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ISZ AMERIKOS
IR ŽVĖRIS TURI

JAUSLA
KATE PRAVIRKDĖ 

SZEININKA.

KALE GIRTO SZIUNIUKO 
NERODO ŽMONĖMS.

Minersville, Pa. — K. Bie- 
liausaks už ka tai užpykęs, pa
spyrė kate. Už poros dienu ka
te susilaukė dvieju negyvu ka- 
tuku.

K. Bieliauskas parėjo isz 
darbo, po vakarienei atsigulė 
in sofa pasilsėti. Tuo tarpu ka
te atneszus abudu katukus, pa
dėjo paliai Bieliausko krutinę 
i rpradejo graudžiai kniaukt. 
Kates kniauk imas iszbudintas, 
jis pamato tuos du mažulėlius 
negyvus katukus szalia jo pa- 
szarvotus, ir net ome. verkti, 
kad žvėriukas taip turi didele 
užuojauta nelaimėj!...

Ar tik žmonių motinos nori 
savo vaikus iszaukleti gerais 
žmonėmis? Matau, kad ta daro 
ir žvervs.

Karta kareziamoje vyrai už
pylė ant jauno szuniuko stik
liuką degtines. Atbėgus jo mo
tina, kale pauostė, kad jos vai
kas sznapsu dvokia, pagriebus 
szuniuka nunesze po peczium 
ir pakiszo. Vyrai norėdami tu
rėt isz mažo szuniuko daugiau 
szp<£p — ij rue sznnyti szaukti. 
Na, Berkau, eik ežia (mat, szu
niuko buvo vardas Berkas) ir 
kaip tik szuniukas galva isz- 
kiszo isz po pecziaus, tai kale 
paukszt lopą per nosi!

Matoma,
szo “Vienybe, 
turi supratimą; 
savo vaikui sznapsu pasmirdu
siam tarpo žmonių maiszytis, 
o pažiūrėkime musu motinu! 
Kitos dar spiria savo mažus 
vaikus, kad tik gertu ta sznap- 
sa, o szuo gėdijasi ir isz po pe- 
cziaus iszleisti savo sznapsu 
pasmirdusi va i k a...

kaip apie tai ra- 
kad ir szuo 
nenori leisti

DINAMITIERIAI IR
ŽUDINTOJAI SUIMTI.

Wilkes Barre, Pa. — Palici- 
jai pasiseku suimti Joną Na- 
l’us isz Plymouth ir Zigmunta 
(Big Joe) Szaczevicziu isz Wil
kes-Barre kitados isz Jersey 
City už <linamitavima mokes- 

•F

ežiu vagona Glen Alden angli
nes kompanijos 13ta Janua. 
riaus, kada tai keturis žmonis 
sudraskė dinamitu o
nutraukė kojas, bet pinigu ne
gavo.

Big Joe likos
Fdbruariaus o Nafusas in tris 
dienas vėliaus.
stoti ant (eismo 31ma Kovo ir 
atsakyti už savo nelaba darba.

Big Joe yra Lenkas o Nafu
sas badai vra Slavokas.

penktam

suimtas 18ta

Abudu turės

TĖVAS IR SŪNŪS LIKOS 
ARESZTAVOTI UŽ 
DAUG-PATYSTA.

Grand Rapids, Mich. — Mi
kolas Cates, 68 metu ir jojo 21 
metu sūnelis Robertas ’ likos 
aresztavoti už papildymu daug
patystės deszimts kartu o ant
ras sūnūs 17 metu Howard ti
kos taipgi aresztavotas už isz- 
vežimą jaunu mergaieziu in ki
tas valstijas tiksle pardavimo 
juju in paleistuviu urvas.

Cates apsipaeziavo su
sjjioms moterims nuo kuriu isz- 
viliojo visa turtą po tam jais 
pamėtė. Sūnelis apsivedė su 
keturioms. Visus tris uždaro 
kalėjime.

STRAIKIERIAI ISZMUSZE 
300 LANGU, 66 ŽMONES 

ARESZTAVOTI.
Philadelphia. — Musziai tarp 

straikieriu ir skobu isz Rogers 
Hosiery fabriko buvo smarkus 
kad policija turėjo pilnas ran
kas ant apmalszinimo inirszu- 
siu maisztininku isz kuriu 66 

o daugeliems pa-
kauszius taipgi sudaužė. Strai- 
kieriai isz piktumo iszmusze 
300 langu namuose kur gyvena 

Moteres buvo karsz- 
i maiszatyje isz kuriu

■Steubenville, Ohio.

aresztavojo

skobai. \ 
ežia usios 
apie 40 gavosi in kalėjimą.

„ r

3 SZEIMYNOS ISZTREMTOS 
ANT GELEŽINKELIO.

Harrisburg, Pa. — Po links
mam pasisvecziavimui pas sa
vo pažinstamus, szeimynos Al
fredo Holden, George Fry ir 
John Miller su paczipms sugry- 
žinejo isz Florino namo in Lan
caster. Nuvažiavo apie 50 pėdu 
nuo namo kuriame svecziavosi, 
staigai pagavo juos Pennsylva. 
n i jos trūkis ant skerskelio, 
trenkė in automobiliu užmusz- 
damas visus ant vietos o auto
mobiliu suteszkino ant szmote- 
liu.

JAUNIKIS 6% PĖDU, 
NUOTAKA 4 PĖDU.

Salfordville, Pa. — Ana die
na skvajeris suriszo czionais 
mazgu 'moterystesOskara Nea
ring kuris yra pėdu augsz- 
czio su naszle Blanch Lanes, 
keturiu pėdu ir dvieju coliu 
augszczio. maži ulele vos pa
siekė savo vyro kamzolc. Kada 
tojo milžino paeziule geidže ji 
pamyluot tai turi atsistot ant 
kopecziukiu idant apkabint ji 
už kaklo. Abudu sako kad apsi
vedė vien tik isz meiles.

PROFESORIUS BANDITU.
Springfield, Mo. — Leroy 

Burdick, buvusia profesorius ir 
pri nei palas augsztesnes moky
klos Gettysburg kolegijoj ir 
Newcastle, Pa., kaipo ir gra’bo- 
rium Cambridge Springs, Pa., 
likos aresztavotas už apiploszi- 
ma namu už ka likos nubaustas 
ant dvylikos įmetu in kalėjimą. 
Ponas profesorius prisipažino 
kad žmogus su mokslu labai 
mažai uždirba todėl ėmėsi ant 
lengvesnio ir greitesnio budo 
gavimo pinigu.

I

PERSZOVE SAVO PACZIA 
PO TAM PATS BANDĖ 

NUSIŽUDYT.
Reading, Pa. — Kazimieras 

camis, 40 metu, taksi dreive- 
kuris buvo persiskyres su 

• paezia, atvažiavo pas 
uoszvia kur jojo pati radosi ir 

po ŽO- 
Szamis isztraukes revol- 

in paezia

SI';

ri>, I
savo atvažiavo

pradėjo ergeli. Žodis 
džuii, £___ 1_ li
veri, paleido szuvi 
sužeisdamas ja!ja mirtinai po 
tam bandė pats sau atimti 
vasti. Detektvvas
vadskis aresztavojo ji ir užda
re kalėjimo.

gy-
Petras Za-

RANKA PRIKALTA PRIE 
STULPO.

Forestville, Ky. — Keturios 
mylios nuo czionais pravažiuo
jantis automobilistas patemino 

vieno telegrafinio stulpo

sze-

-----------------------   — — ■ ■ ■ --.. _................................... _    ■ -

18 ANGLEKASIU PAVOJUJ; 
73 ISZGELBETI ISZ DE- 

GANCZIU KASYKLŲ.
— Wolf

Run kasyklose ,arti Amsterda
mo, kilo ugnis kurioje 18 ang- 
lekasiu radosi dideliam pavo
juje o 73 iszgolheti. Tieji kurie 
randasi kasyklose vra darbi., 
įlinkai kurio mažai žinojo apie 
kasvkln darbus. t1 
apmalszyta 
szvmui nieko m 
18 anglekasiu likos iszgelboti 
ar no.

vra

l’gnis likos 
bet lyg sziam ra- 

‘gi rd et ar tieji

J. — Ana va ka
la rmeri Haines

ISZGELBEJO GYVASTĮ, 
GAVO GERUS PIETUS.

Keating, N 
ra atėjo pas
apdriskęs valkata, melsdamas 
jojo prieglaudos ant nakties ir 
pavalgyt bet taimeris iszvijo 
vargsza su szunimis. Iii puse 
valandos po tam, tas pats val
kata atnesze ant ranku pusgy
ve septynių metu taimerio duk
rele kuria iszgelbejo nuo pri
gėrimo artimam prūdelyje lai
ke kada mergaite cziužinejo it 
ledas sutruko. hMrmeris neži
nojo kaip padekavot ir atsimo- 

vaIkatai už iszgelbejima
dukreles bet valkata norėjo tik 
pavalgyt. Gavės gerus pietus ir 
kelis dolerius nuėjo vargszas 
toliau.
simokejo goru.

kol

Taip tai už pikta at-

ŽIURKE ISZGELBEJO JI 
NUO SMERT.

Almont, Ohio. — Mikas Su
ma užmigęs kasyklose kur dir- 

sfaigai likosbo už anglekasi, 
pabudintas isz miego kada di
dele 'žiurke jam inkando in au
si. Suma užpykęs ant žiurkes 
kad jam pertrauke saldu mie
ga, paszoko ant kojų isz tosios 
vietos, bet vos nubėgo kelis 
žingsnius kaibsztai nukrito nuo 
virszaus didelis szmotas ang
lies ir kad nebūtu in laika pa- 
szokes per inkandima žiurkes 
tai neatbūtinai butu užgriautas 
ant smert.

PRIBUVO IN AMERIKA 
NUŽUDYT MYLIMA.

New York. — Patogi Vokie
taite Margarieta Hollinger li
kos 'mirtinai sužeista per Fer
dinandu Gratz kuris buvo in ja 
labai insimylejas, paszaudamas 
jaja imirtinai po tam pats sau 
paleido szuvi in szona.

Ferdinandas buvo užpykęs 
už (ai kad mergina nenorėjo už 
jojo teket ir pribuvo net isz 
Vokietijos kad iszpildyt savo 
kerszta. Abudu randasi ligon- 
buteje.

NESITIKĖJO TOKIOS 
EKSPLOZIJOS. *

Ottsville, Pa. >— Stasys Krom 
rado pypkia aut ulyczios pri- 
kiimszta tabaku, uždege pypku
te ir pradėjo traukti durnus. 
Bet neilgai džiaugėsi savo gi
liuku. įPypke eksplodavojo isz- 
muszdama jam abidvi akis ir 
baisiai sužeidė jam veidą. Bu
vo tai dalbas* kokio tai szmli
torinų s.

o

BEDARBIS RADO 
i i

Isz Visu Szaliu
, patogi įmergina tur-Į U4 VAIKU ŽUVO 

f 
J *

likos, uždaryta
i’sz
nik vmo.

MERGINA SURŪKYDAVO 
95 PAPEROSUS ANT 

DIENOS.
Washington, I). ('. 

Shaffer, 
lingu tėvu 
ir 
prieglaudoje 
pervirszinio 
prisipažino daktarams kad per 
diena surūkydavo nuo 60 lyg 
95 pa poros u s.

I 4.1 u ra

ina diena papaikoj 
pamišželi u 
priežasties 

Laura |

PRASZALINA KOMUNIS
TUS NUO DARBO.

Palm Beach, Fla. —
Adams ojo ulyezia baisiai

A. S.
nu

siminęs, neturėjo darbo, randa 
neužirnokcta, sztorninkas atsi
sakė duoti valgi ant knygutes 
o szeiniyna pradėjo kontot ba
du.

Kas toks
paėmė

grabeje, 
ir insidejo in 

kiszcniu ir tolinus skaito laik- 
‘ ‘ pajeszkoji m o darbo.

Kad szt a i
ra szt i

i i

sužibėjo 
žibute”

? J

patemino žino buk 
Mrs. Leo P. Cummings isz Chi- 
cagos pamote brangia 
vertes $4,500 iszdeta < 
tais.

Adams kogreieziausia nuėjo 
ant paduoto adreso, inteike 
moteriai špilka

špilka 
dei man

adreso, 
o toji apdova

nojo ji 300 doleriu už jojo tei
singumą J

SUKIAULE SU TRIMI 
SZIRDIMI.

Reading, Pa.
Al orris vi lie 
paskerdė

J

kaimelyje
Jenkins’as 
sverenti 262 svarus

T

Arti czionais 
kada 

kiaule 
rado joje

tris szirdis. Angszcziaii papras
tos szivdies radosi* dvi mažes
nes. Visas szirdis nusiuntė iii 
m iize j n.

Nubaustas Netikėlis
Priesz 'keliolikos metu pra- 

pažinstamas 
kundu’k t ori aus 

iszpildintu
art imi a usiampraszima

savo
t 

jam

atsake pažitį

BAISI EKSPLOZIJE KRU- 
TAMUJU PAVEIKSLU 

TEATRELIJE.

KONE VISI SUDEGE.

