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50 METAS

VILENSKO—TRAKIU APY
LINKĖJE ŽUVO 50 ŽMONIŲ
Vilnius., — Czionaitineje
-- ------- ♦
- .T
apylinkėje perėjo smarki vie
Detroit, Mich. — Straika ki
RADO NUMIRĖLIU
LIETUVISZKA
SZUNIO PAVEIKS sulą, su pasiutiszka vėtra kuri
KAULUS.
lo General Motors automobiliu
Lancaster, Pa. — Franas
padare milžiniszkas bledes ūki
PO
TAM
PABĖGO.
dirbtuvėje laike kada kompa
JEVUTE
*
—___
LAS
PADIRBTAS
Russell taip pabijo velnio kad
ninkams. Viesulą iszverte na Liudvinavas., — Czionais
I
--------------nija pradėjo iszdirbinet nau
mus, apie pęnkesdeszimts žmo darbininkai, begriaudami se
Johnstown, Pa. — Sziomis nuėjo ant palicijos ir prisipa
PAKLIUVO IN SVETIMA
IN
LANGA
jus 1940 modelius. Straikierei
žino buk daktaras Jno. Phillips
nių likos užmuszta ir daug su nos prieszkarines Liudvinavo
dienomis
stojo
priesz
sudžia
NAMA PERNAKVOT; NU
spiresi daugiau mokesties.
Mrs. Effie Cahan, kuri apskun davė jam szimta doleriu kad BAŽNYTINIS LANGAS SU žeista; taipgi daugelis medžiu bažnyczios, per didiji kąra Ru
VEŽTA NUOGA IN PAShamokin, Pa. — Ketverge
su sudegintos, akmenų funda
dė
savo nelaba vyra už bege- padegtu tvarta jo szvogerio, S Z U N I E S PAVEIKSLU likos iszversti.
‘ '
LICIJOS STOTI.
mentus, rado po bažnyczia bu pradėjo dirbti Cameron kasyk
diszka pasielgimą su ja. Mote daktaro Clyde Musselman ir KURIS ATRADO SAVO
los kurios buvo uždarytos per
KLAIPĖDOS KRASZTE LA vusiuose rūsiuose supuvusiu
Philadelphia, Pa. — (Szita re atėjus in suda su kūdikiu kad jam iszdegintu akis su
PONUI’ DIDELI
koki
tai laika. Keli szimtai dar
BAI GIRTUOKLIAUJA. karstu, numirėliu kaukuoliu ir
žinute prisiuntė mums musu ant ranku, apreiszke buk jos karbbline ruksztimi.
SKARBA.
griaueziu. Manoma, kad ežia bininku vėla sugryžo prie dar
skaitytojas bet pravardžių ne vyras sugryžes karta isz darbo Darbininkas prisipažino prie
Klaipeda.—Czionais kraszte
bu.
talpiname del paguodones ju pradėjo jai iszmetinet kad ji kaltes kalbėdamas buk paėmė London, Anglija., — Senoje pastaruoju laiku labai paplito buvo palaidoti žymesnieji
Minersville, Pa. — Lytie ka
Liudvinavo parapijos dvasiszapgaudinėja. Motere gynėsi pinigus, nuėjo ant cirkuso po
giminiu ir pažystamu.)
Lambeth bažnyczioje, randasi girtuokliavimas. Visokį gery- kiai ir buvusios Liudvinavo syklos, vienos isz didžiausiu
• Praminsime ja Jevute. Jevu- kad tai neteisybe bet vyras ne tam gerai pasigėrė ir taip per puikei padirbtas iszmargintas mai yra vienintelis atpigęs
kasyklų czionaitineje aplinki
te praleidus didesne dali nak norėjo apie tai klausyt ir jai sigando to, ka turi daryti, ir langas, ant kurio randasi pa kraszte daiktas. Del to geria bažnyczios fundatorius Liudvi nėje vela pradėjo dirbti nes anties ant kokios ten partes su netikėjo po tam iszeme sziilpe- kad ji velnes už tai gyva nu- veikslas szunies; gal vienatinis darbininkai, ūkininkai ir kiti. kas Pocius, kuris szia bažny glekasei sutiko ant 15 procento
prieteleis bambiliuje ir gerai leli inkaitiisiu augliu isz pe- nesz in pekla todėl ant galo nu tokis langas kokis rastųsi baž Kovai su nepaprastu girtuo czia prieisz 123 metu pastate nukapojimo mokesties.
Liudviffiaviecziams savo leszonebage užsitraukė ramybes, cziaus, padėjo žarijas ant ble- sidavė ant palicijos.
nyczioje. 'Tasai langas buvo pa- kliavimu czionais kraszto pali mis.
Milwaukee, Wis. —- Apie tūk
Daktaras Phillips susibarė
jeszkojo sziltos vieteles del kes ir priverto ja atsiklaupti
talpytas in bažnyczia 1504 me cijos komisaras paskelbė, kad
stantis
darbininku, dirbaneziu
permiegojimo, na ir pakliuvo ant nuogu keliu ant ugnies. Ta už koki tai dalyka su savo tuose, per perloriu del atmin girti bus be jokios atodairos
DIDELES AUDROS
ant WPA projekto, ant czionaiin svetima narna in kur inejo sai rakalis su botagu rankoje szvogeriu ir nutarė jam tokiu ties savo szunies. Atsitikimas uždaromi kalėjimuose nema
LIETUVOJE.
tines upes, pamėtė darbus nes
nepateminta per nieką. Malo privertė ja klupot ant žarijų ir budu atkerszyti. Daktaras pa buvo sekantis: Artimoje Lam žiau kaip 12 valandų, ir bus Kaunas.,— Nesenei invairio- valdžia užsispyrė kad darbi
statytas po $5,000 kaucijos lyg
nei iszrode kambarėlis kuria prisiegt isztikimysta.
beth bažnyczios, radosi tusz- nubausti ir ju pavardes skel se Lietuvos vietose siautė ne ninkai dirbtu po 130 valandų
Vargsze prislėgė bet po tam teismui.
me nusirenge visai ir atsigulė
czias plotas žemes. Vargingas biamos laikraszcziuoise. Nors paprastai smarki audra. Mari- ant menesio. Buvo tai jiems už
in minkszta lova locnininkes, baisiam darbui puolė apalpus
perlorius eidamas pro ta vie bausmes jau taikomos, bet gir ampoleje audra truko tik peli daug darbo.
tuojaus užmigo druezei ir pra ant žemes ir tokiam padėjime TVANE ŽUVO APIE 100 ta su savo szunim in Londoną, tuokliavimas dar nemažėja. kes minutes bet buvo tokia di Coaldale, Pa. — Ugnis isz
dėjo sapnuot anuoliszkus sap ja surado kaimynai iszgirsda- ŽMONIŲ; 100 NAMU NU- buvo priverstas sustoti isz Klaipėdoje jau prasidėjo visu dele, kad nuplesze daug namu nežinomos priežasties padare
NESZTI; MILŽINISZmi ja vaitojant. Cahan pabėgo
nus.
priežasties, kad szuo pradėjo vyru gimusiu 1906 iki 1920 m., stogu, iszmusze langus, iszlau- bledes ant 500 doleriu czionaiKOS BLEDES.
Poni namo, sugryžus isz pik- bet laukia ji sunki bausme ka
kasti žeme, rodos ka toki su- registraciija. Visi szie vyrai že tvoras, iszverte daug medžiu tiniam stripinse sunaikindama
Moorehead, Ky. — Apie vuodes. O kad perlorius turė busią netrukus paimti in Vo
czeriu ir nuėjus in savo mieg- da ji palicija suims ir badai jau
ir nudraskė szaku. Žmones kelis trekus ir elektrikini apa
szimtas žmonių žuvo tvane isz jo užtektinai laiko, atsisėdo kietijos kariuomene.
kambareli, vos ne apalpo kada randasi ant jo pedsakio.
panikos pagauti, nežiūrint kad ratu.
■
. ,
priežasties sutrukimo debesio. ant žemes ir lauke ka szuo iszparegėjo savo lovoje patogia
Apie du szimtai Klaipėdos lietus pyle, kaip įsz kibiro, heTvanas taip staigai užėjo kad
sžviesplauke Jevute. Kilo na
smogiku iszsiunsti in Nacio- go isz namu. Tokios audros
kas.
PER
DŽIULAJU
UŽMUSZ

