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KABOJO ANT DRATO

VYRAS SUPJAUSTĖ SAVO
MOTERE, TOJI SUKRUVIN
MOTERĖLES VAIKSZCZIOS
TA UŽSIKABINO ANT
NUOGOS ATEITYJE.
DRATO.
Baltimore, Md. — Mrs. Cyn
thia Kemdall ant czionaitinio Dexter, N. J. — Farmeris
susirinkimo siuveczku ir mo- Pierce Dwyer, isz kokios tai
delku aipreiszke kad už kokios priežasties susibarė su savo papenkesdeszimts metu, moteres jczia ir taip insiuto kad pagrie
vaikszczios nuogos arba su to bęs ilga mėsini peili subadė mo
kiu paredu kokiu vaikszcziojo tere mirtinai po tam pats sau
perpjovė gerkle manydamas
ju sesyte Jeva Rojuje.
Bet Gracija Keiser isz Chica- kad isztikruju papjovė savo
gos pasiprieszino jai ir užgin- motere.
czino jai taji užmetinejima aisz- Motere mainydama kad ja vikindama kad: “moteres nie siszkai paskers, iszsigavo per
kados nevaikszczios nuogos. langa užsikabindama ant tele
Moterėles neszios ta, kas joms foninio drato 30 pėdu aitgszgeriausia patinka bile tik ne cziau ulyczios ir ten kabojo pa
peržengtu mandagumo rube- kol ja užtemino keli palicijanžiu. ”
tai kurie inbego in stuba ir ja
Po teisybei moteres ir mergi intrauke in vidų pusgyve. Vy
nos neszioja trumpas szlebes ir ra rado sukruvinta ant grindų
užraitoja pancziakas bet tas kuri tuoj aus nuvežė in ligonbuyra sveika o kas nori prisižiu- te ir badai iszgis nuo žaiduliu.
ret moterių nuogu kojų tai mo Vyras buvo labai staigaus ir
terėles to neužvydi vyrams o pikto budo žmogus todėl mote
jeigu kam patinka tai: “you re kerszino ji pametimu ir isz
are welcome boys” ir ant to tos priežasties prasidėjo bar
kriukis užbaigtas.
nis. Porele turi septynis vaikus
kurie dabar randasi prieglau
doje apverkdami savo mamyte.
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50 METAS

14,000 STUDENTU NUŽUDĖ
ŽYDEKAITE
UŽTRAIKAVO
UŽ

SAVO MOKINIUS.

Tampico, Meksikas. — Ana
diena šukele straika 14 tukstancz:ai studentu beveik viso
se mokyklose už tai kad val
džia mokėtu mokytojams di
desne alga nes tieji mokytojai
aplaikineja tiktai nuo 40 lyg 60
centu ant dienos, mažiau ne
kaip praseziauses darbininkas.
Kitur likos uždaryti net uni
versitetai ir kolegijos.

Laike persekiojimu Žydu praeita meta po visa Vokietija, kareivei pradėjo juos labai pa
niekinėti. Pirmutinis paveikslas parodo kaip turtingas Žydas buvo priverstas szluoti ulyczias o kada tojo nenorėjo iszpildyt, buvo pasodintas in vežimėli o kitas Žydas turėjo ji stum
ti per ulycziąs isz 'ko turėjo gana juoku kareivei.

MAHANOY CITY, PA.

1SZPANISKI SOCIALISTAI
KOVOS LYG PASKUTI
NIAM.
Valenczia, Iszpanija.,— Tau
tininku (Socialistu) generolas
Jose Mieja, apreiszke, kad ne
mano pasiduoti pasikeleliams
pakol pasiliks szmotelis dirvos
arit kurios gales atsistoti ir ko
voti prieszais savo prieszus.
Bet Iszpaniszki tautiszki vada.’
jau kone visi pabėgo kaip
szeszkai palikdami mažesnius
valdininkus neszti visas sunke
nybes, o gal ir netekti gaivu,
kada pasakei ei eii apims valdžia
ant visos Iszpanijos.

KAD TOJI DIRBO LAI
KE SZABO.
Kijevas, Lenk.,— Czionais
atsitiko netikėta žudinsta jau
nos žydelkaites Cele Rubin, ku
ri dirbo už rasztininke vietin
ėje kancelarijoj kuri buvo pri
versta dirbti Sukatomis, kas
labai nepatiko vietiniams Žy
dams, kad darkino diena saabo. Daugeli kartu prikalbi
nėjo mergina, kad pamestu sa
vo dalyba, o ir net rabinas prie
to prisidėjo, bet mergina sau
nieko isz to nedare. Subatos
diena inejo in kancelarije Salamonas MaTstein, tare in mer
gina: “Sziadien tau uždrausta
dirbti! ” O kad mergina nemo rejo apleist kancelarije, Malsstein’as isztrauke revolveri,
paleisdamas in mergina kelis
szuvius in galva, užmuszdamas ja ant vietos. Po žudinstai
Malstein’as pabėgo in kita
miestą, bet likos suimtas per
palicija ir uždarytas kalėjime,
drūtas ant kūno ir pajiegu. Ke-

SENA SKUPUOLE MIRDA TARNAITE NUŽUDĖ GASMA PALIKO DIDELI
PADORIAUS SUNU.
TURTĄ.
New Castle, Pa. — Patogi
Plains, .Iowa. — Arti trisde- tarnaite nuszove ant smert su
szimts giminiu suvažiavo isz ..u savo darbdavio kuris žadėjo POPIEŽIUS PIUSAS SERGA
INFLUENZA.
visur kovoti už palikta turtą su ja apsipaeziuoti bet vėliaus
mirusios Kamilijos Rockwell atrnete ja in szona. Angelina Vatikano Miestas, Italija,,—
LAIVAS NUSKENDO SU
kuri mirė viena ir apleista nuo Maravello, 23 metu, aiszkino Popiežius Piusas sltaigai susir
GIRTA MOTERE NURIJO UŽVYDUS VYRAS ISZDEGIVISAIS LAIVORIAIS.
visu žmonių kurie mane kad tai palicijai buk tai buvo jo tėvo go influenza, bet nepavojingai. VELNISZKOS GYDUOLES.
DEIMANTINI ŽIEDĄ.
Yra
tai
treczias
susirgimas
po

Halifax,
Nova Szkotija. —
NO AKIS JAUNAI PACZIU- buvo labai varginga motere. Po Maurice Glyndon kalte kuris
Krokavas, Lenk.,— Kaime Angliszkas tav orinis laivas
New York. — Mrs, Elena Sep LEI IR NUŽUDĖ DAŽIU- palaidojimai gimines pradėjo, priesz tai pasiprieszino. Mergi- piežiaus, kuris hesenei pabaigė
ser likosr-aresatavota už pasiife
sznipTnbi ^O' AdgTrs'pakafiipes 'fi’a'Sake: ''BhVSitf gėla sži u r u o- 82 metuš, bet szeip yra gana .Domily mirę Anupras ©trupa, “Maria de Larringe”’pradėjo
* RETOJA KŪDIKIO.
tiszka važiavima automobilium
surasdami apie 25 tukstanezius li grindis ir dirbti del ju bet drūtas ant kūno irpajiegu. Ke nuo gyduolįu kokias jam buvo skensti ant mariu ir iszsiunte
Memphis,
Tenn.
—
Bird
Dan

būdama girta. Isz baimes kad
doleriu bumaszkoms, auksu ir nebuvau gera dėl jo sūnelio ku li daktarai prižiurineja senuką padaręs vietinis raganius Kru- reidio kad jam. pribūtu in pa
czinskis. Kada daktaras pri gialba bet laivai buvo labai to
ja uždarys kalėjime nurijo pui dridge, 36 metu, likos areszta- sidabru, kuriuos toji vargsze ris mane bjaurino o kada daži- visoms valandomis.
votas
už
iszdeginima
su
karbo