BAISUS
ATKERSZIMAS

NUSKRIAUSTAS VYRAS 
UŽDARE SKLEPE SAVO 
APGAVINGA PACZE IR 

JOSIOS MEILUŽI

x' iena s isz palicijantu greitai
Tuojaus iszkasePuojaus

11
patemino.
meszla ir jame rado paslėptus 
pinigus, kelis revolverius 
daug pavogtu daigiu.

ir

i "i 

į
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ant vieno telegrafinio stulpo 
ranka prikalta su vinimis. Pra- 
nesze apie tai policijai kuri ne
žino ar ranka priguli prie bal
tos ar juodos ypatus nes kū
nas ant jos/buvo baisiai sudras
kytas. Ranka iszžiuri kaip ro
dos buvo nukirsta su kirviu o 
kaip daktarai mano, tai prigu
li prie moteres. Ant rankos bu
vo iszdegintos trys Ii ta ros KK- 
K kas parodo kad tai buvo 
dalbas Kluksu. (

Dvylika di-

ŽIBUTE” GAVO 
$300 DOVANU.

New York..
dėlių kompanijų nutarė pra-
szalint nuo darbu visus komu
nistus ir kitokius agitatorius 
kurie erzina žmonis ir pagimdo 
ant sukėlimo maiszacziu. Jau 
300 tokiu' negeistinu žmonių

szo vienas 
prieteliaus 
idant tasai 
maža 
miesteli je.

Užporyt aplaikysi ji, at
sake konduktorius.

Na, tai aeziu tau, ir pasili- 
kie sveikas iki užporytjeigu 
Dievas duos, 
štamas. 41

Dievas gali sau duot ar 
ne duot, tai man mažai tas ap
eina nusijuokė kunduktoris.

Bet yra tai labai reika
lingu, idant Dievas tave užlai
kytu prie gyvasties, ir gihik- 
nigo sugryžimo namon?!

Bot asz ponui da karta 
kalbu, — atsiliepė netikėlis —- 
užporyt busiu czionais su tavo 
pirkiniu, ar Dievas uores ar 
nenorės.

Po tu iszjudkencziii žodžiu 
iszvažiavo kunduktoris su sa
vo trukiu.

Ant rytojaus trūkis nupuo
lė nuo sztangu kuriame kun- 
duktorius važiavo. Netikėlis 
kunduklorpis in vieta sėst sa
vo vietoje atsisėdo tuszcziam 
vagone ant galo ir užmigo.'To
nais ir patiko ji nelaime, ar
ba kitaip sakant tonais, ji da- 
sieko ranka Dievo. B-aisei su
žeistas, numirė dideliose kan- 
keso ant vietos. Visas jojo vei
das buvo labai supjaustytas, 
atplosze jam kone^visa apaeze 
burnos su liežuviu, kuriiiom 
taip tankiai iszjuokdavo Varda 
Dievo už savo gyvasezio. F.B.

Dievas

MUSU VAIKAI.

dalbas Kluksu,

Daraktorka:— Klausyk Sta- 
kompanijos iszvare nuo darbu, siūk, jeigu da t ei p jawysiesl, 

tai nueisiu pas tavo tęva.
Stasiukasr _ 

neina ba mano mama baisei už-, 
vydi.

Kitos kompanijos seks paskui 
ir taipgi praszalins visus tuos 
kiurio daro ergelius tarp darbi
ninku.

Tegul panele

#»•* « 0 •'* ’ ’ "

NORI PADARYTI CARA 
SZVENTU.

Viednius, Aust riję. — Rezo- 
lucije, kuri meldže sinodo Sen
tikes Bažnyczios, idant nužu
dyta Rusiszka eara Nikaloju 
padaryti szventu, likos intoik- 
ta .Jugoslavijai

■HJ

1JI’ulon, Francije. — Serafi
ną Rumbosso, praeita pieta ap- 
sipaeziavo .su jauna ir patogia 
mergina dvylika metu jaunes
ne už savo, isz pradžių porele 
gyveno laimingai, bot nepoil- 
gam
senis ir

Fiis.in, Korea.— Per eksplo- 
visa sale Chin- 

de likos sunaikin
ki! rioje žuvo 114 
visi mokinei isz

'kurie atėjo pama- pradėjo nužiurinet 
pa veikslu.

zije k a ras i u o,
s;

ngui, 
kone

mokslai nin, 
krutamu, ju

Prick Lain dvylika likos mirti-
o

....- js . v.Xvlov... Degantis karu
si na s apėmė visa sale akimi r le
siojo, kilo baisus sumiszimas 
terp vaiku isz kuriu daugelis 
likos sumindžiota.

Perstatimas buvo duotas ant 
atminties sukaktuviu 25 me-/ 
fu nuo kaija Japonai supliekė 
Rusus Mukdavę.

Visa atėjo 134 vaikai tuo- 
jans po piet, o nelaime atsi
tiko 2 
po piet.

Operatorius maszinos teip- 
gi sudegė ant smert. Manoma 
kad daugiau pražuvo, nes da 
visu lavonu nciszgaiita isz de
gėsiu.

kai lainino 
tin per 
vaikai,

nai sužeisti ir turės mirti 
daug sužeista.

:50 valanda Panedelije

k vai-

TIKEJIMISZKA 
KVAILYSTA.

Strickhaussen, Vokietije. — 
Kokiu tai Roissingieriene ken
tėdama ant tikiniszkos
lystes, aplaistė lova gazolinu 
aut kurios miegojo josios vy
ras po tam uždegė, klūpodama 
prie jojo ir kalbėdama pote
rius. Kaimynai pateminia du
rnus, subėgo ir greitai užgesi
no liepsna. Abudu Reissingai 
baisel apdegė ir likos nuvežti 
in ligonbute 
mirs..

ir kaip rodos

- Nužiu- 
czionais

UŽSMAUGĖ SAVO PACZE.
Stanislavas, Lenk, 

retinu bildu mirė 
Anastazije Medwid isz*Vikto-
novo. Tyrinėjimai parode, buk 
mirusi likos užsmaugta per jo- 

vyra Hryna isz priežas
ties szeiminiszku nesupratimu.
sios

Žadintojas likos aresztavotas.

ISZ ROSIJOS.
Moskva, Bosiję. —

PARDAVĖ DUKTERE UŽ 
$100; LIKOS ISZVARYTI

Patogi
trylikos metu mergaite, kuri 
likos parduota del 
vaikino už szimta doleriu kai
po paežiu, valilze sugražina 
jiai Ii uosy be, 
ir merginos iszvare isz Mosk- 
vos ant (riju metu.

Tėvai Marijos Shimsun ir 
Yuvel Sarkisov, Labai nusiste
bėjo, kada dažinojo kad už tai 
likos iszguitais isz Moskvos. 
Idant margina neiszbegtu isz 
namu Sarkisovn, tėvai vaiki
no pririszo jaja prie lovos.

TRŪKIS NUSIRITO NUO 
BEGIU, 42 U’ŽMUSZTI, 20 

SUŽEISTI.
Rio de Janeiro, Bnazilije. — 

Lai'kc kada trūkis ojo isz va- 
sarinios pasilin'ksminimo vie
tos isz Therezopolio, iszyaugsz- 
to kalno, staigai nusirito nuo 
begiu in kluoni 500 pėdu že
myn. Trūkis negalėjo susilai
kyt ir ėjo žaibiniu greitučiu 
nuo stataus kalno.

Kitas trūkis atėjo in pagel- 
ba, bet turėjo daug ergelio isz-

17 metu

valdže -v?
o tėvus vaikino

gauti 42 užmusztuosius ir 20 
sužeistus pasažicrius isz i i • i A1 I JT t VA 4- t i

V • J V •

teszkintu vagpnu.
su-

jaunai )>acziulei nubodo 
geide jaunesnio. Vyras 

savo pa- 
cziule, kuri susinosze su rasz- 
tihinkeliu isz sūdo, kuris gy
veno tam paežiam name. Susc- 
kinejo jaja per ilgesni laika 
ir netrukus pasitaiko proga n 
senis persi tikrino visa teisybe. 
Ne ilgai m i si i irdamas pri siege 
paežiai ir pri'elaidiniui atker- 
szvt.

Ann diena patemino kaip, 
meilinga porele ėjo in skiepą. 
Priėjo pamaželi pine duriu 
skiepo idant ])ersiti'krinl ka 
jiedu ten veikė. Valandoje, ka
da abudu mylimiejo apteikine 
jo vienas kita 
keis, 
užrakino nedora paezia su jo
sios meilužiu.

Po tam atsitikimui in kėlės 
dienas, gyventojai 
dedami kokius tai 
paeinanezius isz skiepo, 
klauso vyro kas do priežastis 
yra (u vaitojimu. Vyras su di
džiausiu malszumu atsake, kad 
tai kates kniaukė. Bet tokis 

ne buvo užga- 
Kaimynams, kurie 

davė žinia in policija. Virszi- 
ninkas palicijos su keleis drau
gais nusidavė aut vietos, o ka
da iszdauže skiepo duris, pa
regėjo baisu regėjimą: Abudu 
mylimiejo gulėjo ant žemes 
iszalkia iszbalia apkvaitę ir 

ir 
Vvra •k

saldžius bucz-
vvras užtrenkė duris ii;

i sza isz k i n ima s 
nadinantis

namo gir- 
va i toj i mus v UZ’

Padaro sliest vapusgyvi.
viskas i.szejo iii yirszu.
nearesztavojo, nes ne buvo už

bet meilinga porele likos 
nuvežta in ligonbuti. Nus
kriaustas vyras užvode teismą 
ant persis k y i • i m o.

ka

IŽGAMA SŪNŪS ISZŽUDE 
VISA SZEIMYNA.

Tristeza, Iszpanije. — Nesenei 
czionais mirė notaras vąrdu 
Dureja. Kada po szermenu su
sirinko gimines iszgirsti tes
tamentą, pasirodė, kad velio
nis visa savo turtą paliko jau
niausiam sunui. Iszgirdes tai 
vyriauses sūnūs, pradėjo keik
ti mirusi tęva visokeis bjau- 
reis žodžeis,
myua pradėjo užmeti net jojo 
nepadoru pasielgimu, 
i szt raukės

o kada jam szei-

pasielgimu 
revolveri,

negyva motina, sesere 
brolius, po tam pats 
leido kulka in krutino. Dabar 
visa turtą paėmė valdže 
visa szeimvna likos iszžudin- 
ta.

tai sal 
padėjo 
ir du 

sau pa

nes

ris.
“Atidaryk, polici- 

Kupczius atidaro o in gy-

i

ta Jugoslavijai valdžoi 
kovicuosia. Žmonis sako buk 
nužudytas caras daug 
dėjo geradejistems del Jugo- 
slnviecziu ir bažnycziai.

pri si-*

LAUKE 7 METUS, INVA- 
ŽIUOTI IN AMERIKA.

London. — Paskutine kvpta 
ateiviuRusiszku — Zydiszku 

iszkeliavo isz 
czionais in Amerika, laukdami 
savo kaleinios.
lauke net septynis metus ant 
savo kaleinios.

BANDITAI PASLĖPĖ 
PINIGUS MESZLE.

Rowno. — Pas kupeziu Szmu- 
la Hajerbacha, kas tokis pa- 
barszfcino nakties laike in du-

Ant klausymo, kas ten V
atsakyta: 
je. ” 
vėnima i nėjo trys banditai, ku
rie paėmė 3000 rubliu ir daug 
tavoro. Banditai apleisdami 
kerszino kupeziu užmuszimui 
jeigu apie tai pranesz polici
jai, bet kupezius nenusigando 
ir apie tai pranesze. In kele?- 
valandas nužiūrėti likos suim
tais o kada praeitine jo pro 
krūva meszlo vienas isz bandi
tu dirstelėjo ant meszlo ka

1

skaitlį ujo 600,

r nrieji va rgsza i

TEISYBES
Su pikturn žmogum tai 

kaip su Ugne; prisiartinus nu
degsi o isz tolo nesuszilsi.

Nutylėjimo retai kas gai
lėjosi, o taujymo lankei.

Neteisingi sūdai tai kaip 
vortinklis: spanra persimuszn 
o muse insikivinklioje. (Tur- 
ozius Vis iszlaimi o vargszas 
nieko).

Jaign kas nedora tania 
praszalina, tai rodos kad go- 
riause priėmė.

užduoto iszpildo kiek gali.
Ka vienas kvailys paga

dina, tūkstantis protingu ne
pataiso.

Kur daug gaspibdoriauje, 
ten ne yra paredko.

Daug yra tokiu skolinin-

Tas daug padaro, katras

#

#

ku, ka su kumszczia nori sko
la atiduot.

Saugokis tokio žmogaus 
kuris apie viena ir ta pati kal
ba prie bile kokios 
Tokis žmogus niekam 
tas.

Nieko ne pirk nuo savo 
prieteliaus,'» ba jeigu pirksi 
brangei, tai tu pykši, o jeigu 
pigiai — tai jis pyks.

Jeigu ka nori pradėt, tai

progos, 
never-

9

tegul nieks apie tai nežino ko 
to nedasieksi, ba jeigu apskelb
si, tai tam kiti perszkadins ir 
duobele po tavim iszkas.

t

Perkytras Valkata
hi viena restauracije atėjo 

valkata, praszydamas ka tokio 
suvalgyt, nes isz pradžios pa
sakė jog ne turi kuom užmo
kėt. Gaspadine gerai iszkoIo- 
jus ji liedavo nieko’. Kokis tai 
sveczias užmokėjo už ji, idant 
neiszeitinetu no pavalgęs. Vei
kalą padekavojos szirdinga) 
svecziui tarė: .

