutusi tęva 
su pagialba revolverio ir ati
davė in rankas palicijos. Duk
tė ir žentas randasi ligonbute- 
je ir kaip rodos abudu pa
sveiks.

Japonai maudosi kas diena; 
Rusai rudenyje; Amerikonai 
Subatomis; Laplandai nieka
dos.

Shenandoah, W. Va. — “Už 
tai, kad tu taip nori turėti ma
ne paezia, asz atsitraukiu per 
atemima sau gyvasties. Tikiuo- 
siu kad po mano mircziai busi 
laimingas su ja.”

Toki tai laiszkeli paliko Mi
kolas Flemming, 30 metu, tė
vas dvieju vaiku ir sužeistas 
kareivis paskutinėje kareje, 
kuris pasikorė savo name ir 
kurio lavona surado jo pati ka
da sugryžo isz miesto.

Motere baisei nulindo kada 
užtiko lavona savo vyro, užgiu- 
czydama buk mylėjo koki tai 
kita vyra, sakydama buk jos 
vyras buvo labai užvydus isz 
priežasties suirusiu nervu nuo 
žaiduliu kokius aplaike kareje.

Ana sanvaite Rande jis at
imti, sau gyvasti per iszgerima 
truciznos iszdegindamas sau 
baisei burna. Kada truputi pa- 

| sveiko pasikorė.

Peoria, Ill. — Daugeli isteri
jų yra paraszytu apie žmogų ir 
jo isztikima drauga szuni o 
tankei tosios istorijos iszsipil- 
do ant tikrųjų.

Sztai Edwardas Johnsen, pa
naktinis sargas prie geležinke
lio, atėmė sau gyvasti per m- 
siszovima. Žmogelis turėjo pui
ku szuni vardu “Spot.” Szuo 
dingo ana diena, locnininkas 
jeszkojo szunio visur bet jo ne
surado ir labai nusiminė. Apie 
antra valanda po pusiauuakt 
jo motere ant jo užklausymo 
ar szuo atsirado, atsake kad da 
ne.

Johnson iszejas ant gonkeliu 
paleido sau in galva szuvi isz 
revolverio ir ant vietos atliko. 
J n puse valandos po tam, szuo 
sugryžo namo bet jo ponas jau 
buvo negyvas.

GERAI KAD TAIP PADARE.
Zanesville, Ohio. — Andrius 

Konbet atėmė sau gyvasti per 
pasikorimą ant virvutes, kuria 
užkabino ant pastoges. Pirm* 
norėjo perpjaut sau gerkle bet 
matyt jog buvo tai per skaudi 
operacija ir nutarė surast leng
vesni būda su pagialba virvu
tes. Szale jo gulėjo britva.

Korbet nesenei buvo paleis
tas po kaucija $2,000, už suža- 
gejima savo dvylikos metu 
dukreles ir už keliu dienu butu 
tarėjas stoti sude ant teismo. 
Savžudintojas buvo naszliu, 
palikdamas tris vaikus.

NUŽUDĖ BURDINGIERIU 
KADA TASAI GULĖJO.

Orangetown, N. J. — Insiu- 
tes kad jo 'burdingierius, Ta
rnas Manstello, 30 metu, neda
vinėjo ramumo jo paeziulei, 
Santo Demaro, 38 metu, nužu
dė ji kada tasai gulėjo lovoje. 
Santo pasakė palicijai buk jo 
20 meteliu pacziule tankei jam 
pasiskunsdavo buk burdingie
rius jai neduoda ramybes ir 
kalbina ant paleistuvystes. 
Kada gsapadorius nuėjo in jo 
kamibari pasakyti jam kad ap
leistu jo gyvenimą, gaspado- 
rius isztrauke ilga peili isz po 
paduszkos norėdamas gaspado- 
riu nudurti. Tarnas paleido in 
ji szuvi savo apgynime po tam 
nubėgo in palicijos stoti apsa
kyti ka padare.

PER TIKĖJIMĄ SAVE 
SUSIDEGINO.

Meksikali, L. Cal. — Septy
niolikos metu Meksikenka, 
Angelina LaPassio, būdama 
persemta tikejimiszku upu, už
sidegė ant saves szlebes, bėg
dama ulyczia szaukdama buk 
ja “Elijoszius nuvež in dan
gų.” Žmones paregeja gyva ži
binti liepsnos, stengėsi liepsna 
užgesinti ant jos bet nelaimin
ga mergina mire in kėlės mi
liutas vėliaus. Manoma buk 
mergina norėjo tokiu budu at- 
pakutavoti už koki tai prasi
kaltimą,
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Kas Girdėt
i 'Nekarta raszeme apie baisės 
pasekmes kuniszko baudimo 
vaiku kurie yra la'bai jaušlin- 
gi. Sztai ana diena Albany, N. 
Y., deszimts metu Edvardu- 
kas Glazier, sunns czionaitinio 
biznieriaus, aplaike gerai nuo 
tėvo in kaili su diržu ūž tai 
kad per kėlės dienas nesilanke 
in mokykla. Kada tėvo nesira
do namie, sūnelis pasieines tė
vo revolveri, nuėjo ant vir- 
szaus ir fenais paleido sau kul
ka in galva atlikdamas ant vie
tos.

Geriau butu kad tėvai pasi- 
elginetu truputi iszmintingiau 
su tokeis vaikais — visoki pri
minimai ir pamokinimai butu 
įbevaisingi. 
f II ■ •--------

Kartais moterėles per daug 
reikalauja nuo savo vyru o ka
da tieji nevalninkai, užimti vi- 
Jsokeis rupescziais kasdieninio 
gyvenimo ir kovojimu už būvi, 
neparodo del savo prisiegeliu 
meilingumo, kaip tai tuoj po 
yinczevoniai darė, tai moterė
les tuojaus pradeda savo vyra 
visaip nužiūrėti ir kvaksėt kad 
jis ja daugiau nemyli. Sztai 
pirmutinis žingsnis prie nesu
pratimo ir persiskyrimo. U\Io- 
teres, kurios'mnno-lratkTipsiri- 
ko su savo vyrais ir mano buk 
ju meile del jos atszalo, nežino 
kad rūpindamasis apie iszrnai- 
tinima savo szeimyneles su vi
sokioms prieszinybems szia- 
dieniniam biznije, vyras duo
da geriausia davada savo mei
les ir prisiriszima del savo my
limiausiu namie.

tai doleriu, kada czystino vie-| 
no 'biznieriaus kambari. Koper-j 
ta sugražino savo darbdaviui.' 
Szis atsitikimas yra paprasti? 
dalyku bet parodo teisingysta 
moteres kuri turėjo daug var
go bet pinigus neprisisavino 
norints tai galėjo padaryti be 
■jokio nužiurejimo.

Jos vyras radosi kalėjime,' 
turėjo jie tris mažus’ vaikus,| 
l anda buvo ne'užmrtketa ir dir
bo ji tiktai dvi dienas ant san- 
vaites o vaikai buvo alkani.

Norints turėjo 'tiek vargo o 
bet pinigus sugražino nes tai 
nebuvo jos locnastis. Darbda-! 
vis apdovanojo ja 'penkėis do- 
lereis. Apie tai apras^e laik- 
i’aszcziai o geradusziai skaity
dami apie teisingumą tosios 
moteres, prisiuntė jai 300 dole
riu už jos teisingumą, kas pa
rodo kad teisingysta kartais 
gausei užsimoka jeigu ne tuo
jaus tai yra atlyginta vėliaus.

Prezidentas Paaukavo Savo Knygyną

Prezidentas' Roosevelta s ana diena paaukavo savo knygyną del Hyde Park, N. Y., 
miestelio. Tame knygyne talpinsis prezidento svarbus rasztai ir knygos isz jo gyvenimo. 
Paveikslas parodo kada prezidentas indave miesto valdybai ta j i knygyną.

pie bažnycz'a. buvę namai liko 
ugnies sunaikinti. Ir sztai ka
da šiaute baisi ugnis ir viską 
naikino, tai tiesiog kažkokiu 

j stebuklingu budu iszliko svei- 
(kas kioskas (budele, kur laik- 
' raszcziai pardavinėjam i).

Sanlygos gaisrui blaivo labai 
palankios kadangi per ilga lai
ka neturėjome lietaus.

■ _ _____ !___ r « į

Isz Visu Szaliu
BAISI ŽUDINSTA PASIU- 

TISZKO BOLSZEVIKO.
Pskov, Rusija. — Raudonar

mietis vardu Ivan Pdlatyn, nu
žudė savo aszitlnioniu metu du
krele už maža (priežaiste.

Tasai pasiutėlis nuvedė ja ant 
kapiniu, paliepė jei atsiklaupti 
prie kapo vieno Komunisto, už- 
riszo jai akis po tam nelaimin-

BADAS KERSZINA 
EUROPOJE.

London, Anglija. — Badas 
pradeda duotis in ženklus Eu
ropoj ir jeigu kare da tesis il
giau, tai užstos tikras badas 
isz priežasties stokos visokio 
maisto, nes kareivei daug su
naudoję visokio maisto, be ku
rio negali apsieit jeigu turi ko
voti.

