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ISZ AMERIKOS
■> ■ -«

ATVAŽIAVO IN AMERIKA 
BE CENTO SZIANDIEN 
YRA MILIJONIERIUM.
New Yorkas. — Samuel Ru

bel, Žydelis, kurs priesz
deszimt metu atvyko in Ame
rika be cento kiszenej, szian
die varto milionus. Kuri laika 
vargęs, jis ilgainiui ome par
davinėti anglis. Biznis sekėsi, 
ir jis suorganizavo Rubel Ice 
at Coal kompanija,
jis jau nupirko ir su sava ja 
junge dvi didžiules vietos <1 
monwealth Coal and Ice ir 
Putnam Coal and Ice kompa
nijas, taip kad jo biznis dabar 
vertas $25,000,000.

Vakar gi 
su 

oni-

ant

NUSZOVE MOTINA ISZ 
“TUSZCZIO” REVOLVERIO

Kenosha, Wis. — Mrs. Rollie 
Wade, likos nuszaiita 
tanert savo name kaipo da vie
na auka isz revolverio kuri vi
si mane kad nebuvo užprovi li
tas. Edna, josios duktė, 17 me
tu nuszove savo motina.

Mergina juokdamasi atkiszo 
revolveri in motina paliepda
ma jai išskelti rankas in virszu 
kaip tai banditai daro, ir pa
traukė už vamzdžio. Isz tusz- 
czio revolverio puolė kulka pa 
taikindama motinai in szirdi. 
Duktė nežinojo kas atsitiko ir 
puolė a palpus ant grindų. Da 
bar serga pavojingai ligonbu- 
teje.

Liudninnsia, kad laja diena 
mot th a h^Vnikskfihojo 44 ihcjfu 
savo užgimimo ir ta vakarėli 
ketino atsibūti baliukas, bet 
vietoje linknno vakarėlio kilo 
szennenvs.

4 i

t ikelelius,
Meksiko per pa

PASIKELELIU 
“PREZIDENTAS.”

Rene Garza, likos aptzanktas 
prezidentu”

kurie kovoje dau
giausia už tikėjimą ir sugrąži
nimą bažnycziu ir kunigu Mek
sike.
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PAMĖTĖ PA0ZIA, PABĖGO 
SU MYLEMA.

Nanticoke, Pa. — Kožnas ge
ras ukesas, geras vyras ir pa- 
veizdingas tėvas sutiks ant to, 
kad valdžo gerai padarytu, kad 
visus vagius, apgavikus, butle- 
gerius ir apgavingas paezes ir 
vyrus ifizsiunstu adgal in Eu
ropa arba nors atimti ukesisz- 
kas popieras. Prie tokiu negeis
tinu žmonių, priguli Steponas

KANADA PARDUODA 
DAUG “SZTOPO 

SUV. VALSTIJOMS.
Ottowa, Ont. — Kaip sausi 

yra Suv. Valstijci ? Taji klau
symą užduoda daugelis žmonių 
ne tik czionais, bet ir Kanado
je. In laika vienuolikos mene
siu, 1926 mete, isz Kanados isz- 
diiurtajn Suv. Valstijas guzu- 
tes nž 18 milijonu doleriu. Ta
me paežiam laike izsiunsta 
alaus už szeszis milijonus dole
riu. Szimct iszsiuns da dau
giau nes ant rubežiaus sargai 
ima didelius kyszius ir szpiga 
rodo Dcdei Šamui.
KUNIGAS PASMERKTAS 

UŽ ŽAGIMA DUKTERS.
Protestonu 

E. J. Blanton isz 
Hartsvilles, Teini., sziadie bu
vo nubaustas deszimtim metu 
baudžiamojo kalėjimo. Jis bu
vo kaltinamas del iszžagejinio 
savo vienuolikos metu duk-

Enid, Okla, 
kunigas J.

vienuolikos

> >

Žytkeviczius isz czionais, ku
ris insiklepojas in kokia tai 
mcrgica, apleido del josios sa
vo paezia ir iszszvilpe in platu 
svietą 'kaip rodos Manville, N. 
J. Palikta pati randasi dide
liam varge su keliais vaikais. 
Palicije jojo jeszko.

terš. Kunigas prisipažin nusi
kaltos.

DŪMOJIMAI
— Juonį žmoguj 

prigulės dirbti, 
kitu.

daugiau 
tai dirbt del
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Isz Visu Szaliu
VAIKAS SZULINYJE
SUMUSZE VAIKA ANT 
SMERT, PO TAM INME- 

TE IN SZULINI, BET 
KEPURE JI ISZ- 

DAVE.

Varszava. 
sulk oje,

* aid dugno lavona
4 4
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du-kabt sanvahums lajkuasztisI“BAILE”
ISZEINA KAS ŲTARNINKA IB PETNY0Z1A.
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Hrenumerata Kaaztuoja: Amerika ant tIbo meto $8.00,
Europoje ir Lietuvoje $4.00 ant viio neto.

Laftukos lt Pinigus visada siuskite tik ant ežio adreeoi 
w. D. BOOZKAUSKAS - 00.,

MAHANOY AND A STB., 
H , «

I

w. D. BOOZKAUSKAS - 00 
? MAHANOY CITY, PA.
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IrtSffitSWiS;,Pres, a Iff 38 METAS

NEPAPRASTA 
DOVANA

PADOVANOJO GRABA DEL 
JAUNAVEDŽIO, BET 

PATS JAME LIKOS 
PAGULDYTAS. .

Varszavai —- Kaime Zacha- 
ce,

ISZ LIETUVOS

“SENAM PE0ZIUJE 
VELNES KURE.

Shamokin, Pa.
Koris, 73 metu isz Excelsior 

go, kuri
kad turi 21 metu, iszemo lais- 
nus ant apsivedimo, kuri ke
tino atsibūti Sunburv sūdo. Bet 

merginos pribuvo in lai- 
užbegti tam apsivedimui 

nes sake, kad jojo Veronikute 
turi tiktai 19 metu <> no 21. Su
das sudrasko laisnus paliepda
mas senam kvailiui ir neisz- 
mi n t ingai mergaitei važiuoti 
namo ir klausyti tėvo ir gali 
džiaugtis, kad jaja ne uždare 
in kalėjimą už kreiva prisiega.

VYGE BUTU UŽMUSZUS 
TĘVA.

Mount Carmel, Pa. — Kada 
Juozas A nd re jo vtk i#, užsuki- 
nėjo vygo kurioje gulėjo kūdi
kis idant ji užmigdyt (vygo 
buvo tokia kaip užsisuka 
sprendžma,, tai pati supasi) 
rankom* paslydo perkirsdama 
jam rankos gysla. Andrejevs- 
kis taip nusilpnėjo, nuo pralie
jimo kraujo, kad butu miros 
jaigu daktaras nebūtu susiuvęs 
gysla.

Veronika Vai

tėvą; 
k a

r

>)

Jokūbas 
ir

sakėsi

butu kvailu.

Geriauses usnės ir dagoj

— Jeigu kvailas žmgus ga 
lėtu t y lėti < ne
— Mokykloje gyvenimo nie

kad nėra tusztumo.

auga ant niekiausios žemes.
— Saugokimės kožno, kas 

mums kame prisitarnauje.
— Laikas, kantrybe 

djirbsztumas ingali viską 
svieto.

i r 
ant

— Geresnis durnas isz loc- 
no kamino, negu ugnis sveti
mam peczinje.

— Teisingyste prikepa mu
so nevidonam — melas ant sa
vo pavaldžiu.

Protingi žmonys yra vi
sados kurtus, 
kritikos.

— Biednas niekados ne da 
sižino kiek jis turi prieteliu — 
o vienok dasižino apie tai ka
da stojosi ant kart turtingu.

— Vargas daugeli žmonių 
pabudina in girtybe — o bot 
yra ir tokiu vargszu, jog kai’ 
czemu lenkėsi.

ant neteisingos

Ilgiausi metai yra žino
ma buvo 47 priesz Kristaus gi
mimą, nes turėjo 445 dienas, 
pagal insakyma g^^us ceza-

ŽVERISZKAS ISZŽUDIMAS 
VISOS SZEIMYNOS.

Kaunas. — Gruodžio mene
sio 27 diena apie 
vakare Kėdainių apskr, Žei
miu valscziujuje 
kaime nežinomi galvažudžiai 
išžudė pilieczio 
Juozo szeima,

9 valanda
NUODU GĖRIMO 

EPIDEMIJA.
Kaniūkai, Raudonės vals. — 

(“V-bes” kor.) — Nors Lietu
voje uoliai kovojama su gir
tybe, bet ji nekiek nesmnen- 
keo. 1918 metais ligi 20, žmo
nos slaptai vare samagonke, 
nors buvo gaudomi ir baudžia
mi. Nuo 20 metu apsistojo sa-

žela Karolis, 
ny) linfael,

Blauzdžiii

Szimotonio 
susidedanezia 

isz G6 asmenų: Szirntonio Juo
zo 72 
nos Zofijos

UŽ KA SŽAUDE KETURIS 
KOMUNISTUS.

Kaunas. — Karo lauko teis- < ■, *,
mo sprendimu isz 1926 meto 
Gruodžio 24 diena mirtimi nu
teisti Lietuvos pilieczini: 1. Po-

2. Geru y (Czar
3. Greifenbcrgas

Juozas i 4. Giiulrvs Kazvs 
tai, kad: jie laikotarpy 1926 m. 
Rugpjuczio-GrutkJžio menesiu 
iki 17 dienos imtinki, jau Lie
tuvoj karo stoviui esant, suda
rė ir vadovavo slaptai sąjun
gai, kurios tikslas buvo nu
versti investa valdymo tvarka, 
nužudant valdžios ir Seimo 
atstovus karininkus ir valdi
ninkus, visuomenes veikėjus 
(ir bcdfai inteligentus) ir in-[džiai gx’enamaji namu su lavo-

kur visa
valdžia priklausytu iszimtinai mynai visus lavonus, 

isz

1IŽ

metus amžiaus, jo žino- 
32 metu amžiaus, 

ir 4 sunu: Petro 13 metu, Balio 
S metu, Jono 6 m<*tu ii' Stasio 
4 metu amžiaus. Szei mini akas 
su žmona nuszauti isz m<*džio- 
kles szautuvo, vaikai gi nužu
dyti kinžalo pavidalo peiliu. 
Iszžude visa Fzeima, galvažu-

laike svodbos Oajkovskio, 
kada svodbininkai gero už 
sveikata jaunavcdžęi, kaB’ tb^ 
kis užtemino prie lango juodą 
graba. Visi iszcjo laukan.persi- 
ti'krint kas* jam^ galėjo fcuti,

gero už
Kaime Novo- 

kaimiete traukdama 
.vandeni isz szulinio, patemino 

isz baimes 
Del Dievo 

szvento begkite czion, .šuliny
je randasi lavonas žmogaus! 
Ant moteres riksmo 
konia visas kaimas ir 
gani isztrauke lavonu deszimt 
metu piemenuką Ksavera Mi- 
kulaka, kurio tėvas mane kad 
vaikas randasi da ant lauko 
prie karvių.

Su lavonu isztraukta kepure 
kuria pažino kad tai priguli 
prie Vosylaus Domitrevo. Tuo- 
jaus duota žinia szaltisziui ku
ris aresztatojo Vosylių, užme- 
tinedamas jam buk jis nužudė 
vaika. Isz pradžių gynėsi Vo 
sylius, bet ant galo prisipažino 
buk vaikas eidamas namo ty- 
cziojosi isz jo, už ka uždavė 
jam per galva su lazda kelis 
kartus. Vaikas įsukrito negy
vas. Supratęs ka padare, nu
vilko vaika prie szulinio in ku 
ri inniete, bot tame ir jojo ke
pure inpuole in szulini 
žudintoju iszdave. 
baudė' ji ant -viso 
in kalėjimą,-
TUKSTANOZIAI ŽMONIŲ 

SUSZALO ROSIJOJ.
Moskva, Bosijo. — Du tuks- 

taneziai Kgspyfcku žuvininku 
suszalo ant smert Astrakane 
kaipo ir szinitai sierateliu su
szalo kurie neturėjo pastogių 
Krimojo ir Ukrajinoje, kur 
vieszpatauja didžiausi szalcziai 
koki kada teitais buvo.