— Kada Dievas
svietą, saule, menuli ir žveigž- 
des apžiurėjo jais ir )>asake

” Po tam sii-

sutvėrė

viskas yra gerai.i ( 

tvėrė žeme, ir pasakė jog vis*
kas yra gerai, i>o tam sutvėrė
Adoma, apžiurėjo ji ir pasakė 
jog labai yra geras.” Ant ga
lo sutvėrė J ieva isz kaulo Ado
mo apžiurėjo ja ja bet ne pasa
kė ne žodžio tiktai nuspjovęs 
nuėjo toliu. Visi pradėjo juok
tis, o gaspadine nubėgo iii 
kukne. Vargszas da karta pa
dėka vo jo svecziui už pietus ir 
leidosi iii tolimą kelione. F. B.

. ji , i w A
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Kas Girdėt
Ant viso svieto randasi apie 

4(M) tukstaneziu katalikiszku 
kunigu.

Soviatu stulas Szepetuvkoje 
ant Ukrajiitos, nubaudė ant 
dvieju metu kaimieti Hcronima 
Boforovski isz kaimo Lukaszu 
už neleguliszkn perėjima rube- 
žiaus in Lenkija tiksle atsilan
kymo ant miszin per Kalėdas ir 
a t gabenimą
plotkeliu del žmonių kurio jojo 
prasze idant jiems jais atnesz- 
1 u.

Visu> tuos kurie užkalbino 
plotkeles, valdžia nubaudė ant 
deszimts riVbliii.

penkesdeszimts

Zvmiis komunistas Lancuc- 
kis laike prakalba Minske kad 
žmones aukautu savo brange
nybes ant naudos soviatu. Ka
da Lancuckis numovė nuo 
pirszto savo auksini Žiedą pa- 

*"zauke:
“ Draugai, kiek jus turite ju, 

jaigu kainam kaime ir mieste
lyje visi neszioja? Atiduokite 
visk n t nojau s o mes ir savo 
priilesime!

Ant sales kilo sumiszimas ir 
Lancuckis vos isztruko gyvas 
o laike sumiszimo kas 
pavogė jam žiedą.

<i !n<wH

tok i s

s ai — vy-

Žvtuus Angliszkas rasztinin- 
kas Chesterton raszo buk “Vy
ras tai vienatinis szulinys isz 
kurio inplauke in namus pini
gas. Moten* stovi ant sargybos 
t uju szimtu plyszcliu per ku
riuos pinigai išdega.

Vyras turi Tupintis idant ta
sai szulinvs neiszdžintu.

Motore turi sergėti idant ta- 
“ gyvas szulinys”

ras, idant iiiplaukinctu tiktai 
in namine kasa o ne plauktu po 
keliu. Gera motore stengsis su
ma žy t tuos szimtus plysziu na
mines kasos per kuriuos tan
kiai sunkiai uždirbtas pinigas 
pabėga.

Sunki tai užduotis bet moto
re turi ja iszpildyt — pati ir 
motina vardan naminiu veika
lu ir malszumo turi tuom Tu
pintis.

Tas viskas gali būti iszpildy. 
ta lengvai jaigu szeimynoje 
vieszpatauja sutikimas ir drau- 
giszkas supratimas ir atsako
mybes už gera szeimyniszka 
gyvenimą.

Bet jaigu vienas isz “part
neriu”
szali ir beveik viską praleidžia 
del savo naudos, tada viskas 
pakrypsta in szona galas su ga
lu nesiduos susidurt, kyla nesu
pratimai, d ra ugi szk urnas lūžta 
ir ant galo pradeda insiskverbt 
vargas ir nedateklius szeimy- 
noje.

Vyras

už daug trauke in savo

privalo neužmirszt 
kad: szulinys—vyras ir sargas 
—motete, kad tik paezedus, 
sergėtoja pinigu gali 
visokioms
mems motore ir gaspadino na
mo. Dali pinigu privalo czedyt 
ir indeti in banka ant juodos 
valandos, kada pinigas dau
giausia yra reikalingas.

Todėl ■drauge vyras ir mote- 
re, nežiūrint ant to kokis ne
imtu vyro uždai^bis, turi abudu 
drauge czedyt idant nežino
mas Rytojus nenutiktu juos ne
prisirengusius.

naminėms
•»

užbėgti
neini-

na mergaite hot mylhxia’ poh^Je 
likos shrasth, aresztflvota ir 
patalpintu nž groteliu. Apleis
ta pastoriene prigelflicjo proku. 
rotorini ant užvedimo teisimo 
priesz netikusi vyra.

Nekuriuosedidesniuose Ame- 
rikoni sakuose miestuose pinti- 

pametimas kudi-

Filadelfijoj, kuriame
net 192

naši baisiai 
kiu per nejaukios motinas. Pa
imkime ant pnveizflos tokiam 
mieste 
praeita meta surado
apleistus kūdikius o priek tam 
rado 4G2 apleistas motinas. O 
žinunai sako buk miestas Fila
delfija yra toks dievobaimin
gas ir paveizdingas miestas.

Pri kontri,” 
iri kur kas eina, niekas noiržka- 
bina, negali užginti ir gali kož- 
noje vietoje apsigyveni tai nie
kas jam neuždraus. Vali* uždėt 
sztora, jaigu tikisi i urėti kos- 
tnmeriu pannsziai ir kitoki 
bizni. Viską galima padaryt 
jaigu turi užtektinai pinigu; be 
pinigu nieko nonų veiksi, no pa
rapijos nesutversi, no bažny- 
czios nepastatysi, jaigu to sau 
nevolins *Ž>mones tai ne pats 
Dievas nepadės nes balsas žmo
nių tai balsas Dievo.

Amerika* yra I 4

Kožnas sziadien vejasi pas
kui doleri, visi turi galvas už
imtas doleriu. Mat, tas doleris 
yra labai godus daigias! Dole
ri kožnas savi na si, kožnas do
leri priglaudžia, duoda gera 
vieta ir saugoja kaip aki. — Su 
doleriu viską padarysi, su do
leriu visur inlysi; teismą isz- 
laimosi o ir duszia iszganysi( ?)

Auksztasis teismas, Brook
lyn), N. Y., pamatuota p. Lu

ll viakoszcviczinns
L.R.K.S.A. organa “(Jarsa” ir 
Kovo 3 diena intrauke in teis
mo kalendorių.

Kaip jau buvo praneszta, p. 
Lnkoszeviczius patraukė ‘Gar- 

atsakomyben, roikalauda- 
$100,000. atlyginimo 

organe

priesz 
Garsa

sa
mas $100,000. atlyginimo už 
paplatinimu organe Centro 
Sekretoriaus szmeižianezio po
būdžio rasztu. “Garsas” apie 
szia
mat, dabar eina Pildomojo Ko
miteto rinkimai, tai gal bijo, 
kad nariai nesužinotu kaltinin
ko “

“Garsas
svarbia byla tyli,

nuopelnu” Sus-mui.
Raszo “

nes,

Darbininkas.

Gifford Pinchot kuris buvo 
gubernatorium Pennsylvanijos 
1922 mete vela pasidavė ant 
kandidato ant gubernatoriaus 
ant ropublikoniszko tikieto. 
Kaip 
Pinchot

ropublikoniszko
visiems vra žinoma, tai 

“pinezino” gerai žmo
nis ir buvo rustus virszininkas. 
Politikieriai spėja buk no bus 
iszri ūktas.

ST. CLAIR, PA.
Bell Telefonas Į48U-R

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL A PATTERSON STS.,

Iszbalsamuoja it laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo- 
szia nuo papraszcziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius dol 
laidotuvių, veseliu, krikaztyniu ir ki
tiems pasivažinėjimams. Isz Frack- 
vllles, Port Carbon ar isz kitu arti
miausiu miestu jeigu kas pareikalaus 
mano patarnavimo, meldžiu man duot 
žinia o pribusiu in trumpa laika.

plntlSakalauskas |
LIETUVISZKAS GRABORIUS 8 

(BeU Phone 872) g 
I 331 W. Centra St. Shenandoah, Pa. J 3

Tula pati Francuziszko rasz- 
tininko upraszinejo buk Ame- 
rikonkos isz visu moteriii ant j 

Iri Artirin T<» i nrn !

ne tai kad toji motore yra
svieto puikiausia rėdosi. Jaigu 
ne lul kimi toji muture /*uj 
Prancūze ir užvydi patogumo 
savo sesueziu, tai pripažintu 
taipgi kad Amorikonkos yra 
patogiausios isz visu moterių

1!

ant svieto. Pirmybe priguli del i
_ a • • W>Lietuvaicziu ezion gimusiu. Ju 
bot!

Babtistu paatoreliui Richard 
P. Morton isz Mason, Ky., už
sinorėjo meiles norints buvo 
paeziuotu vyru ir turėjo ketu-
ris vaikusr Pabėgo jitai su jau-1

z

*' 'Ji If J 4l1> jt JLaiszkas isz Lietuvos
*

NEKALTAS
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Nubudimo valandoje sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa
laidojime atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite luinai užga- 
nŠdintL

In Mahanojaus Ir Glrardvilles 
Jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
mlnutu. Bell Telefonas 872

z z 
z 
z

7

Oras pas mus pusėtinas yra 
pusžale vasara graži 

viskas gerai užaugo bet

Jonus Ivanauckas isz South 
Milwaukee, Wis., aplaike se- 
kanezia gromata isz Alytaus 
apskriezio, Simno valscziaus, 
Skovagaliu kaimo. Tarp szei- 
myniszko gyvenimo, bedu ir er
geliu raszo: 

4 •
sniego 
•buvo, 
javai visai pigus kad net bodą 
gyvent ingiu centneris 121. 
avižų 10 1. miežiu 1.1 kvioeziu 
IRI. Visai įbeda javu nuveži ve
žimu o pinigu nėra da kaip rei
kė mokestis nž trasas mokėt, 
o dn ir skolos ibiski yra nuo 
pirmiau visai bloga o javu net 
gaila atiduot ■dovanai tiek bu
vo darbo o naudos visai nieko, 
reikė darbini n kauns sziek tiek, 
da turėjome ir iszkult motoru. 
Kaip pas mus ežia jau su Pranu 
nėra susitaikinimo tegul jau jis 
gaspadoriaus, mažam man vis 
galas nepareis da. bus szimta 
kartu lengviau tik ant saves 
užsidirbt žmona užsidirba da 
kad asz ir nieko nedi rbta u o 
tik ir isz žmonos uždarbio galė
tum pragyvent. Dabar broleli 
da praneszu kad Nedzinskicne 
.Ieva Kelminskiuto labai serga 
proto liga pradenki
mažam da atsitaisys.
kart brangus broleli ir baigsiu 
raszyt ba jau ir taip asz ežia 
prirasziau tiek kad reikes vi
sa diena nudilt del szio mano 
laiszko o gali brolelis ir užsi- 
gausit dar labinus už tiek viso
kiu niekniekiu priraszyma bet 
asz brangus broleli noriu jums 
pasiteisinti ir justi pasiteirauti 
tikrai apie musu gyvenimą o 
paskiau pykti bet 
prieszininku

(I ūmavo t
Tuom

ANDRIUTIS
PASAKAITE

V

Vienas auksininkas dirbda
vo daug visokiu brangiu aus
karu, žiedu ir kitu aukso daik-

r

tu. Del papuoszimo ir apdabl- 
nimo tu brangumynu jis padė
jo nnt stalo kelis brangius ak
menius ir dirbo.

Jo mokinys, Andriukas, la
bai stebėjosi ir gėrėjosi bran
giais akmenimis. Auksininkui 
reikėjo truputi iszeiti; todėl 
palikes darbą ant stalo, jis isz-
ėjo. Po valandėlės gryžo ir ulž-|
temijo, kad stoka dvieju did
žiausiu akmenėliu.

— Tai Andriuko darbas!—■
— tai jismano auksininkas: 

juos pavogė!
Taip 

jieSzkoti 
Andriuko ir klausė, kur jis 
juos padėjo. Andriukas verk
damas sake, kad akmenėliu ne- 
emes. Auksininkas netikėjo jo 
žodžiams ir pradėjo jesz'koti 
jo lovoje ir aplink lovos. Urnai 
jis pamate akmenėlius plyszy- 
je sienos szale vaiko lovos.

-—• Matai, 
reke 
Asz tau, melagio 

bar, duosiu! Asz pamokysiu 
tave, kaip vogti!...

Veltui Andrį uti s 
veltui; bežinosi:

pradėjomanydamas, 
akmenėliu kiszeneso 

ir klausė,

jai! 
kps:

vagie, kur pade- 
inirtes a ūksi ni n- 

_ j, da-

TIESIAI IN KLAIPEDAA
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VISOS PASTANGOS BUS PASZVEST03 PADARYT KELIONE ATMINTINU

^<^0-1930
»VpiKOS uETtJvlų^
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k ei kosi, 
auksininkas 

netikėjo jo žodžiams; jis iszpc-1
re vaikinui ‘kaili ir iszvaro isz 
savo namu.

Praslinkus keliomis,
ms, auksinikas vėl dirbo (a pa- !