buvo pas mirsztanti žmogų, li atitolinti ir negalėjo atplauk
ku deimantini žiedą vertes apie
czedino per 35 metus.
nojau kad pradėjo draugauti
lius
ruksztimi
akis
savo
jaunai
700 doleriu, kuri turėjo burno
Senute nuolatos nesziojo ant su kita mergina, paėmiau jo tė 2,134,000 ŽMONIŲ ANT rado ant jo kūno daugeli viso ti in laika in pagialba todėl lai
28
metu
pacziulei
ir
nužudymą
je. Sudžia isz pradžių nežinojo
kiu žaiduliu, rodos iszdeginti vas su visais nuskendo —- apie
kūno apsijuosus diržą kuriame vo revolveri ir paleidau in ji
SVIETO.
Onos
Burkham,
56
metu,
dažiuka daryt su ja, ar uždaryt ka
su kokia rukszczia. Szeimyna 37 laivorei su kapitonu. Kada
turėjo apie 15 szimtu doleriu o kelis szuvius. ”
Geneva, Szvaicarija.,— Sek serganezio apsakė daktarui, laivai atplaukė ant tos vietos,
lėjime ar nusiunsti in ligonbu- retojos ju keturiu metu dukre visokiose vietoje stuboje turėjo
retorius Tautu Lygos, apgarsi buk vyras užsiszalde ir nuėjo laivo nerado.
ti — nusiuntė in kalėjimą ant les.
BUVO MANDAGUS
apie 2,000 doleriu. Motere buvo
Dandridge
baisei
buvo
užvyno
surasza svieto gyventoju ant rodos pas raganių kuris už
“operacijos” kur daktarai su
ŽMOGUS.
labai skupi, netikėjo in bankas
dus
savo
paežiai
kuria
mylėjo
lyg 1 dienai Sausio 1938m., ku gausu atlyginimą davė jam ISZPANISZKA KARE GAL
pagialba eksrei spinduliu sura
ir nekarta eidavo pas kaimy — Sakau tau paskutini syki
pasiutiszkai
o
kada
ji
uždare
ris arodo buk tame laike ant geros mosties su kuria paliepė NEUŽILGIO PASIBAIGS.
do pilve žiedą ir iszeme. Autonus praszyti ka nors pavalgyt. kad uždraudžia tam Smartaikalėjime,
paszauke
in
paezia:
svieto radosi 2,134,000,000 iszsiteipti. Daktaras isztyrinejo
mobiliuje, kuriame motere va
Gimines dabar užvede teismą cziui atsilankineti pas mus ka
Perpignan, ant Francuziszko
“
Kada
mane
pririsz
prie
elekžmonių arba užaugo iii laika buk mostis buvo padaryta isz
žiavo, palicija surado tris bonda manės nėra namie!
ant
pasidalinimo
likusio
turto.
rubežiaus.
— Iszpaniszkas pretrikines kėdės, nepaliausiu ir
ikas guzutes.
•— Gana jau gana, juk tai to- yieno meto ant 18 milijonu. Di sieros, parako ir klorado kuri mieris ir jo kariszkas sztabas
tada tave mylėt, ’ ’
kis mandagus žmogus ir nieko desne dalis gyventoju randasi suede jam visa kuna. Raga
Motere daugiau nereges sau 75 METU SENUKAS TĖVAS pikto nemano. Jisai man vis Azijoj, Kinuose kur yra 450 mi nius likos uždarytas kalėjime. paliko savo tautieczius ir pabė
go in Francija ir .visi tieji kurie
DVYNUKIŲ.
TRYS ANGLEKASEI UŽ les szviesos pakol gyva bus nes
kalba kad jeigu tu mirtum tai lijonai, Indijoj 375 milijonai,
turėjo augsztus urėdus. Matyt,
GRIAUTI ANT SMERT.
vietoje kur buvo jos puikios Parsons, W. Va. — Enderson
Japonijoj 72 milijonai, o liku KAIP SENELE APVAIKSZjisai su manim apsiženytu.
kad kare neužilgio pasibaigs
siu yra 100 milijonu. Suvie TINEJO SAVO GIMIMO
Pottsville, Pa. — Mažam akytes tai dabar randasi tik Hartman, 75 metu senukas
jeigu
vadai bėga isz tėvynės ir
džiaugėsi neiszpasakytai kada — Suv. į Valstijų gyvento nytose Valstijose buvo 130
miestelyje Gratz likos užgriau duobes.
DIENA.
palieka žmones. Lyg sziam lai
ana diena pasiliko tėvu dvynu jai turi savp dantysią aukso milijonu o Rusijoj 178 milijo
ti du brolei Jonas ir Lee Die
Helsinfors, Finlandija.—Ma kui toji kare paėmė daugiau
kių kurios yra jo septynioliktu vertes už 480 milijonu doleriu. nai.
trick, anglinėje skylėje kur ka
rie Anderson, isz miestelio Hel - kaip milijoną žmonių, tęsęsi
DEVYNI VAIKAI SUDEGE ir asztuonioliktu kūdikiu. Abi
sė anglis. Apie szimtas draugu
sinek, ana diena pabaigė savo per 30 menesiu ir kasztavo bi
DEGANCZIAM NAME.
mergaites svėrė po szeszis sva Kaip Iszrode Chicagas, Kada Sniegas Užpustė
stengėsi juos iszgauti gyvais
110 metu,kuri yra seniausia lijonus doleriu.
bet buvo jau per vėlu. Jokis West Point, Va. — Devyni rus. Hartman yra farmeriu.
motere visoj Finlandijoj. Se
balsas nebuvo girdėt nuo nelai vaikai likos pagauti ant virnute aplaike linkėjimus isz vi SNIEGAS UŽMUSZE 18 JASURŪKYTA DAUG
mingu broliu kad jie yra gy szaus namo kuris užsidegė nak
sos Finlandijos ir net pavieto PONISZKU ANGLEKASI U.
PAPEROSU.
ties laike ir visi sudege ant
vais.
perdetinis prisiuntė jai bukie Tokio, Japonija. — Kaimely
Prescott, Ariz. — Crown smert. Tėvas Dovydas E. Wor- Washington, D. C. — Mete
tą gražiu žiedu, o miestas jai je Otsu nuslydo tukstaneziai
King kasyklose likos užgriau merley iszgialbejo savo paezia 1938 valdžia aplaike daugiau
padovanojo grinezele, už kuria tonu sniego nuo artimo kalno,
tas anglekasis Ben Whipple ir ir pats save, paliepdamas vai taksu nuo paperosu ne kaip
ne'tures mokėti raudos. Ta die užmuszdamas asztuoniolika annet po 11 valandų draugai su kams szokti per langa ir gial- praeita meta, viso net 491,301,na atvažiavo du korai isz aka glekasiu kurie gyveno prie kal
rado jo sumankiota lavonu. betis isz liepsnų. Namas buvo 164 dolerius, už uostoma, kram
demijos, kurie sudainavo senu no. Szeszi namai taipgi likos už
Trys kiti likos mirtinai sužeis atitolintas nuo kitu namu ir su toma ir rūkoma tabaka 61,789,tėj kėlės puikes ir tinkamas griauti kuriuose visi žuvo o
dege lyg pamatui. Nelaimingie 330 doleriu. Prie surukymo
ti.
daineles ant josios garbes.
apie szimtas užgriauta kuriuos
ji buvo nigerei.
daugiau paperosu prisidėjo
vėliaus iszkasta.
daug1, moterėles ir merginos.
JAPONAI
DAUŽO
MISINGIFARMERIS PASIKORĖ KAD DVYNAI GIMĖ ANTRAS IN
KURIU DARO ARMOTAS ITALIJA SU RUSSIJA PA
13 METU MERGAITE PA
JO ARKLYS PASISMAUGĖ. DVI DIENAS PO PIRMAM.
NIUS DIEVAICZIUS ISZ
DARE NAUJA SUTARTI.
SILIKO MOTINA.
Minneapolis, Minn. — Nusi Berwick, Pa. — CzionaitineTokio, Japonija.,— Tuks Rymas, Italija.,— Nauja su
minęs kad jo mylimas arklys je ligonbuteje gimė dvynukes Grand Island, Nebr. — Pa
taneziai maldnamiu koki ran tartis likos padaryta tenp Ita
pasismaugė, farmeris Edward viena paskui pirma in laika vieto ligonbuteje ana diena try
dasi Japonijoj, aplaike prisa lijos ir RussijoiS, kas kiszasi
Nelson atėmė sau gyvastį. Už dvieju dienu, kurias pagimdė likos metu mergaite pagimdė
kymus nuo kariszko ministerio pramonyates ir' ketina mainyti
ėjus viesulai arklys, kuris buvo Mrs. Edwin Cross. Pirmutinis kūdiki sverenti keturis svarus
Tukstaneziai motoristu likos pagauti per sniegine viesu kad paaukuotu visokius misin visoki tavora verties 50 milijo
pririsztas prie medžio, insibai- kūdikis gimė Nedėlios vakara ir kėlės uncijas. Motina ir kūdi
lines eme tampytis ir ant galo apie deszimta valanda o kita kis sveiki ir gyvens. Palicija lą kuri buvo viena isz smarkiausiu kokia kada užpustė miestą. ginius ir varinius dievaieziu nu doleriu per meta, nes Russipasismaugė. Farmeris, radęs gimė Utarninke po piet, apie isztyrinejo buk jo tėvu yra 14 Daugiau kaip 15 coliu nupuolė, sulaikė visa miesto komunika stbvylus, liktorius, kodilus ir ja neturi tokiu dalykju ka turi
negyva arkli, atriszes nuo jo 4-ta valanda. Pirmutine svėrė metu vaikas kurio pravarde pa cija ir žmones negalėjo važiuoti in savo darbus. Keliolika kitus dalykus, kad galėtu isz Italija, tas pats su Italija, to
kaklo virve, ant to paties me tris svarus ir 14 unciju o antra licija da neiszdave kaipo ir to- žmonių pražuvo ir daugelis likos sužeista. Taipgi trys trukei ju padirbti armotas ir kiltus dėl likos padaryta nauja sutar
tis gabenimo visokio tavoro.
kariszkus magius.
sios mergaites.
susidaužė.
džio pasikorė.
sver.e dvi uncijas daugiau.
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ing” plianams.
Sovietinėje Rusijoj niekas
“
WPA
”
Projetai
Prisi
Laikys
Prakalbas
Po vadovyste Jung. Valstijų
negali tinginiauti, Stalino val
džia reikalauja kad kožnas gy
deda Prie Isztyrinejimu Sveikatos Patarnavimo, AVI A
Amerikoj
darbininkai nesenei vede “Na
j
ventojas Sovietines Rusijos tu PIETŲ LIETUVOJE
ri pridėti savo plytukia prie,
Su WPA darbininku pagel- tional Health Survey”, di
Tula arielkinyczia apgarsino geroves valdžios. Del tinginiu'
kuri kada nors imta,
VANDUO APSĖMĖ
ba, daugiau kaip 2,600 isztyri- džiausia
'
sekancziai: Arielka yra reika vietos nesiranda ir jie negali
kuri
aprūpina
tikru informaci
ŽEMESNES VIETAS.
liejimu valstijų universitetuo
linga del vargingu žmonių bet valgyt duonos dykai o kas to Kalvarija.,— Didėlėje pieti
se, miestu biuruose federaline- jų
< apie ligas ir medikaliszka
reikia pirmiausia užmokėti neiszipildo, papuola po bausme nes Lietuvos dalyje, szia žiema
se agentūrose, dabar jau už priežiūra del ketvirtos dalies
skola už. valgi, gyvenimą, dra o kartais toki ir suszaudo arba dar visai nebuvo rogia-kelio ir
baigta, (■orringtoii (till, Darini milijono szeirnu. Negalima nupanas, kuri ir czeverykus o kas pasodina in kalėjimą.
ūkininkai 'be jokios pertraukos
Progreso Administracijos ad- matnoti svarbumą szito tyrinepasiliks tai galima nusipirkti Pirmutinis žmogus kuris li važinėja, .ratais. Bepradedąs
,ministraioriaus pagelbininkas ijimo, kuris verezia invedima
nauju vieszos sveikatos žings
sau bonkute guzutes.
kos nubaustas mirczia už’tingi- darytis rogia-keliis, paveiktas
pranesza.
Bet anį nelaimes, randasi to-' Įniavima buvo kokis tai S. Mo staigaus atlydžio, vėl sunyko?
WPA ka tik iszleido indeksą niu.
kiu tėvu kurie pirmiausia per rozovas, darbininkas garbori- Daugelyje pietines Lietuvos:
BALTRUVIENE
ir sutrauka, szitu užbaigtu isz- Ko-operacijoj su invairiems
ka guzute o kas pasilieka tai neje. Kada jam bosas atkreipė vietju isztirpusio sniego van
ityrinėjimu projektu. Apie 47,- universitetams, AVPA veda viisz tu perka reikalingus daly atyda kad buvo tinginiu, tasai duo apsėmė žemesniuosius lau
[000 balto-kalnieriaus darbinin- sa-tauta apimanti tyrinėjimą
Brooklino
mergicos
da
prisitu-į
kus del pragyvenimo arba ap- jam kirto ypa per žanda ir kus, pievas ir pasėlius. Pieti
Iku, su tam darbui tinkamu pa apie atstatyma darbininku nuo
•ri
prie
.pinigo,
laiko nito relifo.
skaudžiai sužeidė. Likos jisai nes Lietuvos ūkininkai, stebisi,