Paskutines Žinutes
žmones visai nesitikėjo ir netu
mie baisi revoliucija. PasiszauPo kokiam tai laikui, szuo nal-Socialistu Ideologiniu kur ežia niekas nepamena. SziauTA
APIE
700
YPATŲ
rėjo laiko iszbegti in saugesnes
kus savo vyra ir nuvedus už
iszkase dideli puodą kuria su stovykla už Karaliaucziaus, liu mieste staiga užėjusi nepa
Gagliari, Sardinia. — Laike
Washington,
D.
C.
—
Novietas. Pagal paskutini apskaiausies, parode mieganczia Je
me radosi dąiįg visokiu seno- kur jie bus mokomi specialiu prastai smarki audra iszverte naktiniu manevru Italiszkas
vute. Pribuvo ir palicija kuri rints buvo uždrausta szaudinet tyma tai nuo 60 lyg 100 žmonių viszkui auksiniu pinigu. Pert vadovams dalyku.
Visame kelis szimtameczius ąžuolus, kariszkas eroplanas nukrito po
pi'adejo budinti, mieganczia ir fa jerverkus per Džiulaju bet pražuvo.
Klaipėdos kraszte nepaprastai daugelis kitu medžiu nulaužta tam užsidegė. Penki lekiotojai
torius
vela
užkasė
puodą
su
pi

melde kad apleistu lova bet gir buvo užtektinai nelaimiu kaip: Valdžia nusiuntė in tenais nigais ir nuejas pas locninika padidėjo eismo nelaimiu skaiper kamienus. Elektros ap- sudegė ant smert. ■
ta mergina suvisai nenorėjo paskendimu, automobiliniu ne draugavę Raudono Kryžiaus prie kurio prigulėjo tasai plo czius. Kaimu ir vietovardžiu
szvietimas visame mieste nu New York. — Rože Shapiro,
klausyti palicijos paliepimo, laimiu ir kitokiu nelaimingu kad prigial'betu nukentėju tas žemes, nupirko ji labai pi- Vokietinimas tęsiamas toliau.
trauktas. Audra užėjo netikė 35 metu ir jos dukrele, 15 metu
užsiklojo da geriau ir rengėsi atsitikimu kuriu skaitlis daejo sioms ir prižiūrėti serganczius
Ramucziai
pavadinti
Tennetal,
gei.
tai ir praėjo per keletą minu- Rhoda, likos nuszautos ant
gal daugiau kaip 700, po visas ir iszbadejusius. Vanduo nunevela sau saldžiai užmigti.
Graibupiai,
Heidewald.
KlaiPo
kokiam
tai
laikui
perlo

cziu, todėl miesto sode užtiko smert per Rožes vyra su kuAnt galo palicija buvo pri Suvienytas Valstijas. Pennsyl- sze daugiau kaip szimta namu.
rius
gryžo
vėla
ant
tos
vietos,
pediszkiai
labai
nusiskundžia,
žmonių, kurie paskubomis pa riuom biyvo persiskyrus ir ne
versta isztraukti mergina isz vanijoj likos užmuszta per au Bledes daeis ant milijono dole
iszkase
puodą
su
pinigais
ir
kad
kraszte
yra
užplude
isz
sislėpė po medžiais. Vienas buvo maezius per meta laiko.
lovos bet kada ja isztrauke isz tomobiliu nelaimes 16 o sužeis riu.
Reicho
atvykę
invairus
agen

pasiliko
labai
turtingu
žmo

medis virsdamas, mirtinai S'Ur
Dayton, Ohio — Mrs. Dick
po kaldros, labai nusistebėjo ir ta 183 ypatos.
gum,
nes
niekas
negalėjo
atim