Daugelis trukiu likos užpus
tyti per sniegą. Atkeliaudami 
in Moskva, pasažioriu rankos 
ir kojos suszalo. Vargas tose 
aplinkinėse yra kuonodidžiau- 
ses. ,

Rostove surado 40 benamiu 
vaiku po trukiais, kurio jesz- 
kojo prieglaudos nuo szalczio.

O kad žmoni-ms vra uždraus
ta turėti šaunamus ginklus, 
todėl baisiai daug vilku daro 
dideles bledes del gyventoju. 
Vien tik (Samaroje vilkai su
drasko 30,000 visokiu gyvuliu.
NUŽUDĖ 3 YPATAS IDANT 

NEMOKĖTI MOTERIAI 
PASZELPOS.

Poltava, Rosije. — Už tai, 
kad sūdąs jam prisudinb mo
kėti paežiai po penkis rublius 
ant menesio su kuria buvo per
siskyrus, Petras Seminovas, su 
pagelba savo dvieju broliu su
kaliojo paezia ant szmotu, ke
turių menesiu kudiki irpaczios 
tęva, po tam uždega jūju grin- 
czia, kurioje lavonai sudegė.

Sudas liepe visus suszaudyt 
po iszklausymui kaltininku ir 
liudintoju.

PAKORĖ SAVO TIKRA 
MOTINA.

Toninius, Lenkije.
.Broknove, 
pakorė ant drato savo tikra 
motina 76 metu senuko. Pakar
ta buvo motina asztuoniu au
nu kurie buvo garsus banditai 
toje aplinkinėje, isz kuriu ke
turi sėdi kalėjimo, o kiti pabė
go in Vokietija. Leonas buvo 
paleistas kaipo beprotis. Ant 
visokiu užklausymu del ko pa- 
korąopotina., nieko neatsako ir

i r J ”2 ' y , •. i

•'pnulojo rėkti:

subėgo 
nepoil- 

s

kuri
Sudas nu- 
gyvasezio

Bosiję. — Už tai

Kaime
Leonas Glovacki,

ro Juliaus, Romps vaildppQrrrJpyBy^: ;
«> * < . Į J ' *

tikrint kas* jamls galėjo d&uti 
bet vietojo lavono," rado jame 

« . «• a • v.gromatele ant kurios buvo'pa- 
rasžyta: “Tegul jaunikis jame 
atsigula ir ažnpegą aut amžių,
tai mano dovana tk4 jojo, heą 
pavogė nuo manes mano myĮe- 
ma.”

Jaunavcdis dasi pratę ka^ 
jam toki szposa iszkirto, nes 
buvo tai Petras Taraseviezius, 
kuris taipgi radosi ant Vesel
kos, o kada gerai ji nugirdė; in
dėje in ta pati graba ir nuvožė 
namo. - ., . * : '■

Ta rase viezius pabudęs isz 
ryto, net nutirpo, kada pamate 
kur guli ir taip persigando kati 
in kėlės dienas mirė ir tam pa
ežiam grabe li’kos palaidotas.

karta gerai ji nugirdo; iii-

pabudęs isz

TRYS RUSU STUDENTĄI 
PASMERKTI MIRTI.

Maskva. — Sziandie teismas 
pasmerkė šuszaūdyti tris Ko
munistu studentus, ju tarpe du 
brolius, 'kaltinamus del užpuo
limo vienok Maskvos amatu 
mokyklos kasininko ir užmu- 
szima jo žmonos.

Teismas paskyrė jiems ais
triausia bausme “ 
di kitiems jaunuoliams.

Jauniausio pasmerktųjų su- 
žiodotine, szcsziolikos, metu 
mergaite, isz susikrimtimo nu
sižudė.

mokyklos kasininko ir užmu-

kai į) pavyz-

szcsziolikos

MOTINA NUŽUDĖ
SUNU

KRUVINAM DARBE PRI- 
GELBEJO JAI JOSIOS 
MYLEMAS IR JOJO 

BROLIS.

mi. Nuo 20 metu apsistojo 
m7igonkes gaminimas, prasidę 

kontrabanda isz 
Sziam sulaikyti

S11

(Įa. spirito 
Vokietijos, 
buvo kariuomene Lietuvos pa 
rubežiu pastatyta,bet nieko ne 
gelbėjo, nors 'kelis ir nuszove. 
Prijungus Mažaja Lietuva
Didžiosios, gabenimas spirito 
nustojo, bet vėl -kai-kuriose 
vietose atsiranda samogonkes 
gamintoju, gėrimas brento (fin 
fiziezio) ir net anodijos! Bren- 
tas ypacz placziai vartojamas 
Suvalkijoje, o anodija Taura
gės apskrityj. Paskutiniu lai
ku pradeda “saldžiąja”
ti, Amerikoniszka. Taigi klau
symas, delko žmonevi tokius 
nuodus gaminasi ir geria?!

Man atrodo, kad szituos bai
sius nuodus priverto

vesti nauja tvarka, na i.s padegė,

varv-

žmones 
vartoti ekonomija (stoka pini
gu) ; es minėti gėrimai, kur kas 
pigesni, negu tikroji valstybi 
ne degtine.

PLESZIMAS.
Szauliai. — Gruodžio 10 die

na apie 7-8 valanda pilieti Mo
ca Praha, 
kaime,^ uiUMtom vwinvpiiy, 

SziailTiu apskr. važiuojanti 
isz Sziaulin Jonisžkio link, už
puolė trys neginkluoti pikta
dariai, atėmė 40-50 litu pinigu 
susėdo in rogutes ir nuvažiavę 
in krumus pasislėpė. Atimda
mi Mocui arklį su rogutėmis 
padare nuostoliu apie už 300 
litu. PiktadaHhi sekami.

Lvavas, Lenkije. — Isz kai-) szeszku
mo Teuiatysaku czionaitiniam 
kalėjimo randasi Fesia Mel- 
nyk, Ivan Ostop ir jojo brolis 
Povylas už nužudinima Fesios 
sunaus 19 metu Jvono. Kelioli
ka dienu adgal Ivonas dingo 
nežino kur. Ant galo kokia tai 
mergina skalbdama drapanas 
upeje Solokiji, patemino lavo
ną kuriame pažino dingusi Ivo
na kuriam buvo perpjauta 
gerkle. Palicije tyrinėjo bbi*ne
gale jo nieką 
rints turėjo 
nužudo vaika.

patemino ląvo-

aresztavoti, iio- 
nužiurpjimn kas > I

Ana diena atėjo arilįpalįčijos
Jonas MajeherK sakydamas kad 
pabludo ant kelio eidamas per 
koki tai kaimeli, ir mate kaip 
du vyrai trauke da gy\’a žmo
gų, kuris baisei vaitojo, o pas
kui juos szlubavo motoro. Pa
licije tuoj dasiprato visko ir 
arosztavojo motina ir dti bro
lius.

Pasirodo, kad Ivonas Ostop, 
buvo mykimas Eesios norėda
mas apsipaeziuot sii jaja tik 
del josios turto, bėt kimus tam 
aptivedimui buvo prieszingas 1 •

vienai Komunistu partijai, tai 
yra už nusikalt Intus. Baudžia-
nia Statistika prtpiklyta ir pa-
keita paragrafe 1 ir 6 ir Karo 
I/auko Teismo Instatu 14 pa
ragrafe pastaboje numatytus.
NEPAVYKĘS PLESZIMAS.

Mažeikiai. — Apie 7 valan
da vakaro nežinomi ginkluoti 
ir maskuoti pleszi'kai kėsinosi 
apipleszti Mažeikų apskrities 
Kirkszliu valscziaus, Balėnu 
kaimo gyventoja* pilieti , Gaba- 
li Juozą. Priėjo prie jo buto 
pradėjo belstis induris. Tar-pradejo belstis induris.
naitei paklausus, kas per vie-
ni ir ko jiems reikia, pareika
lavo atidaryti duris. Tarnai-
tei duru neatidarius; pleszi
kai’paleido 2-3 azuvius ir jėga

bot subėgo kai- 
iszski- 
ugniesriant viena vaika, 

iszneszc.
Vieton ta pat nakti iszvyko 

22./-.._ > policijos
punkto vedėjas su valdinin
kais ir bendrai su vietine vie- 
Hzaja policija veda stropu tyri
nėjimą ir sulaikyti gal važu 
džius.

Kauno kriminalines 
su

sulaikyti P

policijos

ŽIEMA LIETUVOJE.
•P‘V-bes” kor.) — Tikroji 

žiema ir rogių keliais Lietuve 
jft prasidėjo tik Gruodžio 18 
diena. Pirmiau nors szalo, lx‘t 
sniego maža buvo, žmones vi; - 
žinejo su ratais. O dalwr jau 
sniego tiek prisnigo, Szakiu 
'apskrityje, ir Vjlkaviszkio ap 

negali

gy vėnanti» Girkliu 
Gruzdžiu valsoziuj 
apskr.

iszverie duris, insiverže but<in 
Viši žmonesjshkile isz 
subego in kita kambarį. • t • * * •
3-4 szuvius. Tai. iszgirdes klė
tyj miegojęs szeimininko sū
nūs isz buvusio prie jo medžio
kles szautuvo paleido viena 
szuvi pro kietos Įauga. Plėši
kui, matyti, pabūgo, pąeigirdu- 
sio kieme szuvio, nieko nepa
ėmė isz buto iszejo ir pasislėpė.

miegu 
Ple- 

szikai kambaryje iszszove dar

Mkrityje, jog pesezias, 
nei iszlipti isz sniego.

* Žmogaus grobias (skele
tas) turi 200 kaulu; arklio —- 
191; jauezio — 196; kiaules 
270; szunies — 255, o par.ksz- 
cziai abelnai turi 161 kaula.

Vasaris menuo turi labai 
penkis

(Nedeldienius);
1976,

retai Sekmadienius 
buvo 
2001,

1920,
2032

------------------ ----- -—“——r * ■        - ■

Kailiu Instatymai
Su vie. Valstijose

.„Į,

Medžiojimo sezonas jau pra
sidėjo. Per visa szali Šlaistai 

’ statomi gaudiiioti muskvebriu, 
, “oppossum,” že- 

benkszcziu, kiaunių, lapių, ud
ru ir kitu, kuriu kailiai perei
tais metais buvo verti $60,000,- 
000. Bet sziad'ien ĮMisirodo rei
kalas apsaugoti žvėriukus nuo 
isznykimo. Atsiekti to tikslo, 
valstijos priėmė instatymus už
ginant gaudymą žvėrių nese- 
zoniniu laiku, 
taip vadinama iU;atdara sezo
ną,” 
Lapkriczio 1d. ir baigiasi Ko
vo 31d., kad nor# laikas maino-

• • • • l’o'iM •

uodas in va iriems- žvėriams.
Payyztlin, daugumoj valsti-

ir paskiriant

kuris paprastai prasideda

si i ava iriose valstijose ir nevio-

ir motina atkalbinėjo nuo to, 
už ];a nutarė nuo jojo atsikra
tyt, bot kitaip viskas iszojo ir 
nėlaba traice sodi kalėjime.

ju s/ainluokiai gali but gaudo
mi įpjp Kovo 1J., gi kitose val
stijoje muskvebrai gali būti 
gaudomi priesz Gruodžio 1d. 
Tie žvėrys turi būti apsaugo- 
jami kuriu kailiai yra labai in- 
kainuojami, kiti visi gali būti 
gaudomi l)y kokiu laiku. Tik 
Arizonoj ir Koloradoj gaudy
mas nėr apribuotas, ftzioso vals
tijose gajima gaudyti in vairius 
žvėrim iszlisais motais. Isz vi
su žvėrių, bobrai yra saugoja
mi. 24 valstijose bčbru gaudy
mas yni aprubežiuotas. Nuosa
vybių savininkams paprastai 
leidžiama specialiai gaudyti

ini įpjd Kovo 1(|., gi Jcitqso y ai-
_ - * . . t. « 1- » M .

