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BILAS ATEIVIU
PEREJO

SUV. VALSTIJOSE RANDA NETURĖJO KUR PADĖTI ATEIVEI TURES REGISSI APIE 30 MILIJONU
TRAVOTIS, KOŽNAS AT
GALVOS NORS GULĖJO
AUTOMOBILIU.
ANT TURTO; GILIUKIS
LAIKYS BILIETĄ UŽ KURI
TURES UŽMOKĖTI
Washington, D. C. — Sziame PERSIMAINĖ PER NAKTĮ.
DOLERI.
laike Suv. Valstijose randasi

29,485,680 visokiu automobi
liu, arba daugiau ne kaip žmo
nes gali sunaudoti. Visi tieji
automdbilei sunaudojo 21,406,000,000 galonu gazolino nuo
kurio valdžia aplaike 77,764,000 doleriu padotko.

Chicago. — Sanvaite laiko
adgal Tamoszius McDermont,
isz Nevados, alkanas ir be cen
to, likos surastas su savo paczia ir keturiu metu dukrele
Iris, likos surasti vienam isz
czionaitiniu parku, gulinezius
ant žemes o ju paduszka buvo
maiszas akmenų. Tamoszius
keli menesei adgal surado ap
leistas auksines kasyklas Nevadoje artimoje Las Vegas, ku
riose surado gysla aukso. Parandavojo kasyklas nuo seno
žmogaus kuris buvo kasyklas
suradęs keli mėtai adgal, bet
joje nerado aukso, ant galo su
rado gilumoje szimta pėdu >gysla aukso.

PASZIALPA DEL
VAIKINAS NENORĖ
DARBININKU JO PABUCZIUOT
MERGINOS
KOMPENSACIJOS TIESOS
MOKES DAUGIAU PASZIALPOS SUŽEISTIEMS
IR LIGONIAMS
DARBININKAMS.

UŽMOKĖJO 5 DOLERIUS
BAUSMES.

St. Louis, Mo.,— Už tai kad
Harrisburg, Pa. — Legisla Billy Todd, nenorėjo pabucziuoti savo merginos, turėjo už
ture Pennsylvanijos valstijos,
ana diena pagerino darbininku Į mokėti bausmes $5. Palicija
iszgirdus merginos, Virgilos
kompenseiszion paszialpa ir li
kos užtvirtinta per gubernato Vinson klyksmą atbėgo ant tos
rių James.Tasai Wilsono aktas vietos, aresztavojo Billy ir nu
gabeno ji in palicijos stoti.
duoda kas sanvaite darbinin
Mergina susirūpino, kad josios
kui, kuris yra visiszkai sužeis
tas ir negali dirbti, po $18 ant mylimas likos nugabentas in
įsanvaites, bet tie, kurie likos palicijos stoti, labai susi
sužeisti per savo apsižioplini- graudino ir melde sudžiaus kad
ji paleistu, aiszkindama: Prie
ma laike darbo, neaplaikys jo
kios paszialpos. Sužeistas dar žastis del ko asz suklykau, bu
vo tokia, kad jisai manes nepabininkas gales aplaikyti kombueziavo. Sudžia davė mergi
penszeiszion iki 7,500 doleriu.
Paszialpa bus mokama darbi nai “pipiru” ir nubaudęs vai
ninkams, kurie apserga nuo kina, paleido ji namo.

Wm.D. and Victor L. Bocikonskl, Publishers
F. ff.Bocikowaki, EdlMr.

13 METU UŽ PAVOGIMĄ
5 CENTU.

Bernard, Me. — Julius Sheenan, 40 metu, senas prasižen
gėlis, pavogė nuo vaiko penkis
centus ir likos susektas per palicijanta. Kada stojo priesz su
džia, likos nubaustas ant 13
metu 'kalėjimo. Sudžia mane
kad jam bus geriaus kalėjime
ne kaip valkiotis po ulyczias.
Kada jam iszskaite viroka, Ju
lius pasikloniojas pasakė jam:
“Thank you Judge.”

50 METAS

Isz Visu Szaliu
a

- i-

LAIMĖJO 7,000 DOLERIU;
MIRĖ ISZ SUSIJUDINIMO.

Bukareštas, Rumunija.—Pir
ma karta atejas in kazirnyczia
arba kasina, Izidorius 'Thal, 40
metu, vargingas kupczelis, subankrutino banka Sinaia, iszlaimedamas 7,000 doleriu. Iszloszinejo jisai nuo 35 centu ir
ant galo pastate visus savo pi
nigus ant iszrinkto numaro,
iszlaimedamas aukszcziausia
dali pinigu ir įsubankrutino
banka. Isz didelio džiaugsmo,
sužėrė krūva pinigu ir kada
apleidinejo stala, staigai sukri
to negyvas. Daktarai apreiszike jog mirė isz didelio susiju
dinimo.

Harrisburg, Pa. — Guberna
torius James ana diena pasirasze ant biliaus kuris priverezia
ateivius, kurie neturi ukesiszku popieru kad užsiregistravotu su Darbo ir Industrijos de
Paskutines Žinutes
partamentu. Visi ateivei turin
ti 18 ir daugiau metu, turi pri
MILŽINISZKAS LAIVAS
Media, Pa. — Vincas Kamin
verstinai užsiregistravoti lyg
ATPLAUKĖ IN AMERIKA.
skas,
25 metu, likos surastas
Sausio 1 dienai, 1940 meto.
kabantis ant virtuves, pasiko
New York. — Naujas AngKolžnas aplaikys bilietą už ku
ręs,
czionaitiniam kalėjime in
lisžkas pasalžierinis laivas
ri turės užmokėti viena doleri.
kuri buvo uždarytas už kelis
“Mauretania”, kuris iszplauTiktai tieji yra paliuosuoti:
prasižengimus.
ke isz Liverpool 17ta diena Ju1—Tėvai vyro ar moteres ku
Meksiko Miestas, Meksika.—
niaus, atplaukė in czionais pra
rie tarnavo Suv. Valstijų ka
Kuopa
girtuokliu užklupo ant SURADO BRANGU DEI
eita Subata, turėdamas pasek
riuomenėje aiba kareje Suvie
MANTĄ BRAZILIJOJE.
žmonių prie bažnyczios Mextiminga kelione su daugybe panytu Valstijų.
Rio de Janeiro, Brazilija. —
cane ir užmusze szeszis žmones
sažieriu. Yra tai didžiausias
2—Tieji kurie jau padare ap anglinio dusulio, silikosis, as
Žinia
ateina isz Bello Horizon
Angliszkas laivas kuris turi
likacija ant citizens popieru su bestosis ir kitoms pavojingoms PAVEIKSLAS JA UŽMUSZE ir daug sužeidė. Tame laike
Tamoszius
prikrovęs
kelis
te, Minas Geraces apskriezio,
772 pėdas ilgio, 89^2 pėdu ploligoms isz kuriu negales iszsigy KADA MELDĖSI PRIE JO. žmones laike procesija.
maiszus auksines rudos, sėdo noru pasilikti ukesais szio
buk aplinkinėje Caromandel,
czio, turi deszimts laipsniu ir
dint, o jaigu darbininkas mirtų Seattle, Wash. — Mrs. Gret McAlister, Okla. — Dvieju
sklypo.
in
sena
forduka
ir
leidosi
in
prie upes Santo Antonio, tūlas
įsveria 34,000 tonu sunkumo.
3— Tieji kurie gyveno czio isz priežasties tuju ligų, tai jo chen Foster, 62 metu amžiaus, metu Clarence Pendergast su
Chicaga kur ketino parodyti
darbininkas surado dideli dei
szeimyna aplaikys 3,600 dole klūpodama prie paveikslo Szv. kramtė skutamaji peiluka koki
auksine ruda del auksoriu kad nais nuo Decemberio 31, 1908
mantą kuris turi vertes apie
GILIUKIS KALNA KASIO
riu, bet mirtis turi užstoti in Mykolo Arkaniolo ir laikyda naudoja britvoje ir nurijo bet
isztyrineti kiek toji ruda jam meto ir nėbuvo aresztavoti už
300
tukstaneziu milresu.
KURIS JESZKOJO AUKSO.
laika vieno meto, ir paskutines ma rankoje ražaneziu, likos ne daktarai vėliaus szmotelius iszatnesztu aukso už tona. Fordu- joki prasižengimą ir niekados
dienos po jo arbu. Tos tiesos tikėtai užmuszta kada virve eme isz jo viduriu.
Urbana, Calif. — Wa'lteris kas sulužo artimoje Galva, III., nebuvo nubausti kalėjimu.
DREBĖJIMAS ŽEMES UŽ
Gaiger, senas kalna-kasis ir ir vargszas su savo szeimynele Jeigu ateivys apsileistu ir instoje nuo 1 d., Spalio (Oct.) nutruko nuo paveikslo ir sun Washington, D. C. — AjneriMUSZE 22 ŽMONES.
jeszkoltojas aukso kasyklų, ka turėjo eiti peksezias neszda- neužsiregistruotu su taja ka- ■szimet. Tosios tiesos teipgi kus rėmai 14x10 coliu dydžio, konai prigialbes Prancūzams
da užtaise skylą, su dinamitu ir ■mas auksinius akmenis ant ,pe- midija tai papuola po bausmelduoda paszialpa jaigu darbi- puldami ant senukes galvos isztraukti paskendusi subma- London, Anglija. — Smar
kus drebėjimas žemes, kuris ki
iszszove, lūžo didelis szmotSs ežiu net 150 myliu in ’Chicaga. 100 doleriu ir 60 dienu in kalė ninkas netektu pirszto, rankos, ant vietos ja užmusze. Duktė rina Plioenix su 71 mirusiais.
akmens nuo virszaus. Prisiar Visus pinigus iszleido ant mai jimą. Už nenesziojima prie sa ar kojos nuo užsitrucinimo lai nesulaukdama motinos iszei- Rio de Janeiro, Brazilija. — lo Bri'tiisžkoje Afrikoje, užmu
tinęs kad pažiūrėti vieta po sto ir ant galo pribuvo in Chi ves registracijos ’bilietą ir pa ke darbo.
nanezios isz kambario, nuėjo Ant meldimo popiežiaus szi sze 22 ypatas ir daug- žmonių
szuviui, nemažai nttsistebejo caga be cento. Tamoszius pa rodymo palicijai ar kitam virpažiūrėt kas su ja atsitiko, įsu- valdžia priims 3,000 isztremtu sužeidė. Bledes padaryta daug
paregejas geležine skryne.Tuo- aukavo szmota auksinio ak szininkui kada jo užklaus, pa DIDELE DIRBTUVE CZE- rasdama ja negyva ant grindų Kataliku, isz Vokietijos, ir ir sugriovė daug triobeliu.
duos jiems prieglauda.
jau su dideliu upu ėmėsi prie mens vertes 50 doleriu del ho- puola po bausme 10 doleriu ir VERYKU BANKRUTINO. o paveiksią prie jos galvos.
Pasadena, Calif. — Czionaiatidarymo skrynios. Atmuszes telninko kad jam duotu rietą deszimts dienu in kalėjimą.
St. Louis, Mo. — Czeveryku
AR ŽINOTE KAD
tineje aplinkinėje davėsi jaust
anltvoža rado daugybe bran kur pernakvot ir truputi mais Tieji, kurie apsigyvens Penln- dirbtuve Hamilton—Brown
smarkus drebėjimas žemes ku — Didesnėje dalyje Suvien.
giu dalyku paeinaneziu da nuo to bet hotelninkas neprieme jo sylvanijoj, po lmai dienai Sau Shoe kompanijos ana diena suRADO
$500
STALO
KOJOJE.
ris padare daug bledes ir kelio Valstijų jeigu vyras apleidžia
sio,
1940,
turės
kanecz
užsire