kyrimu, buvo paimti nuo pa- darbo su invedimu maszineriTai da ne stokus del tokiu ir
pripažintas kaltu ir nubaustas kad pas juos visiszkai nėra
szalpos suraszu ir daug isz ju, ju invairiose Amerikos indus
vaikino,
ant suszaudymo. Net dažiure- sniego, nors kitose Lietuvos
kaipo pasekme szito darbo, ga trijose. Daugiau kaip 25 rapor
Taigi,
du
vaikinai
turėjo
ta
Kirmėlės yra nevidonu žmo tojai ir valdytojai fabriku buna
vo nuolatinius darbus miestu tai jau iszleisti.
kraszto vietose buvo ir yra di Daktaras Eduard Benes, bulaime,
gaus ir ne Lankei galima girdėt baudžiami jeigu pavėlina dar
P. Gili sako, kad su pagelba
deli pusnynai ir puikus rogia- vusis .prezidentas Czekoslova- Kad dvi mergicos juos ant biuruose.
kad jos iszgialbetu žmogų nuo bininkams tinginiauti laike
kijos, ana diena atvažiavo in
kelis.
Isztyrinejimu projektus už- nedirbaneziu balto-kalnieriaus
baliaus paėmė,
smert nes ju užduotis ant svie darbo.
Suv. Valstijas laikyti prakal
žiuro ir veda rėmėjai, bet WPA darbininku žymiai prisidėta
Bet
kada
angarus
pamate,
to yra isznaikinti žmonija bet
APVOGĖ KATALIKU
prie žmoniszko mokslo. Jis sa
bas apie savo tėvynė. Prakal
Tai Lietuviszkus sportelins darbininkai dirba paprasta ir ko, “neimame kredito už uni
szi karta stojosi kitaip.
BAŽNYCZIA.
bas
pra'des
laikyti
Chicagos
Vyrucziai, ar žinote kad at
smulkmeniszka darba, kuriam
pamėtė,
Yelgandai, Indijoj, eina ipa- sirado patronas ir užtarytojas Klaipeda.— Nakties laike ap Universitete ipo tam po visus
versitetu tyrinėjimus ir miestu
sažierinis bosas su pasažieriais “Bobiszku Vyru” kuris gyve vogta Klaipėdos Kataliku baž- didesnius miestus kurie trauk Czia vela sportukai neturėjo darbui kitaip nebūtu pinigu. studijas, prie kuriu prisidėjo
Universitetiniai tyrinėjimai, su
pinigu,
isz miesto in tolimus parkus. na Amsterdam, N. Y. ? Sztai pa nyczia, esanti Puodžių uly. sis per deszimts sanvaites.
pagelba
AVPA, apima chemija, me bet džiaugiamės prisidėti
Todėl nęgalejo pirkti tikietu
Tula motere, turtinga Induse, klausykite ka jis raszo ant Pavogta monstrancija, tris
astronomija, anatomija, fizio prie tokio didžio darbo.
del merginu,
su savo mažu kūdikiu, sėdo in postkartes atsiunstos in redak kuplios, iszlaužta tabernakulis
Jeigu ne del sžitu projektu
FILOZOFIJE
Norėjo kad merginos peksezios logija, apszvieta protini iszsi- daug darbininku turėtu dirbti
bosą kuriame tada nesirado ki cija., be pasiraszymo savo pra ir kt. Nuostoliai dideli.
vystijima, džiova, žemdirbyste
eitu,
tu pasažieriu. Motere buvo pa- vardes. Todėl manome kad tai
RAULO
ir
vietiniu valdžių finansavima, tokius sunkius ir neprityrusius
O ne taksikebu važiuotu,
sipuoszus in puikias brangeny turėjo būti kokis szeszkas ku KLAIPĖDOS MIESTE ESĄ
tarpe kitu dalyku. Mažai teran darbus apie kuriuos jie visai
2,170 BEDARBIU.
bes kas šukele szoferije dideli ris bijojo pasiraszyt kad jo mo
Anupras Krisztolaitis szpar- Bet merginos pinigu turėjo,
nieko nežinojo. WPA bando
dąs! darbu prie kuriu WPA
godumą turėti taisės brange terėle neiszpertu jam kaili su Kaunas.,— Klaipėdos mieste kiiiosi su mergina ,kiuri buvo Už save ir sportelins užmokėjo.
prisilaikyti prie svarbiausio
projektai neprisidėjo sako p.
Juokai
nepasibaigs
niekados,
nybes. Privažiavęs apleistoje koezelu. Sztai jo skundas:
teip
puiki
kaip
auksas,
o
saldi
jos
nusistatymo, ir tas yra, kiek
dabar esą 2,170 bedarbiu, o pe
Gili.
Kvaileis
pasiliks
ant
visados,
vietoje szoferis sulaikė bosą,' Gerbiamas “Saules” redak reitais metais tuo paežiu laiku kaip aiskrymais. Viską turė
galint, pristatyti darbininkus
Miestai, invairiais budais, ir prie tokio darbo, kuris geriau
apiplesze motere nuo visu jos toriau: — “Asz klausiu justi: buvo 2,142 bedarbiai. Žiemos jo pas save paredkia, o pui O kur daugiausia Lietuviu,
gi vartoja WPA projektus. Jie siai sutinka su ju prasilaviniTen ir daugiausia juoku.
brangenybių ir motere drauge kodėl jus pradėjote tokius pagialba iszmokejo paszialpu kiausius turėjo plaukus. Ana
veda nejudinamo turto studijas mu ir patyrimu. Visi pripažysdiena netikėtinai užėjo pas ja
su jos kūdikiu inmėte in gilu szlamsztus dėti in laikraszti 53,000 litu.
szulini kuriame radosi visai
manydamas padalyti jai su- Viena mergina prie sportuko taksu biurams. Studijuoja tra- ta koki puiku darba atliko fekurie yra be jokios vertes. Asz
fiko problemas ir daro mokyk deralines orchestros ir dailės ir
prisiplakė,
ISZAISZKINO
mažai vandens. Po tam nuva
praiz ankseziau ne kaip sake,
it kiti skaitytojai norime nau
ŽMOGŽUDŽIUS. kada da nebuvo apsiredžins ir Ir ilgai vaikinelis nelaukė, lų parankamu iiiventarus ir ve teatro ir raszymo projektai.
žiavo (toliaus.
dingu praneszimu o ne kokiu
da isztyriiiejimus iszbaigti vai' Isztyrinejimo projektai maGreitai apsiporavo,
Ant rytojaus pravažiuoda
ten .pamazgų. “Saules” redak Rokiszkis.,— Jau buvo pra- susiszukavus. Užteminau kad
ku ir kitu prasižengimus. Szi-’ žiaus žinomi visuomenei bet visNa ir velnią gavo,
mas taja vieta, susilaikė, priėjo
torius gundo moteres kad nebū neszta apie ūkininko Ig. Baka- dėjosi ant galvos kokius tai Rodos tiktai gyvent reikėjo, tas darbas yra pamatas nau
tiek turi lygia svarba.
prie szulinio kad persitikrini
tu nevalninkes savo vyrams ir no nužudymą. Dabar jau galu moteres plaukus, paszaukiau Bet kur tau, vyro suvis ne jiems instatymams kurie iszar motere su kūdikiu da gyva.
AVPA reikalauja visu rėmėju
kad neklausytu ir nevergautu tinai baigta aiszkinti szi žmog in jia: “Negaliu suprasti kaip
gelbes
gyvastis
ir
sutaupys
pimylėjo,
Ant savo baimes persitikrino
atspausdinti ju pasekmes, kad.
Policija
nustatė tu gali neszioti kitos moteres
vyrams kaip .kad, pirma buvo. žudyste.
k^ymoftėįe da yra gyva ir ji Juk moteres jau ir dabar J^aip kad Bakana nužudė drauge su plaukus ant teip puikios galvf? Stt 'kitais bambileis važinėjo,- nigU'-apieliiikems. ■ Vieszus vir- jdmis' galėtu pasinaucToti kiti
Ant saviszikio visai nežiūrėjo, szininkai per daug metu sulai’ darbininkai szitose apszvietos
szaukesi pagalbos. Szale szuli
laukines kates szoka vyrams in juo isž Rokiszkio važiavę to les?” O ji man ant to atsake;
kyti nuo tikru informacijų, ku dirvose. “Index of Research”
Beda žmogeli,
nio gulėjo didelis akmuo. Ne akis, neklauso vyru o kaip kas paties Prūseliu kaimo gyvento “O asz negaliu suprasti, del
riomis, pirmu kartu, dabar ga projektai ka tik iszleisti, bus
Ka daryti gali ?
laukdamas ilgai pakele akmeni da pagundo boba tai jau tada jai, ūkininkai: Ant. Lapaszins- ko tu neszioji drapanas, kurios
li pasinaudoti su WPA pagel neiszpasakytos svarbos mokiKlaida didele padarei,
idant su juom suteszkint galva boba pavirsta in tikra velnią ir kas ir Petras, Pranas ir Ro yra padirbtos isz vilnų avino. ”
ba. Daugiaus kaip 250 miestu1 niams.
Kad su ja susitarei,
—F.L.I.S.
nelaimingai moterei ir jos kū
sugadina visa gyvenimą. O gal mualdas Szimenai. Jie kelyje Pamislinau, kad ji yra rait ir Sziadien ne paezios ne pinigu analizavo ju trafiko problemas
dikiui. Bet Dievo apveizda ki
“Saules” redaktorius jau pasi užpuolė Bakana muszti. Su uždariau savo žioti — Big fui!
per WPA projektus ir taip ga
neturi,
taip surėdė. Po akmeniu gulėjo
*
*
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NAUJOS MIKALDOS
liko advokatu kad pradėjo gun laužė du 'szorikaulius, sudaužė
Boba pabėgo viską paėmė, lėjo pagreitinti trafika ir su
didele kirmėlė vadinama kob dyt moteres priesz vyrus kad galva, nuo ko mirė. Žmogžu Tas reidio aparatas tai yra
KARALIENES
Badai in Westus su kitu isz- laikyti nelaimingus atsitiki
ra, viena isz pavojingiausiu
pesztusi tada advokatams būna džiai suimti ir uždaryti kalė gujd tink bo'i's, o ypatingai del
mus.
>
važiavo,
kirmėlių Indijoj, nuo kurios in- geras biznis nes kaip žmones jimo. Teismo tardytojas tar paeziuotu vyru. Kožnas paPRANASZYSTES
Pirmas dideles-skales sisteKada kita kvaili gavo.
k audimo žmogus tuojaus mirsz- grąžei gyvena tai advokatai ne dymą baigia. Suimtieji bus cziuotas vyras gali sau sėdėti
matiszkas tyrinėjimas namu Yra tai stebėtina knvgute nes
ta. Kirmėlė mėtėsi! ant szoferio, turi d^rbo.”
namie
ir
aplaikinet
saldžius
teisiami Panevėžio apygardos
buvo WPA. darbininku atliktas joje randasi daug teisybes ir
Plieninėse
gerai
dirba,
užmuszdama ji ant vietos.
jau daug atspėta kas buvo
buezkius isz New A'orko per t a
Laikraszcziu redaktoriai ne teisme.
net 64 dideliuose miestuose, po
Tai
moteres
daug
szposu
Pasažierei, nesiilaukdami su- gundo vyrus priesz moteres
pranaszauta, ir toliaus tos prail reidio. Nors tie kišai buna
užveizda Vaizbos Departamen
pridirba,
gryžtanezio szoferio, nuėjo prie tiktai mokina vyrus kaip turi Jaigu Permainote Savo szalti, bet vis nuo svetimu lu
naszystes pildosi. Prisiuskita
to. Ir tuoj daugiaus kaip 250
Ne
yra
tos
dienos,
szulinio ir dirstelėjo in vidų.
25c. stempomis o gausite per
guodoti ir mylėti savo prisie- Adresus Gyvenimo peliu. — Not for mi!
Kad nepasilaktu kaip vantos, panasziu vietiniu miestu tyri paczta.
Iszgialbejo motere su kūdikiu.
*
*
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geles kurioms prisiege prie al
nėjimu vesta, jie suteikė labai
Ir ka daro? ugi muszasi,
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dedasi,
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kitas vietas arba iszvažiuoja in kė, buk nesimaudys, ba per Moterėles vyrams neapvenime, rado pavogtas brange
kitus miestus ant apsigyveni Įauga žiuri visztos. Asz jai pa
sileidžia,
nybes, kurias sugražino mote
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ sakiau kad niekas nesisarma- Turi pasigert ba to geidžia,
rei bet toji už savo iszgialbejieitu be pertraukos, kada maino tina czikinu, bet ji man atsake:
Subėga pas viena,
mo iszdalino viską tarp pasa NAUJA MALDA-KNYGA:
ARABIZSKOS ISTORIJOS
savo adresus tai tegul neuž- “Teip, gal but, bet terp ju
Kada vyru namie nėra,
žieriu kurie ja isztrau'ke isz
---------- o------ —
“Jėzus
mirszta paduoti ir savo sena randasi ir gaidys.” — Ken j u
Po kelis centus sumeta,