Italyja szimet turės dideli 
stoka kviecziu, apie 24 milijo
nus buszeliu, mažiau ne kaip 
priesz kare. Restauracijosia 
uždrausta pardavinėti mesa per 
ketures dienas ant sanvaites.

Francija dabar meldžia pa- 
gialbois nuo Vokietyjois, nes fe
nais di,delis stokas rriaisto, bet 
Vokietija ir turi mažai ir gal 
negales prigialbet Francuzams 
su jokiu maistu.

Hitler ’is privert ė Domarke 
atiduot visus gyvulius ir pauk- 
szczius ir siunsti in Vokietija.

Viską ka turiu ant svieto tai 
mano namelis, kelis szimtus 
doleriu ir mano szeimynele, isz 
kurios esmių užganadintas ir 
eisiu isz laižybu jog esmių lai
mingesnis ne kaip kokis mili
jonierius.”

Taip kalba daugelis žmonių. 
Jeigu tai viskas ka-žmogus tu
ri, užteks jam lyg pabaigos jo 
gyvenimo — kodėl negali jaus
tis laimingu?

Juk turtas patraukia paskui 
save daug vargo ir rupesezio 
nes sziadien ji sunku užlaikyk

Jeigu turi užganadinanezia 
ineiga del savo pareikalavimo 
tai kodėl pavydėt milijonie
riui?

Jeigu laikai gyvenimą tokiu, 
kokiu jis yra, semdamas isz jo 
viską kas yra geriausio ir nfe- 
■sirupindamas apie nieką dau
giau ne kaip žmones, kurie tu
ri didžiausius turtus o tuos 
turtus reikia mokėti užlaikyti 
nes greitai subankrutytum.

Tieji, kurie iszvažiuoja in 
Kanada ant vakaciju ar atlan
kyti gimines, gali važiuoti be 
jokio pavelinimo, tik turi tu
rėti su savim koki5ženklą kad 
yra gyventojais Su v. Valst., ir 
yra priimami in Kanada bet 
tieji kurie pasiliktu fenais ant 
ilgesnio laiko, turi turėti su 
savim ukesiszkas popieras nes 
kitaip turės daug ergelio. Tik 
turistams arba keleiviams, ku
rie atsilanko ant trumpo laiko 
nereikia nieko daugiau kaip 
pristatyt koki ženklą ar doku
mentą kad tuojaus sugryž ir 
jog lankosi tik ant trumpo lai
ko.

Varginga moterele kuri sziu- 
ravo grindis Grand Central 
Palace, New Yorke, rado ko- 
perta kuriame radosi kelį szim-

■Poniute Grace Hodge, pa- 
cziule turtingo pardavėjo na
mu ir lotu, isz Pueblo, Cal., 
skundžia “inspetojus” ir “as
trologus” ant 25 tukstaneziu 
doleriu už netekimą meiles sa
vo vyro. “Astrologai” ketino 
iszburti vyrui, kuriam nubodo 
paeziule, buk tikra jo gyveni
mo drauge yra kita motere ir 
todėl privalo nuo pirmos atsi
skirt, jeigu geidžia apsisaugo! 
daugelio nesmagumu savo gy
venime.

Pirmutine senoviszka žinys- 
ta ir mokslas buvo “astrologi
ja”. 'Piemeneliai, gananti gy
vulius, iszskaite isz žvaigždžių 
apie užgihiima Kristaus. As
trologai arba tyrinėtojai 
Žvaigždžiu 'buvo pilozopais, 
dvasisžkais ir gydytojais tuo
se laikuose; poetais ir inspeto- 
jais savo tautu ir kaipo mokyti 
žmones jautėsi kad turi pa- 
sžaukimat iszdestinet mokslus 
del “mažųjų” pagal savo nuo
mones ir mokslą.

Buvo manoma kad padange 
tai buvo dangiszka mapa ant 
kurios Apveizda paženklino 
■begi žmogiszko gyvenimo ir 
nusidavinejo pas tokius astro
logus idant už paskirta “atly
ginimą,” kas juos ateityje lau
kia. Norints atėjus apšzvietai 
ir progresui da ir sziadien tu
rime daug kvailiu kurie eina 
pas tokius “astrologus” daži- 
noti ateiti, mokėdami jiems po 
du ar daugiau doleriu idant 
dažihbti kokia pati bus gera ir 
kitokiu kvailybių.

“Juk kvailiu nešėja.” Kolei 
rasis kvailei ant svieto ir duo
sis save apgaudinėti pirmuti
niam geresniu! raganiui arba 
apgavikui, tolei bus tokiu “ab- 
trologu” ir “inspetdju” atei
ties kurie naudosis ir maitin
sis “neardami ne sėdami o 
rinks rugep’jute nuo* kvailiu. ”

Liūdna kad musu Lietuvisz- 
ka’ spauda negali priderenežiai 
gyvuoti ir užsilaikyt kaip kitu 
tautu laikraszcziai. Sztai “Vie
nybe”, iszeinanti Brooklyn, N. 
Y., kuri iszeidavo kaipo kas
dieninis laikrasztis, paskuti
niam numaryje skelbia kad isz- 
leidines dabar laikraszti tik 
du kartus ant sanvaites, tai yra 
Serdomis ir Subatomis.

Priežastis tame yra netinka
ma vieta dirbti nes spaustuve 
randasi skiepe be langu ir dar
bininkai nenori dirbti tokioje 
vietoje o gal tame ir stokas ka
pitalo.

Sziaip ar taip, seniauses 
laikrasztis turi paliauti iszei- 
tiriet kas diena ir sugryžti ant 
du-kąrt sąnvaitinio laikrasz-

ežio. s
Sunkus gyvenimas ir leidi-1 

mas sziadieninio Lietuviszko 
laikrasztezio: Stokas kapitalo, 
skaitytoju ir paramos nuo biz
nierių, kaipo pribuvimas gri- 
noriu ir isztautejimas jaunuo
menes kuri nemoka skaityt 
Lietuviszkai ir pradeda visai 
užmirsziti kalba savo tėvu.

Kansas City mirė kokis tai 
darbininkas, Jim Bucks, kuris 
savo gyvenime nenesziojo bal
to kalnieriaus. Per visa savo 
gyvenimą nesziojo jis tiktai 
mėlynas kelnes (overalls) ir 
molynus marszkinius. Priesz 
mirti paliepė savo draugams 
kad ji palaidotu aprėdyta taip 
kaip už gyvasties rėdėsi. Gimi
nes per vėlai dažinojo apie jo 
paskutini velinima ir palaidojo 
ji kaip koki grofa.

Ar jis bus isz to užganadin
tas tai nežinome nes isz ano 
svieto negalima siunsti telegra- 
mus.

ISZ
NELAIMINGO MIES-
TELIO PORTAGE, 
PA., KURIAME ŽUVO 

63 ANGlEKASIAI

Hali kaip malkas. Graborei 
pradėjo vežti lavonus in na
mus. Visas miestelis pavirto 
in smermenis. Isz nekuriu na
mu (palaidota- tėvas su sraium 
ir keliose vietose net po du isz 
szeimynos.

Toje nelaimėje žuvo keturi 
Lietuvei: Juozas Kuizinas Jo
nas Dabulis, Aleksa Babravicz- 
ius ir Jurgis Stauskis. Toje 
kasyklcisia dirbo tame laike 600 
anglekasiu. Juozas Kuižinas 
vienas isz skaitytoju “Saules” 
žuvo toje nelaimėje, turėdamas 
52 metu amžiaus, kuris pergy
veno czionais 30 metu, gyveno 
savo namuose, buvo gero budo 
žmogus ir turėjo daug draugu 
ii1 pažystamu su visais gyveno 
sutaikoje. Paėjo isz Lietuvos, 
Kauno redybos, Tauragės ap- 
skriezio ir Gidiszkiu kaimo. 
Paliko dideliam nuliudimia sa
vo paezia Rože, broli Joną ir 
sesere Rože Skucziene. Palai
dotas su bažnytinėms apeigo
mis Liepos (July) 18 d., kuri 
lydėjo daugelis žmonių. Lai 
Dievas suramina likusio naszle 
o Juozui duoda amžina pasilsi 
ežioje laisvoje žemelejc.

ISZ LIETUVOS
SUDEGE

JURBARKAS

GAISRAS NUSZLAVE PU
SE MIESTO. SUDEGE BAŽ- 
NYCZIA IR DAUG KRAU
TUVIŲ IR NAMU. ŽMO- 
NIEMS TRŪKSTA DUONOS.

Gaisras invyko Birželio 7 d. 
Pradėjo degti isz malūno, Fe- 
deng elektros stotis. Sudegė 
Kataliku bažnyczia. Namai 
dege abiejose Kauno ulycziois 
pusėse iki Czuikos mėsinės. Mė
sinė mažai nukentėjo. Paskui 
ugnis pasuko paszto kryptimi. 
Namai liko sunaikinti iki Sa
baliausko muro, kurio kieme 
visi staleliai sudegė, o pats mū
ras iszliko sveikas. Pasieni ug
nis persimetė iki Žydu mokyk
los ir pasuko in Mėsinė ulyczia 
kur sunaikino Kurlinsko ir ki
tu namus. Imsros link viskas 
liko sunaikinta, iki to raudono 
muro.

gai mergaitei perpjovė gerkle 
peiliu.