tai,
tarpininkai
ir
keliaujan

žeide
po
juo
stovėjusi
19
metu
Tarp
kitu
nelaimiu
123
pri

Flagle,
3 pėdu ir 10 coliu augszVISZTELE
TURI
17
METU.
susigėdino kada pamate kad ji
tieji
pirkliai,
kurie
gyventojus
ti
skarba,
ha
žeme
prigulėjo
vaikina
Nagrodki.
Griūvant
czio, nyksztuke, pagimdė sūne
nuoga. Apsupo in kaldra, inde- gėrė, 26 užmuszti per trukius,
Reading, Pa. — Czionaitinis
prie jo. Vėliaus paaukavo ga suvilioja visokiomis loterijo gyvuliu pavilijonui, kuriame li, 5% svaru sunkumo. Tėvas
26
likos
perszauti
ir
56
žuvo
jo in patrule ir nupiszkino ant
farmeris, Elmer Rumble, gali
na puikia dali pinigu del senos mis, gyvybes draudimu ir t. t., taip 1 pat buvo pasislėpusiu yra 3 pėdu ir 11 coliu augszstoties. Mergina ant rytojaus per kitokius nelaimingus atsi pasigirt kad turi gal seniausia
bažnyczios, bet su iszlygoms, paimdami prekėms ir užsaky žmonių, supkiai sužeistas 13 czio.
iszaiszkino kokiu budu gavosi tikimus. Praeita meta nelaimiu viszta ant svieto kuri jau sush
kad galėtu patalpinti puiku mams rankpinigius ir dažniau metu amžiaus mokinys BloszRymas. — Per susidurima
in svetima narna ir vyras apsi buvo 595.
lauke puikaus amžiaus septy
stiklini langa su paveikslu sa siai, užsakymu nepristatyda- kis. Senosios bažnyczios sto ore dvieju bombiniu eroplanu,
saugojo divorso nuo inirszuniolikos metu. Toji visztele tu
vo szunies, kuris buvo prie mi.
gas dengtas czenpemis po aur likos užmuszta devyni lekioto
sios moterėles.
ri pilna liuosybe po visa narna.
EUROPA PRIIMA AMERIžastim
suradimo
skarbo ir pa Lietuvos ir Klaipėdos krasz dro,s atrodė lyg rėtis, nes dau jai aplinkinėje Viterbo, laike
Tik tiek primename kad sziLesa ji drauge su szunim ir triKONISZKUS DOLERIUS.
darinio ji turtingu žmogum. to pasienyje smarkiai iszsivys- gybe czerpiu audra iszplesze ir manevru.
tas atsitikimas atsitiko ant
mi katukais ir visi gyvena kuoParapija sutiko ant iszlygu ir te kontrabanda. Klaipėdos nubloszke žemiu. Laimei žmo Paryžius, Francija. — Dina
New York. — Czionaitinei gražiausiam sutikime.
^Wharton ulyczios.
iki sziai dienai tasai langas kraszte jau suimti keli ūkinin nių arti nepasitaikė. Daugeliu mitine bomba eksplodavojo subankierei apreiszke kad Euro
pinei bankierei pirkinėją kuo- PARDAVĖ KŪDIKI UŽ $50; randasi toje bažnytėlėje kuri kai, kurie kontrabandos keliu namu stogai nupleszti ir su žeisdama szeszis žmones. Buvo
INDIJONU VADAS MIRĖ
daugiausia Amerikoniszku do KUPOZYSTA VAIKAIS. mato tukstancziai žmonių kas gabendavosi isz Didžiosios griauti iki pastatu. Bercziunu tai darbas slaptu revoliucijoTURĖDAMAS 120 METU.
Lietuvos sviesta, kiauszinius ir kurorte taip pat p ^aryta žy nieriu.
meta.
.
leriu nes bijo prisiartinanczios
Fort Smith, Kanada. — Czio- kares ir kad ju pinigai visisz- Cleveland, Ohio — Czionaiti
kitokius produktus kuriuos pa miu nuostoliu. Nukentejo ke Mount Vernon, Ky. — Per
nais, ana diena, mirė senas In kai nenupultu verteje. Bankie nis sūdąs isztyrinejo buk mies
skiau už gera preke parduoda lios vasarines ir miszke isz- nuslydima kalno likos nuvers
dijonas isz sztamo Chippewa, rei apreiszke kad Europinei te randasi ypatos kurios užsi
vo Vokiecziu valdiszkiems su versta daug medžiu.
ta nuo begiu tavorinis trūkis.
SENOVISZKU pirkinėtojams.
vardu ‘ ‘ Squirrel ’ ’. Pagal doku bankierei pirko apie 50 milijo iminėja pardavinėjimu vaiku JESZKOS
Trys darbininkai likos užmusz-’
del žmonių kurie geidžia juos
SKARBU SEKVANOS
mentus pasirodo kad tasai se nu Ameriikoinszku doleriu.
ti ir du sužeisti. Lokomotiva
PERSZOVE
ŽMONA,
PADE

auginti. Ana diena likos isztyUPEJE.
nas Indijonas turėjo 120 metu
KARDINOLAS INNITZER
likos nuversta in upeluka.
GĖ TROBAS IR PATS
ir tai užtvirtina jo 93 metu sū METINEJO VAIKAMS IN- rineta buk likos parduota vai Paryžius, Francija.,— CzioAPMĖTYTAS KIAUPERSISZOVE.
Atlantic City, N. J. — Didė
kutis už 50 doleriu per draugo
nūs.
SZINIAIS.
nais
susitvėrė
draugyje,
kuri
KAITINTUS CENTUS.
Alytus. — Alytaus apskr., le ugnis kilo ant Bordvako, ku
ve kuri nevos paima negeisti
ketina
iszgau'ii
isz
upes
SekViednius,
Austrija.
—
Kar

Daugu valscz., Vaikantoniu k., ri padare bledes ant 100 tuksChicago. — “Todėl metine- nus vaikus ant iszauginimo po
MOTERE PAGIMDĖ 17-ta jau vaikams inkaitintus centus tam juos pardavinėja. Badai vanos, paskerdus! laiva “Tel- dinolas Innitzer, Austrijos pra tūlas Griszka, apie 50 m. amž., taneziu doleriu. Penki ugnageKŪDIKI.
kad geriau isz ju pasijuokt,” tūlas daktaras pardavė taji kū emque,” kuris likos paskandy- lotas ir nevidonas Naziu, likos susipykęs su szeimyna, revol siai likos sužeisti. Ugnei prisiTobyhanna, Pa. — Mrs. Glen taip kalbėjo ant palicijos Har diki kokiai tai bevaikei pore ta's laike namines revoliucijos. apmėtytas kiausziniais per Vo- veriu szove in sunu bet nepa žiurinejo apie 50,000 žmonių
Tame laive badai randasi daug kieczius kurie szauke “Žudin- taikė. Simui pasprukus, priki kurie lankėsi tame priemaryje.
dora Pope, 45 metu motere old P. O ’’Connell. Asztuoni ma lei isz Pittsburgo.
skarbo ir labai brangus szniu>- tojas” ir baisei apdaužė jo szo- bo prie žmonos ir ja vietoj nuczionaitinio dailydes, pagimdė ži vaikai baisei apsidegino tairas
deimantu, kuris prigulėjo feri ir kad palicija nebutu insi- szove. Matydamas negyva žmo U Puse milijono spiecziu iszScrantono ligonbuteje sūneli seis centais kada juos rinko
H Apsižioplinę Amerikonkuris svėrė daugiau kaip sep nuo ulyczios. Sudžia pasakė iszki automobilistai padaro ki prie karalienes Marijos Anto- maiszius in tai, tai gal butu na dar labiau susijaudino: pa duoda po 300 svaru medaus
tynis svarus. Buvo tai jos sep kaltininkui kad bjauresnio tiems bledes ant 85 doleriu kož- ninos. Iki sziam laikui visi kardinola užmusze. Myne indu- degė savo trobesius ir kai in kožna minuta.
stengimai i^Įiradimo to laivo kusiu Vokiecziu keike ir visaip gaisra eme rinktis kaimynai, V Szioje minu'toje automo
tynioliktas kūdikis in laika 27 žmogaus nesiranda ant svieto, na minuta.
nuvejo ant; niek, bet dabar li paniekinėjo 63 metu kardinola jis du revolverio szuvius palei bilinei varytojai Islandijoj su
metu vedusio gyvenimo. Isz tų kaip tas kuris juokėsi isz mažo
Kinai turi uždeja taksa kos isztiriįaeta tikra vieta kur kuris vos isztruko isz tuju pa do sau in vidurius ir in galva. naudoja 80 galonu gazolino,
jų vaiku 14 yra gyvi, vyriau- vaiko kentejimo. Už tai likos
ses turi 25 metus o jauniauses nubaustas ant užmokėjimo ant druskos kuri atnesza val laivas gulji ir kompanija tikisi siutėliu. Myne apsiaubė ji ka Kaimynai ji rado dar su gyvy ja po 10,000 kožna minuta.
. tris metus amžiaus. Visi gimė szimta doleriu bausmes ir už džiai 120 doleriu pelno kas mi ji .surast^' ir iszgauti taji skar da apleidinejo bažnyczia po pa bes žymėmis, todėl nuveže in U Paperosai teip prasipla
da.
mokslui.
,
nuta.
_;
Daugus pas gydytoja.
tino Amerike, kad ju sunaudos
pavieniai. Tėvas turi 48 metus. mokėti už vaiku gydymą.