PUIKI DIDELE KNYGA.
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nes kitaip negalėsime surasti
Geria o paskui susipesza,
Drucziai Puikiai Apdaryta Audeklinais Iszmargintais Vyrszait
kur tokis žmogus gyveno. To Pagal mano skysta protą, Vienos kitas iii lakupa kisza,
Gyvenimo, Vakare
BZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS
Juozas 'Clawson, jaunas vy
dėl, jaigu permainote savo gy tai už keliolika metu bažnyTokiu budu vaitai,
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Tuolatai:—•
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lakstantis Nakta Gerbemuls
Sulaukiau nuo Jua* siuncsiuio*
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Kad neiižilgio atnesz dovana
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ji, cziulpe jo kuna bet
undinėm pažaisti vandenyj ir veninio svajjone buvo jo buez-Į nepažystam — visi juros gyRado Narna Szitoje (glamžė
jis nenusigando ne trupucziunorėjo szokti jūron bet pamate kis. Buvo vasara. Atėjo ir tasiviai mus gerbia. O jeigu Baltika: greit stvėrė abiem lankom
kad viena undine duoda jam laikas kada diena susilygina sul jos juroj ir atsiranda kada koBonkoje
baisybes galva, surado lupas ir
ženkla, ji perspėdama. Jis pa-juaktimi. Musu kaime buvo va-Įkia didele pleszri žuvis ji mums
pabucziavo. Dar maloniau jam
'žino kad tai yra. toji pati mer-.karuszkos. Jaunieji žaidė iruneko nedaro nes mes valgiui
buvo bucziuoti spruta, negu
įgėlė kuria jis mate saloje. Tai szoko. Apie pusiau-naktii asz netinkam. Tik vieno mes turižuvi o baisus padaras bematant
buvo nepaprasta undine: josHszejau in juros krauta kiek at- me labai bijotis ir tu taip pat,
plaukai buvo szviesus ir denge(vesti — mano szirdiis liepsnojo tai saules spinduliu... Jeigu
pranyko juroje. Vel nurimo ju
ra, vandens pavirszius pasida
visa jos kuna, žuvies uodegos ji'oe galo karszta meiles ugnimi, nors vienas saules sjiindulelis
Keletą metu jaunas žvejys arcziau priplaukė o gryžes sau- neturėjo ir baltos mažutes ko-11 hit e gana smarkus vejas ir ju- palytes mus, tada iszgclbejimo
rė lygus, kaip stiklas. Danguje
Simas Puta plaukiojo tolimo- sumon, Simas vėl aiszkiai ma- jytes mates isz po ilgu plauku, j ra nerimavo. Simas iszejo pas- nėra ir tas, kuri toji nelaime
jau szviete raudona auszra.
siose pietų jurose jūreiviu. Pa- te stebuklinga, sala ir mergele., j Saule jau nusileido ir nespe- kui ir eme garsiai kalbėti, iszt'iko, mirszta ir virsta pu
— Dabar bus pats baisiauses
galiau jis gryžo in gimtąjį kal Simas vos tik neverkė isz ap- jo jos paskutiniai spinduliai (stengdamasis perrėkti bangu tom.
darbas! —- pamanė Simas: —
nieji pabaltoje. Buvo tada va- maudos.
:
Pavargęs jis krito iii paskęsti juroje kaip stebetini užima kad mane myli ir nori Pradžioje asz mainiau kad
bet asz ir su tuo gerai apsidirb
sara. Simas daug- privargo tar- dar
<
szilta smėli ir gulėdamas juros gyventojai iszplauke iiJsiunsti pas mane pirszlius. Asz Į n it kad negalėsiu paprasti gysiu.”
liaudamas jūreiviu ir todėl kiek maste
:
ka jam daryti. Buvo la vandens pavirsziu, užganedin-jĮiiet drebėjau isz susijaudinimo venti juroje ir buvau net pasiBet trecziu kartu jura nei nelaiko nutarė nieko nedirbti: ne bai szilta ir tvanku. Jo kūnas t i eme kvėpuoti tyru ir vesiu ir džiaugsmo, bet vis nenorėjau ryžusiu tuoj iszplaukti in pasujudo, nekilo bangos. Tik vos
plaukti su draugais žvejais žve buvo taip sukaitės kad jis ne vakaro oru ir suptis bangu vir- pasiduoti ir riktelėjau jam: virsziu, pažiūrėt paskutini karmatomas vandens pavirsziaus
joti, neužti kaimo vakaruszko- galėjo
:
daugiau iszkesti ir nuta szunese. Tik szvies-plauke un-i “Niekad asz už tavęs neteko-j ta in žmonių pasauli, in saule ir
judėjimas pranaszavo naujojo
se. Isztisomis dienomis gulėjo rė: iszsimaudyti.
,dine, kuria labiausiai Simas no- siu.
stebuklo pasirodymą. Treczias
...
noriu laisva būti!” mirti. Bet dar vos tik szvito o
__ _Asz
_ ____
■
jis sau vienui vienas smėliu ko Bangos meilingai ji apglebo rojo arcziau pamatyti, liko po <Jis labai užpyko nes aiszkiai asz jau linksmai plaukinejau:
stebuklas buvo pati szviesisztikruju
patiko
laisvai
man
pose juros pakrasztyj. ir žiūre- ir
į isz karto atvėsino jo karszti. vandeniu ir jos veidas atrodė ;mate mano jausmus ir žinojo i
plauke undine — gražuole.
Matyt kada szita žuvele buvo Szviesus plaukai bangavo ap
.
ankstytis,
nardyti
minksztam
jo in jura, lyg ko ten jeszkoda- Tik
'
urnai pajuto kad kokia tai :miglotas, neaiszkus.
xad tik ji erzinu. “Pas tave
da maža, inplaukc in pieno bon- link jos kuna ir lengvutis bal
mas. Jo dažnai klausė, ko taip jėga
,
traukia ji in dugną. Norė Isz lengvo temo. Juros žmo- 'tur but žuvies kraujas!” — su vandenyje. Taip asz ir apsipra- *
atydžiai stebis in jura bet jau- jo
; atsigryžti ir plaukti in krasz- :nes pavargo bežaisdami ir vie- :riko jis piktai — “Tau geriau ■ au su audiniu gyvenimu. Juru ka kuria rado vandenyje ir jai tas rūbas, kaip ūkai denge ja.
aip patiko tasa inaujas namas Ji iszejo isz vandens in sale
nas jūreivis ir pats negalėjo to ta bet negalėjo: kaip jis nedir- nas
;
gyventi szaltoje juro- :žmones labai geri, linksmi ir
po kito pranyko gelmėse, pritiktu
i
kad joje apsigyveno o kada už
iszaiszkinti.
bo rankom ir kojom, kaip nesi- Bangos
i
aplink sala nurimo. Si- .je su undinėmis, negu žmonių vaiszingi; su jais gerai gyventi. augo tai negalėjo iszsigauti isz le ir atsistojo priesz jaunaji jū
reivi, laukdama buczkio. Ir da
Ir greitai slinko mano naujojo '
— Žiuriu, — sako, — kad ra- stengė,
:
bangos ji vis trauke in :mas sėdėjo prie pat vandenio ir tarpe!”
jos
ir taip ja surado žuvininkai bar, tokia artima ir aiszki, ji
gyvenimo
dienos.
Bucziau
visai
•
miau ir linksmiau nuo to daros. jura. Nusigandęs jau ruoszes pasilenkęs žiurėjo in juros gilu — Žinoma, tai butu man di- ;
Seattle, Wash. Borika su žuvę pasirodė Simui dar gražesne,
Ji verte dirbti kad iszsklai- mirti
:
bet urnai didele banga ji ma.
:
1tižiausia laime! — erzinau asz laiminga ir nemanycziau apie '
atidavė
in vietine žuvinyczia. dar geresne, negu pirma. Ryto
in senąjį gyvenimą, '
dytu savo liūdesius bet darbas pakele ir jis aiszkiai pamate Atėjus pusiau-nakcziui, jis ,ji — kaip gera ir vešu ten!. . gryžima
’
auszreles spinduliai viliojanSimui visai nesiseke. Ir paliko :netoliese sala ir joje mergele. iszgirdo
■
butu nuplaukti pas jas!.. kad dvi mintys nestovėtu nuo
vandenyje kaž kokius Gerai
1
Ir
ji
giliai
atsiduso.
<
cziai žaidė jos plaukuose ir vei
ji ramumoje, manydami kad Dabar jau jis Įdek galėdamas neaiszkius
:
■ mano galvoje. Pirma — kad
garsus, lyg dejavi Priėjau prie pat vandens. lat
—
Ka-gi
asz
turiu
daryti
kad
<
deliuose,
nuo kuriu lėtai vienas
asz
niekad
nejausiu
saules
szikarszta pietų saule iszdžiovino greieziau plauke saleles linkui. mą
: ir veiksmus. O jura rami ir Saugos pliauszke prie kojų.
; kito krito tyrus vandens lajo smegenis.
Bangos jam irgi padėjo ton pu- :ne viena mažute bangele ne 3uvo be galo liūdna kad Simas iumos. Toji mintis neapsako avė iszgelbeti? — paklausė ju- po
szeliai.
i
’
i
eivis.
i
Karta vakare sėdėjo Simas sen plaukti. Nespėjo Simas ke drumstė stiklinio jos pavir- kalba apie mano szaltaji krau mai mane kankino. Dažnai, iszpaežiam pajūry ir žiurėjo in letą kartu mostelėti rankom, sziaus.
;
Ir vėl Simui užsinorėjo , na kada szirdis doge liepsna. Si plaukusi in pavirsziu, atsigul Ji dar karta atsiduso ir at Pamate Simas gražuole taip
: arti saves, laukianczia jo bucz
skestanezia juru platumoje kaip buvo jau prie pat saleles szokti jūron bet isz vandens :mas stipriai griebė rankom mį- davau szlapiam pakraszczio sake :
.
ir ji netikėtai apėmė malo
saule. Diena pute stiprus rytu bet mergele kaip tik tuo pat lai urnai iszkilo szvies-plauke un no peczius ir stengėsi atitrauk smėly ir nekantriai laukiau — Turiu tau pasirodyti tre- kio
jopoje
iszvaizdoje
ir
tu
kas
kar:
nus ir saldus ne tai laimes, ne
vejas ir jura nerimavo: putojo, ku dingo juroje. Apsidairęs, Si dine ir liudnu balsu pasakė:
ti nuo juros. — Ne pikta-žo- saules tekėjimo; bet noras gy- .
ta
privalai
pabucziuoti
mane.
tai
gėdos jausmas. Jis net eme
uže ir didelėm bangom plovė mas pastebėjo kad naktis bai — Jei tu ligi saules pasirody džiauk, mergele! — pasakė jis, venti eme virszu ir paskutine
smėlėtus krantus. Vos tik už gės ir saule jau kilo rytuose isz mo szoksi in jura — pražūsi. visas drebėdamas. — Sziadiena valandėlė priesz saules tekėji Jeigu nors akimirksniui tavo manyti kad tai viskas yra sap
geso vandens pavirsziuje pas tolimųjų juros pakraszcziu.
Sziadiena diena sulygsta su isusilygina naktis su diena.; dvy mą greit sunikdavau in juros szirdyje gims baimes jausmas nas arba klejone — ir nedryso
kutinis nusileidusios saules Privargęs, sujaudintas sėdė naktimi ir visas pasaulis pilnas likta naktis ežia pat. Žiūrėk, gelmes. Antra mano szird-gela — viskas žus. Tada asz turėsiu isz karto prispausti prie kruti
spindulis ir ilgi szeszeliai pa jo Simas mažoje salelėje ir dai stebuklu. Patekės in jura, tu tu dabokis, kad undines isz tikrų buvo — kad jau daugiau kažin gyventi juroje dar szimta me nės gražuole ir ja pabucziuoti
kodėl nemylėjau žmogaus kuri tu, visados linksma ir nematyti in taip gražias ir viliojanczias
slėpė toluma, Simas pamate ga rės kraszto. Bet veltui jis žiurė rėtum iszgyventi joje su juros jų tavęs nepagautu!
na toli nuo kraszto tarp bangu jo — žemes nesimatė. O juk jis žmonėmis szimta metu, kaip ir Nusigandau tai iszgirdusi, priesz tai taip karsztai mylė skaisczios saulutes. Bet ir tu luputes.
mažute sala, kurios niekad ten negalėjo nuplaukti taip toli kad asz gyvenu. Bet asz, pragyve bet to nenorėjau rodyti. Isztru- jau; nežinojau asz taip pat nei nesurasi sau laimes. Todėl ap- Perėjo skeli svyravimo aki
simanstyk gerai.
mirksniai. Mergele žiurėjo in
nebuvo. Nustebės žiurėjo jau auksztos puszim apaugusios nusi juros vandenyje szimta kau isz Simo rauku, nubėgau gailesczio ne atgailos. Per ke
Simas
ir
klausyti
apie
tai
ne