« B

.... ’.......... - '■ —- - - - - ■ - - .

Augszcziausis kalnas Ame-* Augszcziauais kalnas Ame-, 
rikoje yra Kelnas Whitney, 
California — 
aiigszcziau jurįu pavimįąus

l, ' i :

bobrus jeigu rmkalihga apsau
goti ju savastį nuo pragaifcz-

14,501 pėdu
A A

Į. ,

ties. Asztuonioso valstijos© pa- 
haszus aprubožiaflmiis/inVes- 
tas deloi apmlugojimo udru.

Kailiu įnstatymflį1 pažymi

tik kada žveriai gali būti gau
domi, bet kaip gaudomi. Kai- 
kuriose valstijose neleidžiama 
isztraukti žvėris isz ju olų ar 
namu vartojant durnus arba 
chemikus; vartojimas nuodu; 
iszardymas ju olų arba lizdu, 
gaudymas kaikuriu žvėrių 
naktimis; arba vartojimas me
todo kuris kenktu ju platini
ni uisi.

Visos valstijos, iszskiriant, 
Oklahoma, New Mexico, Tenn
essee ir Indiana reikalauja lei
dimu žvėrių gaudymui. Kaiku- 
ribso valstijose paprastas me
džiojimo leidimas pa vėlina sa
vininką gaudyti žvėris, bet ki
tose spęcialis gaudymo leidi
mas reikalautas. Leidimo kai
na maihosi nuo $1. iki $20. 
Alei viki California, Idaho, Ma
ssachusetts, Virginia, Rhode 
r^land»t Missouri, Ne
braska ir N.few Ybrk’o turi mo
kėti airgrtztesne kaina negu pi- 
liecpai. Aažtuonips valstijos

$2, 
szarmoni.

kai kuri u

>00 uki-

ssachusetts

bus 1948, 
2060 2088.
4 . į,1'„„i.;....ša
Pennsylvania užmoka $15, už. 
laukine kate; $4, už žila lape, 

už raudona lapo ir $1. už 
Miiinesotoj vilkas

atnesza $10., lapiukas $6. Ore
gon moka $25. už vilką ir pu
ma; Nebraska $2. už vilką, lau
kini szuni arba liūtą; $1. už 
laukine kate, ir deszimtuka už 
vovere, želvi, varna arba szar- 
ka.

Sziadicn yra apie
ninku Suv. Valstijose ir Alas- 
koj, ir apie 1,500 Kanadoj, su- 
lyg Suv. Valstijų Agrikultūros 
Departamento Biological Sur
vey. Daugiausia isz ju veisia 
lapes, sidabrines ir melvnos 
spalvos. Suv. Valstijoje 
pramonėj indeta bevei 
000,000, ir Kanadoj net $11, 
000,000. Ta industrija 
randasi netik Amerikos

sidabrines ir 
Suv. toj 

k S.3D,

dabar 
kont i - 

nente, bet pletoja.-i Europos 
szalv;.o ir Ja ponijoj.

-- F. L. i. B.

H ’ I ,
neduoda ateiviams leidimu — t Jf“
jos yra — (’olorado, Kansas, 
Michigan, Wisconsin, Utah, 
North Dakota, Ohio, Pennsyl- 
vanija ir Illinois.

Leidimo savininkas negali 
-gaudyti kiek nori žvėrių — Ar
kansas, Michigan, Pennsylva
nia, Now York, ir Texas valsti-
jose medžiotojas gali pagauti 
tik viena moszka per gaudymo 
sezoną. Louisianoj gali pagauti 
viena moszka in diena bet ne- 
daugiau s penkias per sezoną. 
Massachusetts pavėlinta pa
gauti tik 25 szunluokius in se- 

i . »
Gal yra interesinga žinoti,

zona.

kad 29 Valstijos užmoka už pa-
1 ” ‘ . žvėrių.gavima pjęgzikiszku

Paskutines Žinutes.
v

ant

GYaikiszkas 
” susimusze 
Eupatori jos,

Marinpolus, l’krajina.
Dvideszimts penki žuvininkai 
likos nuneszti ant szmoto ledo 
ant mariu ir visi žuvo nuo szal- 
czio ir bado.

U Odessa. - 
laivas^” Anastazija 

uolos prie
Krimo ir visi žmones žuvo.

U London. — Kožua sau vai
te mirszta czionais po 200 žmo
nių nuo influenzos. Praeita 
sanvaite mirė 672 o arti 10,000 
serga.

U New York. — Važnyczia , 
Mikas Dolan turi arkli, kuriam 
kas ryta duoda viedra juodos 
nesaldytos kavos.

&
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:
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Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W.» 

Washington, D. C.

Lithuanian Consulate, 
21 Park Row, New York, N. Y.

Lithuanian Consulate, 
608 So. Dearborn St., Chicago, III.
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Kas Girdėt
Aiikszcziausiam sudo New 

Yorke eina teismas prieszais 
keliolika prohibicijos agentus 

. kurie likos aresztavoti už ap- 
gaudinejima valdžios. Pagal 
Budintoju pripažinimą, tai tie
ji agentai pardavinėjo konfis
kuotus gerymus, negana to, da 
imdavo kyszius nuo szmuglvriu 
kuriems pavėlindavo atgaben
ti arielka. Jaigu atsitikdavo, 
kad agentai suimdavo szmug- 
leriu laiva su arielka, tai tavo- 

paslc] alavora paslėpdavo kur prie pa- 
krasezio o laiva paskandydavo. 
Nekurie agentai surinko tokiu 
budu didelius turtus in laika 
szesziu menesiu o kiti surinko 
net po milijoną doleriu. Isz to 
pasirodo, kad prohibicijo yra 
szunc verta ant visos linijos o 
daugiausia isz josios pasinau
doja tik tieji, kurie turi džia- 
bus pas Dede Sama ir vietoje 
pildyt >avo užduoties — per
žengi lieja tiesas noringai.

Mete 1650 paprastai žmogus 
gyveno tiktai 20 metu.

paprastas
žmogaus buvo 40 metu. Mete 
1875 buvo 45 metai, bet szia- 
dien pnuiilgino žmogaus 
vast is Ivg 58 metu.

Pagal daktaro Mayo tyrinė
jimą, tai žmogus gali sau pra
ilgint gyvenimą ant deszimts 
metu gyvendamas padoriai.

I eina at ridas. * *
Ketai kada kas gryžta isz to

sios mirtinos keliones, todėl 
yra siuneziami tiktai tieji, ku
rie yra nnsprensti ant mirties. 
Niispronstojo žmogaus aut 

I smort sud'Že iižklansc ka isz^i- 
’ rinks, ar mirti isz ranku bude
lio, ar atneszti trliciznos isz 
medžio upas. Pdpraatai nu- 
sprenstnsis iszsironka kelione 
prie medžio. Duodu jam sidab
rine dežuko ir pamokina k»iip 
turi gauti trneizna nuo medžio 
ir kail ne eitu privszais veja. 
Ant galo parodo kelia senas 
pustelninkas kuris parengė 
siuntini ant amžinos keliones. 
Pustelninkas .‘ako, kad in laika 
30 metu isz>innte prie tojo me
džio apie 700 žmonių, o vos de- 
šzimts sngryžo gyvi isz tojo 
bkaitliaus.

Medis auga aplinkinėje, ku
ri pagal npraszyma Alkorano, 
buvo užgyventa per žmonis ar- 
szesnius už gyventojus Sodo
mos ir Gomoros. Mahometas 
prasze Dievo idant isznaikiniu 
i.sztviekelius, kas ir atsitiko su 
pagelba tojo medžio. Todėl Ma- 
taiczieeziai gimdoje taji medi 
kaipo Dievo innagis.

Karta atsitiko, 
Europietis buvo 
ze k nei jos 
merginu isz turtingo valdinin
ko aremo, kurios prasižengė 
kokiu tai budu prieszais savo 
vvra Soma (barta. Budelis 
kožnai merginai inczirszki* tru
ciznos isz tojo medžio ir in kė
lės minutas visos užmigo mir
tinu Hipnu. Kūnai juju pagel
tonavo in kėlės valandas.

<■

lo ISZ SKOTLANDIJOS
(Danesza musu Bkaitytojas Saules)

»

r

žmogaus
If \

Paprastai mi

klins

kad tūlas 
liūdintojo eg- 

ant trilekos jaunu

mete
o 1850 

veninius

gy

Viesza padėka Saules redak- • • • eljai.
Gerbiama redakcija:

Draugijų sanriszis palai
kantis,
kytayi susirinkime Sausio 11d. 
1927. 
dėkos žodi 

už
Saule’ 

tolinus 
Auszros knygyną

BAULK 4

traukdavogeVokai
pirszto neroikejo,

miesto Kunger, 
kalnuose, Rusi

joj, likos surasta urvą kuri tu
ri 26 mylės ilgio ir puse mylios 
gilumo, ant dugno tosios ur
vus kitados plauke upe. Urvą 
gal susitvėrė da 150 tukstan- 
czius metu adgal, kada tai va
karine dalis Rusijos ir Europa 
susidėjo i.-z ledu. Stogas tosios 
puikios urvos susideda isz 
krisztolo ir žiba kaip deiman
tai. Urvoje surasta daug seno- 
viszku užlieku, kuriuos ten pa-

Netoli nuo 
Uraliszkuose

liko laukinei gyventojai.

Argi kas gifdejo, kad val
ka lojimediszkam kalėjime Leaven

worth, Kans, kaliniai varytu 
munszaine, bet taip ant tikrųjų 
atsitiko. Priesz federaliszka 
sudžia Kansas <’ity, Kaus., 27 
metu kalinis (’. Murphy prislė
gė buk niusztyne kuri kilo tam 
■kalėjime ir vienas kalinis J. 

’ Bowers, likos nudurtas peiliu, 
buvo priežaste munszaine pa
dirbta per tenaitinius kalinius, 

vogdavo nuo stalu 
džiovvtus vairius isz kuriu va
rydavo munszaine. Kitas kali
nis prisiegv, buk Bowers likos 
nudurtas ant smert laike gir
tuokli.* zko> puotos ir kad Mur
phy turėjo savo priesza nuduri 
idant apgint savo gyvasti.

Kaliniai

f Gamtoje randasi taip baisi 
trueizna, kokios nevienas ‘ ko
mikas ne yra sztant padaryt. 
AmerikoniszkoM* upese kaip 
kur raminsi tokios žuvys, ku
rios mėsa užtrueina žmogų ka
da ja ja valgo.

Bet Indijoj yra daug tokiu 
auguoliu kurio.- yra trucinan- 
ezios, bet baisiausia trueizna 

nuo medžio ”
kuris užtrueina

*

Receptas nuo didelio 
insimylejiino.