Isz Amerikos

U
F?

PRIVERTĖ MOTERE PABIJOJVELNIO
KLUPOT ANT
PRISIPAŽINO PRIE
KALTES.
ŽARIJŲ

Isz Visu Szaliu

ISZLIETUVOS Darbo Zinutės

“SAULE”

MAHANOY CITY, PA.

sites tai tau už plauku neims]
tarp dvieju ypatų, kuri tai me^| ^į^IMONAS
vienas kapeikas ima? Stebetini
le laike vedusio gyvenimo au
nes tuju neturi, turėsite par- :: APIE UBAGA :: daigtai! Reikia iszkeisti.
ga ir suvienija dvasiszkai dvi
KALBĖTOJAS ■szu, gyvuliu ir vaiku
Mirszta turezius. Per visa Skubinasi pas savo sūnūs ir
. Ir da tau ka pasakysiu, Jo
ypatas.
savo gyvenimą buvo szyksztus per sapna jiems apsireiszkia.
Tieji, kurie nuo paprasto ap Szimonas, zakristijonas, da neli: bobai valios neduok, žino-] ir kietas tat surinko didžius — Pasiimkite sau auksa. Jis
Gerai iszaukleti vaikai yra
sivedimo szalinasi ir geidžia šia, mėlyna sermėga, su diržu kite visi apie tai, jog Adomas, turtus.
man nereikalingas. In vieta
darbu del visuomenes o ju isz-1
bėgti paskui ka naujo, many apsijuosęs, kepure su ausimi, musu pirmutinis tėvas, per sa — Negalima kitaip — kalbe- j aukso indekite man kapeikų
auklėjimas daugiausia priguli
a ūgy uei■
dami, kad tai bus kas “geres rankoje kriukis, szitaip kalbė vo boba dingo. Turėjo daugybe
jo kuomet jam buvo užmetine- maisziuka : Kitaip — pražūsiu.
nuo motinu nes motina turi vi
dirvos — kiek norėjo, ggyvuliu j jama szyksztumas, — gyveni Pabudę vaikai ant rytojaus,
nio,” tai tik bėga nuo lietaus jo in jaunavedžius:
sados didesne intekme ant isz“Mano mylimi 'žmonelei, be skaitliaus, ant keno lauko i
po stogu.
padare taip kaip tėvas liepe.
me pinigas yra viskuom.
auklejimo ne kaip tėvas. Bet
zaunijate ne szi ne ta... Ne norėjo, tai ganė, kur norėjo ten
Ir sztai dabar, .kuomet prisi Iszeme isz grabo maisziuka
iszauklėdama gerai savo vai-l
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gentkartes nes kūdikis, iszauk- daktarus su mažesniu mokslu o kaip 1940 mete bet žiaunai taip kaip asz sziezion. Asz szia grąžei o jeigu prireikia tai su Vos sulaukė vakaro. Buvo al elgetoms iszmaldu.
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savo tautos kad ir nekarta tu jiems niekas neuždraustu pa slept liepsna kuri jau pradeda kite czierkele, kad galecziau kaip kiti karnai kurie griebėsi ses. Rykle iszdžiuvo, liežuvis
rėtu nesmagumu savo gyveni mesti bloga vieta ir persikelt in prasiplatini po visa Europa.
gerkle pasivilgyti, nes kad ne- už rungo arba milinio.
prilipo prie gomurio.
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me ir paniekinimą nuo svetim- didesni miestą kur in kelis me Badai Francija prie Vokisz- užlieczia gerkles tai taip isz- Ir tu, Katriuk, tai gerai sau — Pražūsiu! — mane jis.
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liuoso laiko kad supažindint ir kaimuocziai negali pasinau lijonas jau stovi po ginklu o li Judu-gi sziadien suporinti tu dasižinosi jog vyras tavo tyje. Viskas ^yra, ir užkandžiai
vaikus su savo tauta ir kalba. doti isz tu paežiu daktaru kaip kusieji pasirengia stoti ant pie kvailei! — Tu, Jonai Žiurkuti meto pinigus, jog daug geria, ir gerymai. Net ant maszinu- Laidoj'a kunus numirėliu. Pasamdo
Bet motiniszkas privalumas turtingi 'žmones didesniuose niaus bile valanda. Panaszei ir tu, Katre Žiluke! abudu esate arba szeszta prisakyma peržen kes ten kas kepa.
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ganti jaunuomene taipgi reika už daug turėti mokslo smege milžiniszka skaitli kareiviu ga ne kas kitas sziadien žvakes tverta, nesikabink su nagais- atminiau, jog viskas visur tas
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:: Gabiausias Balsamuotojaa tt
cziau ar vėliau auganti jaunuo žmones didesniuose miestuose iszskerstu valdiszkus vadus, degsiu prie grabo kada numir- nodegulu, nes gali uždegti; tik pavalgysiu ir atsilgersiu.
Geriausia Ambulance
mene turės eiti in svietą ir turi nes ant to jiems neužtenka.
sklypai rizikuoja ar zut ar but. site ir gulėsite įsmiltelese kaip tai su kokiu dalikatnu innagiu, Su džiaugsmu paeziupinejas
patarnavimas a z i o J
apelinkej'e.
Bile ko- {U
Delegatas daktaras Edwar- Kitokio iszejimo nėra.
pataluose, tik nežinau katras daleiskime, su kacziarga arba maisziuka su auksu, prisiarti
būti pasirengęs prie gyvenimo.
kiam
laike;
diena
ar
Daugeli kartu visas motinisz das Dormstadt, isz Vokietijos, Todėl visi Europiszki skly pirma ir jųdviejų bet galas pa lopeta, ar su sameziu arba su na prie bufeto.
nakti. Visada turi pilkas mokslas eina ant niek. Su toki užmanymą atmete ir pa pai ginkluojasi ant gyvos gal reis, — “memento moti” no koezelu inkalbinek jam nes — Kiek? — užklausia nedrą
na pasirinkimą metaliszku ir kieto medžio W
moterystes
sakramenta
turi
niekino,
iszaiszkindamas
kad
rinti
mirti
ar
nenori.
dideliu pasiszventimu jneziepisiai, rodydamas in blekinuke
vos ir, kaip apibegineja paska
Grabu.
Laidoj'a nu- II
na in vaiko szirdi tautiszkuma sklypas turi turėti daktarus lai po visa Europa, tai Hitleris Klausykite visi manes, pri pavožoti ir negyventi kaip szuo su žuvytėmis.
mirelius pagal naujau- Ii
šia mada ir mokslą. II
bet svietas pradeda naikinti tiktai vienos klasos ir tai kla ir Mussolinas pradės kruvina imkite tuosius mano žodžius su kate, ne kaip nevidonai, nes — Po kapeika — atsako tar
ses augszcziausio mokslo ly szoki trumpam laike.
kaip in krepszi nes tieji mano kaip vyras su boba — kaip Die nas.
pasėta gera sėkla.
— Pigiai — mano turezius.
Lietuviszka jaunuomene su giai del visu žmonių — ar jis
Anglijoj pradeda insikasinet žodžiai taip del jus tinka kaip vulis prisako.
Tu
žiopli
Joneli
ir
duszele
butu
turtingas
ar
vargszas.
abrakas
del
arkliu.
— Užklausiu dar...
sidraugavus su Amerikoniszka
ir daryti parengimus kad laike
Katriuk,
abudu
vienas
kito
ne