Kada ji suėmė, neiszsikalbi- 
nejo ka padare tik sake buk 
tai papilde del meiles Komu- 
nistiszkos valdžios.

Mergaite buvo kitokios nuo
mones kaip josios tėvas ir kad 
tęva iszgialbet niuo BolsZėviz- 
mo, bėgdavo kas diena in cer
kve melsdama Dievo kad josios 
teveli permainytu. Tėvas musz- 
davo mergaite už tai ir baudė 
visokeis ibudais o kad tas ne- 
pagialbejo ir suprato kad jo 
dukrele ne bus Komuniste, nu
tarė ja nužudyti del garbes 
Komunizmo.

Lekia Augszcziau 
Debesiu

Sžis miestelis' guli prie Penn- 
sylvanijos geležinkelio main li
ne, tarp Johnston ir Altoona, 
gyventoju yra apie 6,000, tarp 
kuriu randasi apie 40 Liėtu- 
viszku szeimynu.

iSu apylinkes iszdirbystems 
yra vienas fabrikas szilku, ku
riame dirba merginos, ir minik- 
šztu anglių kasyklos isz pietų 
puses Johnston Coal Co., o isz 
kitos puses Sonmant Shaft Ca- Į 
per Coal Co., vis netoli mies- 
cziiuiko. Sonmont szlope kilo 
didele nelaime Liepos (July) 
T5-ta diena, apie 10:30 vai., tai 
yra eksplozija, kurioje žuvo 63 
angleikasiai. Gyventojai dagir- 
de apie nelaime, subėgo žmonys 
isz visu apylinkių prie kasyk
lų. Buvo tai szirpulingas re
ginys, kokio negalima ne ap- 
raszyt; motinos raudojo savo 
sunu ir moteres savo vynu. 
Prie kasyklų negalima buvo 
prieit, nes buvo apstatytos po- 

Į licija, todėl negalima buvo da- 
žinot kas nelaimėje žuvo. Pri
buvo gialbejimo (draugai su 
tam tikrom priėtaisom, bet per 
karszti ir stokos oro ' negali
ma buvo duoti greitos pagial- 
bos. Apie treczia valanda ryte 
pradėjo iszgauti nelaimingus 
isz kasyklų ir talpyti in City

Kapitonas C. Haller Good- 
wyn, kuris iszleke in padan
ges augszcziau debesiu, isz- 
bandyti nauja eroplana su 
kuriuom gabens paczta isz 
Amerikos in Pietine Ameri
ka. Ana diena buvo jis iszle- 
kes pirma syki in Barranqui- 
11a, Kolombia.

— Neužpuldinek ant žmo
gaus, kuris parpuolė, tiktai am 
tokio, katras jau neatsikelia.

—. Kad ir kėlės pėdas auk- 
sztas busi, tai nuo triju-colinio 
bobos liežuvio bijosi.

Andriaus Gavenes namais vos 
tik sveikas iszliko. Daktarai 
jau buvę pradėjo kraustyti sa
vo daiktinis in kiemą. Ulyczios 
kuriois nebuvo gaisro paliestos 
atrodė labai keistai; ten buvo 
suversti baldai ir kitoks turtas, 
kuri žmones stengėsi iszgclbeti.

Gaisras prasidėjo apie 6 vai., 
vakaro ir truko iki treczios va
landos ryto. Bet dar ir 'kita 
Jicna isz griuvėsiu ėjo dama:. 
Isz Kauno ir Raseinių buvo at
vykusios kareiviu ir savanoriu 
gaisrininku komandos.

Gaisro priežastis kulkas dar 
nėra tikrai iszaiszkinta. Kaip 
dege Margelio dirbtuve, tai di
džiausios liepsnos in dangų 

j veržėsi. Liūdniausia vaizda 
sudaro, kaip ome griūti bažny- 
czios boksztai.

Dabar Jurbarko nebegalima 
ne pažinti. Kur pirma buvo 
namai, ten tik kaminai beliko. 
Sudegė kinas ir Mėsinės kepy
klos. Žmones duonos nebeturi. 
Aplanke jau keli kurie prasze 
duonos.

Taip Jurbarkas dabar daro 
liūdna vaizda. Savo namelio 
neteko ir Jonas Petraviczius, 
kuris daugeliui Chicagiecziu 
■yra žinomas. Kaip žmones pa
sakoja, tai tokia baisi nelaime 
Jurbarkieczius buvo aplankiu 
si priesz 33 metinis kada gaisras 
irgi apie puse miesto sunaikino.

Invyko vienas tikrai netikė
tinus dalykas. Bažnyczia ir a-

BESZIRDE MOTINA UŽKA
SĖ SAVO KŪDIKI.

Varszava, Lenk.— Prie arti
mo namo Užmiestyje, szuo isz- 
kase lavonėli naujai gimusio 
kūdikio, kuriam szuo atgniau
žė galvele. Gyventojai apie tai 
pranesze policijai kuri pribuvo 
ir pradėjo tininoti, surasdami 
toje ipaczioje vietoje antro kū
dikio lavonu da geram padėji
mo. Nužiūrėjimas puolė ant 
dukters locnininko namo, 23 
metu Veronikos Pruszkevicziu- 
tes, kuria nesenei kaimynai) 
mate ncszcziam padėjime. Isz 
pradžių mergina gynėsi buk tai 
ne josios kudikei, bet policija 
turėdama gerus davadus ran
kose jos prasikaltimo, prisi
pažino buk pagimdė dvynukus 
o manydama kad negyvi ir 
geisdama apsisaugo! sarmatos 
.abudu darželyje po pasmaugi
mui užkasė. Likos uždaryta 
kalėjime.

Penki milijonai isztreihtuju ga
vosi in Francija kas labai ap
sunkino valdžia ir neturi už
tektinai maisto del tuju varg- 
szu.

Rapartai isz Szvaicarijos 
skelbia, kad tenaitinei ūkinin
kai neturi užtektinai maisto 
nekurie Ūkininkai maitinatsi 
ant Voiki'szkos paszialpos, o kiti 
eina prie rubežiaus melsti 
maisto. Iszpanijai ketina pirk
ti nuo Anglijos kviecziu už 2,- 
400,000 doleriu.

Badas prasidės ant tikrųjų, 
nes Europoje vyrai visur yra 
imami in kariuomonia ir labai 
stoka darbininku ant 'akiu. 
Daugeliuo'S'ia miestuosia inote- 
res užimineje vyru darbus, ne 
tik fabrikuosią, bet ir prie ge
ležinkeliu ir kitoše praihoilese.

NETEKO GYVASTIES UŽ 
25 DOLERIUS

Lodz, Lenk. — Koki tai ne
žinomi pleszikai nužudė 69 me
tu naszlia, Jeva Maszkevicz, 
kuri gyveno vargingoje ba'kiui- 
želeje netoli miesto.

Pasikalai ėjo buk senute aip- 
laike isz Ameriko nuo sunaus 
pinigu. Du vyrai kurie nuda- 
vinejo pakelevingus, ta diena 
pernakvojo pas senukia, po 
tam dingo. Ta paezia diena su
rado senukia siu perpjauta 
gerkle. Pacztorius 'aprėiszke 
valdžiai buk sūnūs prisiuntė 
jai nesenei 25 dolerius. Pinigu 
nesurasta grinezioje.

— Valdžiai kasztuoje po 4 
tukstainczius doleriu del užlai
kymo mokyklų Amerike;

j VISUOMET
!; Malda Knygele - Katalikams Lietuviams <: 
į Visokio Amžiaus - Augsztajai Dvasiszkijai;! 
;! Dalejdus ;!
;! Puiki maža knygele, Baltos ceiluloides ;! 
j! apdarais su kolioruotu paveikslėliu ant ;!

virsziaus, auksuoti lapu krasztai, 4 coliu ;• 
<• ilgio, coliu ploczio, 256 puslapiu !;

Parsiduodasi Po $1.50 !;
J; __________ ’ J;

DABAR, TIKTAI $1.00 į
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* ‘ S A U L E ” MAHANOY CITY, PA." I SZV. t ANTANO . MEDAKELIS I ■■
“'pURETU bu'ti pavadintas 

'Stebuklingu Szv. Antano 
Medaliu,” pasakė Antanas T., 
su insitinimu. Sakycziau kad 
tai pasaka bet, kadangi tas in- 
vyko su manimi, tai jeigu jus 
vaikai indomaujates, tai asz 
galėsiu papasakoti apie...”

Visi susirinkusieji vaikai ir 
suau'gia, su džiaugsmu pritarė.

Antanas T. pradėjo savo pa- 
sakojima kad viena gražia die
na jis su savo draugu nuvyko 
in viena Schuylkill Co. mieste
li pas savo dranga kuris turėjo 
smukle.