Iszpaniszku laiku. Nuvežęs sa pasiulinimo ir liepe nesztis lau
bankrutino. Buvo tai didžiau
vo radini in miestą, žinunai tu-( kan. Kur galėjo pasidėt varg- gistravoti. Bilietai ’bus taipgi sia czeveryku dirbtuve Ameri- Williamsport, Pa.,— Keturi lika žmonių likos sužeista.
szeimyna per septynis metus,
London,
Anglija.
—
Trys
rankose
vaistines
palicijos
kad
ju dalyku tvirtina buk tieji da szas su szeimynele? Nusidavė
tai ji sūdąs pripažysta už miru
ke. Szerininkai tos kompanijos menesei adgal nusižudė czio
lykai turi vertes nemažiau kaip' in artima parka ir ten ji pžtiko galėtu susekti visus tokius nieko neaplaikys už savo sze- nais James Parfitt, isz rupes- eksplozijos atsibuvo in laika 15 si be jokiu iszsiteisinimu.
25 tukstanezius doleriu. Mano palicija kuri norėjo ji areszta ateivius kurie da ne yra užsi rus, kiti skolininkai kurie bu ties netekimo savo moteres. O miliutu keliose dalyse miesto,
ma kad juos ten turėjo paslėpti, voti už valkatysta bet Tamo registravę su kamisija.
vo kompainijai paslkoline pini kad neturėjo jokiu giminiu, vi kuriose likos sužeista 12 žmo —< Milžiniszkas Lincolno
marinei razbaininkai po api- szius apsakė apie suradimą Tokiu buldu palicija galės su- gus tai gal puse tu pinigu bus si naminei rakandai likos isz- nių. Manoma kad tai darbas stovylas, kuris randasi Wash
ington, D. C., yra 19 pėdu aukpieszimui daugelio turtingu gy- aukso ir del ,ko pribuvo in Chi sėkti lengviau visus prasižen ji.žms sugražinti.
parduoti ant licitacijos. Tarp Airisziu pasikeleliu.
• ventoju.
kitu daiktu radosi didelis sta Varszava, Lenkija. — Pran szczio.
caga. Palicija iszklause jo ap gėlius ir tuosius kurie pribuvo
in
Amerika
apgavingu
budu.
65 METU DIEDAS NORĖJO las iszneszant per duris, atsuko cūzai pradėjo insikasinet Len
sakymo akyvai ir persitikrino
UŽ BUCZIAVIMA SVETI kad jis kalba teisybe. Sudėjo
kojas isz kuriu iszpuole kelioli kijoj kad jeigu butu užklupti —• Kone 280 tukstaneziai
APSIPACZIUOTI SU 14
ka pundeliu bumaszku. Kada isz nežinių tai kad galėtu apsi Amerikonisįzku kareiviu eme
MOS MOTERĖLES, GAVO kelis dolerius jam ant maisto
METU MERGAITE.
METE DEGANCZIA LEMPA
dalyvas Iszpaniszkoje-Ameriiszvyniojo buvo penki szimtai ginti in laika.
SZESZIS MENESIUS
ir rado jam nakvyne. Ant ryto
Patterson, N. J. — Rasztikoniszkoje
kareje.
ANT PACZIOS.
doleriu.
Gausiai užsimokėjo Shanghai, Kinai. — JapoAllentown, Pa.,— Roy Sal jaus nusidavė jis pas auksorius
ninkas
sude
neiszdave
ženybu
Sommerville, N. J.,— M. P.
jam pirkinys.
mon, insziurenc agentas eida persitikrinti apie verte savo gi
niszki eroplanai be jokios prie — Pirmutinis kaimelis Bra
Williams, likos uždarytas ka laisnus del 65 metu Richard
mas pas savo kostumerkas, pa liuko.
žasties bombardavo Ameriko- zilijoj, Rio de Janeiro, likos už
lėjime už žudinsta savo paezios Fane, kuris geide apsipaeziuot
vėlindavo sau per daug liuosy- Kada ant rytojaus atėjo pas
niszka misija ir kelis žmones dėtas per Francuzu kolonistus
ir sužeidimą dukters, per meti su keturiolikos metu mergaite
1555 mete.
bes, pakol “neužėjo dalgis ant auksoriu su drebanezia szirsužeidė.
mą in jas deganezia lempa kada Fanny Kirklyn, kuri buvo pas APLAIKE TURTĄ UŽ PRIE
akmens.” Užejas pas poniute džia, užklausė kiek toji ruda
LANKUMĄ DEL SAVO
Moskva, Rusija. — Badai — Laikrasztis ‘Saule’ yra
vyras parėjo namo girtas. Mo- ji už gaspadine. Senas kvailys
Muriel Benson, surinkti insziu yra verta. Auksorei jam atsa
MOTINOS.
perstatė
pavelinima
nuo
tėvu
nuo kokio tai laiko tarp Rusu geriausias ir lengviausias Lietere sudege ant smert o duk
renc mokestis, pagriebė ja in ke: “Žmogeli, esi turtingu, ja
mergaites
kuris
sėkaneziai
ir
Japonu tęsęsi keli musziai tuviszkas laikrasztis del skai
St.
Paul,
Minn.
—
Už
tai
kad
tė randasi ligonbuteje baisiai
glėbi ir piksztelejo kelis buczr vo kasyklos yra vertos mažiau
skambėjo:
“
Mes,
žemiau
pasiraszydavo laiszkeli savo moti prie Manczuko ir Mukdano. tymo ir pralinksminimo žmo
apdeginta. Vyras parejas na
kius ant josios lupeliu.
'Tas sia 200 tukstaneziu doleriu. Ta
rasze
tėvai,
pavėliname
ant
nėlei kas menesi per 14 metu, Japonai neteko 45 eroplanu o nių.
mo pradėjo bartis su motere ir
motere'i visai nepatiko ir liepe moszius vos neapalpo isz
duktere, o inirszias iki pasku vinezevones musu dukreles nuo kada pribuvo in Amerika Rusai 14.
agentėli aresztavoti ir sudžia džiaugsmo o mažute Iris suszutiniam, mete deganezia lempa Fanny.” Bet rasztininkas tojo isz Anglijos, Morgan Pearce,
Liūdni Namelei Be
ji nubaudė ant szesziu menesiu ko: “Na, dabar tėvelis man ga
su augszcžiau minėta pasekme. pavelinimo neprieme ir liepe kriauezius, aplaike visa turtą,
Kas
Darosi
Kožna
ant pakulos in kalėjimą, kur les nupirkt aiskrymo.”
senam kriukiui nesztis laukan susidedanti isz 75 tukstaneziu
“Saules!”
jam atsinores ant kokio laiko Dabar szeimyna Tamosziaus
ir kerszino kad aresztavos tė doleriu, kuri jam paliko jo dė
Minuta
bueziuoti svetimas moterėles. gales gulėti ant szilkiniu pa- DAUG PARDUOTA NAUJU vus jeigu įspirs savo dukrele dė isz Londono, mirdamas pra
Guodotina Redakcija:
duszku iszkimsztu su geriau BEISBOLINIU PACZTI- ant apsipaeziavimo.
eita menesi.
į Kožna minuta Amerikoje Prisiuncziu tamistoms užmo
KETURI TRYNIAI VIENAM sioms plunksnoms. — Taip tai
NIU MARKIU.
Pearce turi du kitus brolius buna užmuszta deszimts pau'k- kesti už laikraszti “Saule”
KIAUSZINYJE.
persimainė giliukis vargszo New York. — Nesenei iszleis- KUDIKS PENKIŲ SANVAI- beitieji aplaike szpiganes apie szcziu kad padabinti moterisz- ant viso meto, kuria jau skai
tau suvirszum 19 metu ir kuria
Derry, N. H. — Roger Beli per nakti.
ta nauja beisboline paeztine CZIU GAVO DANTUKUS. motina suvisai buvo užmirszia kas skrybėlės.
į In viena minuta laiko labai myliu skaityti, o jaigu
veau, kupezius kiausziniu, ka
marke per paczta, trijų centu Parsons, N. J.,—Szis mieste ir nerūpėjo jiems ar ji turi isz
PASIKORĖ
KALĖJIME
da ana diena peržiūrinėjo kiauvertes, ant atminties 100 metu lis gali pasigirt kad turi kūdiki ko gyvent ar ja kas suramina Amerika pargabena už 25 dole kada susivėlina per paszta, tai
szinius kuriuos ketino vežti ant Paynesville, Ohio — Czionais sukaktuviu nuo kada pradėjo kuris jauniausias gavo dantu jos senatvėje o jisai nors pa- rius vertes kumpiu (hamsu) buna taip nuobodu. Myliu ja
skaityti ir būtie josios drauge.
jomarko, užtiko viena kuris kalėjime pasikorė Franas Gra- loszti beisbole, turėjo pasek- kus. Tuom kūdikiu yra sūnelis raszydavo laiszkeli kas menesi isz Lenkijos ir Danzigo.
jam nudavė labai nepaprastu. bovski, 22 metu, isz North minga pardavima ant visu Jokūbo Nashaw, kuris turi vos apie ka žinojo jos brolis, palik į Japonija pargabena isz Lieku, su pagarba, jusu sena
Svėrė jis tris uncijas o kada ji Kingsville, Ohio. Buvo jis nu pacztu. Ant New Yorko pacztu penkes sanvaites. Kūmutes isz damas savo seserunui visa savo Amerikos už szimta doleriu skaitytoja,
MARCELE PALONIS,
sukule rado jame net keturis baustas už vagysta ir isz ru- parduota 233 tukstaneziai tuju ' visos aplinkines sueina pažiu- turtą nes motina jau buvo mi kožna minuta visokiu tulsziu
isz Lyme Station, Ohio,
ant padirbimo ginklu.
rus.
_
trynius.
•pesties atėmė sau gyvasti.
markiu in laika vienos dienos, ret tuju “dyvu.