Paskui
jo
iszmintinga
baisa
ir
Tu,
Jonai,
gavai
pavelijimą
— O tai? — vėl klausia, ro
tauta yra dideliam pavojuje ir
kares gyventojai galėtu grei
ats
veriate;
abudu
esate
kaip
kiti
daktarai
jam
pritarė
kad
dydamas pirsztu in iszkepta,
nekarta užginczina savo tauta.
tai apleisti didesnius miestus ženytis su szita Katriuka ir
isz
aržuolo
nutaszyti,
—
drūti
tai
tiesa.
gauni
pasogos
tris
margus
že

garuojanti ir szilta kepsni.
Daugelis isz musu jaunuome
pasikavodami in saugesnes vie
ir
sveiki,
—
tai
kad
ir
susipemes,
patogumą,
dvi
karves,
ke— Taipgi po kapeika — at
nes, kurie namie aplaiko tautas. Ateinanti kare bus baisi
szite,
tai
vienas
antram
skriau

tures
avukes,
dvi
kiaules
o
ži

sako tarnas ir szypsosi.
tiszka iszauklejima, pradeda Žmones yra navatno budo, nes neturės mielaszirdystes ant
dos
nepadarykite,
bukite
taip
nai
ka
pasakė
tau
prie
alto

Turcziaus nusistebėjimas jam
užmirszti kuom yra, pradeda žino nuo ko bėga — bet nežino moterių ne ant vaiku — visi
sutaikus,
kaip
du
jauezei
pa

riaus,
jog
mylės
tave
ir
visus
iszrode labai juokingu.
slapstytis su tuom ir sarmati- prie kokio tikslo. Profesoris bus lygiai skerdžiami, panajungti,
kaip
beris
su
blese
pa

gyvulius
o
ir
gavai
placzius
pa

— Tatai, jeigu taip, duokite
nasi savo tautos. Ant galo pa Anderson, isz gerai žinomos sziai kaip kareiviai ant kariszkinkyti.
talus,
kokiu
tu
norėjai.
Del
to

man ant torielkaites deszimts
Su 283 Naujaia Paveikslai*
silieka ne Lietuveis ne Angli- kolegijos apreiszke kad užeina ko lauko.
Po
szimts
knipeliu!
skiedra
kio
žioplio
kaip
tu,
tai
per
di

žuvycziu
ir
penkis
kepsnio
ga

160 Dideliu Puslapiu
kais.
toki atsitikimai kad jauni žmo Juk tai nieko nepaprasto, dė
ant
.saules
taip
neiszdžiusta
delis
giliukis,
szitokia
mergina
balėlius.
..
Ir
rasi
da.
..
8
coliu
ilgio - 5 H coliu ploczio
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ir stiklu, kiek jam buvo .pasta no, o juk tu nepenesi manos, vos galėjo iszkelti Antana.
tyta, kuomet niekad neiszsi- asz pate, o ar gal.pasakysi ne Vienok linksmumas da jo ne
rinkdavo sau gerymo, o prie moku tuo tavo darbo? Tik paleido, nors ir atsimainė bis—*—
gudriosia jo akysia spingsojo buk gera, o asz ir tave taip nu keli, kadangi baiminosi papAŽINSTAMU buvo ant de- džiaugsmas, kuris paeitinejo penėsiu. Sene dukdama isz czios, isz kurios pasijuokt da
szimts myliu aplink ūkinin isz dvieju priežaszcziu: pirma pasiutiszkos rūstybes szauke: bar jau nenorėjo, o turėjo klau
ko Antano, kaime 'Užveju, kuri priežastis jo džiaugimo buvo — Ka tu ežia da man priki- syt kaip klauso kūdikis moti
kaiminai pravardžiavo: Anta kad galėjo atsigerti; antras, szineji nedorėli, penekis ir ga nos.. Antaniene nuolat reke
nėliu Iszrinktiniu — Antanėliu kad gali rinkti pinigėlius la tu gauk, su savo tuom pilvu, savo spiegliniu balsu: Matai tu
Grūdais Penetu arba Antane^ už pavaiszinejima savo ypatos. kuris truks kaip maiszas su apsiryjeli, matai girtuokli, ma
liu Degtinėlių. Per ji kaimas Sąposininkai nekarta jam pri- žirniais. Tikrai reikėjo stebė tai, ka tau padare tavo tas nuTARADAIKA
į
Užvejis prasigarsejo dideliai, kiszdavo: Teve Antanai, kodėl tis matant Antana beveik su penėjimasis. Gerai tau taip, 8
nors buvo (paslėptas nuo svieto neiszgeri visa jure? Del dvie kožna diena tunkanti, kas kart Igerai! Antanas nieko neatsa
In Lakavanos pavietą nttsidauboje pakrasztyj mariu, o ju priežascziu, atsakydavo jis. buvo storesnis, kas kart sun kydavo, tiktai nusiszypsojes
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nurimti be linksminimosi su augsztas sausas biski sukrypęs
na sueiga bicziuoliu ir, tikrai ko netekėsi, nes viską prajuo- svecziais, todėl su didžiu noru kaip kad istuobris obeles, Pro Kurie laikraszcziu neskaito,
Dede Antanas buvo bicziuoliu ksi ar su savo linksmumu pa bent, klausė, patempęs ausis, speras Horslaville, mažas su Gyvent žmoniszkai nepataiko,
Musztukai ir girtuoklei,
visu tu, kas pas ji atėjo. Atsi leisi ant vėjo. Truks tavo toji kaip vieszbuti žmones linksmai riesta nosuke buka, apskriezia
Už tat dideli kvailei,
lankė žmones, kaipo pas gera taukine. — Kas ten tau, mano kalbėdavos, skambindami stik ant galo kaip kada bulbe, vaUždarbi visa praleidžia,
žmogų, ne tik vietiniai, bet ir lentgalį — atkirsdavo Antanas lais ir juodamiesi. Da isz pra dinorna ‘ ‘ cigonkoms ’ ’ arba
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buvo už .stebetinus, nes Tėvas nesigirtumiai savo digtumu, lovoje leisti viena po kitai; tos zobovos praleido ne tik va❖
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Antanas mokėjo prajuokti, kad bet gaus gala, tas tavo digtu- ežia dabar gulėjo, nei kelmas kara, bet ir nakties didesne
—Tolinus Bus. Pas viena Lietuve net asztuoni
ir fizalta akmeni. Mokoj o pasi mas—■ sūdžiusi, sūdžiusi da kokis, kad ir ant kito szono dali.
juokt isz kožno neužrustinant labiaus, negu asz, — palauk, patsai apsisukti negalėjo be
nugarai būna,
anuo suvis, mokėdavo primerk palauk. Antanas užraitojus pagialbos ipaczio®, jau ir jo
Kur niekados atsilsio nebūna,
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ti akia, idant iszreikszti tai, ko rankovėm, rodindamas jai savo minlkszti iszonai su skaudo jam
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nedasake žodžiais, mokėjo taip
begulint, nes lova galema buvo
ledokai,
gražiai smogti su delnu sau per nėjo: — Žiūrėk, tai bent spar perkelti jam vos karta ant
O
ir
gaspadine
niekai,
Po Nr. 533 W. Mahanoy Avė.
szlauni, kad ir tuom iszszaukti nelis, nagi mamute, pasakyk sanvaites, kadangi sausa pati 16 pėdu ploczio. Tuojaus prie Kas tame Skrantone dedasi
visados galėjo save juoką. Da tikrai, ar tu nupenėjai kada nepajiegdavo pati ji nukelti Lietuviszkos bažnyczios. Par
nekalbėsiu,
linksmiau buvo žiūrint, kad ge nors taip viszta, ar žasi, kad nuo lovos, o reikėjo praszyti siduoda pigiai. Kreipkities in Del saves ant kito karto
paliksiu.
re. Iszgerdavo tiek stikleliu tokie butu sparnelis, kaip ma keturiui kaimynu vyru, kurie “Saules” ofisą, Mahanoy City,