.. ................... .. ............ I

kuri teipo-gi indo tam
I

dieno- i

INVYKIU PILNA INVAIRUMU IR MALONUMU DEL TU KURIE JOI DALYVAUS 
ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI IN KLAIPEDA 

Treczia klesa in viena, puse.............. ..  $107.00
Treczia klcwa in abi puse..............................$181.00
Turistine treczia klesa in viena puse .. $123.50 
Turistine treczia klesn in abi pusi (min.) $204.00 
Cabin klesn ...........  $142X0

Promcnftdoi Denia: Už vietas turistine klcsa 
nnt Promenade Denio nuo Gegužes 1-mos iki 
Liepos 15 in Lietuva, o in Amerika nuo Rugpiu
czio 1-mos iki Rugsėjo 30 kainos padidinamos 
sekamai: $7.50 in viena puse o $12.50 in abi pusi. 

Vaiknma: Nuo 1 metu iki 10 metu amžiau'. 
Kūdikiams. Iki 1 metu amžiaus

$5.50 in viena puse. In abi puse $11.00. 
U.S. Revenue Tax ir Head Tax ntskyrium.

Iszplaukiimas Laivu 1930 Mete.

La i %*a s Isz New Yorko Laivas Tcsiai ibz Klaipėdos

puse kainos.

ESTONIA ... 3 Balandžio

LITUANIA . . 17 Balandžio

POLONIA

POLONIA .... 27 Gegužio 

LlTUANlA .... 16 Birželio 

LITUANIA .... 22 Liepos 

ESTONIA . . 18 Rugpiuczio

LITUANIA .. 26 Rugpiuczio

ti darini ir užtėmi jo, kad vėl 
stoka vieno • didžiausio ak
mens, 
paežiam plyszyj. Negalėdamas

vieno • didžiausio

... 1 Gegužio

ESTONIA .... 17 Gegužio
LITUANIA .... 26 Gegužio 1 POLONIA .... 16 Rugsėjo

asz neesiu
Hzeimynai suprasti, kas galėjo padėti ten 

liet visiems vėlinu viso gero ir akmeni, sėdosi jis dirbti kiton 
kiek asz 
reikėtų 
dideles knygas, 
gus praszau 
szito 
nes 
lauksiu nekantriai 
da indedu fotografija musu 
szeimynos tik nėra. Vinco. Su
diev. ’ 
31d. 1929, XII.

savo

nukentėjau del visu 
apie viską apraszyti 

Broleli bran- 
dovanot ba gali 

laiszko nei neperskaityt
labai greit rasziau. Sudiev, 

atsakymo; 
i nd ed u f o togra f i ja

.Jus mylintis brolis, 
Petras.

Sveikata Brangesne už 
Didžiausius Turtus 

PASAKAITE

Vienas neturtingas jaunikai
tis, susitikęs karta su senuoju 
savo mokytoju skundėsi jam 
ant savo likimo:

Duoda-gi Dievas 
mano draugams ir 
miems turtus, — sake jisai 
mokytojui: — o man sztai nie
ko nedave: o koks asz nelai
mingas!

— Ar tikrai tu toks netur
tingas ir nelaimingas, 'kaip sa
kai?

Dave tau Dievas jaunybe ir 
sveikata ?

— Tiesa, tai davė, — atsa
ke jaunikaitis.

Pąeme tada mokytojas jau
nikaiti už deszines rankos ir 
tarė:

visiems 
pažysta- 

—— sake

— Ar pa įduotumei szita. 
važia tvirta, sveika ranka už 

tūkstanti rubliu?
— Tikrai ne atšaki* vaiki-

<r

nas.

No už kokius

— O kairiajai
— Ir kairiaja ne.
— O tas žiedžius akis, ar 

atiduotume! kam už kelis tilks
ta nezius rubliu? A '

O tas ausis, tas kojas ar par- 
duotumei už aukso pinigu krū
vas? • ,

pinigus
no parduoezinu,— suszuko jau
nikaitis. . (

— Tai kogi murmi ir ru- 
goji Dievui, — tose toliau mo
kytojas — turi turtus, turi ge- 
rybeš, dovanas, kurias nepar- 
duodi no už kokius pinigus, o 
tu dar rugoji Dievui už savo 
likimą.

Tai pasėkės atsisveikino su 
savo buvusiu mokintiniu kuris
jau niekuomet nesiskundė ir 
nerudojo.

t
T

J

'I

r ■’.'M V1;4

atyda dabojo, arkerton ir su
kas nuo stalo brangiuneims 

a kmenu.
• Neilgai trukus, jis užtomijo, 
kad szarkute, 'kurirt jis dova
nojo mažam sūnui, užszoko ant 
stalo, stveri* dailiausia akme
nėli ir nulėkus, padėjo ji in ana 
plyszi. Atsiminė tuomet auksi
ninkas, kad szarkos, varnai Įt
varuos dažnai mėgsta visokius 
blizganczius daiktus rankioti.

Labai, labai gailėjosi jis ne
kalto vaikino: skobei nubėgo 
in namus jo tėvo; iszbucziavo, 
apdovanojo Audruti ir parsi
vedė ji atgal savo dirbtuvei!. 
Nuo to laiko jis labai mylėjo 
Ajidriuka ii- visuomet jam ti
kėjo.

padėjo ji in ana

Kaip Apsiena Nekurios 
Tautos, Jeigu Randa 

Muse Aluje?
Pamatęs muse stikle alaus 

Iszpanas 
Prancūzas
na ja, o tarnaujancziiis gerokai 
i.szkeikc. Anglikas iszpila alų 
ant žemes, paliepę duoti kita 
sau stiklą alaus ir nieko dau
giau nekalba. Airiszis sumn- 
sza strkla in saliuninko galva, 
o paskui važiuoja sau polici
jos vežimo (pątrolkoje). Vo- 
kietys atsargiai isztraukia isz 
stiklo muse ir alų iszgeria. Ru
sas gi nieko isz to sau nedaro 
ir iszgere aluxsykiu su muse. 
Cliinietis pirmiause, kaipo 
gardumyna, suvalgo muse, o 
paskui iszgere alų, būdamas 
tos nuomones, kad niekas jam 
neitu už dyka. Lenkas per 
tisus o Lietuvis per dantis per- 
koszia alų, o musia iszspjau-

užmoka ir iszeina. 
iszima muse, sutri-

pirmiau sc,

. ...... m.................... i..... ■»»

SUDĖJO VELINIMUS.
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Vyras in paezia. — Vėlinu 
tau mano Magde su szituom 
nauju metu, 'kad arkle! gerai . a « / • v « «• «
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no duotu ir kad meitelukas ge
rai nusiponfctu.

laikytųsi, karvuke daug pio 
ĮĮ|^|į|Į|^^ 
rai nusiponbtU.

Motore: — O del manes ne
— klausia ?

gyvulei sveiki o ..su ta
■ H

vėlini no sveikatos? 
pati.

V:—
vim kaip diadama.
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SMAGIAUSIA, PATOGIAUSIA KELIONE
Del informacijų jr laivakorcziu kreikites tuojaus pas savo vietos agenta. 

Nelaukite paskutiniu dienu.

Baltic America Line
8-10 Bridge St. New York, N. Y. 315 So. Dearborn St. Chicago, DI.
Union Trust Bldg., Pittsburgh, Pa. . 616 St. James St. Montreal, Canada.

MUSU VAIKAI
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tu ?
Vincuk, "kiek turi- mo-

Ne žinau.
Kaip tai nepameni f Be 

gėdis, tokis didelis, keturiolika 
metu ir ne žinai. ..

Asz žinau, bet ne saky
siu ba turiu ketines vyresnes 
soserias namie...
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GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO 

Neapmokama gyduole variuojama su 
stėDetine pasekme pferz30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kilis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvėpavimu, Užeima ir szalti galvoje 
Priszakini skausmą galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 30c per paczta 
Lszrnstn ir parduodama vien tik per 

HAMPDEN LABORATORY 
724 MULLBERY ST. READING. PA

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUV1SZKAS
GRABORIUS MAH&J4OY £1TY

j.r 4TU • 1

L

įLaidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
tutomobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, voHoliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
52OW.Centr® ir 603 W. Mahanoy St.
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Pagaminti sunkiems darbams!
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Anglių kasyklų darbas.sunkus, tačiau 
nepersunkus Ball-Band gamintiems 
batams ir bateliams.

Tūkstančių tūkstančiai angliakasių 
išsirinko šias .dvi batų rūšis, kaip jų 
darbui tinkamiausias.

Šie batai pastiprintais padais ir ypa-
tingai storais, plačiais ir ilgais. Ąpsau- 

akmenų uolų bei dygumų.
Guminių batelių, arba Himiner, gali

ma 
stora

JI v' i, i . 1 ii.1'1

goja batų viršus nuo atsikišusių aštrių

gauti pastiprintais padais arba 
is apgaubtais kraštais.

* I
■ . ■

Abeji ir Himiner batai ir bateliai 
avisi it geležis ir visiškai nebijo van* 
dens.

I i 1 „■ r

Jei Jūs avesit Ball-Band vilnones 
kojines Jūsų guminiuos batuos, Jūsų 
kojos jausis daug patogiau ir pačius 
batus ilgiau avčsit.

I I, *■

Klausk savo Ball-Band pardavčjd 
Tamstai avalynę pritaikini, Bet būk 
tikras — ieškok Raudono kamuolio 
ženklu. Tada tai Žinosi, kad gauni 
geriausius apavus.

MISHAWAKA RUBBER & WOOLEN MFG. CO., 460 Water Street, Mishawaka, Indiana
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Prijautė tai ir ji j j ir lagMEDIKALISZKUS
APRŪPINIMAI

BALSAI MUSU 
SKAITYTOJU

Miss M. IJ. Marmant, Hart
ford, Conn. — Szirdingai ta
riu tamstoms acziu už teip pui
ku Kalendorių ir už puikes is
torijos, kuriame talpinasi. 
Laiszke indedu $3. už prenu-

STEBUKLAS
. ' 

fl

Bet ne tiktai su Juom tas sto
josi nes ir jenarolieoie patino noringai norėjo fa varginga 

■ isz arti savo vyra kuri taip ne
dorai paniekino jog nei nuo 
baimes apalpo. Jenarolas gai
vina apalpusiu o kada toji at
sipeikėjo, klausė priežasties 
apalpimo. Toji jam pasako jog 
tasai .seržantas buvo josios vy
ru, jog tai ir tas pats kuri toje 
karezemoje apleido kada su- 
gryžo užmiTszto daigto.

Jena roi a s n bga 1 ėjo to 
mirszt o ir isz galvos sau isz- 
muszt jog atsirado jpsios vyras. 
Jaute jisai, kaip ir kožnas, jog 
tai yra prieszais tiesas svetimo 
paezia prisisavini. Ka ežia da
ryt ? Sztai suinlslino keikiu nors 
lūidn prisisavintos paezios vy- 
rahndatiginti ir tokiu budu 
ant visados motore pasilaikyt. 
O kad turėjo galybe savo ran
koje tai ir nėblivo tame nebė
ga les.

Iszniislino ant jojo paskala 
jog jisai sprendže nnt gyvas, 
ties karaliaus- ant ko pastAto 
neteisingus liudininkus. Apie 
tokius žmonis no sunku pasirū
pint. Buvo kitados, yra ir da
bar, — o ir visur. Už mažius pi
nigus gausi neteisingu liudin- 
toju. Bet toki yra niekiausi isz 
žmonių o teisinga, bausme ar 
nuo sviotines valdžios, ar nuo 
Dievo, daois juosius visados ir 
tikrai. Tankiausia toki latrai 
jau ant ižemos buna nuo Dievo 
nubausti.

Ir musu nelaimingas seržan
tas negalėjo ant savo apsigyni.- 
thb turėt jokio iszsiteisinimo. 
Inmerias in kalėjimą, po trum
pam tyrinėjimui likos apsudin- 
tns ant simert — ant. nukirtimo.

Jojo isztikimas prietelis atei
davo pas langeli kalėjimo at
lankyt jijl ir suramini. Kada 
jau buvo po virokui, nelaimin-

• gas tare in ’savo prieteli kuris 
paskutini karta atėjo ji atlan- 
kvt:

n opa tea

gyvastį pabaigt kad ne tas, ka 
jaja'baisiai ant sanžinos sunki
no.

galvas per duris ir per langus 
bot in viduri niekas nediyso 
ineiti. Tai-gi dabar ir kupczys- 
ta nosidjo, nieko nepirko ir te
rorai pleko sudėti ant lentt’nu. 
Vieni isz'baimes nepirko o kiti

• • • • • t*' • .9

Vienam mieste gyveno kup
czius knris badai laiko save už 
laimingiause ant svieto. Turė
jo turto gana nes jojo kromas 
buvo visada prisigruldcB pirki- 
kais ir viskas jam vadeli gi
liuku ingai ir pagal norą. Bot 
kas ji labiausia laimingu daro 
tai pacziule; ta buvo labai pa-l 
t ogi. Kupczius taip jojo mylė
josi jog gatavas buvo*ciėla tur
tą ir gyvaati prarast negu jo
sios netekt.

Kas vienok ant laimes gali 
tiktai remtis? Juk tai yra ant 
svieto daigtas atmainingiauses. 
Sziadien ant vežimo, rytoj po 

vežimu.
l'ai ir kupczius iszpažino mes 

liga jojo pacziule piarverte in 
lova, ežia atėjo smeriis ir pa
tine jam ka turėjo ant svieto 
brangiausio ir ka daugiausia 
mylėjo.