“SAULE

MAH ANO V CITY, PA.

dingai kad tame turi teisybe ima ir pagal tuju vargszu(?> PER TRIS METUS GAISRAI
gu kas užsitarnaudavo nuo jo] mis, atkreiptomis in siena, ku
nes kaip skaitome o ir tanikei nuomones tai tiktai milijonie PADARE 19,000,000 LITU
bausmes (lengvesnes), tai jis! rioje auksztai ant “ vilkelio ”
esame patys liudininkais, kad riams kelias atviras in visur.
NUOSTOLIU.
ATSIMINIMAI ISZ MANO duodavo tam kiek szauksztu kabėjo mano krepszelis (ji tam
daugelis žmonių serga patys Bet gyvenimas tuju, kurie su Apskaieziuojama, kad per PIRMOSIOS MOKYKLOS arba sameziu gražiai su asztriu tyczia man buvo mama nupir
nuo susirūpinimo, papildo sav- Į auksineis szauksztukais valgo, 3 metus gaisrai padare dau
popierium isztrinti. Sunkesnes kusi). Szirdis nepaprastai pla
Amerike jau turime visokiu žudinstas ir gauna sumiszimai kuriuos supa sidabrinėje vygegiau kaip už 19 milijonu litu Pirmiausia asz buvau moki bausmes buvo: linijuoklas ir ke ir net ausyse dūzgė. Asz su
banditu, vagiu ir razbaininku o proto.
I je, ne yra geidžiamas nes, kaip nuostoliu. Ypacz buvo dideli namas namie. Kadangi moks klupdymas ant keliu. Drauge maniau padaryti pirma karta
tankiai galime iszgirsti ir apie Ne taip senei tūlas žmogelis I sako tieji patys tureziai, tai
pernai gaisru padaryti nuos lūs nebuvo sudėtingas — reikė mokinosi ir mergycziu, ku mano gyvenime toki akiplemergaites kurios peraugsztina isz University City, Me., gavo tieji žmones ne ka giliuoju ant
toliai nes prie tu nuosto jo pradėti elementorių, — tai rioms, rodos, ir tekdavo dau sziszka nusikaltimą: po pamo
vyrus. Dabar vėla skaitome | sumiszima proto isz rupesties svieto. Tieji tai neturi ateities liu .padidinimo prisidėjo di mano mokytojo pareigas pasi giausia iszauksztu srityje už ku, kaip buvo liepta, nepasilik
kad dvi jaunos merginos užklu ir turėjo būti nušiauštas in priesz save idant galėtu dadžiulis Palangos gaisras. Per ėmė mama, kuri taip pat ka bausmes pasidarbuoti: mat, ti, bet tuojau, pasibaigus mal
po ant gazolinines stoties arti paikszu prieglauda. Rodą dak siekti paskutini laipsni gyveni nai gaisrai padare 8,896,000 li daise buvo savo mamos mokin muszimas linijuokliu in delnus dai, kol dar kiti tebeklupos, pamoje Yonkers, N. Y., kerszin- taru ir visokiu profesorių yra, mo idant galėtu nors valandėlė tu nuostoliu. Gaisru nuostoliu ta, taigi ilgai mano mokytoja ir klupdymas ant keliu “mo szokti, pasilypėjus ant dėžės
damos su revolvereis darbinin kad žmones nereikalingai ne szviešti ant svieto nes tieji vi statistikas duomenys rodo, kad' būti negates©. Mamos, mano terims ’ ’ buvo per sunkios baus pasigriebti savo krepszeli, iszkus, pasiimdamos apie 140 do sirūpintu. Bet jeigu tėvas szei- si milijonai panezioja juos ir kaimuose sudegusio turto ver mokytojos, orumui (orus — mes. Tuo mes, be abejojimo, dumti lauk ir namo... Visa ka
leriu isz stalcziaus, sėdo in au mynos neturi 'darbo o vaikai kaip stiklas kulszije, slegia te yra žymiai didesne nei mies rimtas, turis pasitikėjimą ir buvome mokinami, iszejus in taip ir invykdžiau. Nespėjo mo
tomobiliu ir nupiszkejo nežine yra iszalkia namie, szaukdami juo® tasai auksais ir negali nu tuose. Pernai miestuose sude teikias inspudi) palaikyti už gyvenimą, atminti, jog metė kytojas manės ne jpaszaukti...
kur.
duonos, tai tekis tėvas negali sikratyt.
gė turto už 3,993,000 litu, o kai jos pecziu stovėjo, amžina jam! rys yra silpnesni kuriniai, ir Visa kelia namo began uždu
Kėlės sanvaites adgal 14 me turėti ramuma ir kanecz turi Taigi, ar-gi jau visi turime muose už 4,902,700 litu. Mies atilsi, mano tėvelis, kurio oru-Į kad joms reikia teikti pirmetu mergaite, isz Nesquehoning, rūpintis apie ju buvimą kad ir susiėmė už pilvu szaukt: “Be tuose buvo 202 gaisrai, o kai mo ramstis sziuo atveju būda nybiu. Priskiedrintame kam sęs, pasižiūrėdamas atgal, pa
tvoriu, per žoles prie plento,
Pa., likos nuszauta per vaisti nenorėtu; joki specialistai tam da, beda mums veluk butumem muose 1,294. Per tuos gaisrus vo diržas... Tiesa, kiek atsi baryje, (nes mokytojas pamo
kam tam tikrame atstume vie
ni palicijanta kuris paleido in negales užbėgti, tiktai viena negimia!”
isz viso kaimuose dege 1,655 u- menu, man nereikedavo pavar- ku 'žiurėjo, dirbdamas szauksz na nuo kitos buvo supiltos at
ja net asztuones kulkas nes tiniu budu: jeigu nusiims jam Ir kodėl visi esame beveik kiai, o miestuose degusiu tro toti diržo, bet kad buvome keli tus), stovėjo ilgesnis skobnis,
sargines skaldytu akmenų krū
mergaite buvo atkiszus in ji keliolika doleriu ant maisto o persiėmė taja minezia, kad jau besiu skaiezius yra tris kartus vaikai, ne asz vienas, tai gerai prie kurio susede aplinkui mes,
vos. .. Namie nenorėjau ne
zobovini revolveri kada radosi tada rūpestis tėvo dings.
atsimenu diržo sagteles garsa, tos mokyklos mokiniai, turėda valgyti, visa laika galva grežd
viskas ant. svieto kitaip ir kad mažesnis.
tam paežiam automobiliu je ku
kuris pasidarydavo tuomet, vome visi balsu bumbėti. Nuo mintis:
jau nieko gero nesulauksime?
. ,
ri palicijantus nevos ketino nu Sziadieniniuose bedarbes lai Sztai pirmiausia tikrina kad
to
susidarydavo
tikras
mokyk