Dėde Antanas

kitaip nesulauktu tokiu progų.
Mokytojai Giria WPA Suvirsz
milijonas ir puse žmo
nių
jau
ingijo
mokslo pamatus,
Suaugusiu Kliasas

sziose kliasose, kurias visas
rėmė ir vede vietiniai ir valsti
jų szvietimo komitetai. Szios
WPA klias'os pagelbėjo tukstaneziams svetimtaueziu tapti
Jung. Valst. piliecziais ir ta
darba gyre natūralizacijos ko
mitetai ir patriotiszkos organi
zacijos visoje szalyje. Birželio
1 d., sziu metu, buvo skiriama
‘ ‘Nauju Piliecziu Diena” ir lai
kytose iszkilmese visose svar
biuose miestuose WPA Amerikanizacijos kliasas užbaigė dalyvavo su mokiniais isz kitu pilietystes mokyklų,

Majorai, apskrieziu virszininkai ir valstija departamen
tu galvos parėiszke pilna, 100
%, užgyrima WPA suaugusiu
szvietimo programo, sako Na
tional Appraisal Committee ra
portas, nesenei paskelbtas
Tautiszko iSzvietimo Draugys
tes nariams.
Apiprekavimo komitetas su
sideda isz nariu, kuriuos parin
ko atstovai 11 tautiszku draugyseziu, kurios norėjo gauti bepartyviszka raportą ap'ie WPA
veikimus nuo atsakomu visos
Works Progress Administration
szios szalies apielinkiu vadu.
Information Service
George F. Zook, Amerikos
Szvietimo Tarybos pirminiu-,
kas, iszrinktas atstovaut szvie- Gelbėk Savo
tirna. Visi WPA szvietimo vei
kimai, inimdami 1,200,000 mo
PLAUKUS
kiniu paprastame menesyje,
yra suaugusiu naudai, apart KODĖL PLAUKAI KRINTA?
panaikinti pleiskanas ir kaip
Jaunuju Mokyklos Programo, Kaip
apsisaugoti nuo nuplikimo?
kuris pasiekia 40,000 vaiku ne Prisiuskit varda ir adresa, mes
sulaukusiu mokyklos metu. In prisiusime daugiau informacijų.
ALEXANDER’S CO.
paduota klausymą komiteto —
412 W. BROADWAY
“ar WPA suaugusiu szvietimo
SOUTH BOSTON, MASS.
veikimai yra naudingi?” 90%
virszininku atsake kad esą
naudingi, 8.5% davė užtvirti-i;
nima su pastaboms, 8.10 vieno •
nuoszimczio davė atmainanti •
negatyviszka atsakyma (modi- i
fied negative) ir 0.7% negaty- j
viszkai atsake. Skaitliuose, tas
reiszlkia 1,670 užtvirtinaneziu i
atsakyma, 43 užtvirtinimu su <
gSZI BANKA YRA NARYS |
pastaboms, 21 atmainaneziu ne- į
z Federal Reserve System g
gatyviszku atsakymu (modi- )B
TEIPGI IR
5
fied negative) ir 13 negatyvisz- t
g Federal Deposit Insurance};
ku atsakymu.
s
Corporation
Isz tipiszku atsakymu imki
me atsakyma pirmininko ko- ;
misijonieriukamiteto Mecklen- J| Union National Bank |
burg Apskrities, N. Carolina, p. i8 Kampas Main ir Centre St. »
H. W. Harkey. “Yra 1,059 juo- ig MAHANOY CITY, PA. |
duju ir 1,181 baltųjų nemokėliu '
inraszymu sziais metais,” jis
sake. 1930 m. gyventoju suslkaitymas parodo 1,516 baltu .
ir 6,236 juodu nemokaneziu pa- NAUJOS MIKALDOS
siraszyti ju vardus MecklenKARALIENES
burgo apskrityje. Net 833 szitu
žmonių prisirasze prie WPA
PRANASZYSTES
mokslumo kliasu.
“ Nuo Birželio 30 d., 1937 m.,
Yra tai stebėtina knygute nes
435 pasimokino skaityti ir rajoje randasi daug teisybes ir
szyti, pirm to laiko 455 kiti pa- '
jau daug atspėta kas buvo
simokino. Nuo 1934 m. iki 1937
pranaszauta, ir toliaus tos pram. szitas programas pasiekė
naszystes pildosi. Prisiuskita
890 isz 7,754 asmenų nemoksliu
25c. stempomis o gausite peg
sziame apskrityje. Turėsime
paczta.
pasiekti dar 6,864 ir tada visi
žmones musu apskrityje gales
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.
skaityti ir raszyti. Panele Mau
MAHANOY CITY, PA.
de Aiton, N.E.A. legislacijos
komiteto pirmininke, sako, kad
veikianeziu nemoksliu (func
tional illiterates) skaitlius 23 NAUJA MALDA-KNYGA:
milijonai Jun. Valst. su virsz- “Jėzus
minetu apiprekavimu tas fak
tas verte N.E.A. remti priėmi Mano Pagelba
mą instatymo, kuris insteigtu
Gyveninio, Vakare
valstiszkus suaugusiu szvieti
mo “autoritetus.” “Function ir Mirties Valandoje”
alilliterates” ji skaito tuos
*—t■—
Yra tai vardas Naujos
žmones, kurie vos gali skaityti
ir raszyti bet negali sumaniai Malda-knyges Krikszczionpaskaityti laikraszti ir negali ims Katalikams, su maldo
ta žinojimą naudingai vartoti. mis ir pamokinimais ant visu
Priesz Kongresą dabar guli metu ir kiekvienam reikalui
dvi suaugusiu szvietimo bylos, priderinta su giesmėmis.
viena remia N.E.A. kitos rėmė
592 Pus., Labai Dideles
jas yra Dr. John W. Studeba
Litaros, teip kad visai
ker, Apszvietimo Komisijonienereike
akuloriu. Grą
rius ir pasiūlyta senatoriaus
žais apdarais.
Preke
Josh Lee (D) isz Oklahomos.
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tiktai $2.00.
Tikslas abieju sumanymu
yra suvienyti krūvon visas
Labai paranki knyga del
naudas suaugusiu apszvietoje
tu
kurie turi silpnas akis,
ingytas per WPA kliasas, ypa
tingai mokslumo apszvietoje, nes beveik nereikia akuloriu
kuris aprūpina be mokesties! skaitant szia knyga.
szvietima skaityme, raszyme ir
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
aritmetikoj svetimiems kaip ir MAHANOY CITY, PA., U.S.A.
vietiniams augusiems, kurie (