ji
liūdnomis ir raginaneziomis
nuolis in ta mažuti, taip neti- kopos galėtu pranykti isz akiu. metu, pasenau tik vienais, me kiek toliau ir garsiai surikau: liolika metu teko iszgirsti kad
akimis; jos lupos lyg ka tai
mano buvęs mylimasis vede norėjo.
^kefai atsiradosi žemes gabalėli. Sėdėjo jūreivis smėlyje, ban tais todėl kad juros žmones — Undines, undines!..
sznibždejo.
Simus atsipeikėjo:
—
Greicziau
pradek
tuos
bur

Bet dar didesnis buvo ju nuste gos uže ir szelo aplinkui. Jis szimta kartu lecziau ir ilgiau Asz maniau tik dar kiek Si kita mergele bet mane mažai
tus! — prasze jis. — Asz gerai stipriai apglėbė mergele ir pri
ma pagąsdinti, pakankinti o tas sujaudino o kaip sužinojau
bimas kada pamate kad salelė mėgino vėl szokti jūron ir gyvena, kaip sausumos.
save
pažystu ir esu pasiryžęs. spaudė prie savo karsztos kru
je kasotai gyvo kruta. Geriau plaukti in ta puse kur turėtu —- Kas-gi tave, gražuole mer paskui parodyti kaip karszta per kiek laiko kad senis žvejys
— Prisirengk prie visko!..— tinės. Bet jau buvo pervelu:
insižiurejas, pažino kad tai es būti krasztas bet smėlio salele gele, užbure? — paklausė Si mano meile. Bet pajutau kad Simas Puta mirė, tai net pra
pasakė dar undine ir pranyko tuo palt laiku, kaip jo degananti mergele. Ji buvo nepa ji lyg pririszo prie saves ir, ro mas ir didele užuojauta girdė žeme po mano kojom skirias, linksmėjau. Nerūpėjo man taip
czios lupos prisispaudė prie
juroje.
prastai graži. Lengvutis baltas dos, kad nematomos rankos jos jo balse. — Kaip tu pakliu bangos mane gaubia ir traukia pat ir mano tėvai ir gimines ir
■Nepraėjo ir minutes kaip ju mergeles lupu, isz juros <pain juros gelmes. Girdėjau kaip kada jie visi iszmire, asz ne tru
rūbas denge jos kuna ir plevė traukia ji szalin nuo vandenio. vai in jura?
ros gelmeje pasigirdo kažkoks kraszczio iszkilo keli saules
savo nuo vėjo.
Baime gimė jaunuolio szirdyje Szvies-plaukes undines mė baisiai suriko Simas ir szoko puti neverkiau. Verkti jau asz
užimąs. Sznypszdamos ir ran- spindulėliai ir apszviete dre“Undine”, pamanė Simas ir ir jam pasidarė ilgu sausumos lynose akyse sužibo karsztos paskui mane in jura; paskui ne- seniai pamirszau. Dažnai nusi- gydamos pakilo dideles ban. banczios undines kuna. Ji dar
apsidžiaugė: žvejai tiki kad ir žmonių. Valandos trauke o aszaros ir ji papasakojo Simui. tekau sąmones. Atsipeikėjau gasdavau kad pasidariau ne gos. Vanduo pasidarė dumbluo■ pabucziavo Simą bet burtai nelabai gražiame urve juros dug- jausminga. Vadinau save beppmatyti undine — laime. Bet jis vis susitraukęs smėlyje sė savo gyvenimo istorija.
tas ir kraujuotas. Simas nebi■ buvo nutraukti. Jau buvo vėlu.
. ežia Simas pastebėjo kad mer dėjo ir nematė aplinkui jokio — Man buvo septyniolika, ne. Aplinkui augo kaž koki ne szirdie, negailestinga. Bet to ne jodamas in tai žiurėjo. Urnai Tyliai, lyg negyva, iszsmuko
gele stovi staezia kietoje žemė gyvybes reiszkimo — nei laivo metu — pasakojo undine. — matyti labai gražus augalai o pakeisi: vandens žmones nepa isz juros in sala iszszoko didele undine isz Simo glėbio. Jis nežysta jokiu ligų — nei kūno, nei
je. Undines stovėti negali: vie buriu, net nei žuvėdra. Viesz- Buvau linksma darbszti ir to aplinkui plaukiojo daugybe in
dvasios,
savo mirusius jie lai ir baisi žuvis. Ji piktai musze instenge jos iszlaikyti. Pakilotoje kojų jos turi žuvies uode patavo mirties ramumas ir kad dėl daug kam isz musu kaimo vairiu žuvu ir gyvulėliu. Kvė
doja linksmai szokdami ir dai uodega smėli, žiojo dideli, asz- bangos ir vėl nunesze szviesga.
ne juros užimąs, atrodytu kad jaunuoliu szirdis paveržiau. Su pavau lygiai taip pat lengvai,
triais dantimis nusagstyta, žio- plauke gražuole in juros gel
ir ore. Neužilgo aplink nuodami; jeigu mylimasis ap
■
z Nusigando jaunas jūreivis o Simas uždarytas vandeniniam jais buvau meili, nepuiki, bet kaip
gauna undine, ji nusijuokia ir. tys ir stengėsi praryti jūreivi. mių karalija. Jis dar pamate
nemylėjau ne vieno. Paskui at mane susirinko krūva juros
mergele stovi ramiai ir žiuri in karste.
pamyli kita. Net jeigu kūdikis, ■Bet Simas nenusigando, stip- liūdna mergeles žvilgsni, pilna
jo puse. Kiek htsipeikejas Si Labai stebėtina kad Simas sirado vienas — ir asz ji nepa žmonių — undinių senu, jaunu
netyczia pakliūva in saules, riai rankom apglėbė žuvi ir pa- meiles ir gailesczio. Tai buvo
mas szoko in mažuti laiveli ir visa, diena sėdėjas saloje, neju prastai karsztai pamylėjau. Jis ir vaiku. Jie nustebę žiurėjo in
szviesa ir virsta puta, tai moti bueziavo jos baisiaja žioti. Ir inirsžtantis žvilgsnys.
eme irtis arcziau salos, arcziau to bado ir troszkulio. Taip pat buvo jūreivis ir vadinosi Simas mane, glostė, cziupinejo plau
jam pasirodė kad jis bucziuoja Tuo pat metu pranyko ir smė
kus, kojas. Pats seniauses ju, na ne kiek nesusigraudina.
stebuklingos mergeles. Ji trau nebuvo ir szalta, nors vien szla-■ Puta.
Bet tas nuolatinis linksmu. ne žuvies bet mergeles sziltas lio salele kurioje jaunuolis sto
ke tos mergeles nežęmiszkas piais marszkiniais apsivilkės — Vieszpatie!.. — suszuko su didele juros augalu barzda,
, luputes. Baisus padaras tuoj vėjo. Kaip bangos nurimo, Si
nustebės Simas: — tai juk ma papasakojo kas mane laukia. mas gimdė manyje kaž-koki. iszsmuko isz jo ranku ir prany mas pamate kad stovi ligi pusei
grožis ir mintis kad ji gali žū buvo.
baisu jausma; jaueziau dvasios
Saule leidos in vakarus. Jura no vardas!.. Bet mano diedu Jis pasakė kad turėsiu gyventi
ti juroje.
tusztuma ir rodės kad kas tai ko vandenyj. Bangos nurimo ir vandenyj. Netoliese matėsi
Kuo arcziau prie salos plau■ nurimo ir tik prie saleles van- ko ir mano tėvo dieduko ir-gi juroje szimta metu o gal ir du
atėmė isz manes daigta, kuris vėl ramumas užvieszpatavo. krantas, su savo pusziinis ap
ke jaunas jūreivis tuo neaisz-• duo uže ir bangas kete kaž ko- buvo toks vardas kaip ir jo se szirntu, jeigu niekas mane neyra man pasaulyj brangiausias. Dangus rytuose pasidarė kiek augusi oinis kopomis ir jis nesą
kiau galėjo inžiureti sala ir■ kia paslaptinga jėga. Insižiu- :nuolio kuris tur-but tai buvo iszgelbes. — Pirmame szimtBet ir ta tusztuma vis jaueziau szviesesnis ir viskas rode gra moningai eme plaukti prie jo.
mergele. Vėliau jis jau net eme' ■ rėjas tose bangose Simas pama- :mano pro-diedukas. Jis buvo metyj, —sake jis, — tavo iszžu ryta. Simas stovėjo, kovon Simas Pulta nuo to laiko tik
vaizda bus žmoniszka ir lodei neaisz'kiai, neryszkiai, lyg gal
abejoti ar isztikruju yra toji te plaukiojanczius kaž kokiu ,jurininkas, kaip ir asz.
pasirengęs ir lauke, kas bus to rai neteko proto. Jis kalbėjo
vos sikaudejima sapne.
eala ii’ ar tikrai stovi joje mer padaru. Žmones — ne žmones, — Tur but taip, — atsake un nelabai vikriai galėsi plaukio
bet niekas tu kalbu negalėjo su
Sziadiena sukako lygiai szim- liau.
— Tu, kaip du vandens ti, antrame szimt-metyj tarpu■
gele o ne baltos putos putoja. žuvys — ne žuvys. Jie žaidė, dine.
metu kaip mane užbure; Ir vėl eme virti vanduo. Pa prasti ir niekas joms netikėjo.
pirsztyse pas tave atsiras ple- tas
1
vandenyj, sukos lyg laszai, panaszus in ji.
Pjfiplaukes prie tos vietos kur plaukinėje
'
asz galiu atgimti ir vėl džiaug kilo dar didesnes ir baisesnes Jis nieko nedirbo, neplaukė su
jo apskaitliavimo tikrai turėtu linksmam szokyje, vaike vienas — Keista!.. — stebėjosi Si ves, trecziame kojos suaugs in '
žvejais in jura bet isztisomis
krūva, apsidengsi žvynais ir tu tis saules spinduliais ir verk bangos.Jura pajuodo kaip sma dienomis ir szviesiomis giedrio
būti matyta sala, jis rado tik kita. Simas ilgai žiurėjo in juos mas.
karsztomis aszaromis jeigu tik la. Vanduo sutirsztejo ir pasibaisiai szelsftanczias putojan- ir pagaliau insitikino kad tai — Viskas stebuklinga... Pa tada jau tapsi tikra undine. Jei
mis naktimis stovėdavo aukszatsiras žmogus, drąsus ir pasi- dare
rlnrp. lyg
Ivo- klijai.
l.-liin'i Atsivėrė
Aisivprn juros
-in.vrvc
czias bangas. Ilgai dar plau yra vyrai, moters ir vaikai, tik mylėjau asz Simą Puta taip norėsi — galėsi iszteket už van
lyžes — asz iszsiliuosuosiu isz gelmes ir isz ten palengva isz- tam krante atydžiai žiūrėda
kiojo Simas vienon ir kiton pu- vietoje kojų visi turi uodegas. karsztai kad ir apskaityti sun deninio 'žmogaus. Asz pradėjau
mas in jura ir niekas negalėjo
piktųjų burtu.
slinko be galo baisus tvarinys
Tom uodegom jie linksmai ku, kad net geda buvo. Gėdi verkti ir aimanuoti o jis mane
ten, bet salos nebuvo.
suprasti ko jis ten jeszko .. j
—
Man
pakaks
drąsumo!
—
—
juros
sprutas.
Jis
visas
buvo
ramino.
—
Pradžioje,
sako,
gal
jaus
asz
savo
meiles
ir
niekad
Nusiminęs,
nepatenkintas pliauszke vandeny, kad vanduo
karsztai suszuko Simas.— Esiu apaugės dideliais vikriais ir
gryžo Simas in sausuma. Bet tyszko aplinkui ir putojo. Kar nedrysau būti su savo mylimuo tau ežia ne viskas patiks bet
jūreivis, prates prie invairiu slidžiais pirsztais, senos pu- SIENINIAI KALENDORIAI
nespėjo jis žengti koja ant tais tie padarai atsigryždavo ju berneliu meili, kaip su kitais greitai apsiprasi ir geriau gy
1939 METAMS
baisybių. Nieks nepasakys kad szies kamieno storumo, visas
kranto, kaip vėl pamate juroje Simo pusėn ir žiurėjo in ji. Ta kaimo berneliais, prieszingai— vensi kaip žemoje. Czia pas
—
Sieniniai
Kalendoriai del
aptrauktas
dvokiancziom
pel