Reikia pasakyti kad smukli
ninkas Jonas B., buvo ne tekis, 
kūtis žiuri vien savo biznio bet 
Jonas buvo sanžiningas: nie
kuomet girtam, mažamecziui 
pėduodavo gerti. Nors kartais 
grasindavo jam isz tos puses 
boikotas isz kitu sa'liuninku, 
bet jis to nepaisydavo. Geriau 
biznio nustoti negu prasikalsti 
ir Dievui ir Valstybei.

Nuvykęs pas Joną B., mes 
radome ji prie biznio ir 'bėsi- 
sznekucziuojant, besidairant, 
mes pamatėme ant sienos prie 
paveikslo, pakabinta laikro
džio gražmeni—fob su Szv. An
tano paveikslu. Gražmuo buvo 
sudėvėtas ir medalikas nusi
trypęs bet szvariai nuszveistas. 
Man paklausius Jono apie 
gražina, Jono veidas susinervi
no isz ko buvo suprasta, kad 
tas medalikas buvo surisztas 
su kokiu nors nepaprastu invy- 
kiu. Jonas, tad, atsisėdo prie 
inusu stalo ir mums praszant 
pradėjo siėvo praeities atsitiki
mus, surisztus su tuo medaliku, 
pasakoti.

* * *

Buvo tai jau seniai, dar priesz 
kara, kada musu apylinkėje 
daug mainieriu guldė savo gal
vas kasyklose. Beveik kiekvie
na diena musu miestelyje gau- 
davom pamatyti vežant juos in 
kapines. Ir vis buvo aukos ka
syklų nesutvarkymo ir kompa
nijų nepaisymo apie darbinin
kus. Daug ežia Lietuviu, jaunu 

. vyruku, tik ka atvykusiu isz 
Lietuvos, kiszdavo savo gal
vas po žemes pluta, isz kur, 
kartais isztraukdavo visa su
draskyta, arba, net visai nesu
rasdavo ne lavono. Atsitikdavo 
dar ir taip, kad tik ka atvykęs 
jaunuolis, žūdavo kasyklose, 
tai jo laidotuvėms eidavo po 
miestelio gyventojus ir kolek- 
tuodavo karsto nupirkimui.

Angliakasyklu kompanijos 
tais laikais mažai ka paisė apie 
darbininkus. Sziadien užmu- 
sze kasyklose viena, jo vieton 
yra jau du—trys kuria laukia 
darbo. Kasyklų savininkai ma
žai ka kasyklas prižiūrėjo, 
jiems rūpėjo tik, kad daugiau
sia anglių iszkasus ir milijonus 
pelno padarius. 'Tokia tai tvar
ka tuomet buvo. Dabar jau vis
kas kitaip.

Juozą Užvertė Kasyklose.
Taigi apie ta medalikeli tu

rėjau kalbėti bet tik norėjau 
pasiskusti tais laikais. Atsime
nu kaip sziadien, kada pas ma
ne in namus (nes asz tuomet sa- 
liuno neturėjau), inbega Juo
ziene A., kuri nelabai seniai isz 
Lietuvos buvo atvykus ir su 
verksmu pradėjo klykti:

— Juozą, mano Juozą kasyk
lose pagavo! Jis dirbo anglia
kasyklu tunely ir dinamitui 
ekspliodavus ji užvertė! Juo

zas ten... po tais griuvėsiais.
— Juozas ! — asz surikau, — 

Juozas! O mano Dieve! Nejau
gi ten daugiau žmonių nebuvo? 
Kodel-gi Juoža! Ir szaltas pra
kaitas apipylė mano veidą.

Nors kasyklose žmones prie 
tokiu in vykiu — baisenybių 
yra pripratę bet užgirdus apie 
taip artimo žmogaus tokia ne
laime. Juk asz dar tik szi ryta 
Juozą tiaacziau ir iszlydejaui ji 
in darba irJuoziene ji pabu- 
cziavusi, pasakė sudiev. Asz 
Juozienei, tuomet pasakiau 
kad Juozas yra labai taupus 
žmogus, kaip jis taupe pinigus, 
kad partraukus ja in Amerika, 
kaip jis kalbėjo apie nameli ir 
jo inrengima ir sztai jau be
veik, nėra Juozo. Ir tai vos ke
lios valandos nuo to prabėgo ir 
toks invykis...

Aszduojaus paszokau ir pa
ėmęs ja už rankos suszukau: 
“Ar isztikruju taip yra? Ar tu 
esi tikra, kad taip atsitiko?”

— Asz nežinau, bet taip visi 
mainieriai kalba. Jie sako, kad 
tame tunely, kur jus dirbote 
tai invyko. Sako, Juozas ne- 
szes prietaisus ir ėjas pirma, gi 
x\ustras darbininkas nesze di
namitą ir pamirszes ka tokio, 
padėjo dinamitą ir gryžo atgal 
pasiimti. Juozas buvo nuejas 
toliau. Dinamitas ekspliodavo 
ir užvertė tuneli. Juozelis, ma
no Juozelis. Daugiau jau ji ne
galėjo pasakoti.

Staiga atbėga vienas darbi
ninkas, Mikas S., ir pradeda 
pasakoti taip pat, kur Juozą 
užgriuvo.

— Bet ar tu esi tikras, kad ji 
užgriuvo? Gal Juozas buvo to
li nuejas gilumon ir jo nepaga- 
vo griūvanti akmenys... Ar pra
dėjo kasti? Ar daro ka jo gel
bėjimui?

— Neapsimoka, -— atszove 
Mikas. Jeigu jo tas szuvis ir 
nepataikė tai užgriautam tune
lyje oras toks blogas kad ten 
gyventi galima tik kelias va
landas. Juozo jau nėra!

— Mikui paminėjus, kad 
Juozo jau nėra, Juoziene vela 
pradėjo balsu verkti — rėkti:

Nėra mano Juozelio, nėra 
mano Juozelio! Ir ko mes in 
szia szali važiavome! Jie už- 
musze mano Juozeli! Czia ma
no žmona pribėgus pradėjo ja 
raminti, sakydama kad gal dar 
Juozas yra neužmusztas, tik už
verstas kelias jo iszejimui.

Puolė Gelbėti Juozą.
Asz su Miku tuojaus leidomės 

in kasyklas. Skubindamies 
klausiu Miko ar toje tunelio 
vietoje oras jau taip prastas 
kad butu pavojaus. Mikas atsa
ke kad taip. Asz tuojaus pra
dėjau planuoti, ka.czia pradė
jus.
Atbėgus prie skyles in kasyk
las, radome jau susirinkusiu 
žmonių. Czionais radome ir 
daugiau Lietuviu. Kasyklų už
vaizdą nenorėjo pradėti gelbė
jimo darba, sakydamas, kad 
nėra reikalo ir kad Juozas jau 
užmusztas. Tuo tarpu vienas 
isz Lietuviu Kazys M. pribė
gės prie inanes klausia:

— Ar tamsta esi dirbės tame 
tunely. Ar oras jame gi pras
tas? Ka daryti?
Supratau, kad Mikas yra pasi
rengęs eiti in kasyklas gelbėti 
Juozo. Asz pradžiugau. — 
Acziu Dievui, tai vienatine vil
tis. Ar buvo kas kasyklose? Ka

ziene pamaezius kunigą susto
jo ir suriko:

— Teve! Teve, melskis, mels
kis”...

Jos iszvaizda buvo baisi ir 
ji pradėjo klykti ir butu inpuo- 
ius iii kasyklų duobe jeigu kun. 
S. nebutu ja sulaikęs.

— Moterele, ar tu tikrai ži
nai, kad tavo vyras yra žuvęs? 
Jis tuojau ja suramino ir pasa
kė, kad dar yra viltis ji iszgeL 
bet. Czia pat buvo iszkelta vie
nas piautoju stulpo ir pranešze 
kad jau beveik supjautas stul
pas bet pasitaikė vinis, bet vie
nas geras kirviu užgavimas, 
gali nustumti nupjautąja stul
po dali in szali ir bus galima 
inlysti toliau. Czia Juoziene 
vela pradėjo klykti, szaukda- 
ma kad Juozas jau žuvęs ka
sykloje.

Iszlipus paskutiniam isz sa
vanoriu, atėjo eile man. Asz 
tuojaus, be atidėliojimo ėmiau
si darbo. Pirmiausia sukalbė
jau poterėli ir persižegnojas 
žengiau in kasyklų szafta — 
skyle. Czia man kelia užstojo 
Juoziene ir verkdama pradėjo 
praszyti kad neieziau nes vis 
vien Juozo gyvųjų tarpe jau 
nėra. Bet man in pagelba atėjo 
mano žmona ir man'patarė kad 
skubeeziau, gi Juozienei pradė
jo pasakoti, kad Juozas dai
gai! būti iszgelbetas. Pasinau- 
dojas ju pasikalbėjimu, asz dro
žiau in kasyklų skyle ir davės 
ženklą buvau nuleistas žemyn, 
gi pasiliko virszui su kunigu 
S. pradėjo melstis.