”SKUEE

Žinios Vietines

M ATT A NOV CITY, PA.

valgė ir laike tai už dideli pra
SHENANDOAH, PA. NEPAPRASTI
sižengimą. Bet po Rusiszkaj
— Elzbieta Zemencziuk, isz DALYKAI ISZ VISUR ; revoliucijei 1917 metuose, tik

tada pradėjo juos valgyt.
Summit Station, bandė nusi* Nuo 1926 meto, priva- * Mete 1936 Muzulmonas
trucint isz nežinomos priežas
tiszkos kompanijos pradėjo vardu Mohammed Jalil, pradė
ties Utarninko ryta bet likos
jeszkoti ant kariszku lauku jo kelione isz Jamapur, Indijos,
užtikta in laika per savo broli
Francijoj, likuczius kariszko in szventa vieta Mecca, Arabi
ir nuvežta in ligonbute kur ja
daktarai iszgialbejo nuo mir materijolo, ir nuo ten jau su joj, tolumo 4,000 myliu. Ta
rinko senu armotu, bombui, sai žmogus turi sustot kas peli
— Džiulajus praėjo malszei ties.
mieste. Nebuvo .girdėt kad kas — Koki tai nežinomi pik- granadu, plieniniu kepurių ir kes miliutas atkalbėti reikalin
butu sužeistas per fajerkre- tadarei iszkule vienuolika lan t. t., verties ant 160 milijonu gus poterius, todėl tikisi atlik
ti savo ilga kelione net 1948 m.
kius. Daug sveteliu lankėsi gu Lincoln pu'blikineje mokyk doleriu.
* Tiktai trys vieszpataumieste pas gimines ir pažysta loje. Matyt buvo tai darbas * Kada Stalinas, Rusijos
diktatorius,
kur
keliauna
gele

mus.
janti karalei atlankė Suvien.
pusberniu kurie mane sau pa
tai
varytojas
arba
mažinkeliu,
Valstijas. Pirmutinis buvo
sidaryt funiu bet palicija jau
— Poni Urszule Szkarnu turi pedsakius ir ketina aresz- szinistas yra tai motere, Sinai- Albertas I., mirusis Belgijos
da Trizkaja, kuria Stalinas už- karalius, 1919 metuose, antra
liene, sūnūs Jonas ir Pranas ir tavoti juos.
duktė Elzbieta Ivanauckiene, —• Sziomis dienomis likos sitiki daugiau ne kaip vyrui. sis buvo tai Praja'dhipok, bu
isz Chicagos, motoravo ana die padaryta operacijos, Ashlando * Senas zokoninkas, Mihai vusia karalius Siamo, 1931 m.
na atlankydami szeimynas Zin- ligonbuteje^ .sekantiems: Ro lo Tolotas, 82 metu amžiaus, ir Anglijos karalius Jurgis VI,
■kevicziu ir Služeliu 'kaipo ir bertui Zeminui, isz Brandon- kuris gyveno ant kalno Athos., 1939 m.
daugeli pažystamu musu ap villes, Juozui Mikolaicziui ir Graikijoj, likos palaidotas su
*Miestas New Yorkas tu
linkinėje ir prie tos progos at Florentinai Perkauckienei, isz didele iszkilme, nes jisai savo ri 250,000 ypatų, suvirszum delankė redakcija “Saules” nes miesto.
gyvenime nebuvo matos mote- szimts* metų amžiaus, kurie ne
poni Szkarnuliene yra musu se
gali kalbėti, raszyti ne skaityti
— Du Shenandorio vyru res. Jo motina mirė kada ji
na skaitytoja per daugeli me
jokioje kalboje; 250,000 kurie
kai, Juozas Popie, 21 metu, 312 sai užgimė, po tam Mihailo li
tu. Poni Szkarnuliene kitados
negali kalbėti Angliszkai; 800,N. Swatara Road ir Juozas kos nuvežtas ant rytojaus in
gyveno Mahanojui ant 528 W.
000 kurie skaito 35 svetimiauMackunas, 19 metu, 324 Chest Athos, ir ten pasiliko iki pa
South uly., apie 32 metus adtiszkus laikraszczius kas diena.
nut uly., likos uždaryti kalėji skutinei dienai jo gyvenimo,
'gal, iszvažiuodama su savo vy
* Robertas Friers isz Sagi
me už su’žagejima 17 metu mer neapleisdamas niekad to kalno
ru kuris vėliaus mirė, apie 15
naw,
Mich., sako, kad jisai yra
gaites isz Hazletono, artimoje ant kurio buvo uždrausta mo
Įmetu adgal. Yra tai jos pirmu
didžiausias “Hitcz-haikeris ’ ’
New Bostono, Utarninko vaka- terims atsilankineti.
tinis atsilankymas po apleidi
Amerikonai teip apsižio ant svieto. Jisai iszprasze au
mui miesto ir net nusistebėjo ra. Mergaite su savo drauge 15 plina adresavodami Kalėdinės tomobilistu, kad ji pavėžintu
metu, likos paimtos isz Lake
didėlėmis permainomis in tieki
side apie 12 valanda naktije, pos-kartes per Kalėdas, kurias 85,000 myliu per visas valsti
metu. Po trumpam pasisveczia- į
kurios tieji iszgamos prižadė siuntinėja savo pažystamiems jos Amerike, Kanadoje, 11 val
Įvimui svetelei iszvažiavo in
ir giminėms, vėlindami jiems stijose Meksike ir kožnoj vietoj
[Waterbury, Conn., atlankyti jo kad jas nuvež namo bet nu Linksmu Kalėdų, kad kožna Centraliszkoje Amerikoje.
veže in apleista vieta ir tenais
ponstva Vincus Navickus.
abudu sužagejo pirmutine bet meta tokiu post-kareziu gau * Mrs. Y. T. Winters isz
Liūdna buvo skirtis su sveteantroji pabėgo ir pranesze kas nasi in pasztines kapines net Chicago, Ill., prisiuvo daugeli
ieisbet žadėjo vela atvažiuoti
atsitiko. Kitas pamokinimas pus-ke'tvirto. milijono. Verte, pinigu ant audeklo, po tam pa
in musu miesteli ir lankytis il
mergaitėms kad nevažiuotu su tuju korteliu drauge su pašz- siuvo isz jo sau szlebe, kuria
ginus. Acziu už atsilankymu ir
to ženkleleis (stamps), daeina kaip kada neszioje ant baliaus.
nepažystamais.
kad neužmirszote senu pažys
daugiau kaip ant 300 tukstantamu.
Girardville, Pa. — Poni Vin cziu doleriu.
Akulorei Kurie Pri* Papraseziausia Kiniszčiene
Stoczkeliene
ir
sunūs
Al