asz
kada
nors
bijojau.
Viską
mažute sala ir joje mergele. Ge da ir Simas aisžki’au mate kad su Simu Puta, visada būdavau mus daug laisves: niekas vie
. padarysiu kad tik pamatyti ta kėm ir judancziais spaugais. saves arba in Lietuva pasiusti,
rai kaimis iszmatavo tos salos jie visi žalia-plaukiai ir žalia griežta, pikta, lyg jo neapkes- nas kitam nekliudo, kiekvienas'
15x24
Didele galva maskatavos in vi 25c., arba 5 už $1.00.
vo veidą saules szviesoje.
atstumą nuo kraszto ir vėl pil akei. Moters in savo plaukus; dama. Kaip galėdama stengiau plaukia sau, kur užsimano. Nie
— Taip — apsidžiaugė undi sas puses o kraujuotos akys col., didumas. Prisiunskite sa
nas vilties nuplaukė in jura turėjo insipynusios juros geliu si savo jausmus slėpti. Asz, ro- ko uždrausto ir nežinomo ežia
ne. — Žinok kad pagyvenusi piktai ir godžiai dabojo kiek vo orderi ant adreso: prie mergeles. Bet pasikartojoi vainiku, gintarą, blizganczius dos, pražucziau, jeigu jis mane nėra; dirbti nereikia. Todėl
vandenyje, asz daug pagraže- viena jaunuolio’ judėsi. Baisus W. D. Boczkauškas-Co., Mahatas pats, kaip ir pirma. Regeji-■ akmenėlius ir juros žvaigždes, pabueziuotu, arba sužinotu kad mes visada taip linksmi ir už
spruto pirsztai suspaudė Simą, noy City, Pa., Ų.S.A.
mas palengva pranyko, vos jis Simas irgi užsigeidė kartu su ji myliu. O tuo tarpu mano gy- ganėdinti. Joikiu pavoju mes; jau°
i
1