Craigneuk, Scotland!ja., —
Neminėsiu kokioje vietoje 

tas atsitiko ir kada, nes lai pa
minėjus butu didis nemalonu
mas tiems kuriems taip atsiti
ko ir butu net geda visai fami- 
lijai, tad ir slengsiuosin kiek 
galėdamas trumpy t kad nebū
ta per daug aiszkn ir didžiuma 
užtylėjus apraszysiu vien tik 
skiriama del sveikatos mylėto
ju dalykėli nuo insimylejiino 
kaipo receptą atmindamas ant 
to kad kiekvienas ii’ kiekviena 
ta receptą ant toliau užsilaikys, 
nes

pakalbėsiu 
aj>ie atsitikima kad 

geriau suprastu ir

gali Imti kaip kam ir reika•• 
:iu<, pnuasziain atsitikime.

Dabar truputi 
aiszkiau 
k iek vienas
reikalui prisiėjus žinotu kaip 
ir kokius vaistus vartoti. Neto
limoj praeity, ir netoliese nuo 
mus atsitiko gana juokingas 

dalybavusiem ta
me atsitikime skaudus ir grau
dingas. Vienoj kolionijoj gy
veno gerai pasiturintis žmoge
lis su maža szeimynele, kurioje 
taipgi radosi skaista-veide, pa
togi dukrele. Dukrele buvo ge
rokai iszlepinta ir gerai užlai
koma bet ir atsargiai buvo da
bojama kad kokiu nors nesma
gumu nedatyrns ir ant juoko 
nepasilikus su savo skaistavei-

T’evas da sziaip

atsitiko 
dalykėlis, o

pirmiau 
kaip senis, 
užtad įrėminėta skaista-veide 
mergele netrukus prie gerymo 
papratino. Praslinkus neku
riam lailkui mįnetos merginos 
motina pasveiko, tuomkart ir 
skaistaveidei mergelei užsida
rė visi gerulnai ir valnysta no

paprat ino.

re visi geruhiai ir valnysta 
lyginant kad penime kiaulaite 
vėl pastatyt vien ant pelu. Pa
sitaikydavo kuda susibėgti^ 
bet jau retai, aut trumpo laiko 
ir gana turėjo būti atsargus, 
vis toje vietojo ki,ii‘ paprato 
nuo pat pradžios, bCt patarle 
sako kad visions Mik iki laikui, 
taip ir ezion. Susveikus motina 
neilgpi trukus viską sužinojo, 
su kokiu vaikinu sumilo ir in 
kokia vieta užeina pasimylėti.

Motina taip insižoide kad net 
nežinojo nc’ka daryti, kad nors 
da vaikinas butu kaip reike tai 
da puse bėdos, 'bet kil jau gir
tuoklis, priok tam einikio my- 

gyvanaszlin didis 
tad kaip visokiais 

amatais užsiima, tai ir bagetas 
po sziints knipeliu, aiszkiau 
pasakius 'kaip stovi taip bran- 

pamesim apie ji kalbėjo, o

let o jas, ir 
globėjas,

Kaip jau (noru kart toD; W^> 
tikrai negavau sužinoti; bot jau 
gulima 'kiekvienam suprasti 
kad buvo juoko kaip isz apuo
ko, o nuo gėdos tai jau turėjo 
rausti labiau kaip kaezergos, 
bet nuo to laiko jau daugiau in 
vienas kita pasižinreti nenorė
jo ir turėjo atiduoti prižadėta 
riidaji sijoną. O skaista-veide 
dukrele jau nereikojo ne pilne- 
vot ba pati maudavo niekur isz 
namu labiau kaip pirmiau bii- 
yo motinos iižtnrinui nuo isze- 
jimo. Tad ir jus mergeles, ku
rios lik turit a k va t a pusimylc-

— ar tankiai ibzeidainos bet
kur pasiVieszeti, pnsisergekit 
kad neatsitiktu panasziai kai]) 
tai skaistaveidei.

O szi receptą malonėkit pasi- 
lai'kyti ant ilgai kad neiszeitu 
isz atminties.

Nopamislykit gerbiami skai
tytojai kad ozion yra koks pra
simanymas, ezion yra tikras 
atsitikimas. O reikale galima ir 
prirodyt liet tas nereikalinga ir 
butu labai negražu. Geriau pa
sakius,— tikra tiesa tik nekru- 

l'iiom kart sudie, jau ži- 
in gasus 

neturiu, pertai ir su-
Szkot inskas.

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuviscka* Skvajori*

------j—— 
Apdraudžia nuo ugnies namus, 
automobilius ir kitokius daigtus 
geriausiose kompanijose. Atlieku 
visokius legaliszkus reikalus.

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

LADIES I
YOUR DRUOaiRT 
RKCOMMKND*

ROYAL PURPLE
PILL6

ti

ATTENTION!

Dis. by First National Laboratories,
Lehighton, Ta.

vo 
ezion

gudru
J

Skausmus ir gėlimus nutildoPAIN-EXPELLER
X ikbuziuikllt K. V, Pat. Otlca.

DRAUGAS REIKALE

A. RAMANAUSKAS 
lietuviszkas graborius 

MILL A PATTERSON STS^ 
’ ST. CLAIR, PA.

Uzbalsamuoja Ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
šia nuo papraacziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius de) 
laidotuvju, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems oasivažinėjimams.

HpII TeUfnna* 1R7X-M.

rr 
baigėsi

o

ta. 
bu rvs 
mest i 
t rumpinu.

rei k

Mes Duodame
Patarimus Dykai

Kas turi lotus ar namus 
misi p irk e Y <»u 11 g s t o wne, 
ar nori pirkti savo nuo
savybe ar pribūti in 
Youngstown, O. tai mes 
teisingai patarnausime.

♦
Kuomet Kūdikiai 

Verkia Pabandykite 
r-g , -

•••

Gcriausis vaistas nuo viduriu 
užkietėjimo.

Mes kalbam lietuviszkai

J. P. Sabel Realty Co.
303 Mahoning Bank Bldg.
YOUNGSTOWN, OHIO

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje.

Ant antro floro Kline Sztoro.
19 W. Center St. Mahanoy City

KREIPKITĖS PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialistą 

Viao* Kroniszko* Ligos.

gus, 
gryžszim vėl prie motinos nu- 
skusdami jos vargu ir rupi'sti 
vėl u k savo dukreles.

Motina buvo nesusnudus, Im
ant visko, taip ir

netrukus suseko pas ka 
juodu sueina ant pasimylėjimo 
ir nuėjus tenai pradėjo apie lai 
teirautis. Bet ir ten nuėjus pa
sielgė iszminlingai, neužsireke 
ant ju kam juos priimat, bei 
rimtai pradėjo kalbėtis žadėda
ma gera atlyginimą už tai jai
gu iszrastu būda kad juodu at
pratini nuo vienas kito, na ir 
pradėjo rimtas pasikalbėjimas 
ir derybos. Neilgai trukus atei
na ir savininkas to namo, 
pirmiau kalbėjosi tik

rr.
de dukrele.
taip nebardavo pamatęs bet ka
da ir su vaikinu kalbant ir ne
gindavo bet kada vaikinam in 
namus ateiti prasergedamas 
kad tik viskas butu tvarkei ir 
be slaptybes, l’ž tad dukrele 
tęva geriau paguodojo ir visuo
met buvo paklusni ir prielanki.

Bet net ik dukrele ji taip guo
dėjo, guodėjo ir už iszmintinga 
laike vaikinai ir visi aplinki
niai. Bet jau motina ueb-cli-eb. 
.Jau net sziurpulei pereina per 
visa ja pamaezius ir jos balseli 
iszgirdus, o kas but jau dasily- 
t vj us 
Nelik

Trade Mark

Skausmai MUSKULUOSE, Gėlimą* SĄNARIUOSE, 
REUMATISZKI Skaudėjimai 

Tuojaus prasiszalins nuo tavos kaip 
tik nupirksi buteliukąMESZKOS BALSAMO <

ir vartosi pagal nurodymą, kaip ir daugelis tukstaneziu kitu, 
ezianeziu vartojo ir vartoja.
nptiekoriu arba pardavėju tai prisi usk mums 35c už maža bonkute, 
arba 50c už didele bonkute, o mes tu o jaus iszsiusime. Adresavokite

BEAR BALSAM PRODUCTS CO. 
214 S. MAIN ST. Dopl. SI. SHENANDOAH, PA.

BEAR N 
BALSAM'

ken-
Jeigu negausi tuos yaistus pas vietini

Silpni, Serganti Vyrai ir Motere* 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiege 

dirbti. Apsisaugoki to pavojaus.

Serganti Vyrai irnes 
vienos 

moterėlės, paaiszkinus ir jam 
apie visa szi atsitikima, jis rim
tai patylėjus ir pagalvojus ta- 

“Ta galima padaryt ir at
pratini jaunuosius nuo vienas 
kito, tik žinoma kainuos uema- 

yduolcs, ir kiti pritaisy- 
Lszgįrdu.s, .tdkin Jkalba,.

Auszros knygynu lai-

Delegatai iszreiszke pa- 
” Sau les” 

siuntinėjimą.|UI
i i

kad
»,

redakci- 
veltui 

ir taipgi pageidauja 
siunt inet umet in 

‘‘Saule.
Draugijų delegatu vardu.

Su gilia pagarba, 
P. Ražanskas, 
ir B. Butkus.

Knygiai

ATSAKIMAI.
Korespondentai isz Hoosiek 

Falls, N. Y. 
siraszei ant daneszimo. 
gromata nuėjo in gurbą.

S. S. Flagtown, N. J. — Du- 
czenai yra kaimas Lietuvoje.

A. V. Oglerfby, III. — In ko
ki miestą tavo draugas atplau
ko kaip pribuvo in Amerika? 
Sziaip negalima dažinoti jaigu

— Tamista nopa- 
todel

nežinom pristovo.s iii kuria lai
vas atplaukė.

&R Sį
J Jei plaukai slenka?

Naudok

Ruffles

3

S

re:

mas tėvas, 
kaip 
žinios

be motinos
ne Mukau

tai negaliu to apsakyti, 
škaista-veide dukrele 

nuo jos daug kente, bet nuken- 
te neretai už dukrele užlarda- 

Dukrele laike taip
nevalii'inke, 
negalėdavo

iszeiti, o jau vaikinus thi taip 
gynė kad neva'le buvo netik ka 
kalbe-tis, bet ir pažiūrėt in ta 
szali kur vaikinai stovi.

gyvenimas

kad tas

Gydau pnsokmingai kataro, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kopenu, 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo ir Odoa Liga* visuose pa
dėjimuose. Litlszkas vyru ligas.

Be operacijos Ir patrtinima laiko. 
Rodą ir patarimas dykan.

I j .i ■ < I) » iKo?, n a «anvaite--- Seredomii, Ket-
vergai* ir Pelnycziomi*. Ofiao* va* 
lando*! 9 ryte iki 8 vakare.

BAUSUM NAME.
4 S. CENTRE ST.

POTTSVILLE. PA.

Il » * i

Antra* Flora*,

Žinoma, tokis 
dukrelei taip i aky rojo kad pra- 
dejo galvoti apie apsivedima 
su bile vyru, bile tik kuris ne
atsisakytu ja vesti, ar su ja 
drauge kad ir bet kur isz namu 
iszls-gti. Praslinkus keliom 
sanvaitem nuo dukreles tokių 
siigalvojimo, kaip sztai ant jos 
laimes jos piktoji molina ir ap
se rga,
stojo dau

t r

I

A-BE-CELA arba pradžia akaitymo ir 
raszymo, del vaikams. - Preko 15c ,

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. .

---------$---------
3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jnsn 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be lokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir U 
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

Dėkite savo

I

BAL Bote

atrodo.

Žiūrėk del raudonos boles.

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co.
J /I lt ir

Preke 15c , 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAWANOY CITY. PA.