Oj verke, verke ncbagelis, 
taip jog akmuo butu pasigai- 
lejas bot tasai verksmas ir de
javimas nieko jam nepagelbėjo. 
Ta savo brangiausia ėkarba 
priverstas buvo atiduot žemei.

Po szermemu ne tik jog nepa
liovė verkęs bet kožna diena 
eidavo ant josios kapo melstis. 
Nesimeldė už josios duBzia bet 
praszo Dievo idant jam jojo 
branginat si a pacziule atgaivin
tu.

Bet žmonių liežuviai visados 
džiaugsimu szlove artimo 

drasko ir apkalbinėja ji. Isz to- 
dos priežasties kupczius jau 
ne diena 1x4 nakezia vaikszti- 
neja ant kapo ir tai kas nakti. 

Taip tai traukėsi ciela meta. 
Viena nakti stojo priesz ji 

kada ant kapo raudojo, kokia 
tai balta asuba ir kalba in ji 
idant paliautu taip nepaprasto 
daigto praszyt ir apie gyvasties 
sugrąžinimą nepraszytu nes 
yra karta nusprensta jog žmo
gus turi numirt. Tai tokia mal
da yra pri(\szinga norams Die
vo ir gamtbs o ir yra nusidėji
mu.

Kupczius vienok ant to ne
paiso nes ateinanezia nakti ve- 

. la nuėjo melstis ir raudot. Czia 
vela pasirodo jam toji pati asa- 
ba ir vela jam perdestinejo jojo 
kvailylx». Davinėjo rodą atsi- 
duot ant valios Dievo ir apie 
tai užmirszt.

Kupczius ir tialbar nepaisė 
ant persergejimu ir papeikimu 
nesant treczios nakties vela 
eina melstis. Vela stojo priesz 
ji ta pati asaba ir tarė:

— O kati priverstinai nie
kini Dievo tiesas ir nuolatos 
klabini idant tavo pacziule at
sikeltu isz kapu tai ir jaja tu
rėsi bet žinok jog su jaja nebu
si laimingu. Sztai te pleczkute, 
joje yra stebuklingas aliejus: 
atkasės duobe patepsi negyvė
lės smilkinius o atgis del tavęs. 
Da vra taiko susilaikvt nuo to 
o‘busi laimingas.

Tai pasakius toji asaba isz- 
nvko.

Kupczius nusidžiaugęs nubė
go namo špato ir sugryžes ant 
kapiniu tuojaiis atkasė kuna ir 
paskui padare kaip buvo jam 
insakyta o ant jojo didelio 
džiaugsmo pati isz numirusiu 
atsikėlė ir užkaboriais parsive- 
de namo.

Kada jau iszauszo, vienas isz 
kupeziaus 
kuknia praustis kad sztai savo 
senovės, o dabar isz grabo par
vesta paregėjo ponia. Perimtas 
nemaža baime nubėgo pas kita 
gizeli apsakydamas jog juju 
poni kuri priesz meta numirė, 
kuknioje pasirodė. Baime puo
lė ant abieju ir tiktai tada ap
sakė kas stojosi.

Kaip baisas varpo taip toji 
žine pasklydo po miestą. Žmo
nes kaip paprastai akyvi, at
bėgo priesz narna kuriame kup
czius gyveno, norėdami apie ta 
stebuklą savo akimis pmitik- mis negaiejo tikėti idant taip Dave jai kampeli grinezioje o e - A * A A A Jma • I C t I M «t v 1 I
nnt. 1 i

Bet in kroma niekas neinejo sapnas bot tai nebuvo sapnas, ubage kas diena ojo menkyn ir 
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bjauriuosi tonais pirkinei kur 
žmogus kuris jau buvo numi-’

uz-

S»1

vcrke

Ak, — kalbėjo tankiai ji 
.— kad jisai hutu gyvas, kad 
gaĮvožia nors ant. keliu ji per
praszyt ir Iszmolst pas ji atlai
dos už baisu prasižengimai

Kada kupczius prispyri nėjo 
idant prisipažintu jam kas jai 
taip laibai kenkc, jog gal kaip 
apie tai pasakys del josios pa

1
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Atėjo elgeta malūnai! ir eme 
praszyti malunirtkc iszmaldos. 

“Eik sėū! , o ” — ėako ma- 
daug tokiu vai-

;1| 
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SUV. VALSTIJOSE
Committee pn the Cost of 

Medical Care, Washington^, 
D. C. komitetas organizuotas
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Medical Care, Washingtluninkas, ___  .
kiojrtsi, visu neįmpensi!” Taip 
jis nieko ir nedave elgetai. 
Tuomet, ūkininkas buvo atve
žęs malunan nedideli mniszoli 
rugiu malti. Pamrtte jis elgeta 
ir pasidarė jam gailu. Eik 
szen, asz tau duosiu -* sako 
jis — ir pradėjo pilti jam isz 
savo maiszo rugiu.

Atpylė beveik miOreli, o cl-
. “Ka.

v’ — klausia uki- 
“Teip, jeigu tamstos

a
f '
Istudijuoti ligų nukreipimo ir 

priežiūros dlconomiszka pade- m era ta ir nė norin ir sžimot 
jima, ka tik iszteido savo pir- pasilikti be skaisezioa “Sali
ma raportu, kuri paga m i noAl- lutea” spinduliu, tegul ir szi- p . . . » • . . ... : . ... .<
inima Suv. Valstijų mediką- 
liszku aprūpinimu statistisz- 
kas informacijas.

1,500,000 žmonių samdomi 
sarnszy su ligų priežiūra ir nu
kreipimu. Isz tu, 143,000 yra 
gydytojai, 67,334 dantistai, 
151,996 praktiszkos slauges, 
18,079 optometrai, ir optikai,' 
8,500 Christian Science prakti
kuotoje i, 7,602 osteoptai ir 11. 
Rokuojama, kad yra apie 200,- 
OOOspecialiai iszlavinti slau
giu, 22,000 dantistu pagelbi- 
ninkai, 15,000 chiropraktikuo- 
toju, 100,000 vaistininku, 84,- 
000 vaistiilycziii darbininku; 
55,000 akuszoru, 7,(XX) kojų 
gydytoju ir t.t. Ligonbucziuose 
dirba apie 553,000 žmonių ir 
sveikatos departamentuose ir 
kitose sveikato organizacijose 
kitas 14,000.

Stoka gydytoju. Yra Suv. 
Valstijose dauginus gydytoju 
del 100,000 Žmonių negu bite 
kitoje szalyje pasaulyje, bet 
szie gydytojai taip iszdalintl 
per fizali kad kaikhrios dalys 
neturi jokiu ifacdikaliszku ap- dR ii' AA -A *
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Ilan Peebles, ir kuris raportas | mot szveczia in mino nameli.
Tai mano sveczias dMžianses,si lengvins, tada iszpažino jog 

paklausė viena karta knrcze- 
mojc būdama kelionėje glamo- 
naus jenarolo ir su juoim aplei
dus locna vyra pabėgo, o pas
kui pati stojosi priežastim jojo 
smertios.

Kupczius girdėdamas ta isz- 
pnžinima, pažino ant kart; savo 
nedora paezia ir kad jai pa
lengvint sopulius, prisipažino 
taipgi priesz ja ja jog tai jis 
yra josios senovos vyras, jog 
yra gyvu ir viską jai atleidžia. 
Paskui 'josios klauso kokiu bil
du daejo taip didelio vargo, ant 
to atsako jog laike kares josios 
antras vyras buvo iszdaviku 
tėvynės o 
1 ikriino,

res ir per ciela įmeta gulėjo že
moje, dabar czion būna.

Tortas kupcziaua mažinosi 
kas diena. Jisai supra^lamas 
jog netrukus stosis ulbagn nu
sprendė persikelt kur toliaii's i n 
svietą, kur apie tai nieko neži
nos o ir niekas ji -nepažins ir 
vėla galės puiku sandeli vest. 
Tame tai mieryje apgarsino jog 
visa t a vora parduoda o tiktai 
reikalingiausius su savim pa
ims.

Užėjo ant galo diena iszva- 
žiavimo. Tryso, tai yra: jis, jo 
pati ir vienas tanias kuri sau 
pasiliko, setlo ant vežimėlio 
vienu arkliu pakinkytu, su rei
kalingiausiais daigtais, apleido 
miestą ir nusidavė in kelione.

Po cielai dienai keliones rei
kėjo pamislyt ir apie nakvyne. 
Pasitaikė karezema. Ten susi
laikė, kupczius ėjo pas gaspa- 
doriu paklaust apie vieta <lel 

Szi n k ori us paša ke 
jam jog tiktai viena turi grin- 
ezia del žeuklyvesniu ypat ų bet 
ta, ant juju negiliuko, jau už
imta per jenarola kuris keliau
damas apsinakvojo. Bet jaigu 
ponas norėtu draugo su juom 
vienoje svetainėje nakti pra
leist, tai einu pas ji papraszyt 
apie tai. Kupczius ir kupeziu- 
viene džiaugėsi isz to jog bus 
vienoje svetainėje su taip ženk- 
lyva ypata, noringai ant to ti
ko; jenarolas taip-gi dažinojas 
nuo szinkoriaus jog atsakanti 
draugai pribuvo, pavėlino no
ringai. Tarnas su arkliu likos 
patalpinti i n forteje.

Kada jau ant gero apsistojo 
ir pradėjo sznekucziuotis apie 
szi ir ta, ant kart kupeziui pri
siminė jog laja pleczkute su 
stebuklinga aliejum iržmirszo 
namieje. Nepasakodamas ka 
užmirszo, tiktai pasakė jog la
bai brangu daighi, kurio nevil- 
krndamas turi gryžt, sodo ant 
arklio ir su staigumu nujojo.

Ant rytojaus kada sugryžo 
adgal in karezema arkli pasta
te i n forteje ir inejo i n svetai
ne kur buvo palikes paezia su 
iena raiti, jau nerado nieko, no 
jenarolo ne pi|ėrios! Bėga pas 

i r/klausė kur jojo 
pati ir jenarolas pasidėjo? 
Szinkorius pasakė jam jog je
na rolas nalęczia iszvažiavo sa. 
kydamas joį jam taip iszpuola, 
o apie jojo paezia nieko nežino. 
Da labiauė susirūpino jog 
savo skryneles su pinigais ne
rado o ir brangiu daigiu. Kokis 
ji smuikas ir skausmas apėmė 
tai negali apsakyt. Neturėda
mas ka daryt pardavė arkli ir 
vežimą, tarnui užmokėjo kiek 
prigulėjo o pats pastanavijo 
insiraszyt in vaiska ka ir pada
re.

Prie vaisko ėjosi jam gerai. 
Buvo gražaus sudėjimo ir pui
kiai vedesi ir per tai aplaike 
(linkta seržento. Tarp draugu 
buvo vienas «u kuriuom kaip 
jni broliu suteikė jog vienas be 
antro negalėjo rimt o ir su pas
kutiniu kąsniu dalinosi.

Viena diena eina taip sau 
abudu su savo prieteli u i n. už
miesti pasivaikszcziot kad 
sztai pamate prieszais ateinan
ti vaiskava virszininka. Ant 
apreda'lo pažino ji jog tai buvo 
jenarolas. Prie jojo szono ėjo 
motoro, matomai jog tai yra 
Ž’ojo pati. Musu Žalnieriai iihn-1 v iena uiona Kacta sau seuejo 

ri del atidavimo gariies jenaro- pakaįjuję ir ant keliu supo ma-

nakvvnes.

szinkoriu 
ir

ir

Klausyk mylimas drau- 
Kada jau busiu nukirstas

o isz tosios pleczkutes

jojo prižadėjo ta

getą vis laiko maisziuka. 
ar dar pilti?” ■ 
ninkas, 
malone!” atsako elgeta.

— Na, ka darysi, — sako 
ūkininkas, — ir atpylė dar 
miereli. Elgeta vis laiko savo 
maišželi, lupyte jam ūkininkas 
iy trcczia karta, o paežiam grū
da pasiliko visai mažai. “Kvai 

galvojo apie ji malum- 
*1 Kiek atidavė 1 dar 

man už sumalimh reikia atpil
ti, kas gi jam beliks?” Elgeta 
iszejo. Erno malūnininkas ūki
ninko rugius ir pradėjo malti. 
Praėjo daug laiko, o miltai vis 
byra ir byra.

Kas per stebuklas ? Grudn 
ūkininkui liko nedaugiau, kaip 
kartis, o miltu jau prisimate 
apie dvideszimt kareziu, ir vis

las!” 
n i kas:

kada karalius persi- 
liepe smerezia nujeo- 

rot. Ji ji likus, dasilauke pasku
tinio vargo o ir isz to gavo li
ga noiszgydoma. Tada nuo ke
liu metu turėjo ubagaut.