SZVIES-PLAUKE
MARIU PANA
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1’ SAU L E

Žinios Vietines
—‘ Visi prapertnykai kurie
turi garadžius 700 skvere ant
E. Market ulyczios, lai užkalbi
na kas jiems yra reikalinga nes
toliaus negales privažiuoti prie
garadžiu isz priežasties taisy
mo tosios ulyczios.

M ATT ANO V CITY. PA.

SHENANDOAH, PA. Beždžione Juokese Isz ABRAHOMO LINCOLNO GIMIMO DIENA,
t Motiejus Malauskas mi
re Sukatoje pas duktere Jonie
ne Urboniene. Velionis dirbo
kasyklosia per ilgus metus.
Prigulėjo prie Szv. Jurgio pa
rapijos. Paliko viena duktere,
trys sunn's ir deszimts anūkus, j

— Palicija aresztavojo An
tanina Visnievskiene, 45 metu,
•— Ka žmogus turi daryti motina septynių vaiku, kuri gyjeigu taksu kalektorei jam pri- veno ant 431 W. Cherry uly.,
siunczia rokunda kad užmoke-iuž sukūlima didelio lango sztotu taksa, jeigu jau karta juos* re ant W. Centre ulyczios ir užužmokejo? Daugelis žmonių ne-jdare ja kozoj. In puse valandos
czedina kvitus nuo taksu arba po tam palicijantas Taborskis
kur padėjo kad ju negali su- nuėjo pažiūrėti moteres surasrasti kada jiems ju reikia ir tu- damas ja pasikorusia ant su
ręs vela mokėti taksas. Tūlas plyszusios szlebes kuria suplekonsulmonas apreiszke kad ne- sze ir pasidarė isz jos virve.
iszsikalbesi nuo to ir turėsi mo- Nelaiminga motere paliko vyketi isz naujo ir užbaigtas kriu- ra Juozą o vyriauses isz vaiku
kis ir “sokeris” turi mokėti turi 17 metu.
arba ji egzekutnikas iszmes isz — Moterių Draugija Ado
namo ar parduos jo rakandus. racijos parengė puiku ir dideli
Tas yra neteisingysta ir priva bankieta ant naudos Lietuviszlo būti pataisyta. Juk takso- kos naujos Szv. Juozapo Kataliaus'knygos parodo kas užmo- iikiszikos Tautiszkos Bažnykfejo taksas o kas ne.
czįos ant Mainieriu svetaines,
Main ir (lak ulycziu, kuris atsi
—f Pereita Su'bata, Kun. P. bus 13-tą diena, Panedelio va
Czesna su'riszo mazgu moterys karu Februario. Daugelis žmo
tes pana Pranciszka, duktere nių žada pributie ant to bankieponstvos Juozo Novalskio isz ro 'kuris bus vienas isz puikiau
Park Place, su Vincu Bobbi t siu nes moterėles tosios drau
isz miesto. Vestuves atsibuvo goves žino kaip parengti banpas tėvus nuotakos, in Park xieta sveteliams.
Place. Jaunavedis turi užsiė
mimą Kubertavieziaus mesiny- Tamaqua, Pa., f Utarninko
czioj.
ryta 9 valanda, atsibuvo laido
tuves a. a. Paulinos Doczkuvre■f Juozukas, pus-antro me nes (Dočkus), 329 Columbia
to sūnelis Juozo Stonio mirė uly., kuri mirė pereita Petnynuo dipterijos Nedelioj ir likos czia Coaldale ligonbuteje, dvi
palaidotas Panedelio ryta. Liū dienas po atvežimui. Laidotu
dna kad velioniuko sesutes Do- ves atsibuvo su apeigoms SS.
ioria 6 metu ir Onute 3 metu Petro ir Povylo Liet, bažny
teipgi serga ta paczia liga.
czioje, prie kurios velione pri
—- Ant daktaru susirinki gulėjo. Gra,bėrius A. J. Žeko
mo, likos apsvarstyta apie nau nis užsiėmė laidotuvėms. Ve
jus mokesczitus kokius rei'kes lione gimus Lietuvoj, pribuvo
mokėti daktarams už patarna- in Suv. Valst. 27 metus adgal.
vima pas ligonius. Kokios bus Prigulėjo prie Szv. Ražandraugoves.
Paliko
haiu'jos prekes tai da nežinia. cziaus
vyra Matiejusza, duktere po
r— Isžtlikruju mieste randa nia St, Milbutiene, 329 Colum
si'visokiu rakaliu, bet jeigu bia uly., du aunu: Aleksandra
iszdaužo bažnytinius langus isz Detroit, Mich., Juozą kuris
su’pienine bonka, tai gal jau gyvena Ziegler, Ill., kaipo tris
nesiranda arszesnio. Kokis tai anūkas ir viena pro-anuka,
pasiutėlis mete bonka in Įauga Szeimyna sudeda karszta paSzv. Povylo Liuteroniszkoje dekavone visiems kurie daly
bažnyczioje, ant kurio radosi vavo laidotuvėse.
Inžengimas in Dangų Kristaus. — Sukatoje pripuola Pane
Yra tai keturioliktas langas les isz Lourdo.
tos bažnyczios iszkultas per ne
žinomas ypatas. Palicija jeszko Ashland, Pa. f Panedelio ry
ta, Po'ttsvilles ligonbuteje, mirė
tojo pasiutėlio.
—- Pottsvilles sude iszeme gerai žinoma Mare Virbickieaplikacijas 80 ateiviu kurie ne (po pirmam vyrui Jonui
geidžia būti Amerikoniszkais Vislauskui), po sunkiai ligai ir
ukesais. Sudžia Hauck juos operacijai. Paliko vyra Ka
perklausineja. Tarp aplikantu zimiera, tris dukteres: dvi ran
randasi ir daugelis moterių. dasi Chicago, Ill., o treczia na
Jeigu ateivys geidžia aplaikyti mie; viena įsunu, teiposgi tris
lygias tiesas su czionaitineis seseres: Skinkiene ir Bendrigyventojais ir aplaikineti pa- kiene kurios gyvena Coaldale
szialpa ant senatvės, tai turi ir Petrauskiene isz Ashland,
kanecz pasilikti u'kesu szio Lietuvoje paliko dvi seseres,
dediene Mare Zablackiene ir
sklypo.
- t Nedėlios ryta Pottsvilles pusseseres Elzbieta Kižiene isz
Mahanoy City, Pa.
Velione
ligonbuteje mirė gerai žinoma
gimus Lietuvoj: isz Prienų pa
gyventoja Elzbieta CzernieneMikei'skiene, 531 E. South uly., rapijos, Asinkles kaimo, Suval
po gana ilgai ligai. Velione pri-. kų redybos. Laidotuves atsibuvo isz Lietuvos apie 30 metuez’n> C ta, 9.30 \ a
adgal ir pirma buvo vedus landa, su apeigoms Szv. Juozą
Czerniu kuris mirė daug metu P° bažnyczioje, Ashlande.
adgal po tam apsivedė su Pet-Į
12 ISTORIJOS UŽ 25c
tu Mikelskiu kuris mirė praei
Nedarykia skirtumo terp vaiku
tą meta. Velione prigulėjo prie miliekia visus ligai. Velniszkas
Szv. Juozapo parapijos. Paliko kaziriavinias. Jeszkojo tarnaites
tris sūnūs, seseri Margarieta o rado paczia. Stebuklinga kuczia.
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio
Sąnalioniene kuri gyvena vienturte duktere. Nelabas vyras.
Brooklyne ir du brolius, Juozą Prakeikimas. Delegatai pas grafa.
Moyerį, Detroite ir Motiejų Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta
mieste. Laidotuves atsibuvo Onuka. PREKE 25c.
Ketverge su apeigomis Szv.
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
MAHANOY CITY, PA.
Juozapo bažnyczioje.