460 Water Street Mishawaka, Ind.
“Namas Kuris Išmoka Milijouui Del Būties”

Padaryti Angliakasiams

BAND

Prailgintas padas ant “Ball-Band” (rau
donos boles) angliakasių kurpių yra gera 
apsauga nuo aštrų akmenų ir anglies.
Paprašyk kad tau parodytų “Ball-Band” 
gumines kurpes, kurios Čionais pažymėtos 
—Lopac ir Himiner.
Pažiūrėk kaip jos yra padarytos.

tuom kart dukrele jau 
g valnesne. Praszvito 

jai akys ir pradėjo susipažint, 
su žmonėmis, nes turėjo su rei
kalais, veluk motinos, tankiai! 
vai'kszcziot in artima miestuką 
pas gimines. Žinoma kaip ii) 
patogia ir nematyta (isz kitur) 
mergina tai ir vyru akys labiauj 

kaip iu vietines.
GYDlKIS SU ŽOLĖMS

Geriausias būdas i?ydltis su žolėms, 
n os žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu liju. Mes užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, stronu 
ir poeziu skaudėjimo, lovoj szlapinb 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-ligcs ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmagumu isz virsz 
minėtu Ilgu, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžei 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud1 
ma, puslapiu 902 su juodaU mink- 
sztais apdarais po |4*75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu Žolių ir knygų 
kataloga. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus Hetuviszkui 
kolonijas. Adresavokite ssitelp:

M. ŽUKAITIS, 
25 GiUet Rd.

uz-

stikleliu pradėjo

v • za i g 
mai.” 
minėtos mergeles motina nusi
džiaugė ir kiek reikalavo isz- 
kaszeziu už a t pratinimą, da ge
rokai su kaupu pridėjo, bet sa
vininkas iszsiderėjo, ”
but‘kol kas slaptybei ir nebūt u 
už tai kokio pi'ktump.” Rinitai 
užbaigta ir sutikta ant visko 
kuonogražiausia su ta iszlyga, 
jai tikrai atpratys juodu tai d i 
pridės priedo savo nauja rudą
jį sijoną, užbaigta ir iszsiskirs
tyta.

Praslinkus nekuriam laikui, 
pasitaikius progai, kaip

sztai jaunieji ir vėl sueina pas 
ta pati žmogeli ant pasimylėji
mo. 'Po žmogelio užsiėmimą ne
minėsim kad nebūtu per daug 
aiszkn. rPaip kaip visuomet, 
juodvimn duoda atskira kam
barėli ir pagal reikalavinia pri
stato gerymo ir užkandžio bet 
jau žinoma, gerymas pritaiky
tas su gerais vaistais. Ta viską 
pristatęs užraknia juodu minė
tam kambarelyj, iszsiuuczia vi
sus kitur neva su reikalais, na 
ir laukia ‘kas ezion stosis naujo: 
nuo sutaisytu vaistu. Neilgai 
(rukus, iszsigerus jauniesiems: 
po keletą
abieju viduriai nerimauti ir 
kelti revoliucija. Kente kolei 
galėjo, bot jau kantrybes nete
kus cine duris baladoti, durys 
drūtos, iszeiti negalima o atra- 
kyti niekus neateina, jau vi- 
siszkai užėjo paskutinioji. Jau 
nemiela ne gerymas, ne kitkas, 
jau abudu nerimauja, jau ver- 
czia užpakalines duris nelabas 
kvapas, kol galėjo, da sziaip 
taip konto abudu, bet neilgai, 
netrukus jau vienas vienam ’ 
kampe, kitas kitam susirieto, 
ir orą mažam kambarolij taip 
sugadino kad jau negalima ne 
apsakyti. Vietos mažai, pasi- 
kavot i nuo vienas kito nėr kur, 
ir tokiu budu kai]) katinai in 
vienas kita žiūrėdami, isz go
dos Tausdami varo kaip isz ra-

“Ball-Band” gumines kurpes yra padary
tos del ilgo nešiojimo.

Užsidek porų. Pažiūrėk kaip jos ant kojų 
Yra smagiausios kurpes kurias

bile kada nešiojai. '
Gali gauti “Ball-Band” čebatus, Lopacs ir 

Himiners, balta, raudona ir juoda 
spalva.

Visi krautuvninkai juos parduoda.

nukreiptos
Atsirado vienas drąsuolis kad 
priėjus užkalbino, ar nocitu su 
juom drauge jis pa lyderes ir 
nori keletą žodžiu su tavim 
pakalbėti. Pas mergina kaip 
jau tokios mintys nuo pirmiau 
buvo, mielai ant to sutiko ir 
neilgai trukus juodu isznyko 
isz akiu kitiem žiūrėtojam. At
sitolinus nuo pažinstamu,
kalbino ar nesutrktu užeiti su 
juom i u viena jo žinoma vieta 
pasimylėti, jis užt’undyses. 
Mergina nebuvo tam prieszin- 
ga ir ant užkalbinimo vyrelio, 
mielai sutiko ir po to pasimy
lėjimo taip juodu susigiminia
vo kad be vienas kito jei kuria 
diena nesimato, valgyt, gert, ne 
miegot negalėdavo. Tokiu bu
do stengdavosi abudu kad kaip 
nors progai pasitaikius, susiei-

Bohou
orą

paeina 
upas,” 
ant keliolikos myliu aplinkui, 
užmuszdama viską, kas tik pri
siartina prie jojo. Tasai medis 
auga ant Javos salos, apie 27 
valandas keliones nuo Ba t a vi
jos. Medis užtrueina visa aplin
kiniu ant 12 myliu, jok is me
dis ne auguole ne auga artimo
je. Kaliniai buna nusiunsti prie 
tojo medžio atnoszti truciznos 
juz tojo medžio, su kuria užtru- Spencerport, N. Y,

m

ti, gautu pasikalbėti ir pasivie- < 
szoti ir taip priprato prie vai- go abudu savo smirdanti ama-
sziii, tai yra prie iszsigerymo ta. IT tas liūdnas apsireiszki- 

_ > mas tesosi arti dvi valandas,
savininkas neatrakino.

♦

abudu kaip tikri pijokai.
Isz tieso, tas vytelis jau ir kol

t

t
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; Szvedu Užpuolimas ant
Czenstakavos

Tikras Atsitikimas. Parasze del “Saules” XX.

taip
kad girdėjo ne

Vienuole no kareiviai i e*
tyliai stovėjo, 
tiktai drąsiu jo žingsniu girgž- 

bet ir savo szirdžiu 
s gi priėjo prie ap- 

pakcle nž- 
susilaike ties

dėjimą, 
plakimą. Ji 
szviestos szetros, 
danga ir inejes, 
durimis su pisztaliotu vienoje
ir kardu antroje rankoje.

Užstalėje sėdėjo ant plonu 
pRsileirke trys oficieriai. Vie
nas ju. sodintis viduryje, taip 
atydžiai žiurėjo iu plonus, kad 
net ilgi jo plaukui apdribo jam 
ant akiu. Pamatęs ineinanti 
žmogų, pakele galva ir ramiai 
paklausė:

— Kas tenai?
— Kareivis — 

nas Andrius.
Tada ir aniedu oficieriu at 

kreipe akis in inejima.
— Koks kareivis? isz kur

( Buvg

atsake po

— paklausė pirma sa i.
tai inžinierius de Eossis kuris 
vede vyriausia apgulimo dar
bu ).

atsa-

I
I 3^

Į.—

mosuoti, norėdamas sutraukti 
prie saves iszbbiszkytus karei
vius. Pažino ji Szvedai ir pra
liejo rinkties vienon vieton.

Jau dalgininkai buvo pradė
ję abejoti,’ jau rodėsi, kad 
reik.* perstoti gadinus anuotas, 
kada Martenas surikęs; 
kui mane!’’ szoko ant S

Už valandėlės pasigirdo 
dalgio szvilĮiimas ir staiga nuli 
lo Ilorno balsas. Jo kareiviai 
lyg granata pergąsdinti iszbe- 
giojo. Martynas su savo žmonė
mis szoko ant ju ir visus iszka- 
pojo.

Szancai paimta.
Vy r i a uk i o j e Szvedu

rodosi.

“pas
ivedu
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KARISZKOS LAIDOTUVES DEL SZUNIO.

- Kukas blaivosi, 
suriko Miulleris.

— Isz vivmiolvnot

ke ponas Andrius, bet jo balse 
buvo -kas lai bailius.

De Eossi
pradėjo
drius stovėjo iszsitempes kaip 
szmekla, tik baisus jo 
rodi* staiga pavoju.

st o vy
kiojo triubos jau pradėjo griež
ti truksztna. Urnai pradėjo 
szaudvti vienuolvne isz anuo
tu, kad apszviesli grysztan 
tiems kelia. Gryžo jie uždusę 
krauju iszsitepe, kaip vilkai 
iszpjove avinyczioje avis, bėga 
nuo prisiartinaneziu medžioto
ju. Ponas (?zarne<’kis ėjo prie- 
szakyj, Martynas gi užpakalyj 

pusvalandžio užsidūrė 
skyriaus,

Urnai

Už 
ant Janiczaus skyriaus, bet 

neatsiliepe ant szau- 
gy

nės kada jis 
oficieri, jo pa

ties skvriaus kareiviai netvezia • •
De Eossis vienok mane, kad nuszove ji.

tai palM-grlis isz

s staiga pakilo ir 
žiūrėtis. Ponas An-

veidas
i

Janiezas 
kimo; pats vienas padėjo 
vast i užpuolime, 
nusivijo viena

m
iszszove

paezia

ant rasis oficieri.*

vienuolyno, 
todėl dar syki paklausė:

Ko ežia nori f
Sztai ko noriu! — sūri 

ko ponas Andrius ir 
jam isz pisztalieto 
szi rd i.

Suriko de Eossis o tuo tarpu 
ant szancu pasigirdo szuviai 
De Kossis nn\ irto kaip pakirs 
tas medis, 
szoko ant Andriaus, bet ir <zi
kardu nukirto; treoziasai alsi 
gule ant’žomerf *ic norėjo 
laužti apaezia szetros 
gos, bet szoko Lietuvis prie jo 
prispaudė koja ji prie žemes ir 
durtuvu ant vietos ji nudur

Tyli ligsziol naktis 
širdo iliena.

muszk! žudvk!” 
su staugimu ir meldimu pagel
bės Szvedu kareiviu. Persi gan 
de žmones, kaip beproeziai 
bego isz szetru, nežinodami iii 
kuria puse pasisukti, kur beg 
ti.

isz-
uždan

m
6 4

e.
pavirto 

Szauksmas: 
susima isze

Gryžo visi viemiolynan per- 
Ties skvle mu- 

jau ju 
ir

Visi grvžo

ateinant 
skaitė

Numylėtas szuniukas “Seržantas Jiggs” 
mariniu kareiviu, vienas isz geriausiu szunu, likos atvežtas iii 
Quantico, Va. per eroplana ant palaidojimo. “Jiggs” pastipo 
nuo persiedhno gardumynu, kokius kareiviai jam buvo pri
pratę daviuet i.

ris turėjo rankoje karda, 
veik visi buvo be kepurių. Vie
ni gulėjo szeti’ose, ypacž isz 
iszejimo puses, szitie, 
vos spėjo pabusti; 
pat szetru sparnu, 
gaut isz -szetros.
kūnai, o kai kur visos ju krū
vos; visu kūnai baisiai 
sitkapoti.

Miulleris priėjo areziatis prie 
anuotu; stovėjo jos tyliai, vi
nimis užkisztos, nebaisesnes už 
medžio kelmus; ant vienos ju 
gulėjo pakabintas kaiioilioras. 
Miulleris su atyda apžiurėjo 

Tylomis dairėsi jis ap-
ne-

i l Seržantas Jiggs prigulintis prie

C c 'Jiggs

bc-

matyt, 
kiti prie 

užspeti be- 
Visur buvo

bnvo

“Skaiscžiojo Kaistojo pati 
noP 
uždengt i bažnyczia, 
buvo kitaip: Bažnvezia su bo- 
nia buvo iszkihisi no tik virsz 
uolos, bot ir virsz ruko, augsz- 
tai, augSztai, tarsi visai pakilo 
nuo žemes ir kabojo padangių 
debesyse.