— Panedelyje likos suriszgialbsti Žmoniems
ka pravarde ant svieto yra
ti mazgu moterystes pana Mar- bertas atlankė Stoczkelienes
Wong arba Wang, kuri yra
garieta Derrish (Dereszinskiu- duktere Franiene Macey, kuri
Matyti
naudojama Kinuose ir kito
te) su Jurgiu Rudžiu, Airisziu randasi Ashlando ligonbuteje.
f Jonukas, devynių metu se dalyse svieto per 150 milijo
bažnyczioje. Vestuves atsibuvo
nus Kincziku.
•pas nuotakos tėvus ant 502 W. sūnelis ponstvos Beno Budraicziu, Second uly., mirė Utar * Veternik, Jugoslavijoj,
Pine ulyczios.
valdžia uždėjo kaimeli 1928
ninko diena, po ilgai ligai.
meluosią, kuriame vyrai yra
— Panedelio ryta likos už
nemate niekad savo paežiu.
griautas anglinėje skylėje An U Kada, perskaitysite szyba
Vyrai tame kaimelije kurie
tanas Szimonis, 42 metu, 101 E. straipsneli, tai visos viszteles
yra kareiviai isz paskutines
South uly., aplinkinėje Robin ant svieto padės jums 150
Į
avietines kares yra neregiai,
sono peczes. Su juom dirbo ke tuks'tanczius kiausziniu.
li bodes kurie supratę pavojų 1f Amerikoniszki turistai todėl savo moterėliu nematė
savo draugu tuojaus pranesze praleidžia po 1,500 doleriu nuo kada neteko akiu.
Nor'ints Amerikonai turi
kitiems darbininkams apie ne kožna minuta Kanadoje.
sunaudoja 38 milijonus reidio aparatu ir
laime. Tuojaus pradėjo iszkasi- j[ Amerikonai
net nelaiminga žmogų ir po ko kožna minuta po 800 svaru pi- kitokiu grajinaneziu maszinu
kurie jiems pristato muzika
kiam tai laikui pasisekė ji isz- nacu.
J
kasti gyva. Traskausko ambu- H Jugoslavija užaugina kais dykai, bet iszduoda ant sanvaites paprastai po pusantro
lansas tuojaus nuveže sužeistą minuta po 80 svaru slyvų.
milijono
doleriu ant piniginiu
jį in Locust Mt. ligonbute kur j[ Amerikoniszkos moterė
likos isztyrineta kad Szimonis lės sunaudoja kožna minuta už maszinu.
* Todėl kad karvelis ženkyra nepavojingai sužeistas ir 23 dolerius pauderio kuriuom
Sztai naujausi akuloriai del
apdulkina
savo
patogius
veiliną
simbola krikszczionybes žmonių kurie yra pus-neregiai.
kėlės dienas pagulės ligoubutedelius.
ir pakajaus, Rusai karvelius ne Su ju pagialba tieji pus-nere
je.

Konektike Reikia Mokėt Duokle Už Plentus

— Seredoje likos praszalinti nuo valdiszku darbu apie
tūkstantis darbininku .kurie
tuojaus pasidavė ant relifo.

Užtrucinti Vaikai Peržiūrom! Per Daktarus

giai gali matyti ir jau apie 300
vaiku sugryžo in mokyklas ku
rie gana gerai mato su jais.
Tieji akuloriai vadinasi “teloptic magnifier.”

Ana diena likos atidarytas naujas plentas kuris kasztavo valstijai kelis milijonus do
leriu. Motoristai dabar turės mokėt po deszimtuka už pervažiavimų ant tojo naujo plento kad
užmokėti kasztus jo padirbimo. Isz pradžių užsispyrė nemokėti bet vėliaus permaine savo
nuomone nes tasai deszimtuka s suezedino jiems daug ergelio važiuodami ant blogu keliu.

Paryžius Pasirengineja Ant Gazinio Užklupimo

Idant apsaugoti savo gyventojus nuo gazinio užklupimo laike kares, miestas parūpino
savo gyventojams gazines maskas ir tai ne tik suaugusiems b et ir vaikams. Pirmutinis pa
veikslas parodo vaika tarp keturiu ir szesziu metu amžiaus, užsidejas tokia maska. Vidury
je parodo maska del motinos ir mažo kūdikio o ant treczio paveikslo matome žmogų užsidejas
maska ir tam tinkama krepszi su maistu.

Iszkele Darbininkams Baliu Už Gera Darba

Kada. WPA darbininkai užbaigė praplatint ulyczia miestelyje Forest Hills, N. Y., ir
gerai savo darba atliko, gyventojai geisdami parodyt savo de kinguma, iszkele visiems balių.
Prie to prisidėjo ir 125 biznierei kurie paaukavo valgi ir gėry ma. ‘
1

Apdovanoti Luksztais

Asilukai Vela Naudojami Japonijoj

Akyvi Trupinėtai

Nuo valgymo nesveiko valgio mokyklose, apsirgo nuo užtrucinimo 368 vaikai 41 publikinese mokyklose New Yorke. Mokyklų užveizdetojai iszsiunte inspektorius isztyrincti
priežastį apsirgimo vaiku ir visos ligonbutes turėjo daug darbo peržiūrėdami visus vaikus.

§ Sovietine Rusija iszprodukuoja plieno 35 tonus kas mi
nuta.
§ Anglija ir Irlandija isz-1
geria daugiau arbatos ne kaip
visi kiti gyventojai ant svieto
nes net 900 svarus per minuta.
§ In viena minuta laiko
Amerike padirba už 25 dole
rius automobiliniu triubu.
§ Paprastas žmogus per die
na tiek kalba jog kalba apie 20
žodžiu in viena minuta.
j Tieji, kurie laimėjo plauki
Japonijoj užėjo didelis czedinimas ant visko nuo kada
§ Vos spėsite perskaityt szi-> mo kontestus Long Beach, Cal.,
prasidėjo kare su Kinezikais. Sziadien po ulyczias Tokio ma
ta straipsneli tai Amerikonai likos apdovanoti per Miss Jane
žai raudasi automobiliu ir tik maži asilukai traukia vežimu
iszgers alaus už 3,000 doleriu. Walsh, su auksineis luksztais
kus, kaip tai ant paveikslo matome. Gazolinas Japonijoj yra
į Mieste Los Angeles 90 už geriausia plaukimą.
taip brangus kaip laszas kraujo. Nauji automobilei, kurie
žmonių eina ant krutamuju pa
naudoja anglis ant varymo, pasirodė ant ulycziu. Japoniją
veikslu kas minuta.
v-t
Skaitykite “Saule” sziadien czedina viską kas prisiduotu kareje. _