kai
tėvelis,
netėkes
kantrybes
RASTOS KASAMOS
— Kas dabar bus ?!..
vesti ant vietos kur banditai kuose yra tokiu žmonių kurie žmogus paeziame drūtame ne
del vaiku neklausymo, imdavo los gaudesys, kokis yra per Vakare atejas kažin kas isz
ANGLYS.
ketino apipleszti banka. Paliei- isznaudoja valdžios gera szirdi turi priesz save ateities del to,
Isz Panavežio pranesza, kad ir atsileisdavo ji nuo juosmens trauku metu girdimas isz tolo. mokyklos mokiniu dar pasakė
jantas nakties tamsumoje ma kuri suszelpineja bedarbius. kad žmones pasakoja buk di
Pats mokytojas buvo sužalo apie godinga nuotiki su manim
kasant szulini Saules uly., trijų pagąsdinti...
ne kad tai tikras revolveris ir Daugelis isz tuju žmonių viso- deli fabrikai nenori duoti žmo
metru gyly rastas 20 coliu sto Taigi taip asz pradėjau sa tas žmogus, amžinai prikaltas mamai. Asz pražuvau... Ryto
ji nuszaus todėl paleido in ja keis budais apgaudinėja val gui užsiėmimo kuris jau susi rumo rusvu anglių sluoksnis. vo mokslą. Pirmiausia, žinoma, prie lovos, kurioje jis ir sėdė meta, iszlydetas mamos papei
asztuones kulkas. Dabar visas džia, kaip tai nesenei atsitiko laukė 50 ar 60 metu amžiaus. C. V. Morkūnas, padaręs anali- buvau inmokintas, kaip užlai davo su baltiniais. Jis mokino kimu ir paraginimu atsipraszymiestas yra pasipiktinęs tokiu musu Skulkino paviete. Tula, Darbininkai, kuriems jau ar
za, nustatė, kad tai yra žemė kyti elementorių, kad greitai jau daugiau, nekaip mano ma ti mokytojo ir kantriai perkes1pasielgimu palicijanto su ku- da jauna porele, su dviems ma tinasi 50 metu, neprivalo rū tųjų anglių sluoksnis. iSzios nesudrikstu — ji reikėjo pir ma — jo mokykloje buvo jau ir ti bet kokia bausme, asz — lyg
riuom radosi ir jo draugas. Ar žais vaikais, aplankydavo nuo pintis, juk amžius žmogui nie ruszies anglys duodanezios ne ma apdengti laikrasztiniu po raszymo mokslas, o drauge su nesavas — atėjau in mokykla.
gi negalėjo jie suimti mergaite valdžios suszelpima arba “re ko nekenks o jeigu sulauks 60 blogos ruszies koksą. Maždaug pierium; antras dalykas buvo mumis mokinosi ir jo vaiku- Tyczia atėjau sziek tiek ankskitokiu budu. Tame tai slap lief”, per devynis menesius. metu tai valdžia jam mokes tokiame pat gilume rusvu ang — saugoti mamos gražiai nu cziai, kuriems tėvas, kaip tik cziau už kitus mokinius.
tybe ir sziadien eina smarkus Apgavingu budu pamelavo jie pensija. Juk ateitis visu randa lių sluoksnis rastas ir kaimy drožta szakaliuka, su kuriuo ras mokytojas, pamoku metu Mokytojas taip ir pasitiko
tyrinėjimas.
buk tėvas szeimynos serga ir si grabe. Gyvastis žmogaus yra niniam szulinyj. Matyt jos yra reikėdavo vedžioti po abėcėlės nedarydavo jokiu skirtumu.
mane szi ai s žodžiais:
Matyt kad czionais Ameri negali dirbti o maži vaikai ne- suvis per trumpa kad apie tai niekas daugiau kaip susigulė raidžiu apaezia ir tarti isz ei Pabumbejus kas “užduota” — Na, pabėgėli, esi užsitar
koj vis didesnis progresas su daleidžia motinai dirbti ant rūpintis ka mums rytojus at- jęs durpiu sluogsnis bet del sa les:
prie skobnies, reikėdavo priei navęs bausmes ir ja tuojau pat
prasižengimais ir jeigu taip to- projekto nes reikalauja josios nesz. — Dievas davė kožnam vo plonumo jis neapsimokėtu — A, um, be, ce...
ti prie mokytojo lovos ir “isz- atliksi.
;
“Um” man liepdavo išsitar duoti” jam “lekcija.” Tam
liaus eis tai niekas nebus tvir prižiūrėjimo.
dantis, duos ir duonos. Czia kasti.
Nutirpau visas. Patylejas
ti antraja isz eiles raide abėcė jis paszaukdavo mokini pats.
tas savo gyvasties nes negali Valdžia per devynis mene Amerike kožna žmogų lauke
mokytojas tarė:
atsitikti kad banditai atims sius suszėlpinejo szeimyna ant gera ateitis jeigu tik netingi
lėje — Ą.
Mokinys pamoka “iszduodaNUSINUODIJO.
žmogui gyvasti už maža prie galo pasirodė buk tėvas kas dirbt ir paezedžiai gyvena o
Rodomasis iszakaliukas turė vo,” sėdėdamas prie lovos ant ■ —Geda, visuomet gerai mo
Raseiniai.,— Nusinuodijo užastį kas jau sziadien darosi. dien dirbo ir buvo sveikas kaip kada jau netenka pajiegu tai
jo apsaugoti elementoriaus medžio gabalo, ant kurio mo kinantis, apsileisti!.. O dabar
kininkas J. Žemaitis isz Kal
surink sztai visas skiedras, gra
žuvis, jo pati pasiredydavo sa apie ji valdžia rūpinsis ir duos kių kaimo, Raseinių valscz. puslakszczius nuo sutepimo ir kytojas taszydavo savo szau'kNamine kare Iszpanijoj ir ve ir vaikus kuogeriausia o pensija jeigu yra ukesu ,szio
net raidžiu užtrynimo: dažnai sztu medžiaga. Pamokos klau žiai .suszluok ir visas pats vieApsinuodijęs
dar
(
buvo
atvež