Kareiviai taippal pastebėjo 
ta apsiroiszkima.

—- Tai rūkas

sveiki.
I.SZvjo

galeje Szvedu*. 
ruošė lauke* 
kunigas Kordeckis 
juos ineinauezius.

iszskyrus Janicza.
paskiau du vyrai už 

niūru ir atnesze jo kuna, 
kunigas Kordeckis norėjo ji 
iszkihningai palaidoti.

Bet viena karta jau 
trauktoji tyla negryžo iki pat 
reto.*
Szvmlii gi eilėse 
didžiausia suirute. Szvedai. 
žinodami gerai savo nuostoliu, 
nežinojo, isz kur galėjo ateiti 
prieszinidkas, prasiszalino nuo 

prie viemiol) no
Isztisi pulkai klaidžio- 

P’j 
imdami kartais savuosius už 
prieszininkus ir szaudydami iii 
juos. Vyriausioj** stovyklom 
kareiviai ir oficieriai iszliegio- 

lauke 
pabaigos.

Kordeckis
nes

per

Isz vienuolviio szaude. 
vieszpatavo 

ne

art vmesniu
szancu.
jo per nakti betvarkėje,

savuosius

jo isz szetru ir ant oro 
tos baisios nakties

Kai-kurie nepamano isz ku Pasklydo baisios žinios. Kalba- 
, bego tie- (a, buk atėjo paliuosuotojai kirioB puses užpulta,

siog ant užpuoliku ir žuvo mm ti vėl pasakojo. buk

viską. T
linkui. Nei vienas oficierii: 
dryiso peri raukt i tos jam tvlos.

Kaip gi cz’.a paguosti 
generolas, kuris delei

"<mo liko sumusztas kaip 
Buvo t*ii m* 

tiktai pergalėjimas, bet ir ge
da nes juk pats generolas vadi
no ana tvirtove viszlinvrzia ir 
žadėjo pirsztais ja sutrinti, nes 
juk turėjo 'devynis tukstan- 
czius kareiviu, o ten buvo vo*' 
du szinitai žmonių; juk ant 

buvo isz 
kar(*i\is, o 

vienuo-

atsarg 
koks naujokas?

szinitai žmonių;
generolas

kaulo

senas
savo ne-

galo szis 
kraujo ir 
prieszais save turėjo 
liūs.

Sunkiai prasidėjo Miulleriui 
szi diena.

Tuo tarpu atėjo peszlini"|;ai 
ir pradėjo neszioti lavomis. 
Keturi ju, neszdami ant guires 
lavona, be jokio insakymo su
stojo ties generolu.

Pažiurėjo Miulleris ir 
denge akis.

nesziot i

užsif

VAIKU PILIETYSTES
STOVIS.

! ry^u.i 
ga suriko ivnuneris. 1 *

Isztikruju pakilo vejas ir in 
v'sas puses isznesziojo rukus. 
Pusi rodi’ saule ir stojosi gied
ri diena.

Pasirodė vienuolyno murai, 
paskiaus bažnyczia, vienuoly
ną®. Viskas stovėjo savo vieto
je 
tylu, tarsi, niekas tenai nei ne
gyveno.

— Generolai! — tarė ener- 
giszkai kunigaiksztis Meski s-,— 
pamėginkite dar pradėti dery
bas. Keikia nors syki pabaigt!

Miulleris atšiliepC:
— Prakeikiu ta diena i V va

landa, kurioje ežia atvykau 
prakeikiu taippal ir patarėjus 
(pažiurėjo in Vreszczioviczin) 
kurie patarė man tai pradėti; 
matote vienok, kad po to, kas 
atsitiko, nenusileisiu, 
pra keiktos t v i rtovos 
nūs nepaleisiu, arba pats 
krisiu.

Vrzewzczioviczius pridūrė:
— Tuo tarpu mėginkime 

pradėti derybas, jie pasiduos, 
negali kitaip būti!

Tolesni jo baisa pertrauke 
skambinimas vienuolyne var 
pais auut anksty vii ju misziu 

i su visu sztabu isz 
lengvo nujojo 
pusėn, 
prie vyriausios stovyklos, kaip 
szuliais aljoj oficieri®.

Miulleris nudrasko antspau 
dhs ir perbėgės akimis laiszka, 
kuri jam padavė, 
ture:

J

Tvirtovėje buvo ramu ir

i i

vinszu ir paprastai tūlojo Generolas 
tuo tarpu

Tai rūkas suvedžioja 
akis! — tarė Miulleris.

Kukas guli žemiau baž-
— atsa'ke Sadovskis.

lie’s
kartus

n y ežios!
Stebet i ims daiktas, 

ta bažnvezia 
augszcziaus pakilo, 
vakar buvo, ir kabo Ore — ta
re kunigaiksztis Meskis.

sztyn! augsztyn! 
re i via i.

devynis
negu kad

Dar augsztyn kiln! Aug 
— szauke ka-

— N vies t a isz akiu!...
Ir isztikruju, kabantis 

uolu rūkas pradėjo lyg stulpai 
kilti augsztyn. Kaip ir ant 
to stulpo pastatyta* bažnyezin, 
rodėsi, 
v i cm kart gi, rodos 
siekia; sakytum, tirpo, sukosi 
pagalis visai isz akiu isznyko.

Miulleris ant kurio 
matėsi burtams intikejimas ir 
iszgastis atsisuko in ofieierius: 

*'— Pripažystu jums, kad sa 
vo gyvenime dar neniaeziau 
panasziaus apsirei.szkimo. Juk 
tai visai prieszinga gamtai, jei 
bent tas butu Kataliku burtai., 

gi atsiliepe.
Girdėjau sziaip kalbant 

szau-

kvlanti vis
g b

Sadovskis

ant
S’

szi-

auksztyn, 
padange

veido

kol tos 
in pele- 

nu

pasakiau
J

Czensta’kavos 
bet nespėjo dar prijoti

nusiminęs

1. Visi gimė Suv. Valstijose 
vaikai, yra Amerikos piliecziai, 
nepaisant ar tėvas pilietis 
nepilietis.

2. Vaikai gimė užsieny, bet 
gyvendami Suv. Valstijose tap
siu Amerikos piliecziais su tė
vo natūralizacija, jeigu tie vai
kai dar neturi 21 metu, ir buvo 
legaliszkai inleisti iii Suv. Val
stijas del nuolatinio apsigyve
nimo. Jeigu vaikai gyvena už
sieny kuomet tėvas tapsta pi
lietis turi, jeigu nori reikalauti 
Amerikos pilietystes, atvykti 
iii Suv. Valstijas priesz tūps
iant 21 melu.

3. Vaikai gimė užsieny po 
tėvo natūralizacija yra Ameri 
kos piliecziai. Jeigu pasilieka 
užsieny turi užsiregistruoti 
Amerikos konsulate sulaukė 18 
metu ir pareik.*zti norą būti 
Amerikos piliecziais. Sulaukė 
21 metu turi prisieiti isztiki- 
niuma Suv. Valstijoms.

4. Tėvo natūralizacija nein- 
ima posūniu ir poijukres.

paeina

ar

Ana diena Szeuadoryj buvau 
In viena grinezia atsilankiau

Moterėle guli ant lovos 
ir dejuoja,

O kelios kūmutes sėdėdamos 
už stalo dainuoja.

Gudivnin ’ ’
Net nusistebėjau 

Bobeles mėsos prisikopia 
Girtos net apjakia.

Ant manos visai nepaisejo, 
Gere ir mesute paseziavojo, 

Prisilenkiau prie lovos, 
Prie vaitojanezios žmonos.

Misliuau kad lova apkaisziota, 
O ežia szirdeles, bu teku s 

apstatyta, 
() kad ir nebage isz kožuo 

ragauna,
Bet sveikatos suvis negauna.
Nežinau, ar tai buvo po 

radynu,
A f jau po kriksztynu, 

Kūdikėlis smarvėje gulėjo, 
Munszaine aplietas, ar tai 

ne buli,
Su galva palingavau, 
Ir pamažėl! iszejau,

Ba negalėjau būti ilgiau, 
dievaž svaiguli gavau. 
Skubei tolyn ėjau, 
Ne ueatsižiurejau,

Tai taip Lietuva gaiviname, 
Taip tai ant svieto mažiulei! 

priimame.
Vos nekaltas ant svieto atėjo 

Aplietas su munszaine 
lovoje gulėjo.

O jus girtuokles*, 
O neiszmaneles!

'Tokias negalima girti, 
Tiktai smarkiai kolioti,

Su lazda per szonua užduoti, 
Ir gerai iszkoezioti, 

Katra voliojosi girtybėj, 
Tai jau paskutine bjaurybe.

* ♦ ♦

Jau tik isz tojo didelio mokslo 
Amerike merginos svaiguli

gauna, 
Kurios namie tingi dirbti,

0 tik in Kaledžiu keliauna, 
Ko josios tenais iszmoksta, 

to negaliu žinoti, 
Tik tiek man nuduoda kad 

tėvus užmirszta guodoti.
Kone visose Lietuviszkoso 

apygardose, 
. Tokiu rasime su Smetona 

da po nosia,
Kurios in.augsztesnes 

mokyklas eina,
O namie darbas joms visai 

neapeina.
Isz augszto ant kožno žiuri, 

O ir brylius ant nosių turi, 
Klotineliai ne gero neduoda,
Liepe dažiureti ant pecziau® 

puodą.

>
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Vaiku pilietysti 
kuomet

> 
nuo tėvo kuomet jis 
Kuomet tėvas numirszta ima 
savo pilietystes stovi nuo mo
linos.

(>., Priėmimas in 
nepermaino 
stovi.

Pilnos natūralizacijos infor
macijos, klausymai ir atsaky
mai apdengti knygutei “How 
to Become a Citizen of the 

kuria galima

pilictystes

iszsumus
vaiku pilietystes

— Tai isz Poznanians... 
blogos žinios. Didžiojoj Lenki
joj vienijasi kaimiecziai su ba
jorais, rengiasi eiti Czenstaka- 
vos gelbėti.

— Sakiau, kad szitu sznviu 
atbalsi® pasieks nuo Karpatų 
ligi Baltijos — murmėjo Sa
dovskis. — Dar jus nežinote 
Lenku, pažinsite juos paskiau.

— Gerai, pažinsime juos!— 
atsake Miulleris — gerai pa
žins ir jie musu ginklą !

— O mes juos — atsiliepe
■ Jusu mylista, 

baigkime derybas įsu Czensta- 
kava; priimkime bile

Ne tvirtove nuims 
didenybes kara

liaus sziame kraszte vieszpata- 
vimas. t

— Vienuoliai pasiduos — 
tarė Vrzeszczioviczius —szian- 
die, rytoj pasiduos...

Taip kalbėjosi jie, vienuoly
ne gi po rytines miszios buvo 
didžiausias džiaugsmas.

Nedai y v 11 v u šie j i užpuolime 
klausinėjo kitu, kaip jie nak- 
ežia Szvedus skerdė. Dalyva
vusieji gi pasididžiuodami pa
sakojo savo narsumu ir kokius 
padare prioszininkui nustolius.