Juokingu Paveikslu

NE TEIP BUVO KAIP
TIKĖJOSI.
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Inaujo budo pa' SVEIKINIMAS SAVO

Du Lietuvei sėdėdami saliune
Shenandorije,
Pa., kalbėjosi aLincoln’as buvo Suvienytos Valstyjos 16-tas Prezidentas,
MYLIMOS
nuo 1861 iki 1865 m. Isz priežasties jog m diena szimet pripuo pie szi 'ta ir žinoma užėjo kalba
Diena Szv. Valentino, patro
la Nedelioje, bus apvaikszcziojama Panedeilioję, 13-ta Vasario- apie moteres. Vienas sako:
no
įnylineziu porelių kuri pri—* Ar žinai Petrai, asz neFeb. Yra tai Amerikoniszka szvente.
galiu suprasti, del ko motere i puola 14-ta diena I1 ebruariaus,
uždaro akis kada ja bueziuo-1.'r;l žinoma kaipo ‘‘Valentine
Abrahomas Lincol■jH
iDav.” Taja tai diena myliunas nuvusis preziden
Antanas: Tai ne tiesa, ne tik ežios poreles siuntinėja vieni
tas Suvienytųjų Vals
moteres
tiuri taji paproti. bet ir kiliems meilingus velinimus
tijų, kuris buvo nuasz, kada bueziavau tūla motedabar atėjo naujas būdas
szauias, labai mylėjo
rele,
turėjau
savo
akis
uždary1
siuntinėjimo
tuju velinimu, tai
si su Ann Rutledge ku
tas.
ri mire 1835 mete, at
Petras: Ar ji buvo teip bjau
mina sukaktuves pre
ri?
zidento Lincolno gimi
i Antanas: Brolyti, ji buvo
mo uienos, 12-ta Febpatogi ir saldi. Kada pabu“Tsztikruju tieji paveikslai ruanaus. Taja tai die
cziavau ja antru sykiu, tada
yra juokingi” rodos kalba toji na impede tosios mo
i josios vyras man uždare akis.
beždžione New Yorko žverin- teres, Aini Rulledge,
isz
Ottumwa
ims
svar

cziuje kada jai dažiuretojas pa
bia roie perstatyme
davė laikraszti.
Turi Gerai Ant
kuris bus rodomas isz
gyvenimo Lincoln© ir jo mylimos. Sekanczios ypatbs yra imSenatvės
TRUMPOS ŽINUTES pediniais tosios moteres:
Mare Ann Rutledge,
Indiana, Pa. — Clarence Isemotina Lincoln© my
man 50 metu ir jo pati 44 me
limos. 2) Jonas, jos sū
tu, likos surasti negyvi. Palici
nus. 3) Edwardas, jos’
ja sako kad vyras pirmiausia
anūkas. 4) Donaldas,
nuszove motere po tam pats sa
jos įpro-anukas. 5) Ci
ve. Rūpestis apie savo sunu ku
ną,
pro-pro-anukas.
yra per telegrafa ir net buczris likos aresztavotas už suSztai penkios gent kar
kius.
Ant szito paveikslo mato
bjaurinima mergaites buvo
tės tos moteres kuria
me kaip tai mergina siuntė ve
priežastim žudinstos.
Lincolnas taip mylėjo.
linimus ir pabueziavo telegra
Washington, 1). C. — Smar
Paveikslai likos i.ima ant kurio randasi prispaus
ki sniegine viesulą perejo per
tei’kti del Decatur, Ui.,
tas buczkis su kvarba kokia
pa'kraszti Atlantiko ir Pacifiko
miesto kur randasi
rne.ginos tepa savo lupeles. Ma
mariu, padarydamas daug bledaug senoviszku užliere siunezia ta ji buezki del savo
des ir keliolika žmonių žuvo.
ku tosios szeimynos.
mylimo Czaliuko in Chicaga,
Bledes milžiniszkos.
Kada buldogas “Dvnamite
”li pasiraszo, Su Aleile, nuo Mares
York, Pa. — Daugiau kaip
•
geidžia prasivedyt, tai jo locni-j ir —
150 ugnagesiu kovojo su lieps
įlinkas aprėdo ji, indeda in ka-[
na kuri sunaikino Szv. Povylo
ruka ir veža po miestą. Matyt
Evangeliku bažnyczia padary
szuniui r tinka tokis pavažinedama bledes ant daugiau kaip
jimas. rJ iri jis 18 metu bet
200,000 doleriu. Bažnyczia bu
vaikszczioti jau negali ir neiu-1
vo pastatyta 1836 mete. Žydu
ri dantų.
szkala pasiūlė savo maldnami
----------- o—--------

tuom laik ant pamaldų.
Harrisburg, Pa. — Senatas
nubalsavo kad valstija paskir
tu 22 milijonus doleriu ant suszelpimo tuju kurie jos reika
lauja.
Hot Springs, Ark. — Allen
Bates, 15 metu vaikas, nuszove
savo bobute, Foley, 60 metu
motere ant smert, už tai kad
visados paniekindavo jo tęva
kad jis yra negeras.
Lorient, Francija. — Francuziszkas kariszkas laivas su
sidūrė su torpediniu laivu ku
ris tuojaus nuskendo su 12 laivoreis. Visu lavonus vėliaus su
rasta.

Jeigu Lincoln o m y- p
Įima buvo tokia patogi kaip josios pro-pro- ®
anūke, tai galima suprasti kaip ja Lincol-i
■nas turėjo mylėti. Ona p»< ><■-■>
peržiūrinėja raszta isz ;
kurio mokysis savo
kuriame perstatys >savo bobute ir jos gy---------- -----

E®.N'EKUOMET NCTUPČJAU taip
a
^ SKAUDAMŲ IR SUSTlRU^Ų /MUSKULŲ I
//SAVO SPRANDE. NEGALIU NET GALVOS H
PAJUDINTI.
_
JUMS REIKIA
w *3^1
KjPAIN-EXPELLERIO.NUSiP.RKiTE BONKUTĘ • \
V IR JUS NUSTEBĖSITE KAiP ŪMAI JUMS
ĄPAIEN6VINS SKAUSMĄ IR JUS NURAMINS

r tA

Naudokite tq linimenfq, kurį jūsų tėvai ir tėvų tėvai nau

jo nuo 1867 metų palengvinimui muskulų skaudėjimo.
Nusipirkite bonkutę Pain-Expellerio su Inkaru ant dėžutės

^PAIN-EXPElLER

roles tam
ve.nima.

GAUSI AUKA DEL ANGLĮ- UŽGRABINIS GYVENIMAS.
NES PARODOS ANT NEW
Ponas Teopi'lius mirė. Kada
YORKO ISZKILMES.

PennsylvaniAi Power & Light
kompanija paaukavo 5,000 do
leriu ant “Antrračite Boost
GERAS ISZSIKALBEJIMAS. ers” tiksle kad pastatyti narna
ant Svietines Parodos kuri at
— Mielaszirdinga tamistele, sibus szimet New Yorke ir kad
sziadien da nevalgiau nieko — tame name inrengti angline pa
roda ir kad praplatint kietas
kalba ubagas.
anglis po visa svietą. Toji au— O kodėl nedirbi?
— Jeigu dirbeziau tai man ■ka likos nušiauštą tiesiog in
ofisą General Committee ant
norėtųsi da daugiau valgyt.
ranku del Henry Dryfoos, Haz
C. F. RĖKLAITIS leton, Pa.
Mahanojaus Isztikimiausi* Graboriui
Elektrikine kompanija Penn
:: Gabiausia* Balsamuotoja* ti
sylvania Power & Light kom
Geriausia Ambulance
panija yra didžiausia kuri su
patarnavimas ežioj
apelinkeje.
Bile ko
naudoja daugiausia kietųjų au
kiam laike; diena ar
gliu ant dirbimo elektriko nes
nakti. Visada turi pil
per metus sunaudoja 1,334,500
na pasirinkimą metaliszku ir kieto medžio
tonu kietųjų augliu.
Grabu.
Laidoja nu
Virszininkai tosios kompani
mirėlius pagal naujau
šia mada ir mokslą.
jos yra tvirti kad ir darbinin
kai prisidės prie aukavimo ant
Turiu pagialbitiink*
moterems. Prieinamo*
tojo tikslo kad praplatint kuopreke*.
daugiausia kietas anglis po vi
DU OFISAI:
sa Amerika ir net Europoje.
MAHANOY CITYs5l6 W. Spru-e.
Bell Telefonas 149
Pinigai bus naudojami ant pa
TAMAQUA. PA., 43» Willin* S»r«.
statymo namo kuriame rodysis
kaip anglis iszkasa isz žemes,
ANT PARDAVIMO.
kaip juos turi naudoti ir kokia
Namas po Nr. 533 W. Maha yra nauda isz kietųjų anglių.
noy 'St., 16 pėdu ploczio; tuo
W Neužmirszkite guodotini skai
jaus prie Lietuviszkos bažny- tytojai, atsilygint su prenumerata už
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai
ežios. Parsiduoda pigiai.
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti
Kreipkities in “Saules” pfisa. laikraszczio. Paskubinkit* I

atėjo in dangų, atlėkė prie jo
puikus aniuolas kalbėdamas in
ji:
— Pavelysi ponuli, kad asz
save persistatycziau... asz es
mių tavo aniuolu sargu...
— Tu esi mano aniuolu sar
gu? — paszauke ponas Teopilius nusistebėjas. — Tai kur tu
po nogiu buvai 20 metu adgal,
kada susipažinau su savo pa
czia?

Federal Reserve System
IR

Szi Banka yra Narys
Federal Deposit Insurance
Corporation

Paduoda telegrama del siun
tinio, indeda in tam tikra maszina kuri operatorka indeda ir
paleidžia elektrikini motorą
kaip tai matome žemai.

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

Vaikas Kuris Raszo Augsztieninkai

Operatorka pernesz taji te
legrama. ant volelio ir in kėlės
i miliutas Czaliukas aplaiko mei
linga pasiuntimą ir buczki nuo
(savo Mariutės, kuris prispau
džia savo lupas prie jos lupeliu
ženklo ir kriukis atliktas. Tai
toki “Valentanai” yra siuncziami sziadien del mylimųjų,
norints da ir popierinei ir postFranukas Balek, 12 mėtų vaikas, isz Chicagos, mato viską kartes yra siuneziamos bet tie
adbulai, ne taip kaip kiti vaikai. Jisai pradeda raszyti nuo že- ji iszeis neužilgio isz mados.
mai ir eina in virszu, ne tiktai jis raszo ir -skaito1 taip bet ir
nekurie dalykai jam -persistato augsztieninkai.

Skaitykite “Saule” j