persdkiojimas Žydu Vokietijoj kasdien popieti praleisdavo zu sklypo.
bevedžiojant-per /jas prakai sydamas, mokytojas szauksztu naą už daržo jas isznesziok.!
,
tas in ligonbute, kur netrukus
davede prie to kad po visus lindama po miestą arba ant
tuotu pirsztu taip juk galėdavo darba atidedavo in szali. Ne- Tai bus tau už viską bausme!.
pasimirė. Savižudystes prie
Europiszkus sklypus randasi “pikezeriu.”
atsitikti... Tokio szakaliuko iszmokes kas “užduota,” mo Ir asz ta bausme atlikau;
žasties esanti szeimynine ne
pražudymas vistiek buvo kaip kinys turėdavo eiti prie skob Bet ji dar nebuvo labai griež
120 tukstancziai vaiku be tę Valdiszki tyrinėtojai persi
santaika.
ii’ nesimokinimas. Taip 'tekda nies vėl bumbėti arba raszyti ta: krepszius su skiedromis isz
vi sZkos apglobęs.
tikrino buk priežastis “ligos”
vo atsisėdus prie elemento daugiau — jeigu būdavo raszy- neszti padėjo mokytojo mer
Isz- tojo skaitliaus 34,000 vyro buvo netinkamas maistas
PLESZIKAI UŽPUOLĖ
riaus ilgai vedžioti po raidėmis mas. Mokytojas labai daboda gaite. ..
randasi užrubežyje sklypo ku tojo žmogaus nes jo motere, zu SUSISIEKIMO NELAIMES.
SENUTE.
■szakaliuku ir ilgai kalbėti bal vo, kad bumbėjimas kambary Su didžiausiu palengvėjimu
riame gimė. Isz 34,000 benamiu lindama po miestą, niekados
je butu darnus, kad visi bam dvasioje pradėjau nauja moks
vaiku, apie 17,000 randasi nepagamindavo jam gero val Gargždu miestely Mat. Gile Kėdainių apskr., Josvainiu siai:
lo diena ir buvau stropus. Ir
Francijoj, 66,197 Anglijoj, 3,- gio o sugryždama isz miesto lis važiavo įsu prikrautu veži vals., Lipliunu kaime gyvena — A, um, be, ce, de, e... — bėtu.
daugiau bausmių nebeūžsitar000 Belgijoj, 2,000 Holandijoj, parneszdavo jam tiktai “send- mu malku in Gargždus. An- naszle E. Leonavicziene apie ir t.t., kiek raidžiu eilutėje ar Viena isz minėtu bausmių
navau,
bet szi —taip labai ma
2,000 Rusijoj ir 550 Szvaicari- vieziu” arba “hot dogs.” Ži drejavo vai., ties Alkupcziu 70 metu. Aplinkiniai gyvento ba dviejose.
teko ir man. Tiesa, ji buvo man
ne sujaudinusi — ryszkiai užsi
jai kalba, kad ji ir pinigu tu
Toks 'buvo mano mamytes skirta sziek tiek kitoniszkesne, liko mano atmintyje visam am
noma, vyras aplaikydamas to kaimo tiltu Gilelis nuo vežimo
rinti. Priesz Sekmines Leonakius pietus, pradėjo, eiti men nukrito ir buvo pervažiuotas.
mokymo būdas. Už ji vistiek vis dėlto lengvesne už visas, žiui...
vieziene pardavė bekoną, tai
Pas
gydytoja
mirė.
Turbut vyrai szios gadynes kyn ir negalėjo būti sveikas.
asz esu labai dėkingas. Kadan nes gerai mokinausi. Bet mano
. ■ '
-A. V.
du jos kaimynai: J. Selezniodvasiai ta bausme buvo labai
pradeda suprast kad gyveni Ji, vietoje užs'iimt namine gasgi
mano
“
gerai
galvai
”
greitai
Tauragnu-Utonos vieszkėly- vas ir Taraseviczius užpuolė
mas paCziuoto vyro yra sun padorysta ir vaikais, miegoda Autobusas .sunkiai sužalojo
szio mokslo nebepakako, ir ma sunki. Mano dvasia ta bausme
ginkluoti ir reikalavo atiduoti
MUSU VAIKAI.
kus (?) kad mažiau instoja in vo lyg deszimtai valandai ry einanti per plentą Garliavos
no mokytoja pradėjo pati varg sllegte prislėgė. Asz juk — nu
pinigus. Senute pinigu neati
baustas!.
.
Kiek
skausmo,
kiek
luomą moterystes ir kas kart te, po tam vela apsiredydavo ir miestelio gyventoja Mat. Vyszti, perėjus mums in skiemenis
— Teveli, — klausia maža
davė, bet pleszikai ja sunkiai
giliausio sielvarto...
atsiranda daugiau senmergių vėla zulino po miestą.
niauska. Vyszniauskas pagul sužalojo. Selezniovas jau su ir paskui in atskiru žodžiu Priesz ir po pamoku būdavo Mariute tėvo, — Ar tu bijai
ir daugiau persiskyrusiu pore Tokiu pordliu turime beveik dytas Kauno miesto ligonbuteskaitymą, tai mama rūpinos su
1
.d
imtas ir uždarytas in kalėjimą.
kalbama, visiems suklaupus, ■szunies ?
lių. Francijoj kur žmogus sto ko'žnam mieste bet ne visos yra
rasti man didesni mokytoja.
je.
Taraseviczius pasislėpė.
—
Ne,
mano
vaikeli.
vėjo ant augszcziausio laipsnio tokios nežmoniszkos kad pasi Važiuojanczia in Tauragnus
Toks mokytojas buvo suras mokslui skiriama malda:
—' O vilko?
kultūros ir apszvietos, dabar naudotu isz gerumo kitu. Jeigu Taurapilio kaimo gyv. I. Jartas. Jis buvo gana placziai ži Ateik, Dvasia Szventa ir pri
—• Teipgi ne.
SZIURPUS NUOTIKIS
nomas apylinkėje ‘ ‘darakto pildyk musu szi rdis...
visai mažta nes vyrai neturi Relief Kamisija nebūta isztyri- malajaviene sutiko isz priekio
— O levo?
MARIAMPOLES
rius ’ ’, kuris mokino rimtai, isz An'kscziau atėjusieji turėda
noro ant apsipacziavimo. Ne nejus tojo apmaudingumo, tai Utenos trobas ir pabaidė ark
LIGONBUTEJ.
—• Ne, nebijau ju.
elementorių su poteriais. Tuo vo suszluoti drožles ir skied
galima to užginti kad daugelis toji porele maitintųsi kasztu lius. Pasibaidė arkliai apver
Priesz kelinta dienu atvež laiku jau buvo atsiradusiu ir ras ir jas iszneszti toliau už — Kaip tai, o del ko tu 'bi
nesipacziuoja ne tik isz baimes valdžios per kelis metus.
tė vežimą ir Jarmalajaviene
tas ir paguldytas ligonbuteje Lietuviszku elementorių, leng- daržo su krepsziais. Tai nebu jai mamytes?
moteriszkes, kuris del daugelio Yra tai tiktai vienas pavyz vietoje užmusze.
pilietis Kazakeviczius, kuris viau pritaikintu mokyti skai vo jokia bausme bet greieziau
būna kaulu gerkleje per visa dys isz daugelio tukstaneziu
f PennsylvanijoiS gyvento
gyvenimą. Didžiausia vienok kur žmones visokeis apgavin- Girnikų I kaimo, Veiveriu buvo žudesis, persipiaudamas tyti, bet tas “daraktorius” tvarkos pamoka. O man tai ir
kalte tame yra paežiu vyru gais budais gyvena isz miela- vai., J. Bagdonas, važiuodamas rankos arterijas, staiga nutve naujesnius elementorius vadin buvo taip labai mane sujaudi jai- suvalgo daugiau aiskrimo
ne kaip kitos valstijos nes kožnors ir merginu nelabai galima szirdystes kitu, norints ir turi per Pažėrų bažnytkaimi, užva ręs peili kelis kartus dure juo davo elementoriais “su bala- nusi bausme.
žiavo ant septynių metu vaiko sau in krutinę, pasidarydamas baikomis ” ir jais nesinaudojo. “Neiszdaves” gerai, kas bu na minuta suvalgo po 75 galo
pagirt. Sziadieninis paleistu- bank oje pinigu.
J. Baliukevicziaus ir jam su ■gana pavojingu 'žaizdų, paskui
—————— , (
Garsusis “daraktorius” gy vo “užduota”, asz buvau mo nus.
vingas ir nemoraliszkas gyve
isziszoko isz palatos per Įauga, veno pakalnėje prie plento, an kytojo pasmerktas pasilikti
nimas jaunuomenes galima pa Labai lankei duodasi girdėt laužė koja.
nubėgo
per kiemą prie szulinio trame namelyje, už pirmutinio prie jo, kai visi paskirta valan
sakyt didžiausia priežastis to kad del žmonių kas karta ant
ir inszoko in ji. Ligonbutej ki baltai tinkuoto. Szi “mokyk da iszeis namo. Iki to laiko asz
SUGAVO VILKIUKUS.
yra neapsivedimas ir nupuoli svieto sunkiau gyventi, kad
mas žmonijos. Francija maty czionais Amerike ne yra atei Kėdainių apy., gyventojas lo triukszmas, Viens szoko la” buvo medinaite o jos vidu turėjau su visais drauge prie
dama ta smarku susimažinima ties del senyvo ’žmogaus, kad T. Steponovas netoli geležinke gelbėti savižudi isz ’szulinio. je pats “daraktorius” dirbda skobnies bumbėti. Bumbėjimas
žmonijos, turėjo uždėti padot- jam visi vartai, vedanti in lai lio esaneziame miszkelyje, su Laimei, arti buvo prie naujo vo medinius szauksztus ir sam- jau man nebeteike jokios nau
ka ant-senu jaunikiu bet tas vi me, yra uždaryti, kad dingo gavo tris jaunus vilkiukus. sios ligonbutes dirbę darbinin- ezius. Ta gamyba jis buvo ne dos, nes akys vien pavirszium
suomenei jokio gero neatnesze. viltis svajojimo apie ateiti, ku Steponovas. anksti ryta važia jkai, kurie Kazakevicziu isz mažiau garsus, kaip mokinimu raidžiu beslidinejo nuo didelio Yra tai stebėtina knygute nes
riems jau suėjo 50 metu ir dau vo in Kedainus ir pakeleje isz- ' ■szulinio isztrauke dar gyva ir vaiku ir jo szauksztu ir sam- susijaudinimo. Tiktai reikėjo joje randasi daug teisybes ir
’
•• ■ r
11
Daktarai ir kitoki specialis giau o kad lyg.sziam laikui nie girdo keista cypimą. Prie isz- nunesze in ligonbute. Peilio cziu pasisekimas Sziauliu tur juk pamanyti — asz buvau nu jau daug atspėta kas buvo
tai sako mums kad malszumas, ko nedasidirbo, tai jau nieko virtusio medžio pamate tris duriai palike viena sunkia ir gavietėje . būdavo užtikrintais: baustas ! Ka sakys mama, tėtis, pranaszauta, ir toliaus tos pratie dalykai būdavo dailiai isz- kaip asz bepasirodysiu savo naszystes pildosi. Prisiuskitą
jau vis vilkiukus. Su apsiausto pa- kelias mažesnes žaizdas.
czystos mislys, linksmumas ir gero negali tikėtis
25c. stempomis o gausite per
skobti ir gražiai nutrinti tam mokyklos bicziuliams ?!..
kuodaugiausia juoko yra ka- kas dėl.tokiu dingo. Jeigu tie gėlba žvėrelius susigaudę ir at
Sziaip taip isztempes laika paczta.
necz reikalinga del musu svei ji manstymai rėmėsi ant teisy sigabeno in Kėdainius. Sugau — Žieminėj dalyje Micziga- tikru asztriu popierium.
katos ir prailginimo musu 'gy bes ir žmones neHusta, tai isz- tus vilkiukus gabensiąs in no valstijoj turi didžiauses ka Szi® mokytojas ir bausmes iki po pamoku kalbamos mal
W. D. BOCZKAUSKAS - CO. G
savo mo'kiniams skirdavo. Jei dos, asz ir atsiklaupiau su aki
syklas vario ant svieto.
MAHANOY CITY, PA. „J&l
vasties. Pritariam jiems szir- tikro net szurpulei žmogų per Kauno Zoologijos Soda.

PIRMOJI BAUSME

Kas Girdėt

————— w #

■ ■

ISZ LIETUVOS

NAUJOS MIKALDOS
KARALIENES
PRANASZYSTES

“SAULE’’

URAGANAS

MAHANOY CITY. PA.