Labiausia žingeidavosi kuni
gai ir moterys. Kunigai ir mo
terys apgulė nuirus — puiki ir 
linksma tai buvo diena. Mote- 

poną Czarnecki, 
‘ ‘ Iszgelbetojau

rodydamas Martyna

iszlygas...
rupi, bet jo

i

kokias

Ba

>

Uniter States,” 
gauti isz Lietuviu Biuro, Fo
reign Language Information 
Service, 222 Fourth Ave., New 
York City, už 25 centus.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUVISZKA3 
GRABOR1US MAHANOY CITY

Laidoja kunus numeireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t. 
S2O W. C«n*r« St. Mithanor City* Pė-

EXTRA! EXTRA! EXTRA!

kiireivius: “Kaip gi ežia
dvti in tokia tvirtove?”

— Tsztiesu, nežinau kaip!
, ger
klini

De Fossis... — tarė.
Vos szie nuėjo, užėjo 

tuo tarpu priėjo prie ju 
dovskis ir atsisukęs iii sztaba

visi arti
mesnieji szancai paimti.

-Miulleris, Sadovskis. 
gaiksztis i Meskis Vreszcziovi- 
ezius ir kiti vvresnieii ofii-io- 
riai kaip galėdami stengėsi su
tvarkyti į m Ik ns. Vienkart pra
dėta szaud vt i i u

r
kad nors kiek praszvitus 
tu i szbogioj ilsieji 
vienon vieton.

Viena 1<ulka užleki* aut ko- 
bet atsimusze

ju kardu, dalgiu ir kirviu, 
pardon!”

Kiti vėl be ginklu, piiMiuogiai, 
be kepurių, nejudėdami stove 
jo ant vietos; kiti g 
vi gulėjo ant žemes. May 
jale norėjo gintis, 
gandiisieji bėgdami mindė juos 
stumdė. Mirsztancziu vaitoji 
mai, perverianti szirdi. praszv- 
mai susimylėti dar labinus pa
didino sumiszima.

Kada, pagaliau isz 
paaiszk(*jo, kad užpulta m* 
vienuolyno, bot isz užpakalio, 
huo Szvedu karimnenes pus<*s, 
tada užpultieji dar labinus per 
sigando.

Pėstininku būriai pradėjo 
bėgti nuo szancu vienuolyno 
pusėn tarsi norėdami tenai pa
sislėpti. Bet nauji riksmai liu
dijo, kad pataikė jie ant Jani- bet senas generolas 
ezo kareiviu, kurie skerde juos 
prie pat tvirtoves.
Tuo tarpu Matynas ir jo sky

rius, kapodami badydami, min 
džiodami, pribėgo prie pat ar 
motu. Kaimiecziai, kurie nega
lėtu priesziuties lauki* tikriems jdejo lipti ant kalnelio, 
kareiviams, dabar keliuose nž- 

o czieltis burius. 
vieni bego su vinimis 

prie anuotu, kiti gi musze no- 
rinezius apginti anuotas ka
reivius.

Tuo laiku garsus puikiniu* 
kas Horn atbėgo saviems pa 
gėlimu. Szoko už szansu, pva- 
jdejo tamsoje szaukti ir kardu

speje nei

pnldi ne.ji 
bar — 1

4 i

ik
su likt i kimi

nuėjo, kili;
Sa-

i lyg negy
ja sau 

bet , per*.i

riksmo
nuo

Da-

vienuolvna, 
galo- 

susirinkt:

suszuko:
— llornanesza!
Vienok Hornas 

buvo ir daug dar turėjo kan- 
cziu iszkcnteti. Mari vi uis

dar g was

___ _____ ___ ____ ,___s, 'ku
ris ji sužeidė, pasieki* ji paežiu 
dalgio galu, bot taip baisiai 
kirto kad perskriode visa kru
tinę, 
nustojo 
Miulleri ir 
pašakyt i 

Vienuolyne ir Szv<*du apalpo.
Nuneszkito ji mano szetron!

— tarė Miulleris — ir tegul

ir

plyczios tstogo,
■svaidydama liepsnaiii stogą ir 

gryžo atgal.
Pagalimi pasibaigi* baisioji 

naktis.
stovykloje tyla. Pradėjo ausz 
ti.

Tada Miulleris sztabo priesz 
akyj prijojo prie paimtojo 
szaneaus. Galeo, tiesa, ji pa- 
matvti isz vienuolvno ir szauti 

nepaiso 
ant to. Savo akimis norėjo pa
matyti visus nuostolius sunkai 
t vii užmusztuosius. •r
jojo paskui ji: visi buvo nusi
minė. Prijoję prie szanco, 
sėdo nuo arklio ir pešti

Vienok ir sužeistas ne- 
nuovdkos. 

sztaba,
bet neiszgalejo ir

Pamatęs 
norėjo ka

Bet kas dabar bus 
biamieji! —> suszuko 
gaiksztis Meskis. — Ar dar ta 
bažnyczia ant oro kabo, ar jau 
ne ?

Ir ilgai dar užsimislije, nusi
minė, stovėjo ant galo knni- 
gi ii k sz t i s H es k i s ta re:

— Jei tas, ka matome,
butu naturaliszkas apsireiszki- 
mas tai visgi nieko gero jis 
mums neburia. Žiūrėkite, jusu 
niylistos nuo to laiko kaip mes 
ežia atvykome, dar nei žings
ni nepasiejejome pirmyn!

— Taip! — atsake Sailovs- 
kis — jei tik nebūtumėm pasi
traukė atgal... Bet, tiesa sa- 

nuostoliu... szita gi naktis dar 
nelaimingesne.

Bet,

Sztabas

nu- 
pra 

Kovos 
žemiauženklai mateisi visur:

po apmotomis buvo apverstos 
darszetros; kai-kurios buvo 

atviros, tuszczios, tylios.
Tarp szotru gulėjo lavonu 

krūvos; pusnuogiai, apiplysze,’ 
nusigando lavonai daro baisu 
iuspudi.
žmones buvo užklupti miegant 
kai-kurie buvo basi, retas ki;

Matyt, visi szitic'

rys apstojo 
szaukdarnos: 
musu! globėjau!

Jisgi,
sake:

— Jam dėka voki te! jo tai 
buvo mintis! jis visus mus pri
kalbino!...

[TOLIAUS BUS]

i r
mano gydytojas tuojaus ji ap-i kant, 'kenteme nuostolius 
žitiri.

Girdėjo paskiaus 
kaip pats sau kalbėjo: *

. Horn... Macziauį Bii® pradeda visa daryti... No-
Rpnę.. tuojaus isz, 

vakaro... baisu...
ma...

Ir nuleidęs žemyn akis užsi- 
mislijo; staiga pabudino ji dre
bantis isz baimes Sadovskio* 
balsas;
— Generolai, generolai! Žiu-

Horn 
ji szianakt

Nusiminęs kaolicieriai,
roivis nustoja drąsos ir nenoro

kasuprantate, justi mylistos, 
kalba pulkuose; Dar’ir kiti ne 
paprasti daiktai dedasi... Sztai 
nežinau nuo kurio laiko, niekas 
vienas arba dviese negali iszei- 
ti isz stovyklos, o kas iszklrvs- 
ta tai padaryti, kaip vandeny
je pražūsta. Tarytum, vilkai 

rokite jusu įnylista! Ton, ten... bėgioja apie Czenstakava. Ne
senai patsai Įiasiuncziau Ve 
liuniun veliaiminka su trimis 
kareiviais atvežti isz tenai ru
bli ir ligsziol negryžo!...

— Dar ilginus bus, kaip 
ateis žiema, jau ir dabar nak
tys nopakeneziamos atsilie
pe kunigaiksztis Heskis.

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainioriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Kutariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos porszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempomis). 
parduodama vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.

Iszrasta it

nesupranta-

i

vicnnolvnas...
Pažiurėjo Miulleris ir 

stobo.
Jau buvo visiszka ir 

diena, vienok dar kabojo ru-> 
kas ant žemes, bent dangus bu*

nu

gi ėdri

kas ant žemes, bent dangus bu* 
vo grynas ir nuo lyto auszros. 
rausvas. Baltas debeėolis užBaltas debeėelis už

ti

' ■ ,,.j • i

Lietuvisxk** Graborlus
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- J

>

i

Su savo gimdytojais 
sarmatinasi eiti 

Idant su žaliablekiais 
nesusieiti,

Ba pažintu kad tai Litvinka 
O tai “kalodž merginai 

nepritinka.
Ka® isz tokiu ateitoje bus, 
Kada isz kvailumo pabus, 

Niekas nenorės juju pažinti, 
Už paežius suu iszsirinkti.

Ba niekam ne tiks, 
Senom kvailioini pasiliks, 

Ba jokio darbo nemoka,
Tik naktimis szoka,

Ne prie ražaneziaus,
Ne tanciaufe,

Prie nieko netinka, 
Prie žmonių ir netinka, 

0 gal nežino kad isz 
“kvailiu” gyvena, 

Už tai kaip beždžionkos 
apsieina,

piginu negu fabrikos preke 6 puikus 
daiktai preke dar tiktai $4.90 yra tai 
labai pigi preke nes tie daiktai yra 
verti nemažinus kaip $12.00. Tik pa- 
mislykit ka gaunate. Gera laikrodėli, 
nikelio akmenuoti vidurei, puikus isz- 
marginti nikolio luksztai, gerai rodo 
laika ir gvarantytas ant daug metu. 
Gvarantyti balberio kllperel plaukams 
kirpti. Revolveris B.C, 22 kalibro dru- 
ezoi ir grąžei padirbtas, naudoja B.C. 
kulkas, ir galite apsaugoti savo na* 
mus. Peilis 2 geri geležeis, kamsztus 
traukti ir stiklą pjauti. Gražus lencu- 
gelis gold-filled su kompasu ir labai 
gera safety.brltva. Tie visi daiktai yra 
gerai padaryti ir kožnam patiks. Lai
krodėlis pats beveik tiek vertas klek 
mes norim už visus daiktus. Tik ant 
trumpo laiko. Prisiuskite 35c. stempo- 
mis o $4.90 užmokėsite kaip gausite 
ta vora in jusu namus. Adresavoklte: 

PRACTICAL SALES COMPANY, 
1219 N. Trvlng Ava rblrnro.

i

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1628,858.62

ninko motorems. Prioi-4 
narnos-prekes.
614 IV. NpruceKt., 

MAIUNOY

♦

t
(jin, fa. j
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Bet atsimykite: 
Jog kas už daug pasikelineja, 
Tasai staigai nupuolineja.,,

4 4

rn

KANTICZKOS arba giesmių knyga,
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 
Su geresnels apdarais, preke 11.60 

W. D. BOCZKAUSKAS - Cd 
MAHANOY CITY, PA.

•»

I

i
I

I

Mokame 3,ežia procentą tat 1 
sudėtu pinigu. Procentą pride* ! 
dam prie J'ubu pinigu 1 Sausio 1 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir ' 
jus turfitumet reikale su musu < 
banka nepaisant er makes ar 1 
didelis.

H. BALI*, Presidenta*
. G# W. BARLOW, Vjct-Pr^

J. E. FERGUSON, Kas.

J
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ŽINIOS VIETINES
— Szaltis tikrai Sibirisz- 

kas — 12 laipsniu žemiau ze
ro.

TRUPINĖLIAI
APIE VISKĄ<■»

Paveikslai isz Pasikėlimo Kinuose.

— Nekuriose vietose Ka
nadoje szaltis siekia net 56 
laipsnius žeminus žero.

— Juozas Grybasz, 17 metu, 
užlipo ant Tunnel Ridge broke
rio indeti stiklą in Įauga be pa- 
velinimo boso, paslydo ir nu
puolė ženmi
pakauszi nuo ko mire in kėlės 
miliutas. Gyveno su tėvais ant 
419 W. Maple ulyczios.

A’ionas milionas sidabri • 
niu dolariu ima siiskaitvli 34 
dienas ir szeszias valandas, 
skaitant pp 60 doleriu in miliu 
tą ir po 8 valandas in pora.