Netrukus po tam numirė o 
josios pirmutinis vyras iszkcle 
puikes szermenis ant kuriu at- byra ir byra...

sau senovės meile ir 
apie visus 
džini verkė.

simines

kurio asz nekantrei laukiu du 
kart ant sanvaites, khri inan 
daug naujienų ir pamokinimu 
atnesza ir Stengsiudsin kiek 
galėdama “Saule” platinti ir 
vėlinu kad musu 
“Saule” 
1000 kartu tiek 
yra. Teipgi vėlinu musu bran
giam redaktoriui pasekmių ir 
laimingos kloties ka vėliniu 
isz visos szirdies. — 6404.

brringiėuse
Į

kiek dabar
padidetti da nors

Agotą Žmudiuiene, Water
bury, Conn. — Prisiuncziu 
jums užmokesti už jusu giar- 
biema laikraszti “Sanle” ant 
visu metu ir vėlinu jums geros 
sveikatos jusu darbuose del to
kio naudingo lalkraszczio kn* 
ris nesza daugybe Ižmonienis 
žinos isz visu- daliu svieto ir 
naudingu pamokinimu kaip 
apsisaugoti ntio visokiu apga-

atsitikimus, grau- jog tas 
aniuolas

I . , 4. I

il* suprato tada mainu i n kas, 
elgeta buvo Dievo

" i j’ f.

viku kurie žmonis tankei pri
gauna, teipgi vėlinu kad jusn 
gerbemas laikraszti r szviestu 
visa žmonija ant svieto—10182
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rupinimu. Gydytoju per daug 
randasi dideliuose miestuose, 
kuomet mažuose ir mažai ap
gyventose vietose ju mažai 
ierandasi.

Gyvename speclalizavimo 
amžiuje. Suvirsz 19,000 gydy
toju Suv. Valstijose praktikuo
ja specialioj medicinos divoj. 
20,000 gydytoju yra specialis
tai bet interesuojasi keliose 
szakose netik vienoje.

Ir tas pats su dantistais. Kai- 
kurios mažos vietos turi viena 
dantistą del kiekvieno 500 gy
ventoju, kuomet kaikuriose 
mažuose vietose yra vienas 
dantistas del kiekvieno 4,(XX) 
gyventoju.

Ligonbucziai. Turime szioje 
szalyje net 7,000 ligonbueziu, 
Ir kasdien, paprastai, jie pri
žiuro net 700,000 ligoniu. Li
gonbueziu lovų skaiezius pa
didėjo nuo 421,000 — 1909 m. 
iki 890,000 — 1928 m. Bet ir 
ligonbueziu aprūpinimai netin
kama paskirstyti. Beveik 40 
nuoszimtis lapskricziu Suv. 
Valstijose neturi ligonbueziu

Federates, valstijų ir vieti
nes valdžios užlaiko net puse 
ligonbueziu szioje szalyje, kita 
ketvirta dali užlaiko vieszos 
tarnystes organizacijos. Lieka
mi ligonbucziai yra labai ma
žus ligonbucziai, ju savininkai 
yra privatiszkus asmenys ir 
korporacijos, kurie daro biz
ni isz to.

Labai daug ligonbueziu, 
sveikatos organizacijų, indus
trial i szku ir komercialiszku in- 
teigu, mokyklų, kolegijų,

Saroctfkiu szeimyna, Chicago. 
— Prisiuncziu jumis užmokes
ti už “Saule,” mylpcziau būti 
ir ant tolinus skili 
“Saules.” Acziu už gražus pa
siskaitymus ir malonus žode
lius. Nuoszirdžiai tariam szir- 
dingai acziu už prisiuntima 
gražaus kalendoriaus. — 726.

►jum
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Jeva Czinskiene, Pittsburgh 

— Siuneziu Money Order ant 
3 doleriu atnaujinti savo pre
numerata už taji naudingiau- 
se laikraszti “Saule.” Jusn 
laikraszti mano motinėlė akai- . 
to suvirszum 20 metu kada da 
jusu tėvelis buvo gyvas ir sa
ko kad tai smagiauses ir gc- 
riauses laikrasztis. Kada ma
myte perskaito “Saule,”
parėjus isz darbo tai paiimu ir 
asz ir perėkaitau “Saule” o 
motinėlė labai džiaugėsi kad 
asz su seseria iszmokau skai
tyti ir raszyti už ka labai dė
kingos esame “Saulei.” Acziu 
szirdingai už teip puiku ka
lendorių.— 813
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'doleri u, 
Ir iszrunijo sau su kokiu 

nedoru.
Nedyvai nes •niekszas buvo, 

Kol da. iin czion pribuvo, 
» Tokias tai yra sesutes, 

Nekurios misi ules, 
A r ne vertos ant kaklo 

virvutes? 
♦ * * '

Be to, pro sziali ne bus, 
Paminėti apie tuosius 

kalpokus, 
Ne kurie mislina Lietuviai, 

gražiai,
Kaip ant galvos skriblius, 
Tai laibai manilras bus, 

Nežino kad nuo skribliaus 
plaukai slenka, 

Nuo skri'bliana proto ir plauku 
netenka,

O kas skribliu 'ant galvos vis 
laiko, 

Taji svietas už kiaute palaiko. 
Daug tokiu yra ka nenusiima 

kalpoka,
Su skrybėlėm valgo ir szoka 

Nepaguodoja no motdrės, 
Noati'd'uoda joms garbes.

♦ ♦ ♦

Detroite vakaruszkos buvo, 
Ir muzikantai pribuvo, 

Pargabeno naminio alaus, 
Ir munszaines da'ugiaus. 

Užpraszc senus ir jaunus, 
Pradėjo visi szokti, 
Ir -seni kojas kilnoti: 

O kad zupes nepavydėjo, 
Tuojaus apsvaigia musztis 

r praidejo,
Kruimpliai ir bites darbe buvo, 
Kurioje kožnas dalybas gavo, 
Gaspadorius ir gaspadine gavo, 
Mat, visi, ttli ir jiedu paragavo.

Norints ilgai pa stenės, 
Nes jau galva neskaudės, 

Phikios vakaruszkos, 
Ba tai buvo Lietuviszkos

Geriausia tiesas laikytie, 
N i ek a < 1 os nepe r že n g t i e, 
Ba už tai bėdos turėsite, 

N iVba ilsta is 'busi te.
Kaip tai keliose vijose bu v 

Vienas žmogelis in be'da 
pakliuvo,

M u nszaiue pa rda vi noĮjo, 
Ir galvas skal'dinejo,

tai

in. .

ii

ge! 
ir užkastas, tada ateikie nak- 
ezia, atkask duobe, atidaryk 
graba,
kuria tau duodu, pridėjus gal
va prie kaklo, patepsi su tuom 
aliejum nukirsta vieta toip-gi 
smilkinius o nsz atgysiu.

Draugas 
padaryt.

Po nukirtimui ir palaidoji
mui kūno, t nejaus jojo priete- 
lis nuėjo nakezia ant vietos ant 
kurios likos užkastas kūnas ir 
pradėjo su špatu atkasti. Bet 
taip ji baime apėmė jog pametė 
kasės ir parbėgo namo. Kita 
nakti volą nuėjo bet ir dabar 
perimtas baime parbėgo.

Paimi alines nes perpyko ant 
savo kvailumo ir ant treczlos 
nakties iszsigores ant drąsos 
nusidavė pas užkasta prieteli, 
atkasė graba, atidarė i r padare 
kaip reikėjo.

Ndbaszninkas adgijo ir šir
dingai jam padėkavojas nuėjo 
sau in svietą tolyn kad jau nie. 
kad jenarohii ir prasižengusiai 
paežiai in akis ne pareit.

Nežinodamas ka dabar pra
dėt, jau in vaiska nenorėjo eiti 
— pristojo pas viena kupeziu 
ant tarnystes vest knygas kup- 
cziszkas. O kad 'buvo mokintu 
vyru ypatingai kupezystojė tai 
ir puikiai kupeziui vede rokun- 
das. Ėjosi jam gerai o kad žiu
rėjo kupeziaus turto kaip savo 
locno, o prick tam buvo teisin
gas, paėmė kupczius ji už pusi
ninką. Už keliu metu užsidėjo 
pats sau kroma ir vela buvo 
bagetu kaip pirma. O kad savo 
paežiai, kuri ji taip 'begedisz- 
kai apleido, tiktai iki smert bu
vo prisiekęs, o jau buvo karia 
numiręs, tai ir tajn moteryste

Vienas žmogelis in beda
O,

Už tai in kalėjimu pasodino. 
O ir pacziule su vaikais uždare,v

In Vilkesborius nuvarė.
♦ ♦ ♦

.Jau niekas tiek bjaurybių 
neiszdiiba,

Kaip nekurie musu broleliai
pridirba, 

Kaip tai vienoje vietojo 
neseniai buvo, 

O naujiena i n mano rankas 
pakliuvo.

Dvi moterėlės ant poreziu 
sėdėjo, 

Apie savo vargus viena kitai 
kalbėjo.

Kum uito, koja man skauda4 4

Turiu su 'jaja didele bedė.
1

Atėjo ir freeze in pagalba 
Jau pasenus bobolka, 

Su smala darode patepti 
Aht skudurėlio Itepo uždėti.
Pailbelis atneiszo tuom laik 

burdingieri, 
Bobelkote ji tuojaus nusitvėrė,

>

J
t

Monika Rutkauskiene, Bent
leyville, Pa. — Sziame laiszke 
prisiuncziu 3 dolerius, už ku
riuos malonėkite siuntinėt 
“Saule” labai patinka ir ne- 
galecziau gyvent be jos. Su ne- ’ 
kantrumu laukiu tos dienos ka
da “Saule” ateina. Acziu už 
puiku kalendorių 'kuri aptei
kiau, — 1729.

Bronislovai Kiaurakis, Chi
cago. — Dekavoju tam iriom už
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Smalos ant skudurėlio uždėjo 
Kvailiui greitai pridėjo...
Szokindjo ncbagelis per kėlės 

fc dienas, 
Kaip katinas landžiojo po 

sienas, 
Su visokioms gyduolėms 

paviesziino.
Gerai tau kvailiuk, prie mo

terių nesikabyk,
Veluk savo žioti drueziai už- 

; daryk, 
O neibutum in nelaime 

pakliuvęs, 
Ir sriadlen kolieka buvęs.

• ♦ •
Gavau ka tik radio kad viena 

rūtele,
_________ _____ ___ ________ a # w , Dvie|ju vaiku mamele, M 

tiktai stovėdami lauke kiszo^ai buvo tikra o baisi teisybe, buvo galima suprast jog ilgai Pagridbe nuo'savo brolio 150

gizeliu ndbego in

laiko už pamigta.
Apsipacziavo tada antru 

kariu.
ojo pati. Musu Žalnieriai iihn-1 Viena diena kada sau sėdėjo 

hii kad tame, o galybe! seržen- ža vaikiuką, ineina kokia tai £ w • •• ’ V • * .1

J • • • 11 i • ________ J *___ ______________ J___________________tas pažino savo paezia jenaro- suskurus ir suvargus u'bage. 
ienoje. Kaip stulpas nutirpęs Buvo taip nuvargus jog nega- 
stovejo ant vietos nes savo aki- lojo jai atsakyt prieglaudos.

- .MA* . . A A A <■ f « * • • A

tikrai 'butu. Rodėsi jam jog tai ir reikalinga užlaiikyma. 'Bet

w,

i

rūtele,

»■ _i_ _" —'"I—"T r
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SURPLUS IR UNDIVIDED

steigti, mokyklų, kolegijų, 
amatu uniju, ir labdarybės 
draugyscziu, užlaiko klinikas 
ir sveikatos centrus. 1926 m. 
buvo apie 5,726 toki klinikai 
paskirti kaipo sveikatos cent
rai.

1927 m. buvo apie 57,000 
vaistinycziu Suv. Valstijose ir 
beveik 1,000 privatiszku kli- 
niszku laboratorijų.

>

F.L.I.S.

j

CAPITAL STOCK >125,000,00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >628,858.02

Mokame 8-csIb procentą ant 
sudStu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Saulio ir

v

1 Liepos. Mes norim kad Ir jus 
turėtumėt reikalo Humusu banka 
nepklMbt ar matės kr didelis.

' Q. W, BARLOW, Pr«fc_ 
i i. FERGUSON, VicfrPr.kIrK.fcI

turStumet reikalą au musu banka

t

G. W. BARLOW, Pr»fc
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teip naudinga kalendorių. Pri-
• e 1 • M rfc v

ės Vi-
siuneziu tamistoms 3 dolerius 
UŽ laikraszti “Saule 
si mylim skaityti(t 
naudinga laikraszti, nes paša-

3 doleriui 
.” Mes Vi 
Saule1* ta

HI
'L

ISZ PALENGVO.
/ I r ’

— Malduoju ponui dzedzi- 
bziui, jog tą margoji karve, 
ka daug galis panas nupirko 
be senei, jau pieno ne duoda...

— Del ko ? — gal josios ne- 
szerote?..-

— Jug szertumc, tiktai nie-
i

Tai gal serga?...
Nė serga tiktai nesijudl-

kos ir pasakaites labai gražios 
ir tie visi pamokinimai labai 
naudingi. Sunku butu 
be “I
mums linksma gyvenimą. Mes 
visi laukėme “Saules” atei
nant kad ir ant dienos ateitu 
po du kart ir negalimo su jaja 
atsigėrėti. Lai Dievas užlaiko 
tdki naudinga laikraszti per 
amžius. — 11727.

nt
Saules,” kuri afRėmai

Juozas Sarpalius, Duryea, 
Pa. — Dekavoju už siuntitnc

Saules” kuria skaitau jau. 30
t
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prastai
dele..