Nusileidęs in kasykla asz 
tuojau suradau stulpą kuri 
mano pirmtakunai pjovė ir pa
maeziau kad ten viskas tvarko
je. A'sz kirviu sudavęs in nu
pjauta stulpo szmota, ji paliuo- 
savau ir ji nustūmęs in szali, 
pradėjau lysfti tarp akmenų gi
lyn, oras buvo sunkus. Asz vis- 
tiek lindau, kol galop prie griu
vėsiu, kurie uždare man kelia 
eiti toliau. Czia pradėjau sun
kiai alsuoti. Paėmė mane be- 
vilte ir jau buvau pasirengęs 
tikėti kad Juozas žuvęs. Bet 
mano pažada’s surasti Juozą ir 
ji gelbėti, buvo tvirtesnis. Pa- 
dejas lempa in szali, asz pra
dėjau rankomis kasti suvirtu
sius akmenis ir žemes. Viskas 
isz mano priekio ėjo in szalis. 
Alsavimas buvo sunkus. Tik 
staiga mano lempa užgeso ir 
mano veidas apsipylė szaltu

jie suseke?
— Ka sliseke? Užvaizdą isz- 

tolo mus prie kasyklų nelei
džia. Jis sako 'kad kompanija 
bus atsakinga, jeigu kuriam 
kasyklose kas atsitiktu. Bet 
mes eisime ir tegul szimtai už
vaizdu czia sueina, mus nesu
laikys.

— Palauk Mikai, asz su už
vaizdą pakalbėsiu.

Asz užvaizdai pasakiau kad 
mes eisime in kasykla ir kom
panija už kokius nors kasyklo
se mums in vykius nebus atsa
kinga. Užvaizdą sutiko bet pa
reikalavo kad mes padarytu
me raszta ir po'juo pasiraszy- 
tume. Asz tai pasakiau vyrams 
ir visi su tuo sutiko ir užvaiz
dai paraszius raszteli, mes pa- 
siraszeme visai to raszto ne
skaito. Nebuvo laiko.

Tuojaus buvo praneszta ka
syklų szafto inžinieriui ir man 
jau žengiant leistis po žeme, 
Mikas mane 'sulaikė, girdi, jis 
esąs nevedes, tai kad ir žus, .tai 
bus mažiau bėdos likusiems. 
Jis manes neleido leistis žemyn 
bet asz patemijau kad Miko lu
pos pradėjo kalbėti malda. Už
degęs savo lempa, Mikas szoko 
ant stovinezio elevatoriaus ir 
davės ženklą, elevatorius nu- 
uže žemyn. Pasiekus dugną, 
Mikas davė ženklą, kad eleva
torius paliktas ten pat.

Mums, virszui esant, belau
kiant, pasirodė, kad jau praėjo 
daugiau valandos, tuo tarpu 
vos po 20 minueziu, gautas žen
klas, kad Miką iszkeltu. Iszke- 
lus in virszu, Mikas sunkiai al
savo.

— Oras labai prastas bet ga
lima alsuoti.

— Ar nieko ten nebuvo gir
dėti? Kaip tunelis?

— Buvau ten, — atsake Mi
kas, — lindau po plytomis apie 
20 pėdu, bet priėjau prie storo 
pargriauto stulpo ir nebuvo ga
lima toliau eiti. Jeigu butu ga
lima ji nupjauti tai gal butu 
galima lysti toliau.

Asz czia tuojau supratau kad 
kas nors bus galima padaryti, 
jam ekspliodavus, jo balsas ir 
Mat, dinamitas buvo liuesas ir 
oras kasyklas tik sukrėtė ir už
griovė skyle. Asz tuojau pa- 
szaukiau gauti piukla ir czia 
pat atsirado tvirtas vyrukas, 
kuris leidosi in szafta ir po 15 
minueziu iszkeltas in virszu 
pranešze kad jis pradejas pjau
ti ant kelio pargriuvusi stulpą. 
Czia tuojau pasisiūlė kiti, pjo
vimo medžiu ekspertai ir tai]5 
besimanydami po keliolika mi
nueziu galutinis pranešze kad 
stulpas beveik nupjautas ir tik 
reikalauja paszalinimo.

Atvyko Klebonas.
Darbas ėjo labai spareziai. 

Nespėjus pastara ji darbininką 
nuleisti žemyn in kasyklas kaip 
atvyko ir musu klebonas kun. 
S. Jis buvo visu gerbiamas del 
jo malonaus budo ir visiems 
prieinamas. Jis tuojaus patarė 
visiems klauptis ir kalbėti mal
da. Nors tarpe susirinkusiu bu
vo ir Protestantu ir kitokiu — 
visokiu tautu, bet visi taip jau
triai meldėsi kaip niekada. Vi
si kartojo 'Teve musu ir Svei
ka Marija, savo kalba. Galop 
tėvas S. pabaigęs malda paki
lo... Czia asz pamaeziau Juo
ziene, beganezia in kasyklų 
skyle ir keletą moterų ja sekan- 
czia. Tėvas S. ja sulaikė, Juo

prakaitu, staiga papūtė isz kur 
tai gaivinantis oras ir mane 
paėmė nežcmiszkas džiaugs
mas; mat man bekasant, buvo 
paliuosuota skyle, kuria oras 
ėjo in kasyklas.
Suradau Ka Tokio Žibanczio.

Nusidžiaugiau, bet mano 
džiaugsmas buvo nekokis nes 
neturėjau szviesos. Pradėjau 
jeszkoti degtuku bet iszvertes 
visus kišzenius, ne vieno ju ne
radau. Mėginau savo skiltuvą 
panaudoti bet ir tas atsisakė 
tarnauti. Galop, asz dar karta 
ėjau per savo kiszenius ir vie
name ju užtikau viena degtu
ką. Tuojaus griebiausi ješzko- 
L lempos bdt ji buvo kur nuo- 
szaliai, negalėjau jos surasti.' 
Lempa dingo. Vienas degtu
kas. Kas daryti, eiti pirmyn 
bet kur tas “pirmyn” bus, gal 
kur in tuszczia kampa. Vienas 
degtukas. Jeigu asz ir suras- 
cziau Juozą, ar bus ji tamsoje 
galima gelbėti. Baisu, kas da
ryti? Galop nutariau pavarto
ti degtuką ir pamatyti, kur asz 
esu. Su drebanezia ranka už
degiau ir nuszviecziau tuneli, 
kuris buvo pilnas sugriautu 
stulpu ir daug asz negalėjau 
pastebėti. Tik sztai viename 
kraszte patemijau ka tokio ži
banczio, auksinio, kuris nebu
vo panaszus žibėjimas nuo ang
lies. Man tuojaus dingtelėjo in 
szirdi ir galva kad tai laikro
dėlio grazna, Szv. Antano me- 
dalikasi, Kas-gi kitas taip ga
lėjo žibėti, ypacz kasyklų gilu
mose?

Mano degtukas tuojau užge
so. Asz-gi tuojaus puoliaus in 
ta puse ir sueziupau medalika 
ir ranka. Acziu Dievui. Ranka 
buvo szalta bet dar nevisai. Asz 
tuojau pradėjau graibyti apie 
Juozo kuna, buvo szaltas, bet 
alsavo. Jis, turbūt , buvo eks- 
pliozijos, oro griovęs pritrenk
tas. Jo kiszeneje asz radau me
taline triubele, kurioje mainie
riai nesziodavo degtukus. Asz 
juos panaudojau ir galop sura
dau savo lempa. Tuomet paė
męs ant pecziu sudribusi Juo
zą, pradėjau lysti atgal prie 
kasyklų skyles.

Kelione atgal buvo sunki bet 
galop al'sivdlkome in szafta ir 
davė ženklą, buvome iszkelti 
laukan.

Sztai kokia szio Medalikelio 
istorija. Asz jos nepamirsziu ir 
negaliu nepasakyti kitiems 

ASZAROS
Yra aszaros, kaip kūdikis gema,
Yra aszaros, kaip sunu in vaiska gena,

Ant grabo dukteres,
Taipgi aszaros liejas.

Yra aszaros kuriais verkia tėvas senas,
Jeigu užauga jo sūnūs nedoras,

• Geria seneliai aszaras, 
Nes tai ju paszaras.

Yra aszaros, mergaites pralietos,
Ant nejauslios/jaunikio szirdies kietos,

Ir džiaugsmo aszaros,
'Prie szliubo daros.

Yra aszaros, prie kapo teveliu,
Yra aszaros isz džiaugsmo vaikeliu,

Yra ir baimes aszaros, 
Kurios isz akiu varos.

Yra aszaros, vargingu 'žmonelių,
Isztremtu isz tėvynės ant didžiu vargeliu,

Tos aszaros galingiausios, 
Del visu skaudžiausios.

Yra aszaros visokios, ant galo,'
Džiaugsmo, graudumo ir kitu, be galo,

O kada verks visas svietas, 
Bus tada didis stebuklas!

apie ja atsimindamas kad tik 
szis 'žibantis medalikas ir mane 
ir Juozą iszgelbejo nuo mirties 
giliame požemyje.