nu.” Mat, koki dalykai, ponaiprojektu. Del balto-kalnieriaus
Terentjevas jokios Ispanes — Asz iszvažiuoju pas teta. rakta, pareiszke jam:
cziuk!
Praszau
nejeszko'ti
manes
—
— Terentjevu szeimyna isz- projektu proporcija yra 21.4%.
Marenitos nepažino bet dabar
Jeigu Grisza sziek įtiek aky jis tartum praszvito:
viskas veltui. Prirengkite Gri važiavo užsienin ir tau padova Siuvamu projetu proporcija
—liau butu insižiurejas in Brev — Matai, asz sakiau, kad ma sza prie visa ko. Manbutu per nojo visus daigtus už isztikima darbininku nepertraukiamai
sunku ji 'dabar matyti. Sudie, tarnyba. Stenkis, Nikiforai!
tai butu patemijas, kaip no tiesa.
dirbdami tris metus arba il
Iszgirdus 'skambuti, virėja kova,
I
Ir pats, juokdamasis, nuėjo giaus yra daug mažesne negu
iszejo isz virtuves, atidarė du virpėjo jo pilnos lupos ir kokiu — Taip, taip, — vos linkterė p. Brevkovai.
spindėjo jo dei jo galva Brevkovas. — Persi — Ponia Ona, — pribėgo prie gatve.
paprastai manyta — 21.6%.
ris ir inleido in vidų Kirilą linksmumu
'
Trumpai sutraukiant isztyri
Brevkova, atėjusi svecziuosna 'mantines akutes... Bet Gri- skyrus su tavimi, ji nudume jos Kirilas. — Nejaugi ’Tamsta
szai
'dabar
nebe
tas
rūpėjo.
Inpas
ta
žongleri.
Cha-cha!
O
tuoinlikejai?
Juk
mes
juokus
leinejimo
pradines pasekmes,
pas szeimininka 'Terentjeva.
i
Isztyrinėjimas
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BALTRUVIENE
szviesiai raudona nosimi ir žai- Vieszpatie! In Tavo rankas i — Be to, jau senai rengiuos Draugyste didelis dalykais bet
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II.
Užtekdavo vieno žvilgterėji
Nesutinkant su daugybes pa'skirti po depresija, praside Viena motinėlė skundėsi man
In kambari inejo pats Te szenen ta geltona szilkine koji — Szalin! Baigta.
mo in 'szita trikampi, kurio viržmonių nuomonėms, WPA dar dant su rudeniu 1937 m., tik pa
ant savo vaiku,
ne?
Ji
atstume
vyra
ir,
auksztai
bininkai greitai pasiszalina tikrina pasekmes kitu raportu.
szunes sudarė dvi akys ir nosis rent jevas ir nuoszirdžiai pasi
Ypatingai ant dukrelių,
— Ar-gi ji buvo pas tave? — iszkelus galva iszejo isz kam nuo WPA suraszu ir stoja in Vėl parodo, kad didžiumoje
■— ir jau galima buvo pasaky sveikino su sVecziu.
Kad negali prie darbo
ti kad Kirilas Brevkovas gyve — Labai, Kirilai! Tuoj ir! nusikvatojo Terentjevas. — O bario (dar 10 minueziu priesz .privates industrijas. Nekurie WPA aprūpina tik laikina dar
privaryti,
tai ji pasiryžo iszeiti isz “szito sugryžta prie suraszu po laiki bą ir ineigas nedirbantiems
mes 'tiek jeszkojome...
na sziame pasaulyje be jokio žmona iszeis.
Ir nežino ka su jom daryti?
Ponia Ona sėdėjo, kaip su namo” su “auksztai pakelta nu darbu bet pasiszalinimas darbininkams svarbiuoju lai
Tupesczio, linksmai, daug val Atėjo ir 'žmona.
Kožna vakara valkiojasi,
nuo surašau yra daug didesnis ku, kada darbininkui jie yra Naktimis bambileis trankosi,
go, daug kalba, visur randa Tai buvo liesa, geltonplauke stingusi, nuleidus akis, — pik galva.”)
— Ka tave szimtas velniu negu žmones paprastai tiki. Ta labiausiai reikalingi, tarpe remedžiagos pasilinksminti ir moteriszke su auksztai ties ta, tiesi...
Paskui lyg piet miegotu,
— Ar jus isztikruju rimtai... paimtu, — sukeikė Terentje fakta parodo isztyrinejimo W gulariszku darbu. —F.L.I.S.
kad bendrai visas jo gyvenimas kakta iszkeltu plauku kuodu.
Jokio darbelio nedirbtu.
Progress Administration
yra lydimas laimingu, neideji- — A, ponia Ona!.. Labai ponai?! — paklausė ji keistu vas jau visai atvirai. — O tu PA darbo pradinis raportas, WorksInformation
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Service
ko ežia?! Ka tau ežia reikia?
kuri nesenei iszdave pulk. F. G.
niu juoku, labai retu musu am džiaugiuos iszvydes tamsta! rimtu tonu.
duotu,
— Man? — iszsivepe inejusi Harrington, Darbu Progreso
Praszau rankute. Ar senai ta- Kirilas Brevkovas suvirpo.
žiuje.
Per lazda tankei szokytu,
— Poszimts pypkių! Asz, ro Pelageja. — Ot, ko kad jus vi Administratorius.
VEŽIMAS BE ARKLIO Tai ant manes akis tik pastate,
— Labas, Pelageja! Kaip lai mista isz užsienio?
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prisiraszymu, rapor Kai Auk,suolis banda ganė,
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— Palauk palauk... E! Bet sė:
Dabar neiszmusziu nieko,
Taip ?! Praszap atsilyginti, asz m. Tik 16.7%' darbininku ne apie daigtus ir bijojo
— O jus, ponai, kaip pralei Ji paszoko.
kas-gi tokio su tavim, ciocyt?
Ba
turi daugiau už mane visko,
pertraukiamai dirbo per tris nemažai mažu daigteliu,
— 'Tai jus isz tiesu rimtai?!.. iszeinu.
Jis pagrobė rankomis raudo dote laika be manes?
nors stebėtinų — menkucziu: r Turi jau metu szesziolika,
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in szviesa.
Jeigu joms ka pasakytu.
Svetimi žmones pastebi... Nu tes industrijos ant visados at Karta, ganant prie keliuko,
— Juk tu, ciocyt, in žmogų mo užsienin, bet laukiantis po- ežiu, skystu juoku.
Jau gana,
nios Onos veidas pasirodė jam
Mano brangioji! Nejaugi kamavote jus mane, kad jus statė. Ketvirta dalis (25.6%) juo kažin kas smarkiai dūme:
nepanaszi! Bene sergi ?
Su tokia motina,
:
nors ant ratu, bet arkliuko
— N...ne! — sumurmėjo isz- tokiu keistu, kad jis, tartum ka tu nematai, kad mes juokus lai- prasmegtume!! Gal but man ir darbininku nepertraukiamai
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Kaip daeis in metus?
— Kokia? — nustebo Te — Nejaugi Tamsta, p. Ona, Bile dirba del jus, kvaile — tai jų taip greitai kaip darbas yra keliuku ir nudulavo...
kaiį> sziurpulys ja nukrėtė.
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Na,
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— Nejaugi isirgc'ziau ?!
rentjevas.
Kaip kada ji iisztekes ?
kas galėjo ten bebūti,
— Na-gi taja, žinai... kaip kas-gi czia isztikruju baisaus? Ir atsisėdus ant grindų ji už- laikas prie WPA yra apie 12.5
— Ciocyt! Jeigu kas kitas,
O ka veiks su tokia,
ir dažnai visi žiurėjo
siliejo
aszaromis.
menesiu.
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taip
daro,
pasilik

nepažinstamas, sutiktu dabar ja ten... Stase, kuriai tu suk
Motere netikusia;
in keliuką ten, pro kute:
— Laukan! — suriko Terenttave, tai tikrai palaikytu už nele apipylei tuomet vynu. Pri dami vienok mylincziais...
Susivalkios
kaip Žydo panRaportas toliau© parodo kad ar jis vėl nepasirodys —
jevas.
—
Sze
tau
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Del
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nors
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su

taplius,
szmekla arba laume. Pati tu siminė ir tave.
WPA darbininko vidutinis tas nublizgintas vežimas,
Su tuom gana bus.
baltytelate, o akys dega, tar Tai 'sakydamas Brevkovas' sitikimo su cirko sžokeja, ne paša ir iszeik isz ežia. Eikit jus (average) senumas yra 39 m. ir
tyla ar nebus perskrodęs
visi po velniu!
tum drugys krėstu. Na ir 'su reikszmingai mirktelėjo Te- reikėtų ...
*
*
*
5 men. Jis stovi ant rubežines keistas jo nasrų užimąs?..
'Terentjevas
pagrobė
skrybė

Žmona,
uždengus
rankomis
rentjevui.
menkėjai, sunykai...
Ana diena in Hažlotona bosu
linijos tos grupes, kurios metai Bet nepaprasto vežimo
Virėja atsiduso, ■pliaukszte- Bet sziam nereikejo ženklo: veidą, verke balsiai gukeziuo- lė, užsismaukė ja ant akiu ir virszija 40, ir kuri grupe turi
važiavau,
vėl praūžiant nesimatė...
iszbego. Girdėt buvo, kaip
rejo drūtomis rankomis ir susi Terentjevas gerai pažino link dama:
mažesne'proga rasti darbu ne Butą nemažai spėjimo:
Keliolika bobelių pamaeziau,
rūpinusiai nuguženo in virtuve sma būda savo draugo szposi- — Jus begėdžiai, pasileidė trenke priesz-kambario duri gu jaunesni darbininkai dvide- ,
Visos snapsojo,
seniai net barzdas ežia kratė...
mis.
o Kirilas Brevkovas, palydejas ninko ir todėl pasiryžo palai liai... niekszai...
szimtinese. Suskaitymas darbi Pagaliau inspejo Kardas,
Ne viena neiszsižiojo.
— Kirilai! — paszoko isz vie Pelageja pasikėlus nuo grin ninku, pagal metu, aiszkiai pa
ja Unksmių, szviesiu žvilgsniu, kyti jo sumanymą.
In kur važiavo,
(to žmogaus platokas brylius),
Jis padare nusigandusi vei tos Terentjevas. — Gana! Už dų ir-gi iszejo.
inejo in svecziu kambari.
Ar kokia žinia gavo?
rodo, palinkima ilgesniam WP kad vežimo szito vardas
Czia ji pasitiko dvylikos me dą ir pagrasė Brevkovui pirsz tenka! Onyte!.. Juk tai jis vis Iszeidama nusilenkė Kirilui A darbui tarpe senesniu. “Ma yra toks : Automobylius...
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ir tarė:
ką pramane...
tu berniukas Grisza. Manda tu.
Ir kas tai buvo?
žiaus kai asztunita dalis darbi Dar pridėjo jis, jog mate
giai pasisveikinęs su inejusiu, — Kirilai! Juk tu pasižadė — Nedrysk paliesti mane, — Dėkoju labai ponui! Nors ninku, dar laukusiu 40 metu ju Amerikoje gaujas:
Ugi svetimu Dievu jeszkojo,
tu vienas paguodei naszle!
begėdi! Asz tau ne Ispane!
jai tylėti.
jis pasakė:
B a saviszkis jau nubodo,
senumo, nepertraukiamai sam seniai, kaip sakyta, kratė
— Labas, ponas Kirilas. Tė Kirilas pražydo. Mistifikaci — Poniut! — pratarė Brev Nustebės Kirilas pakasė pa- (domi per tris metus ir dau- ežia barzdas ir jas per saujas O ka, kad ir namu iszsižadet,
kovas. — Jis daugiau taip ne-. kauszi ir, murmedamais sau kap giaus,
ja pavyko puikiai.
velis tuoj iszeis.
raportais
pranesza,1 leido, begalvodami kas stumia Bile ant turgaus pleszket,
Kirilas Brevkovas, padaręs — Tylėt? Bet juk asz žinau darys, jis pasitaisys... Onaat-. ka po nosimi, eme vaiksztine'ti “kuomet suvirsz penkta dalis’ toki blizganti vežimą,
Ne viena ant valkatų
rimta ir niuru veidą, pirsztu kad p. Ona moteriszke pažangi stūmė vyra ir, smarkiai tren-. patusztejusiame kambaryj.
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senumo ir virsz, taip samdo' ir dar tiek nuo jo ūžimo!
ir sanmokslininko balsu pra- žuis prasižengimus tuo labiau, maji.
Vaiku kambaryj pasigirdo mi. ’ ’ Sulyginus jaunesniu ir se' Kardas — pasakojo — žmones
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Grisza beit, pamatęs Brevkova, laukusiu 25 metus, dirba per isz kalbos vieszai iszejo...
lius bobelei,
ny“ti?!..
— Kad tu neprileistas prie deszimt?
atszoko, mete ant grindų kaž tris metus, kuomet 29.7% dar Vien jaunikliai, kaip Auksuolis
Savo triksus varo,
1
— Szimta keturesdeiszimt,— Sėdėdamas 'kėdėje Kirilas kokį popieriuką ir leidosi duru bininku 65 m. ir virsz, neper patikėjo Kardo žodžiu
egzaminu.
Paszeluma varo.
Tas niekad nebūna gerai,
Grisza bailiai Žvilgterėjo in patvirtino Terentjevas. — Be Bykovas juokėsi, tartum ma- link.
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Žmona žiurėjo tai in viena, — Onute! Onu't! Atidaryk
(toks varyklis) greitai varo
užaugysi,
A, nuoiacziau dirba kaipo gru ta vežimą ir kad ‘ ‘ oras ’ ’
— Ta-aip? — nutese Brev tai in antra, bet, pagaliau, ne- man. Mesk tas kvailybes. Mes gu!.. Amerikon!..
Tai
savo
dusz-palaikes
nejuokavome...
Kirilas, pakeles popieriuką, pe. Apie 20% moterų neper isz benzino pasidaro:
kovas. — Tamsta taip manai? iszkentus suszuko:
iszganysi,
;
perskaitė: “Del mano mirties traukiamai dirbo per tris me- kai prabėga tas gražuolis —
Na, tai įsveikinu! Laimingas, — Abu jus meluojate! Nori Tyla buvo atsakymu.
Ir ant amžių prapuldysi,
kas tiki... Che-che!..
te pasijuokti ir paerzinti ma — Onute, Ona! Ka tu ten da praszau nieko neintarti. Kaltas, tus arba ilgiaus, sulyginus su blizgantis, puikus vežimas —
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Urugvajevas.
IszJis atsisėdo kėdėn ir, nuduo ne.
rai?! Atidaryk! Kirilas norėjo
žino jau gerai Auksuolis:
Jeigu katra pasiszvenczia būti
damas dideli nuliūdima, nulei Brevkovas niekuomet nega-l pajuokaut isz tavęs, o tu ir in- važiuoju su Hiku in Amerika., moterų, irgi pasiszalino nuo dvelkia kvapas; o užimąs
motina,
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do galva.
ledavo sutikti kad jo“szpo- tikejai... Cha-cha.
nuo motoro pasidaro —
Tai pagimdyti vaikeli negana.
— Gaila man tamstos, Gri sai” taip lengvai butu inspeja-Į — Nemeluok! Nors dabar ne dedamas toki laisžka raszyt ir• kai 18 menesiu. Tik 39.6% pa arklio vieta jis atstoja,
Reikia grąžei užaugyti,
siliko
taip
ilgai.
Paprastas
dar