Tai kas jei?
U-gi kaip tai sakant

. nustipo praeita ne-

“Saules” kuria skaitau jaR3O 
metu ir manau skaityti palyd 
gyvas busiu. Jau sulaukiau 76 
metus ir be “Saules” man ne
ramu. — 226.

Dr. T. j. Tacielauskas
Pirmutinis LietittittksPirmutinis Lietuvi&sHs
Dontlstas Mahanojdė. 
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ŽINIOS VIETINES ISZ LIETUVISZKU Teisybes Apie Motei es1

— Panedelije pripuola -AL 
risziu patrono Szv. Patriko.

— Seredoje atsibus atpus- 
kas mušti parapijoi ant atmin
ties Szv. Juozapo. Kunigas

KAIMELIU
Pottsville, Pa. — Juozas 

Mockaitis, 14 metu, sunūs Onos 
Mockui t ienos isz 241 Peacock 

D’ lyg

Iszpanai sako:
Asylas ir motore su gražumu 

greieziau paklausys, negu juos 
su rimbu kas užkirs. — Asza- 
ros moterių nieko del

Czesna užkvietė daugybe ku-P^į- (^nK° isz namu
nigu in pagelba ir kožnas pri
valo pasinaudot isz tosios pro
gos atlikti savo 
pridenne.

— Du jauni banditai apie 
3 valanda U ta minko ryta me- 

apipleszti

katalikisz'ka

sziam laikui jojo i 
Spėjama kad vaikas turėjo 
iszvažiuoti in Roadinga.

Frackville, Pa. — Jurgis Po
vilaitis, 66 Railroad ulyczios 

Schuylkill likos arosztavotas per prohibi-

likos iszbaidytais per darbi- jį ^vaiginanezius gerymus ku-

gino
Traction kompanijos ofisą, bet agentus kurie rado pas

riuos pardavinėjo. Likos paš
to ty tas po 1,500 doleriu kau- 

Ražuk, likos aresztavotais per cijos.

Montreal, Quebec, Kanada, 
in pinigines maszinns ant Rca- —?v* szeimynos vos jszsigel-

niūkūs.
— Franas Isell ir Jonas

valdžios agetnus už padirbima 
penkcencziu kuriuos naudojo

dingo geležinkeliu stoeziu. A- bėjo nuo baisios eksplozijos
budu likos iszvežti in Filndel- kuri kil° 'll>° 8nzo !int 0531 ir 
phijos kalėjimu. ; <’538 Third aye., Rosemonte.

kada
I
I
6538 Third avė., 

" *"i kilo tada,
žmonis iszgavo devynis žmonis 
kone užtroszkinus nuo guzo 

Jono kuris gavosi nuo ulyczios in 
Pasicko susidūrė su automo- namus.

Automobilius Augusto Eksplozijo
Finelio susidūrė su kitu ant 
E. Pine ulyczios.

— Anglinis t rokas

I,
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juju ’ 
nokasztuoja, ba tankoi szim- 

nesurastn. his padovanoja.
Arabai sako:
Patogumas vyro yra instri- 

gos jojo prote, o protas mote- 
res yra instr i ges josios pato
gume. — Paczios reiko visa
dos rodavotis, ba paskui pats, 
kaip matai, geriau bus dar
buotis.

Kinczikai sa'ko:
Yra kardai ka nerūdijo nie

kada, o tais kardais tai mote- Žydą, szoko prie jojo ir tvėrė 
už balakono.

— Aj vaj, gievalt aj vaj— 
suklygo žydas baisiu balsu.

— No rok prakeiktas par
ko ba mano szuni iszgazdinsi ir 
gaus priepuoli su kaitimu!

PO SZLIUBUI.
Jaunikis po szlinibui.

kas jau pasibaigė.
Pacz’iuotas nuo keliu metui
— Tai tu to vaikine ne ži

nai, jog tiktai da pradedi!... 
Pamatysi tolinus kas bus!...

• (f

- - - - • .1 •
I

Na, tai Dieve dėkui vis-

PASIGAILĖJO SZUNIES
Ponelis vaiksztinejo ulyczc 

su dideliu szunim, o pamatęs

JAUSLI PATI.
Vyras in paezia:—T Ar žinai 

mano brangi? Szlektai su ma
nim!

Pati: — O matai! Tiek kartu 
tave perserginejau kad tu ne
įlįsi davi n tu m su kitu bizni!

V. — Asz apie joki bazni no 
kalbu tiktai apie mano svei
kata ba jau kraujais spjaudau:

Pati: Kad tave kvaraba! asz 
mislinau, jog apie ta bizni, su 
tavo liga tai paprasta brasta. 
Ir da mane taip nugazdinai!

Asz Jonas (!eeilajtis, pajesz- 
kau Joną Žeiii arba Žini. Asz 
kartu su juo atvažiavau in 
Amerika ant vieno laivo. At
važiavome 1894 metuose. Jis 
gyvena kur I’ennsylvanijoj. 
Turiu su juo svarbu reikalu.

kaBusiu ‘dėkingas kad kas 
apie ji žino arba pats atsiszau- 
ktfi sziuo adresu:

Mr. Juo. Cecilaitis,
1 i)26 9th St.,

(t 99

Rockford, III.

Dvi y pa tos likos su- 
bilium Antano Gripp 1024 E. žeistos: V. Alanskis, sužeistas 
Center uit. Blcdes mažos. I'1’ koja ir apdegintas, jojo mo-i in koja ir apdegintas, jojo mo- 

’ 4 « a C2 V'v'i ti A T i 1* 1 t

ri ir dolerius, o pas mus pirk- rĄs 20 metu, Bruno 19 metu ir
Kas taupo centus tas tu- tina, Vincukas 8 metu, Vikto-

visa szeimyna Lortu likos ap
svaiginti nuo gazo. Alanskis, 

su kainas su kitu. Szv. Szoldc- - lietuvis, sugiyžes isz naktinia

suezedinsitedarni suezedinsite dolerius 
Tik pažiūrėk ir palygink mu

ris 19c. sv. cielas, pork chops szipto, apie 7 valanda isz ryto,
geriau- ra(l° pilna narna gazo o pati ir 

- Į vaikai gulėjo pusgyvi apimti 
geriausiu be seklu raziuku 3 Ka.zu- Tuojaus davę žino polici-

26c. cielas arba puse, 
sios ruszies sviestas 2 sv. 79c.,1

5c., taukai geriausi
25c., cukrus 10 sv. 49c. Prista
tydamas in namus veltui. Te- 
lepono orderius iszpildom gan 
greit. Pigiause krautuvę val-

HV. 2; 9 S V.

gomu daigiu pas
P. J. K tfber tavi ežiu s

600 W. Pine St.

i,.. i......................... . i .,i i^n. — 1n .,|i.ri_

MILASZIRDINGAS
KARALIUS

t

Pamaži

«l < I

i

riu liežuvei nes jieje svilga vi
sada.

Francuzai:
Kur yra szunes tai visados 

tonais atsiranda blusos. Kur 
yra duona ten poles buna. Kur 
yra motoro, ten velnes visada. 
Motore ir kvailys, neatsileis — 
visada pyks. Motore verkė ka
da gali, o verkė kada nori.

Indusai sako:
Vyro budrt pažinsi kaip su 

juom kalbėsi, bet budo paži
nimo bobos, 
dos.

Susirinkime kalbėjo, kam 
geri aušo gali sekretą pasaky
ti.

♦t

neiszrasi nieka-
—P.

Geras Atsitikimas

jai kuri tuojaus pribuvo in pa- bai 
gelba ir visus isznesze laukan 
ant szv i ežio oro ir atgaivino. 
In penkes miliutas po tam ‘kilo 
baisi eksplozije isz nežinomos 
priežasties.

Miners Mills, Pa. — A. T. 
Racziuno Gavėnios judanti pa
veikslai Nedėlios vakare, Kovo 
9 d. p. Racziunas rode naujus 
judamus paveikslus parapijos 
salėje. Kaip visados Racziunas' 
paveikslus geriausia parodo 
taip ir pereita Nedėlios vakara 
parode nepaprastus naujus pa.

Krista us gyvenimą, 
kanezes, stebuklus iki in dan-Į 
gu užžengimą Jėzaus Kristaus.1 
T... ________ ______ ___ i

parode aut Judamu Paveikslu I 
Szv. Tęva Rvmo Benedikta 
XV. Czionais labai puikiai ir 
pirmu kartu ka popiežius pa
vėlino nutraukti pats save ant 
judamu paveikslu, ceremonijas 
kada buvo apvaikszcziojimas 
Ryme paszventinimas Vardu 

“Joana Are“ kuri 
karėje iszgelbojo Francija nuo ' 
pražūties. Czionais matėme co- 

apvaikszcziojima 
i suvažiavę. 

visa pasaulio szventenybe, kar. 
galejo užmigti isz priežasties dinolai, arcivyskupai, pralotai 
baisaus kriokimo savo draugo 
Andriaus Hamerinieko, 
riam reže

SHENANDOAH, PA.

sas norėjo pradėti 
a u tom i bili u 

s taigai
veikslus,

ii i ūko

Ana diena kada Felik- 
Jurkonis 

(užkrankiuoti) 
ant’ Jardin ulyczios,
karukas pradėjo bėgti atbulas 
trenkdamas in langa Chevrolet 
sztora, kuri sudaužė ir trenkt* 
in nauja karuka. Ant g
kad tame laike nesirado ei na n- 
ežiu žmonių nes butu buvę di
desne nelaime.

— Readingo kasyklos mo
kes Subatojo. Locust Mountain 
teipgi mokes taja paezia die
na.

NAVATNAS KLAUSIMAS.
— Teveli, ar tikrai, lauki

nis žmogus suode misionieri?
Teip tikrai.
O ar,

— Melagiui, — atsiliepė 
vienas isz ju — nes melagis 
kad iszduos sekretą, nieks jam 
neintikes.

Asz, Antanas Buczkowiski 
pajeszkau savo pus-seres Kat- 
ries Buczkauskiu'tes po tėvais 
po vyro pavarde nežinau. Ji 
paęina isz Suvalkų gubernijos, 
Szventežoro parapijos, Enenu 
ka’imo. Pirmiau gyveno apie 
Cuddy, Pa. Praszau atoiszaukti 
sziuo adresu: (3t.

Mr. Ant Buchkowiski
- 1133 W. Scott St.,

Kulpmont, Pa.

t

— O ar, praszau lovelio, 
misionierius gausis in dangų?

In viena restauracije katall- 
kiszka pribuvo du sportai, o 
paregeja jog gaspadine yra la- 

dievobaiminga, 
szidynt isz visko kaš buvo 
szventa. Ant galo vienas isz ju 
atsiliepe:

— Pasakyk mums gaspadi- 
nele, ar jau matėt nors karta 
no Naujo Meto Motina Szven- 
cziause ?

— O teip

Žinoma.
O laukinis ?
Laukinis ne!
Tai kaip misiotrieris ga

li gautis iii dangų, jeigu lauki
nis in ten nesigaus, o misio
nierius pas laukini sėdi pilve?

TĖVAS IN SAVO 
DUKRELE.

Klausykie, Maruk! kaip 
paliausi siautus 
kaili!

K. RĖKLAITIS

pradėjo TAI TEISYBE.
Tėvas su sūnum nuėjo in sa

le zologiezna o ausyla iki a prie 
asylo sutvertu kaulu, tare m 
su nu:

— Szitai matai mano sū
neli, kokeis po smert busime!...

nt*
tai gausi in

Lietuviazlcaa Graboriui

Laidoja numirėlius pa-

— Dukrele: — O ar tu te
tuk ne žinai apie tai, jog Ame- 
ri’ke ne vale moterių muszti ?

Peodin^
^“^Bdr^dins

PRALEISKITE 
NEDELIA

gal naujausia mada ir , 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.
516 W. Spruce Str 
Bell Telefonas 149

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA,

*•

PA.
T'fReadingx

UHM

— atsake gas- 
padine be užsichinksejimo, — 
maeziau ir visa 
Gimine,

7

bet tik buvo 
asilo ir jauezio 
juos ir matau.

>

Szvencziausc 
stokas 

bet szendien

ANT SUPRA VIZIJOS.

Daktaras apžiurįpeja Žydą T

' o tas baisei dreba nuo baimes 
fai dar neviskas. Pirmu kartui11 Inic* <laktaias:

Esi sveikas kaip krie-
1 nas!

— Aj voi, as ne sveikas.
— Kas tau kenkia?
— Asz toli no matau.
— Ar labai?
Žydas

Ar matai ponas daktaras taja
rodo su pirsztu:—

NE SU VIENA.
— Asz labai myliu Marce

le, jog ne galiu be josios gy
venti.

o— Na tai apsipaeziuok, 
pamatysi jog su jaja negales! 
gyventi.

tarė

PHILADELPHIA
VIENA DIENINE 

EKSKURCIJA 
23 MORCZIAUS
$3.25 DUBELTAVAS 

TIKIETAS

ATLANKIKltE
Amerikos Populariszka 

Pamariu Miestą

nauju
ir

DYKAI
Kožnam pri 
siusi m labai 
stebėtina iliu
struota knyge
le kuroj rasite 
daug,
iszradimu 
stebėtinu dalk 
tu. Raszykite tuoj indedami kelias 
sztampas del persiuntimo. Adresas 

PRACTICAL SALES CO.
1219 N. Irving Ave. Desk S. 