Nei asz, nei Juozas kasyklų 
jau nematėme. Perdaug mus 
pamokino tas invykis ir nuo ta
da asz . pradėjau sziaip taip 
verstis visokios ruszies preky
ba, gi Juozas netrukus vyko 
Lietuvon. Atsisveikindamas 
paliko man atmineziai szi me
dalika ir laikrodi su grazna, 
kaip atminti 'stebuklingo isz- 
gelbejimo mudviejų isz kasyk
lų pragaro gelmių.

Iszk'lause to pasakojimo ir 
pabaigus Antanui kalbėti, mes 
dar tylėjome lyg laukdami kad 
dar ka nors pasakys ar kasyk
lų baisiais inspudžiais suinte- 
ruoti, kol musu draugas Anta
nas nepabudino mus ir papra- 
sze ka nors iszsigerti.

Apie 4 vai. po piet padėkoja 
Antanui už jo pasakojimus 
leidomės atgal in namus, turė
dami akyse dar tuos karezius 
atsiminimus kurie labai tan
kiai atsitinka kasyklose ir kur 
Lietuviams pasitaiko iszkente- 
ti. (Galas.

Pittsburge buvo veseile, 
Net man bego seile,

Jeigu susirenka žmones, 
O tarp ju atsiranda vagis. 
Mat pavogė ziegoreli nuo 

nuotakos, 
O taip pat ir nuo vyru keletos, 
Pavogė nuo jaunikio pinigu,

O ir 20 doleriu nuo kitu.
Nutverus toki vagi, 

Isztikruju pakarti gali, 
Bet jeigu vagis iszsiduos, 

Vertas būtie pakartas.
* * *

Taigi net žvirblei czirpina, 
O degutpilvei nevierina, 

Kad Prūseliams labai riestai, 
Isz visu szaliu negerai, 
O da ir tokiu randasi, 

Kad su kitais ginezinasi, 
Jog tai negali būti,

Kad Pruselei turėtu pražūti, 
Jeigu po Prūseliu gerai turėjo, 

Tai-ko in Amerika atėjo?
•Ko negryžta už ji musztis, 
Vaiske nors bulves skusti, 

Jeigu kas Prūselio szali laiko, 
Tai pats save' už niek laiko.

* * *
Ant vardo tuja ciciliku, 
Atsiranda daug nieku, 

Czia apie toki cicilika 
pasakysiu, 

Apie tai neužtylesiu.
Tasai nevos cicilikas daug ap- 

szvietos turėjo,
Visus apszviesti o ir savo stuba 

apszviest norėjo, 
Su burdingiereis susitarė, 

Už pecziaus szakaliu pridėjo ir 
pecziu užkure, 

Pats in fruntine nuėjo, 
Mat pasilsėti norėjo, 

Lauke kada pradės degt, 
O tada jis ims rėkt...

Merginos ant virszaus durnus 
pajuto,

Laruma padare ir suszuko, 
Nuo virszaus nubėgo,

In kukne subėgo, * 
Apszviestojo jeszkojo, 
O tas fruntineje tysojo.

Tai mat kokis apszviestunas, 
Tai mat rakalis — bizūnas, 

Visus Lietuvius apszvietinejo, 
O savo budos apszviest ne

galėjo;
Jeigu geri cicilikai dažinotu, 

Tai isztikruju ji pakartu.
* * *

Da daug naujienų turiu, ;
Kuriu suta'lpyti negaliu, j

In Westus ant vakačiju isz- 
keliausiu,

Gal gurbą naujienų ten surasiu, 
Dieve duok kad nors karta 

pasibaigtu, 
Žmonelei kitokį protą gautu, 

O tada man taip nerėiketu lan
kei po svietą lakstyt, 

Ir savo sveikata patrotyt.

| Auksinis Obuolys |
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QYVENO senelis, vaiku jis 

neturėjo, vienas žilo plauko 
susilaukė.

Eina karta jis per miszka ir 
mato: auksinis obuolelis guli. 
Paėmė jis ta obuoleli, rankose 
varto. Eidamas neiszkenczia, 
pasižiūri. Taip jis neatsargiai, 
norėdamas dar karta obuoleli 
rankose paftinreti, ir iszmete... 
O obuolelis toks lygus, toks 
greitas, kad tuojau po žagarais 
nusiriedejo ir dingo.

Jeszko senelis obuolelio po 
žagarais ir neranda. Tik jo be- 
jesz'kodamas rado duru ranke
nėlė. Tikra rankenėle. Na ka, 
toki daigta radus, reikia ir pro 
duris eiti. Ir aspaude senelis 
rankenėle ir atsivėrė durys. 
Žiuri senelis ir mato: graži pe
liuke prie pat duru stovi.

— Ar nematei aukso obuole
lio, pelyte?.. — klausia senelis.

O peliuke jam atsako:
— Jeigu tu mane vesi, asz 

tau pasakysiu, kame aukso 
obuolelis.

—Senelis greitai susivokė ir 
tuojau atsake:

— Gerai, ipelyte!
Peliuke dar pa'klause:
— O kada tai padarysi?
Senelis beveik nustebės to

kiu klausymu, atsake:
— Na, kad ir sziadien!
Czia aukso obuolelis beveik 

pats klept! seneliui in rankas...
Peliuke paszauke tuojau 

szaukszta, pakinkė in ji dvi pe
liukes ir abu su senėliu in ji su
sėdo ir nuvažiavo. Privažia
vo miszka. Czia peliuke ir sake 
seneliui: *

— Žinai ka, seneli, tu imi 
mane už žmona bet juk tu da
bar peliuke namo vežies —■ 
kirsk man galva!

Senelis buvo geras žmogus 
ir sako peliukei: ' ' !

— Na, kaip jau asz tau gal
va kirsiu, tokiai gražiai pely
tei?! Asz sutikau tave taip na
mo vežtis!... , . j

Bet peliuke neatleidžia:
— Kirsk man galva ir tiek!
— Ka galėjo bedaryti sene

lis? Suspaudęs viena rankaj 
szirdi, kita galva peliukei nu
kirto.

Kai tik galva nuo peliukes! 
atsiskyrė, ji pati tuo paežiu; 
akimirksniu dingo. Jos vietoje 
atsistojo tokia mergaite kad ir; 
sziadien puikiausia žmona bu
tu.,

— Sztai, — sako mergaite, 
asz tavo peliuke, kuria tu suti
kai sziadien sau žmona imti.

Ar-gi bereikia sakytie jog 
senelis nudžiugo! Jis norejd 
vela in szaukszta su mergaite, 
sesti bet atsisukęs in ta puse 
pamate geriausia vežimą o pe
liukių vietoje puikius arklius.., 
Kas-gi beliko seneliui? — Va
žiuoti su skaiseziaja mergaitę 
namo ir laimingai gyventi..
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Žinios Vietines
! — Tai Ketverge jau turėsi
me pirmra diena Augusto-Rug- 
pjuczio, menesis paszvenstas 
ant garbes Szv. Sakramento. 
Laikas greitai bėga o gyvastis 
vis trumpesne.

—1 Antanina, duktė Antano 
Setevicziaus, 334 W. Mahanoy 
Avė., radosi po operacija ant 
pendesaitis Locust Mountain 
ligonbuteje praeita Petnyczia.

— Ponstva Juozai Pikcze- 
lingai ir sūnūs Juozas, Kazi
mieras ir Jonas, isz Schenecta
dy, N. Y., motoravo in Maha- 
noju atlankyti Kazimiera Pik- 
czelinga savo broli Frackville 
ir Joną Radzevicziu, tęva po
nios Pikczelingienes taipgi 
Frackvilleje. Ponstva Pikcze- 
lingai kitados gyveno Frack- 
yilleje kuri apleido 18 metu ad- 
gal iszsikraustydami in Sche
nectady, kur turi genis dar
bus su sunais General Electric 
kompanijos. Taipgi atlankė 
Baltimore, Atlantic City ir 
fWashingtona kur mate prezi
dentą Roosevelta. Būdami mu
gu mieste atlankė ir redakcija 
*‘Saules” nes reikia žinoti kad 
jvisa szeimyna Pikczelingiu yra 
Iskaitytojais “Saules” nes kaip 
Ievas pripažino, jo vaikai isz- 
jnoko skaityt Lietuviszkai isz 
'“Saules” ir to nesigraudina. 
ponas Pikczelingis yra tikru 
’“bustcriu” laikraszczio “Sau
les.” Acziu visiems už atsilan- 
kyma ir vela atsilankykite bu
bami musu aplinkinėje.

—• Lietuviszku Moterių 
Kliudąs, isz Schuylkill pavie
to parengė savo metini Clam 
Bake parte Nedelioje, 4 Augus
to, 1940 m., kuri atsibus ant 
Marcziulionio Farmos, Locust 
Valley, kuri prasidės 10 valan
da ryte. Tikietai dabar parsi- 
davineja pas nares po $1.50 už 
ypata.

— Panedelyje, Utarninke ir 
Seredoje mokėjo aplinkines ka
syklos.

— Helena Dusky ir Darata 
Budrevicziute isz Mahanojaus 
turėjo operacijas Locust Moun
tain ligonbuteje.