meluok... atsiminęs musu todėl parasziau apie mirti. Bet,
sza... Inkliuvai negraži on is mi.
tas arklys vežimą varo
— Mes juokaujame? Cha- praeitu laiku santykius: vis abelnai, važiuojame in Ameri bo laikas visoms grupėms mo greitesne, kaip arklio koja... Prisakymus Dievo iszmokyti,
torijon. .
Reikia namus vaktuot,
cha! Gerai, Taip, p. Ona, mes vien tavo menki pasiteisinimai ka. Antros klases mokinys, Gri. terų buvo 14.6% menesiu.
— K-kokion?
Ir bambileis nesivalkiot,
Nuoszimtis darbininku prie
Terentjevas.
— O-gi tokion, kad asz szia- juokaujam! Nepalaikyk, tams nepa'des...
*
*
*
Ba viskas, kas per daug,
konstrukcijos darbu, kurie ne
Už duru pasigirdo gufkczia-'
dien kalbėjau su jusu direkto ta, musu žodžiu rimtais.
Tai 'szir deles szelauk.
pertraukiamai
dirbo
per
tris
U
Musu
Pietines
Amerikos
Kirilas
dar
kėlės
miliutas
rium Urugvajevu. “Kaip seka Truputi patylėjus, jis vėl vimas. Paskui viskas nutilo.
Tacziau po valandėlės durys trankėsi tuszcziame bute. Pas metus yra truputi mažesnis ne kaimynai kas minuta Argenti
si, — klausiu: — Grigui Te atsikreipė in Terentjeva:
rentjevui?” — “Labai blo — O žinai, kaslink tos Ispa I atsidarė ir isz miegamojo isz kui jam pasidarė nejauku. Jis gu paprastas vidutinis skait noje užaugina po 2,000 svaru fl In viena minu'ta kožna
gai,” — sako. — Posėdyje nu nes Marenitos, tai jau tavo gry ejo p. Ona su skrybėlė ant gal apsirenge, iszejo, užrakino du lius (general average), 15.6% kruopu o Urugvaja po 200 sva valanda svietas iszkasa po 550
uncijas sidabro.
ris ir atiduodant kiemsargiui sulyginus su 16.7% ant visu ru vilnų.
vos ir czemodanu rankoje.
tarta neprileisti ji prie egzami- na teisybe!

’ 1 S AU L E ”

Žinios Vietines

ISZ SHENANDOAH, PA-

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

— Edwardas J. Kalėda, 22
metu, 503% E. Centre uly., iszsieme laisnus ant apsipacziavi- — Kazimieras Andriukai
i— Szi Ketverga pripuola
mo su Helena Zagurskiu’te, 408 tis, 45 metu, likos surastas ne
Szv. Petro ir Povylo apasztalu.
E. Centre uly. Abudu isz mies gyvas ant geležinkelio. Kokiu
Visiems Petrukams ir Povylu-'
to.
budu nelaimingas žmogus li
kams linkime kuogeriausio pa
— Szv. Jurgio Lietuviszka kos užmusztas tai lyg sziolei
sisekimo.
parapija turėjo savo metini neisztyrineta.
— Pereita sanvaite turėjo pikniką Brandonvilleje ant ku —- Edwardas ir Henry Alime malonia viesznia, ponia Je- rio suvažiavo daugelis žmonių szauckai, Stepas Lutis ir kiti,
iszdauže visus langus krematova Masioniene ir josios sunu, ir visi turėjo “good time.”
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kos
sužeistas
per
automobiliu
įbova už ka turėjo gerai užmo-j
512 E. Pine uly. Prie tos pro
prie
Girard
Parko
ir
gydosi
naketi.
gos poni Masioniene atlankė
■
mie.
— Leona Vergeliute, 20!
“Saules” redyste, nes yra mu
metu,
isz Pitts’tono, paibego su!
su sena skaitytoja ir užėjo pas
Kulpmont, Pa. — Lavonas
vedusiu Juozu Subderley ir ka
mus linkėti labu dienu ir gero
Petro Sosnovskio, kabantis ant da važiavo in Washingtona, li
pasisekimo. Acziu už atsilan
virves, likos surastas skiepe jo
kos sulaikyti per palicija Sun
kymą.
name per jo sunu. Pagal szei- bury, Pa., ir isztraukti isz boso
— Nedelioje buvo laiko mynos apsakyma tai žmogelis per sesute Lconos, kuri ant ju
buvo nuo kokio tai laiko labai lauke ir pui'kei ja pasveikino.
mas metinis iszvažiavimas
nusiminęs isz priežasties be
Buczieriu ir Groserninku, ant
darbes.
Maircziulioniu farmos. Buvo tai
Akyvi Trupinėki
vienas isz didžiausiu metiniu
Nanticoke, Pa.—Tryju metu
iszvažiavimu koki czionaitinei Rozalia Danilavicziute, likos
—- Wesley Holcumb, isz
biznierei turėjo.
užmuszta per sunku troka, ku Appalachia, Virginijos, užvar
ris ant jos užvažiavo. Mergai dino savo septynis vaikus, se— James J. Clark, isz Jed
te siautė užpakalyje, kada tro- kancziai: Oklahoma, sūnūs;
do, trenke in automobiliu Po
kais pradėjo eiti adbulai ir szo- Virginia, duktė; Kansas, duk
vylo Kaziuno, isz Shenandoah, feris neužtemino mergaites.
tė; Wisconsin, sunns; Nebras
kada jo automobilius stovėjo
ka,
sūnūs; Montana, duktė ir
prie American Legion namo
Chicago, Ill:.—Automobilius
ant E. Centre uly. Ant giliuko sunkei sužeido 54 metu lietuvi Vermont, duktė.
mažai padaryta bledes ir nie Joną Dembins'ka, 5228 S. Ki'l—■ Idant nieką nepžpykint,
kas nesužeista.
bourn Avė. Žmogelis ėjo sker miesto kamisorius Juozas Pa
sai ulyczios, kada ji automobi trikas Skelly isz New Orleans,
—< (iNędelioje laike sumos
Louisianos, pakvietė visa mies
lius pagavo.
likos palaimintas moteriszkas
— Juzefina Baltrimiene isz tą ant svodbos savo dukteres
ryszys ponStvos Mikolo AbraHarrisburg, Ill., atvažiavo pa Margarietos. Daugiau kaip
mavicziu,. 511 W. Mahanoy
simatyti su sesere Navickiene, 12,000 sandvieziu, 10,000 keik■avė., kuipęms suėjo jau 25 me
nuo 3020 W. 42-ros uly., vėliaus su ir 200 galonu puneziaus liko
tai, kuriuos suriszo kunigas
mane'atlankyti po-dukres Sta iszdalyta del sveteliu.
Dargis. Palaiminima suteikė
si uliene ir Usauckiene, bet se — Sztai kitas liiczhaikeris
kunigas K. Rakauskas, kuriam
nuke staigai susirgo ir in kėlės kuris sakosi buk jisai pervažia
asistavo kunigas S. Mažeika ir
dienas mirė. Baitrimai yra se vo 150,780 myliu, neužmokedaklierikas A. Neverauskas.
ni gyventojai Harrisburge kur mas ne cento, ir perioke eroplaPonstva Abramavicziai užkvie
nais 18,000 myliu.
turi savo narna.
tė daugeli savo giminiu ir prie— Atsibuvo czionais iszkilteliu ant svodbos kuri atsibuvo
minga vestuve Valerijos Raant Berneckio farmos artimoje
manauskiutes su Alber tu Glem- C. F. RĖKLAITIS
Ringtono. Sveteliu buvo isz vi
zaipas, A. Pearson’o svetainė Mr.hanojauii laxtikimiaecis Graboriun
sos apylinkes. Linkime “jauje. Bet apie 11 valanda nakti, t: Gabia u<iai Bakamuotoiai t>
Geriausia Ambulance
navedžiftjps” laimingo sulau atėjo liūdna žinia, kuri sujudi
patarnavimas s z i o j
kimo 50 metu sukaktuviu.
apeLnkeje.
Bile ko
no labai visa svodbini pulką,
kiam laike; diena *r
— Renkitės ant vienos isz Du vyrukai Ignas Makaraitis
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą metadidžiausiu Lietuviszku Dienu, su Alicija Petronis ir Danielius
liszku ir kieto medžio
Šokas
su
Aldona
Montvidas,
kokia kada buvo, nes szimet
Grabu.
Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
pripuola Sidabrinis Jubilejus buvo nuvažiavę in Ottawattasia mada ir mokslą.
ąpvaikszcziojimo tosios dienos. mie parka, staigai automobi
lius
pasuko
in
szali,
pataikinda