Chicago, Ill.

— Garnys ana diena paliko 
pas Vinca Tamkevicziu, 
E. Center ulyczios sveika 
drūta sūneli.

— Juozas Jankovskis alė
jas namo vėlybam laike, nuėjo Ryme kada buvo 
ant virszaus atsigulti, bet ne- 1

G51 
ir

Mergaites

i amoni jas

tai pirmu

musia ?
— Kokia ir kur toji muse ? 

I — Nu, ant pono majoro 
plikes.

MERGINA ISZ MIESTO
Motina drauge su dukrele 

nuvažiavo ant l’armu, o duk
rele pamaezius kiaules 
in motina:

— Žiūrėk mamele kokios 
gražios/ aveles.

Motina: — Tai ne aveles tik
tai kiaules.

Duktė:— Tai kam tu mame
le teip Jiegražei vadini juk jo
sios nieko blogo no padare.

VIENA DIENA 
EKSKURCIJA IN

ATLANTIC CITY
$3.75 Dubeltavas 

Tikietas

Nedelioj23Morcziaii£

tau.

Na matau tai kas.
As tam musia ne ma-

DEL TO.
Klausia mameles Ickutis — 

Mamele kam Žydai tankiause

ATLANKIKITE
AMERIKOS KAP1T0LA

isz viso pasaulio, 
ku- kartu buvo tokios dideles pam
per dos Ryme ir pirmu kartu ant 

kriokiante burna kad tasai ap- judamu paveikslu parode tais J 
ceremonijas A. T. Racziunas.

—Reporteris.

PROPOSALS
su kumszczki

siliejo kraujeis. Paszokes isz 
lovos rodos kiul ji kas subadė | 
peileis, nubėgo pas skvajeri ,
Valiukevicziu su skundu. Juo
zas užmokėjo 10 doleriu baus
mes ir dabar joszko kito bur- 
do.

— Elenora Kamasziute, 545 
E. Center ui i., 
per automobiliu kuri vare Ste
pas Szikota. Mergaite nemato 
prisiartinanezio automobili aus.

likos sužeista

—i Petnyczioje apleido Szv. 
Jurgio parapija assistentas 

a • a va «kunigas paminikas Mikszys 
iszvažiuodamas in Lietuva, 
nes jojo urlopas Ame riko pa
sibaigė. Prie tos progos atlan
kys Jordaną, Nązareta, Ryma, 
Bavarija, Paryžių ir kitas 
■svarbias vietas. Jojo vieta nie
kas neužims.

PARMOS — F ARM 03!

40 akru farma ant kranto 
ežerio $800. Kita 120 akru far- 
ma už $2,500 Lietuviu Koloni
joj. Trys medžiokles szunes po 
$10. teipgi žuikiu, karveliu, ba
landžiu visai pigiai.

P. D. And rėkus,
Pigeon Lofts R. 1 

Pentwater, Mich.

(t.21

r

'^ACZIUNQ1
■ ® NAUJI JUDANTI W 

PAVEIKSLAI 
(MOTION PICTURES) 
“t“

Kristaus
Gyvenimas ’

(Passion Play)

i l

Ir ceremonijos Ryme kada Szv. 
Tėvas Benediktas XV pripažino 
“Joan of Are“ Saventa, tai 
pirmu kartu matysite paveiks
lus Ryme Ssv. Tęva Benedikta 
XV ir visa Ssv. Petro Vatikane. 

. . .ATSIBUS. . .
PANEDELIJE, 

VAKARE
NORKEVTOZIAUS SVE. 
MAHANOY CITY, PA.

MAR. 17

J

6 6 6 Tabletai
Prassalina galvos skuusma ar neural
gija in 30 minutu, sustabdo parsza- 
lima pirma diena, ir sustabdo malaria, 
in tris dienas. Gausite aptiekose.

666 teipgi gyduolėse—gerti

>•

Viena karta Fridrikas Didy
sis būdamas savo kambaryje 
paskambino kad ateitu tarnas 
bet niekas peatejo. Tada pra
sivėrė jisai duris ir pamate 
mieganti ant kėdės savo tania 
— jauna vaikina. Prisiartinęs 
prie jo, norėjo pabudinti, bet 
urnai pamate gabala popierio 
stirenti isz kiszenes.
isztrauke ta popieri ir perskai
to. Buvo tai laiszkas tarno mo
tinos, kuriame dėkojo jinai su
lini už atsiuntimą savo nedi
deles algos dalies pinigu. Per
skaitęs karalius ta laiszka nu
ėjo savo kabinetan, paėmė san 
ja auksiniu ir atneszes su laisz- 
ku indejo in kiszeno vaikino ir 
nuėjo savo kambarin.

Praslinkus valandėlėj laiko, 
karalius vėl priėjo prie varpe
lio ir gerokai paskambino, kad 
tarnas pabudo, ’ir atbėgo pas 
karalių, 
jai,“
nas teisindamasis pajuto, kad 
kasžin kas jo kiszene sveria. 
Greitai inbruko ranka in ki
szene ir suprato, kad jam kas 
pinigu inpyle ir didžiu balsu 
suszuko: “
Haul prisipažinstu, 
miegojau ir nepajutau kaip in
pyle man kas pinigu. Dovanok 
mflll ! vnibnli

re karalius: 
mus 
Nusiųsk juos savo motinai ir 
pasakyk, kad asz paaukavau 
jai tuos pinigus.
-----------------------------ZZj-gjg*

Lietuviszki Bonai

“Tu turbūt, miego-.
— tarė karalius. Vaiki-

Galingasai kara- 
kad as/.

Mielas vaikeli,“ ta- 
“ Dievas dažnai 

per sapna apdovanoja.

Jei norit pirkt ar parduot 
i gaunant gera kaina, rasiy- 

kit del informacijų dykai 
in Dept. 4

Kurt H. Schurig & Co
50 BROADWAY 

NEW YORK
JI II* 

'J
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PAIN-EXPELLER

p

Scaled proposals will be received 
j by the undersigned, the Controller of 
Schuylkill county, at his office in 
Pottsville, Pa., until 10 o’clock A. M., 
Thursday, March 20, 1930, for the 
following material and supplies for 
the Schuylkill County Almshouse:

Spray Material /— D00 lbs. Spray 
Limo; 900 lbs. Blue«tone; 100 lbs. 
Arsenate Lead; 200 lbs. Calcium Ar
senate; 20 gals. Lime Sulphur.

Spring Fertilizer — 21 tons Fer
tilizer, as per scheduled proportions, 
and two tons Nitrate Soda, 18 per 
cent.

Lumber — Ono car yiellow pine 
lumber, as per schedule furnished by 
Poor Directors, delivered at Alms
house.

Seed Potatoes — 100 bushels each 
of U. S. No. 1 and No. 2 Certified 
Russet Seed Potatoes.

Beds and Mattresses — 12 White 
Enamel single beds, with mattresses 
and springs, and 48 chairs, as per 
samples at Almshouse.

The right is reserved to reject any 
or all bids.

By direction *of the Directors of 
the Poor. s.

Pottsville, Pa., until 10 o’clock A. M.,

I

of U. S. No. 1 and No. 2 Certified

W. R. Adamson, 
County Controller. 

Pottsville, Pa., March 10, 1930.

PARSIDUODA FARMA.

Parsiduoda 100 akru farma 
labai pigiai su visaįs inran- 
kiais. Norintieji kreipkitės ant 
szio adreso: 
t.26)

g

Peter Swilp, 
Barnesville, Pa.

ima trikszcziones ant momku ?
Žydeika:— Nu Ickuti, tu 

nori žinoti, tai asz tau pasa
kysiu? Del to ima, kad pri
pratini no krikszczioniu cziul- 
bt.

NE GALI.
Už sienos, kitoje stuboje 

pas kaimynus baisei vaidijosi 
vyras su savo motore, jog kai- j* a Ai A Amynai negalėjo miegoti, taip 
pradėjo barszkyt in 
szaukt:

— Ar girdi, kaimynėli, nus
tokite, ba no galimo miegoti!

— Oj, kaimynėli! gailuosi 
labai, jog ne galu to padaryti 
nes ir asz no galiu miegoti!....

■ . I" ■ ■ . .

MIESTISZKAS UBAGAS
' 1

Tarnaite Katro kalba in uba
gą: — 
szaus ten yrą mano poni, 
duos tau duonos ir pora skati
ku.

Ubagas; 
laipiosiu tropais del kąsnio 
duonos ir poros skatiku. — 
gul kitam duoda ne man!

TAI UŽ DYKA.
Grosorninkas užtinka kre

me savo klarka siauezonti su 
jo dūk tore ir uszpykes paszau- 

' ■ I ., i. ■ * .

♦ #•

Ar tai asz tau už tai 
turiu taip brangei mokėt?

... Už tai
• • •

■‘K'/'il*11'' -{r -

siena ir

Eikie ubagėli arit vir- 
’ > u

* ■.I » » - . , t 1 '

Tai ve, asz ten

To-

ko:
ų f

Ne, geradejau
jokios tilgos no noriu

1 1 1. ■’/' ’•« r i f

Dubeltavas 
Tikietan

SPECIALE NEDELINE 
EKSKURCIJA IN 

BALTIMORA 
ARBA

WASHINGTONA.
23 Morcziaus
$4.00

Apio dauginus informacijos apie 
virsz-minėtas ckskurcijas kroipki- 
ant stacijų arba raszykite paa 
John M. Rolin, District Passenger 
Agent, Williamsport, Pa.

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
Jau užbaigom daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa-

X > •

pnus kokius žmogus 
gali sapnuot. Knyga 
puikiai drueziai npda-

I
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Jusp Žvaigždes
Sporto Pasauly

P -—ar tai jie butų kumštininkais, ristikais, 
bėgikais ir šiaip atletai — neapseina be 
PAIN-EXPELLERIO. Jie žino vertę 
šito visam pasauly garsaus linimento. 
Jie reikaulauja išsitrynimo su PAIN- 

:i____
niam treniravimosi gimnastikos kamba-

bčsjkate irjšiaip atletai — neapseina be b 
šito visam pasauly garsaus linimento. 
Jie reikaulauja išsitrynimo su PAIN- 
EXPELLERIU po kiekvienam dides
niam treniravimosi gimnastikos kamba
riuose ir taipgi no kiekvienų Įtemptų 
imtynių arenoje. Niekas kitas taip neap
saugoja jų nuo visokių Muskulų Gėli
mų ir Skaudėjimų, kaip tatai padaro 
PAIN-EXPELLERIS.
f Išvengkite Kusuliy, Peršalimų,

saugoja jų nuo visokių Muskulų Gėli—

'turėdami tolcj patį pasitikėjimu PAIN*EXPELLERIU. koki 
turi jutų palių tautos žymieji atletai, libandykite iiaitrintt 
su PAIN-EXPELLERIU Uandlen. Jus busite atoėUi nu»te- 
Linti jo pasekmėmis. Jus tapsite atnaujintu ir sutvirtintu. 
Nesą jūsų kraujas pradės cirkuliuoti taip, kaip niekuomet 
pirmiau necirkuliavo.

Atminkite taipgi, kad PAIN-EXPELLERIS 
vaistu kokis tik galima gauti nugalėjimui T,___ ____„_____
rni), Strėndieglio, Sustingusio Sprando, Neuralgijos ir t. t.

Geliamų Muskulų.

. . . .ima 1
i jūsų pačių tautos žymieji atletai, libandykite ii 
PAIN-EXPELLERIU Šiandien. Jus busite stočiai

pirmiau necirkuliavo. ____________

vantų kokia tik galima gauti nugaJijimui
^ERIS yra neikiu 
Reumatilkų, Skaua-

w r - ’ ■ - -• - - p. —g, _ _ ___________ _ ___ Ji

Ir, yra puikiausiu vaiatu nuo lUinarinimų, Nutimoiimų ir,

Dvejopo populiarių kainų didumo bonkutėae: 
3S ir 70 centų.

Galima gauti vi»oae Vaistinėse arba staliai ii

o/*
.Ad. RICHTER V CO.
ĮURRYAND SOUTH FIFTH STS. . 

BROOKLYN, N.V

TRY A PAIN-FXPELLER

T
IHi

rĮ 1:11

R U13 TODAY
►
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ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke eu nu
siuntimu tiktai $1.50.

.1 ’

W. D. Boczkautkas-Co.
• Mahanou City, Pa.
—........................ ...

KOŽNA SUBATA VAKARAIS
J IKI 8 VALANDOS

I Muso kostumeriai giria) muso banka, ir ėse užganėdinti
I su jos patarnavimu ir ^gerumu.
Į Muso klerkai gali su jumis susikalbėti Lietuvisakai.
| Muso banka turi daugiais Lietuviszku szerininku negu 

bile kita kokia banka

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
OY OITY, PA.

Member of The federal Reserve Svstem 
------ 1—$-----------  

direktoriai 
D. F. \GUINAN I

DANISEVICZIA 
rnDA\į \ *

GEORGE OLIVER \
limn

I
ATIDARYTA :

NUO 7

MAHAN(
ic į?

JUOZAS MACIEJUNAS 
ANTANAS T “ 
JOHN J. -MORAN

Hanojuje.
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WILLIAM R. MILLER 
JAMES A. DOLPHIN 
JOS. B. REING 
P. C. FENTON
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