■f Senas gyventojas Maha
nojaus, pažystamas del dauge
lio, Franas Deesing, 78 metu, 
331 W. Spruce uly., mirė praei
ta Petnyczia Ashlando ligon- 
huteje sirgdamas koki tai lai
ka. Pergyveno czionais apie 52 
metus dirbdamas Readingo ka
syklose. Paliko kelis sūnūs ir 
dukteres. Prigulėjo prie Szv. 
jKazimiero Lenku Parapijos.

SHENANDOAH, PA.

— Aleksa Politika randasi 
vietinėje ligonbuteje gydyda
masis nuo sužeidimu kokius 
aplaike prie darbo.
t Gerai žinomas daktaras 

dentistas Juozas Aleksa mirė 
Sukatos ryta kuris czionais gi
mė bet apie 15 metu adgal nu
sikraustė in Methuen, Mass.Pa- 
liko paczia, tris vaikus ir kelis 
.brolius. Palaidotas Panedelio 
diena. Laidojo graborius Le- 
yanavic^ius. Panialdos atsibu
vo Neprigulmingoj Lietuvisz- 
koj bažnyczioj.
k

[ Kas Minuta

1 ■—i Amerike iszdirba viiso- 
jkiul nesvaiginancziu gėrimu 
!(sodes, džindžereles ir t.t.) 
La>s minuta tiek, kad sunaudo
ja 600 svaru cukraus kas minu-

...... . ...... ...

NAMAS UŽSIDEGĖ
LAIKE SZERMENU

MOTINA IR SŪNŪS MIRĖ 
NUO APDEGINIMU.

Girardville, Pa. — Laike 
szermenu sesers, Katrės Dona
hue, kuri ketino būti palaidota 
Panedelio diena, kilo ugnis na
me Stack, Subatos ryta, apie 5 
valanda. Ugnyje baisei apdege 
Patrikas Stack, 75 metu, jo pa
ti, Mare, 74 metu, advokatas 
'sūnūs Gerard, 32 metu ir duk
tė Ona, 35 metu. Kaimynai už
tiko liepsna kuri užkirto szei- 
mynai kelia iszbegimo. Advo
katas gialbedamas motina 'bai
sei apdege, kaipo ir tėvas likos 
iszgialbetas per ugnagesius o 
duktė iszszoko per langa smar- 
kei susižeisdama ant viduriu. 
Visi keturi likos nuvežti in li- 
gonbute kur motina ir sūnūs 
mirė Nedelioje. Badai liepsna 
prasidėjo nuo vieno isz atėju
siu in szermenis kuris per neat- 
sarguma numetė uždegta pape- 
rosa ant sofkos ir nuo to ugnis 
prasidėjo.

Philadelphia, Pa. . —. Tūlas 
czionaitiniis iietuviszkas biz
niems, kurio pravarde netalpi
name, lankei turėjo iszvažiuot 
isz miešto siu.' reikalais, palik
damas jauna ir patogia pacziu- 
le po globa savo sesers kuri te
mine ant kožno žingsnio savo 
brolienes.

Palikta jauna paeziule bodė
jo paskui draugi'szka gyvenimą 
ir t.ankei iszeidavo in miestą.
Ant galo susipažino su kitu 
S.... kuriam moterele labai 
inpuole in aki ir szirdi ant galo 
pradėjo ja atlankinet josios na
me paslaipta, kada vyras iszva- 
žiuodavo. Svainei tas labai 
nepatiko, ir da labinus pradėjo 
temyt ant brolienes pasielgimu.

Ana diena (svaine suvuodus 
buk szveczias randasi mieg- 
kambarelyje jaunos moteres, 
pabafszkino in duris. Buvo 
tai netoli pusiaunakties. Ponu
lis S.,.... pasislėpė ant gorike- 
liu i szejas per langa. Motere' 
inleido svaine in vidų. Kas ten 
atsitiko, tai mums apie tai ko
respondentas d a nepranesze. 
Matyti kariszka konferencija 
buvo labai karszta, nes S........
iperstovejo ant gonkelilui dau
giau kaip valanda laiko drebė
damas is'z baimes kaip lapelis. 
Keli praeigei sustojo ir pradėjo 
juoktis isz nepaprasto regėjimo 
Ant galo svaine susimylėjo ir 
inpraisze in vidurį. Po kokiam 
tai laikui žmonys mate kaip 
S...... iszbego isz namo, rodos
kad paskui ji vijosi visas pul
kas velniu. Nežine ar vyras a- 
pie tai dažinojo, nes nieko apie 
tai negirdėjom tik tiek jog ka
da dabar biznierius iszvažiuoja 
tai drauge pasiima ir savo pa- 
czilule. —M. P.

Maudimas ir Prausimas

Ne visi žmonys yra to paties 
budo; kokia tauta, tokis būdas.

Valgys, žaidimas, apsirengi
mas ir maudimas, yra papro- 
cziu žmonių.

Suvien. Vaiteli josią randasi 
95 procentas vislu maudinycziu 
ant svieto.

Nekurioje dalyje Afrike kur 
randasi sausiausia vieta ant 
svieto, gyventojai parandavoje 
vandeni už 25 centus už galona, 
kada ji sunaudoję, duoda ki
tiems ta pati vandeni ant lais
tymo daržovių.

Moteres Meldžiasi Už Savo Tėvynė Franci ja

Graudu sziadien žiūrėti ant gyventoju Francijos o ypa
tingai ant moterių verkeneziu už savo tėvynė kuria pamu- 
sze Vokiecziai. Prancūzai dabar randasi po Vokiszku pa
du ir neturi daugiau prezidento Lebrun. Kokia bus atei
tis nelaimingos Francijos tai sunku inspeti.

Kova Pieskineje Pustyneje

Tarp Italijos ir Anglijos eina smarki kova už žeme ku
ria valde Anglija’per daugeli metu o dabar Italija nori 
taisės vietas adgauti nuo Anglijos. Szitie tankai yra spe- 
cialiszkai padirbti kovoti pieskineje pustyneje Afrikoje 
ir gali greitai važiuoti.

Karvelei Neturi 
Pasilsio

Vienas isz Angliszku le
kioto j u laiko karveli vienoje 
rankoje o kitoje padėta kiau- 
szini per taji karveli kada ra
dosi ant jo eroplano kaipo pa
siuntinys, laike muszio su 
Vokiecziais Heligolande.
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Pirmininkas Republi- 
koniszkos Partijos

Joe Martin, isz Massachu
setts, ves visa kova priesz 
Demokratus ant iszrinkimo 
Wendell L. Willkie ant prezi
dento Suv. Valstijų ateinan- 
cziuose rinkimuose. Ant jo 
pecziu priguli iszrinkimas 
Willkie ir visas darbas atei- 
naneziu rinkimu.

Milijonierius
Kariuomeneje

“VAINIKĖLIS,” Katalik- 
iszka Maldų Knyglg, Juodi 
apdarai. Didumas, 3x3% col., 
300 pus. Aiszkus drukas,. .50^ 
“SAULE,” MAHANOY CITY, PA.

Anūkas gerai žinomo mi
lijonieriaus Rockefellero, in- 
ženge in glitas Amerikonisz- 
kos kariuomenes kur neturi 
jis tarnu su savim kad jam 
paduotu valgi nes pats turi 
pasitarnauti kaip ir kiti ka- 
reivei kempeje, Plattsburgh, 
N. Y.

26-TA LIETUVIU DIENA I

RUGPJ. (AUG.) 15, LAKEWOOD PARK 
PENNSYLVANIA

DALYVAUS TUKSTANCZEI LIETUVIU

Sziu metu tradicines, milži- 
uiszkos Lietuviu Dienos suren
gimui antras susirinkimas in- 
vyko Liepos 19 d., Szv. Vincen
to parapijos klebonijoje, Gir
ardville, Pa. Susirinkimą ve
dė gyvai ir tikslingai sziu me
tu Lietuviu Dienos iszrinktas 
pirminnkas Kun. M. Dauman
tas, Szv. Vincento Parapijos 
klebonas, Girardville, Pa. Sek
retoriavo Kun. P. Laumakis, 
Szv. Kazimiero parapijos kle
bonas, St. Clair, Pa. Nors susi
rinkimas buvo trumputis bet 
turiu pasakyti kad savo prasme 
ir reikszmingumu buvo vienas 
isz gyviausiu ir indomiausiu 
isz kada nors buvusiu, vedas 
prie užsibriežto tikslo.

Szimet Rugpj. 15 d., Penu, 
rytinėje dalyje Lietuviai drą
siai kovoja už Lietuvybe ir jau
trius lieczianczius žmogaus 
gyvenimą principus, iszkilmin- 
gai szves Lietuviu Dienos tra
dicines szventes 26-iu metu su
kakti po vadovyste L. D. Val
dybos ir tai dienai iszrinktu 
komisijų.'