Turiu pagialbinlnka
Atsibus Rugpiuczio (August)
moterems. Prieinamos
mas
in
dideli
medi.
Petroniute
15 d., 1939, Lakewood Parke,
prekes
netoli Mahanoy City. Apvaik- likos mirtinai sužeista in galva
DL OFISAI:
. szcziojimas bus vienas isz di mirdama ligonbuteje o Montvi- MAHANOY CITY;516 W. Sprnce 3*.
Bell Telefonas 149
džiausiu ir bus daugiau visokiu diute randasi ligonbuteje. Šo TAMAQUA. PA.. 43» Willing Street
Roll Talafonaui K«k-J
žaidimu ir kontestu. Progra kiui iszlaužta ranka, Varyto
jas
automobiliaus
likos
nesu

mas susidės isz žymiu kalbėto
ju, ir manoma, kad žmonių bus žeistas.
L. TRASKAUSKAS
daugiau laja diena ne kaip ka Shamokin, Pa. — Czionais LIETUVISZKAS GRABORIUS
da buvo nes pribus ne tik isz szia saujaite miestas apvaikszapylinkines, bet ir kitu valsti tineja savo deimantines sukak
jų. Dideleje svetainėje korai tuves arba 75 metus nuo kada
laikys savo kontestus, kaipo ir miestas buvo uždėtas. Parodos
kiti specialiszki aktai bus lo- ir apvaiksztinejimai bus laiko Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo
sziami ir dovanos bus iszdaly- mi per visa sanvaite ir atsibus automobilius del laidotuvių, KrikVestuviu ir kitokiams reikalams.
tos del laimėtoju. Teipgi bus kariszka paroda kurioje daly
Bell Telefono Numeras 78
520 W. Centre St. Malanoy City
suteikta dovanos del Lietuvisz vaus vaistinei kareivei.
ku porelių kurios bus: ploniau
NAUJAS DIDELIS PASAŽIERINIS LAIVAS ATPLAU
sia, didžiausia, storiausia ir
KĖ PIRMA KARTA IN AMERIKA.
mažiausia, teipgi del vyro ku
ris bus plikiausias. Daug da
lyvaus kurie grajina ant armo
nikų ir aplaikys dovana del ge
riausio armonikisto. Jaigu tu
pite ir grajinate ant armonikos
tai dalyvaukite sziarne konteste nes gal busite laimingi iszlaimeti dovana, 'Taip, szimet
Sidabrine Jubiliejine Lietuviu
Diena buk didžiausia ir geriau
sia. Ant atminties tosios die
nos bus pardavinėti Sidabrinei
Ženklelei vietoje spilkucziu
New Yorkas. — Praeita Subatos ryta atplaukė in cziokurias galėsite užsilaikyti sau nais pirma karta, naujas padir btas didelis pasažierinis laivas
•ant atminties. Renkitės visi “Mauretania” prigulintis prie Anglijos laivynes kompanijos
ant tos iszkilmingos dienos, Cunard White Star linijos. Atveže 1,000 pasažieriu ir kelione
Rugpiuczio (August) 15 d., atliko in 6% dienas. Laivas yra 772 pėdu ilgumo ir 89% pėdu
Lakewood lkuke, Pa. _ 2 ji
platumo.
.

MAHANOY CITY, PA.'

KAIP DIRBAMI
VEIDRODŽIAI

Studentai Apvaikszczioja Savo Diena

Kad padirbti veidrodi, ima
stikline lenta, lygina (poliruo
ja) ja stropiai isz abieju pusiu
ir deda ant visiszkai lygaus,
tvirtai stovinezio, daugiausiai
akmeninio skobnies, kuris,
kaip bilijardo (tokio žaidimo)
Skobnis, turi aplinkui krasztus.
Paskui lenta apdengia alavo
vadinama folga, kuria pritvir
tina ant stiklo atsargiu spaudi
mu ir sutepa gyvuoju sidabru,
tuojau pat pavirstaneziu, drau
ge su folga, in amalgama. Po
to kaip atliekamas gyvasis si
dabras nubėga szalin, ant tuo
sidabru apsidabrintos stiklo
puses deda audeklą ir spaudžiat
ji keturkampiais svoriais tuo
budu, kad kiekvienas ketvirtainiszkas colis butu po 2/3
svaru spaudimu. Praėjus pa
rai, svoriai ir audeklas nuima
mi ir stiklas dedamas ant me
dinio skobnies su pakeliama
lenta kuria padaro isz pradžios
sziek tiek mažiausiai palenkta.
Tas palenkimas palaipsniui
didinamas iki to laikko, kol nenubega lilkusis skystas gyvasis
sidabras ir ant stiklo pasilieka
tiktai kietas smalgamo sluoks
nis. Kad padirbti veidrodi sziokio arba tokio didumo, reika
linga nuo 18 iki 30 dienu.

Laike užbaigimo mokslo Pennsylvanijos Universitete, seni studentai dalyvavo apvaikszcziojime užbaigimo mokslo su studentais 1939 meto. Szimetinis studentas buvo parerytas kaip Napoleonas kuris ženklina kad gali viską ingaleti per savo mokslą ir nenuilstan
ti darba ateityje.
§ Vyras turi slaptybėje vis
§ Girtuokliaut moterei nepavelink, isz namu guzule pra- ką laikyt ir nieko savo moterei
nekalbėt nes jeigu motere vyro
§ Jeigu boba neeziužna tai szalink.
slaptybe žinos tai del viso svie
jau gero nebūna.
§ Jeigu vyras moterei pasi
§ Motere ilga liežuvi turi, duoda tai junga ant sprando to iiszlos.
§ Jeigu nori užlaikyti na
viena kita apjuodina, ant nie
užsideda.
mie vienybe ir 'taika tai užrako nežiūri.
szykie
savo paeziulei laikraszti
§
Motere
daug
verkia
kaip
§ Jau atsitikimu daug to
kiu buvo kad vyras per mote- vyras numirszta bet mirusi vy “Saule” o bus tau ramus gy
venimas namie.
ra greitai užmirszta.
res liežuvi pražuvo.

Teisingi Priežodžiai

Skaito “Saule” 30 metu
ir sako kad geriausias
už visus kitus

Paszventinimas Naujos Kiniszkos Dalies Miesto

Gerbiama Redyste:
Siuncziu szitam laiszke už
mokesti už laikraszti ‘Saule’ ir
szirdinga aeziu už siuntinėji
mą ir jusu patarnavima. Asz
skaitau “Saule” jau 30 metu
ir ersitikrinau kad tai yra
geriausias laikrasztis isz visu
kitu laikrasžcziu ir nekantriai
laukiu tos dienos pakol pribuna po mus'iiT pastogių.
Su pagarba,
JONAS LANKAS,
isz Colp, III.

PRILYGINIMAS.
— Ar matei isužiedotinia
Antano? Sakau tau, kad tai
mergina kaip abrozas.
—■ Ar teip puiki?
— Ne, taip iszmaliavota.

Budistu apeigos buvo laikomos ant iszgujimo’velniu, piktu dvasiu ir kitokiu dvasiu
mieste Los Angeles, Kalifornijoj, isz naujos vietos ant kurios likos pastatyta nauja didis
Kiniszko miesto nes sena dalis miesto buvo užimta per valdžia ant pastatymo naujo Union
gele’žkelio stoties. Apeigos bu vo tame tiksle kad senovės dvasios silsetusi malszei savo ’ka
puose ir nepersekiotu gyventojus naujam mieste.
’
■ J

Kaukuole Geriausiu Liudininku

Senas Beis-Bolininkas Gelbėk Savo
Parode Kaip Jis
PLAUKUS
Losze Bole
KODĖL PLAUKAI KRINTA?
Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip
apsisaugoti nuo nuplikimo? ■
Prisiuskit varda ir adresa, mes
prisiusime daugiau informacijų.

I

ALEXANDER’S CO.
412 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

S

Per tris metus Mrs. Pattie Tibet kovojo soduose kad jos
dirva likos perskirta per senas kapines kurios paženklino kiekji turėjo dirvos toje aplinkinėje bet sūdąs jai nepripažino teisingyste ir liudininkai prislėgė kad toje vietoje nebuvo jo
kiu kapiniu. Kad sztai ana diena kada užėjo smarki vėtra,
impute daug piesku nuo tojo lauko ir iszpute isz žemes szita
ižmogiszka kaukuole kuri paliudijo kad toje vietoje tikrai ra
dosi senos kapines ir motere laimėjo teisina kuris jai sugraži
no lauka.
;
.
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