In Lietuviu Diena, kasmet 
laikoma Aug. 15, toje reiksz- 
mingoje bažnytinėje szventeje 
—Žolinėse, kasmet suplaukia 
arti 50,000 žmonių minia isz 
visos Penu, valstybes ir isz ki
tur szvensti ta tradicini metini 
iuvyki. Pasirodo kad ypacz 
Penn. rytinėje dalyje Lietuviu 
tarpe vieszpatauja gyvoji, stip
ri, vieninga, organizuota Lie
tuvybe. Už ju gražu, solidaru 
veikimą ir sutarimą Dievo, 
Bažnyczios ir tautos labui, jie 
yra nuoszirdžiai sveikinami ir 
visuomenes obalsiu skatinami 
toliaus laikytis to patrijotinio 
Lietuviszko budo savo darbuo
tėje. Tas ne tik szios apylinkes 
Lietuviams bet ir visai iszeivi- 
jai, ne tik seniems bet ir jauni
mui padės toliaus palaikyti ti
kėjimą, Lietuvybe ir vienybe 
musu paežiu ir tėvynės Lietu
vos labo ateieziai.

Obalsis “Nenurimsim mes 
be Vilniaus” per virsz 20 metu 
laisvo nepriklausomo Lietuvos 
gyvenimo skambėjo kiekvie
noj Lietuviszkoj szirdyje ir lu
pose skersai iszilgai pasaulio. 
Dabar kiekvienas Lietuvis pa
saulyje turi iszsireikszti “ne
nurimsim . be tėvynės Lietu
vos.” Kol szirdis tvaksės kovo
kime vieningai Lietuvos lais
vei kuri taip brangi kiekvie
nam Lietuviui. Po didžiojo ka
ro Lietuva iszbuvo virsz 20 
metu laisva. Turime reikalau
ti, kad ji butu laisva, nepri
klausoma ir per amžius. Kovai 
priesz Sovietu Rusija reikalin
gas ginklas o geriauses ginklas 
tai tikėjimas, vienybe ir musu 
nemirsztanti Lietuvybe.

Lietuviu tauta per 120 metu 
yra merdejus po Maskoliszko 
jungo, visokeriopai smaugia
ma anų fautiszkumo, kalbos, 
tikėjimo ir paproeziu vergėju. 
Vienok Lietuvis nepražuvo 
nors daug Sibire ir žuvo, Ir 

nors dabar Lietuvoj priviso 
Stalino pasėkėjai, vistiek ji ne
pražus, tik iszgamos supus. Ro
dykime vytautiszka narsumą 
kur tik nebebūtume. Lietuviai 
iszkens szia nauja vergija ir 
iszeis in gyvenimą tvirtesni, 
ryžtingesni kovotojai už laisva 
Lietuva, nemaria Lietuviu tau
ta, szviesia pasaulio pažiba.

Lietuviai Komunistai redak
toriai savo laikraszcziuose tau- 
zyte tauzija buk Rusijoj Sovie
tai atėjo neokupuoti Lietuvos 
bet ja isz diktatūros iszvaduo- 
ti. Kas galu gale faktinai invy- 
ko? Visi žinome kad prie Sovie
tu okupacijos ir žiauraus Lie
tuvos pasmaugimo prisidėjo ir 
sūnūs iszgamos. Iszgamos 

Į džiaugiasi Maskvos žygiais 
džiaugsmu kurs galanda peili 
Lietuvos laisvai gyvybei.

Kiekvienas gyvas, krutas 
Lietuvis turėtu tuo susirūpinti 
ir klausti kas bus su Lietuva? 
Ar vėl Maskvijos junga reik 
neszti? Lietuva visose srityse 
daug padare progreso per savo 
virsz 20 metu nepriklausomo 
gyvenimo! Argi mes leisime 
visa tai pražudyti? Visai ne! 
Bolszviku žadamas rojus kiek
vienam žmogui atima visokia 
laisve tikėti ir garbinti Dieva, 
suvaržo Socialines ir politines 
žmogaus teises be kuriu žmo
gaus ekonominis gyvenimas 
butu neinmanomas. Bolszevi- 
kai gerai žino jog Lietuviai yra 
vieningi ir kad sunku yra juos 
suklupdyti ar visai savo naudai 
pavergti.

Brangus Lietuviai—Ameri- 
' kiecziai, ateiviai ar cziagimiai, 
priesz musu akis stovi milži- 
niszkas darbas in kuri visi tu
rime sanmoningai stoti. Tam 
reikalinga autoritetinga val
dyba, stiprus vieningas cent
ras. Parodykim pasauliui jog 
esame Lietuviai ir norime jais 
mirti. Toki vieszi suvažiavimai 
kaip in Lietuviu Diena, kiek
viena paskatins kovoti priesz 
gaivalus kesinanezius ir jau 
smaugianezius Lietuvos laisve.

Visi rytines Penn. dalies ir 
kitu kolonijų Lietuviai nuo
szirdžiai kviecziami atvykti in 
szia 26ta Lietuviu Diena, Aug. 
15, Lakewood Parke, East Ma
hanoy Junction, Pa. Ta diena 
iszkilmingos pamaldos prasi
dės 11 valanda, Lakewood sa
lėje. Szv. Miszias atnaszaus 
Kun. P. Auksztakalnis, MIC; 
dijakonas Kun. A. Neveraus- 
kas, Szv. Vincento parapijos 
vikaras, Girardville, Pa; subdi- 
jakonas klierikas Jonas Gibas. 
Pamokslą sakys Kun. A. Nau
džiūnas, MIC. Laike Szv. Mi
sziu bus kolekta skiriama Se
selėms Kazimierietems, Pran- 
ciszkietems, Jėzaus Nukryžiuo
to ir Tėvams Marijonams ir ju 
mokslo instaigoms, kuriuos 
musu jaunimą skiepija, tikėji
mą, Lietuvybe, mokslą. Misziu 
laike giedos suvienyti apylin
kes parapijiniai chorai. Visi 
malonėkite salėje laike Misziu

I I ramiai ir gražiai užsilaikyti. 
’ 1 Programas trumpas bet už 

tai bus indomesnis ir visiems 
žavingesnis. Prasidės 3 valam- 
da. Atsilankusiems laikas nesi- 
tes. Bus daug gražiu dalyku 
pasiklausyti, kalbu iszgirsti. 
Sziais metais Lietuvos Dienos 
muzikaliai programa iszpildys 
suvienyti szios apylinkes pa
rapijiniai chorai. Choru vedė
jai jau isz anksto labai uoliai ir 
rūpestingai prie tu iszkilmiu 
rengias ir darbuojas. Garbe 
tad jiems, choristams (ems)’ 
kad savo gražiais balseliais 
darbuojasi kilniam tikslui ir 
pasiszvenczia painvairinti ir 
pagražinti Lietuviu Diena sa
vo giedojimu ir dainavimu.

Žymus kalbėtojai per pro- 
gramo pertraukas pasakys pra
kalbas. Lietuviszkai pasakys 
prakalba talentingas, gabus, 
apsukrus literatas, Amerikos 
redaktorius Juozas Lauczka. 
Kas tik busite Lakewood susi
rinkite in didžiule sale kur 
daugiau negu 3,000 gali sutilp
ti. Svecz’iu kalbos bus trumpos, 
indomios ir kiekvienam nau
dingos. Kad visi atsilankiusie
ji aiszkiai galėtu viską girdėti, 
kalbos bus perduotos per gar- 
sakalbius. Taigi programo ko
misija visus nuoszirdžiai kvie- 
czia kuoskaitlingiausiai susi- 
rinkti ir paklausyti kalbu ir 
dainų. Tokiose iszkilmese kaip 
kad Lietuviu Dienoj, žmonių 
dvasia ir entuziasma kelia nie
kas kitas kaip tik pritaikintas 
programas kalbu ir dainų.

Kiekvienas su automobiliu 
atvažiavęs privalo insigyti tag 
už 25 c. su užraszu: Lithuanian 
Day, Lakewood Park, Aug. 15, 
kitaip negales invažiuoti in 
Parka. Kiekvienas irgi tein- 
stengia insigyti gražu guzikeli 
už 10 c., tai bus graži tos die
nos atmintis.

Pelnas skiriamas Tėvams 
Marijonams, Seselems Kazi- 
mieretems, Pranciszkietems ir 
Jėzaus Nukryžiuoto. Tikslas 
prakilnus ir vertas visu Lietu
viu paramos.

In Lietuviu Diena Lake- 
woode, Readingo geležinkelio 
kompanija leis specialius trau
kinius isz Mt. Carmel, Ashland, 
Girardville, Mahanoy Plane, 
Maizeville, Gilberton, Maha
noy City, Tamaqua, Shamokin 
ir kitur. Apart programo ir ki
tu invairenybiu visi gales pasi
dalinti inspudžiais su pažinsta- 
mais kurie suplaukia isz arti ir 
toli. Tad isz visur lai visi biz
nieriai, prof esi jonalai, laik- 
rasztininkai, visuomeninkai ir 
politikieriai, lai visi jauni ir se
ni traukia in Lietuviu Diena,, 
lai buna visu Lietuviu szvente.

—Presos Komisija.

SKAITYKIT

“SAULE”

PLATINKIT! Į

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

I
 Geriausia Ambulance — 

patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko- (U 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu- ||| 
mirelius pagal naujau- ||| 
šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke Įil 
moterems. Prieinamos 
prekes.
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