Milionas dienu reikalam

*

Mažesniam paveikslėlyje ma
tome Kantono kareivius ant 
sargybos prie Vuczang bromos, 
o žemiau pabėgėliai isz Įlan
kų v susirinkę užmiestyje Vu
czang prie upes, kurie pabėgo 
isz savo namu 'kada pasikele- 
liai užėmė juju aplinkiniu.

•: t

perskeldanias

— Sodaliecziu balius tikrai 
buvo pasekmingas, žmonių bu
vo pilna sale kad nebuvo vie
tos szokti. Kožnas pasilinksmi
no užganadinaneziai,
ir trepsėjo seni ir jauni nes mn- 

niekani stovėti

szoko

zykė nedave 
malszei.

SHENANDOAH. PA.
13 

ant
— Viadukas Prohuda, 

metu, likos aresztavotas 
Jardui ulyczios už girt nuklys
ta ir nepadoru pasielgimą ant 
ulyczios. Vaikas sake, buk pi r 
ko bonka munszaines už* 50 
centu nuo moteres, kuri gyve
na ant Oak ulyczios, netoli til
to. .Jaunas girtuokli
darytas pataisos name.

likos už-

Lavis, 19 metu,—’ Ignotas 
gyvenaniis czionaLs, likos nu- 
szauta.1 ant sinert per palici- 
janta Hughes, laike kada api- 
pleszinejo pulruimi ant W. 
Broad uli., Tamakveje. Jojo 
draugas Antanas 
ko.s aresztavotas.

pulruimi
Tamakveje.

Skumin li-

Export, Pa. f Diena 19 Sau
sio, pen iskyre su sziuom svietu 
Petras Bernotas, 41 metu am
žiaus. Velionis paliko dideliam 
nubudime paezia, du sūnūs ir 
ketures dukteres kaipo ir vie
na broli. Buvo sūnum Antano 
Bernoto. Gimė Kauno redybo- 
je. Baseinu apskriezio, Skaud- 
bilcs parapijos,. Pavarcu kai
mo. Laidotuves atsibuvo Nedė
liojo, 2
nytinems apeigomis. Prigulėjo 
prie keturiu draugyseziu todėl 
likusi szeimynele bus aprūpin
ta. Velionis gyveno broliszkam 
sutikime su visais, todėl dau
gybe-žmonių dalybavo jojo lai- 
dotuvcbc. Lai silsisi amžinam 
atsilsije. —Ten buvęs.

valanda po piet su baž-

Union City, Conn. — Mieste
lis ne yra didelis, bet czionais 
gjwena pusėtinas būrelis Lie
tuviu. Ihicsz kare susitvėrė kc 
turios vyriszkos drauguves ir 
viena moterių, kurios puikei 

visame, 
ant 

Szv. Jurvio draugystes.

kurios 
gyvuoju ir sutikimas 
nes ir susirinkimus laiko 
sales
Liūdna tik, kad nekurios musu 
moterėles nemandagiai pasiel- 
gineje ir kanecz reikalinga ku
rna Baltruvi(*ne idant’ truputi 
per szous pakoeziuoti, nes ver
dami naminia taip apslobsta 
nuo gazo ir bėga afsivedyt pas 
kūmutes kur apkalba gorus 
žmonis be reikalo.

REIKALINGAS.

Žcnotns darbininkas ant farmos, 
mokestis ant meto nuo $400 iki $1- 
000 pinigais, taipgi stuba, malkos, 
300 svaru mėsos, 500 svaru miltu, 24 
buszeliu bulviu, 12 buszeliu obuoliu, 
3 tonai szieno del karves, puss e ake- 
ro žemes del daržovių. Darbas prie 
daržovių, sodu ir taip visoki darbai 
ant farmo% karvių melžt nereike. 
Atsiszaukdamas atsakyk ant visu 
klausymu pilnai ir aiszkiai nes kitaip 
negausi atsakymo. Kiek turi metu, 
klok sveri, kaip auksztas, ar dirbos 
Amerike ant farmos ar ne, jeigu dir
bės, koki darba moki ir kokias maszi- 
nas gali valdyti ir pasitaisyt. Užmo
kestis pagal mokėjimu darbo ir gabu
mu, kurie nemyli farmos darba arba 
girtuokliai tokiu nereikalaujamo. Ma
loni vieta ir kuris nori suezodint pi
nigu tai nesigraudys. Paraszykite 
kaip greit galit pradėt darba, jeigu
turit vaiku, kaip geni, vaikam vasara 
ir bus darbo, mokestis pagal ju ver
te. Pirmam laiszkc praszom paraszyt 
kiek norėsit mokesties ant meto.
t.9) Andrew Abraczinskas

Catawissa, Pa.B, D. No. 2

ja — 2739 metus ir 321 diena. 
Sueis tik 2,738 mete Lapkri- 
czio 17 diena;
dar 811 metu. Czia yra prkskai- 
tyta ir pribuszos dienos; skait
lį nes teisingos.

• $4,000 dolariu po 
popierini d ola vi bus 1 
popieraus.

Giriu yra Suv. Valstijose 
iki 1926 metu, 470,000,000 ak
ru, 

t
daugiausia — 183,248; Cliica- 
goje — 136,396, o Philadelphia 
— 134,229.

* Szilko vabalai 
szilku abelnai ilgio 2 ir czverti 
myliu per savo amži.

• Suv. Valstijų laivynas 
turėjo sunkiausiu kulka 
14 coliniu kanuoliu per 
eita kara tik 14,000 svaru.

'* Už cigarus Amerika ga
vo taksu 1925 metu —$109,- 
523.34, o už eigaretus jau 
$225,032,702.07; graži suma pi
nigu ant vėjo.

* Naminio
Amerikoje gauna pensijų 241, 
193 ypatus ir, pagal dabar 
perleista instatynia gaus 25000 
dar daugiau naszliu.

Sniegas yra spalvuotas; 
buvo patemytas Greenlande.

Spalvos ant sniego buvo 
patemytos ir surasta, kad tai 
yra labai maži gyvūnėliai, va
dinami “Protoccoccciis viva- 

Buvo raudonas, žalias ir 
geltonas po 

tyriejimu rastas, kad tai yra 
puszu žieves maži gurinėliai.

GALITE PIRKTI ŽIEMINI 
KOTĄ UŽ PUSE PREKES.

738 mete 
laukti turime

o
viena 
svaru

New orke yna juodvedžiu

suveja

ant 
p ra-

Karo naszles

Sniegas yra

lis.” 
geltonas sniegas;

Seiverto szlore didelis par
davimas prasidėjo Scrodos ry
ta ir trauksis 4 dienas. $50 ver
tes kotas už $25. Kotas $75 už 
$37.50. Kotas $85 už $42.50. Ko
tas $100 už $50. Ateikite kožna 
diena.

Sei verts
29 E. Centre St., 
Mabanoy City, Pa.

MALDA-KNYGES

n

B76

$2.50
Balsas Balandolis, tuoj

No. 185 Balsas Balandėlis arba 
Mažas Szaltinelis Dievo Mylistu. 
Naujausia spaudimas su Officium su 
dadSjimu litanijų, maldų ir giesmių 
prie Paneles Szvoncziausios.
puslapiu, puikiai apdaryta drūtais 
minksztais skurineis apdarais su ka
bute, auksuoti lapu krasztai..

No. 186
pati knyga kaip viszuj parodyta, tik 
apdaryta plonais kietais skurineis 
apdarais........ ............................ $2.00

No. 187 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga maldų kny
gele, pavesta visos Lietuvos Kataliku 
Jaunuomenei. Graži knygele puikiai 
ir drueziai apdaryta minksztais sku-
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Kantoniecziu revoliucijonieriu vėliavos
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miesto po užėmimui tojo miost 
vo gindami miestą.

o,
ant Vuczang

kur daugelis žmonių pražti-

r t f|

v*
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GALITE PIRKTI DEL 
VISOS SZEIMYNOZS.

Apatines drapanos, panezia- 
kos, svoterei, abrusai, novo- 
leczkos del lovų ir 1.1. Parda
vimas prasideda Seredos ryta. 
ATskas už numažintas prekes.

Seiverts
29 E. Centre St., 
Malianov City, Pa.

APGARSINIMAS.

Suteikiame pagelbu 
ninkanis kurio buna 
prie darbo ar ant geležinkeliu 
arba per automobilius. Tada 
atlyginsite kada gaunate pini- 
gus. ■ ] 
laiszku gauname 
laiko ir kasztu.

J. Varanauskas, 
310 Second St., 

Elizabeth, N. J.

darbi.- 
sužeisti

PAJESZKOJIMAS

l’ajeszkau kurna Joną Kas- 
paoinanli isz 
Naujo

lauska
Red.,
Ujezdo; pirmiau 
delphia, dabar 
T ‘ 
atsiszaukt ant adreso.

A. Puidokiene
84 __ 5th St., 

Wyoming, Pa.

....  X--..--- ---

VALDININKO
MIRTIS

A lena gražu vakaru 
j žiaiu 
klitorius, Jonas Kirmėliais

fi

, neina- 
gražus valdininkas-ekze

dęjo antroje kėdžių eileje ir 
žiurėjo per binokli “Piku Da
ma.” Jis žiurėjo ir jautėsi la-

esas visiszkai liu

Admirolas H. H. Hough, ku
ris patruliuoja Yangtse aplin
kine kur randasi daug Ameri
konu gyvenaneziu Hankov 
Kinklang ir kituose miestuose 
prie upes.

)

LEHIGH PAVIETO ŽMOGUS 
GIRIA JI.

Herbert V. Oswald, R.F.D.Kanno
Aleksandravo' No. 2, Allentown, Pa. pasakoja 

yveno Phila-' savo draugams, kad k a tik

Jis žiurėjo ir jautėsi la
bai patenkintu. Bet staiga.... 
Apysakose dažnai galima su
tikt tatai “bet staiga.” Auto
riai tiesa 'jako: gyvenimas taip 
kupinas netikėtinais invykiais! 
Bet t taiga jo veidas susiraukė, 
akys paszoko, alsavimas apsi- 

jis nuemc nuo akiu bi
nokli, pasilenke ir... apezebi!!! 
Kaip matote, 
Cziaudet niekam ir niekur ne
draudžiama. Cziaudo ir sodic- 
cziai, ir policijos vadai, ir de
partamentu direktoriai, ir kar
tais net ir mi n isterini. Visi 
cziaudo. Kirmelinis ne kiek ne- 
susikonf uzino, nosine veidą 
nusiszluoste ir, kaipo manda
gus žmogus, apsidairė aplink 
save: ar savo cziaudejimu jis 
ka-ilors neužgavęs! Bet ežia 
jau prisiėjo susikonfuzint. Jis 
iszvydo, kad senukas, sedis 
pricszais ji, pirmoje kėdžių ei
leje, ruposfingai szluostes savo 
plike ir kakta ir kaž-ka szluos- 
tydama»j niurnėjo. Kirmelinis 
pažino s enuką: tatai buvo ge
nerolas Brizgilas, tarnaująs ki
toj ministerijoj.

“Asz ji apiprunkszcziau! — • 
pagalvojo Kirmelinis. — Ne 
mano virszininkas, svetimas 
bet visgi nepatogu. Reikia a'tsi- 
praszyt. ”

Kirmelinis sukosėjo, pasida
vė visu kunu in prieki ir <su- 
sznabždejo generolui in ausi:

— Ponas generole, dovano2 
kite, asz jus apiprunkszcziau... 
asz netvezia....

— Nieko, nieko...
— Del Dievo meiles, dova

nokite... Jos asz... asz nenorė
jau !

—' Ak, prįszau sėdėti! Leis
kite klausyt!

Kirmelinis susigėdino, kvai- 
nusiszypsojo ir pradėjo

bet staiga.

stojo

susicziaudejo.

nosine

X

y

nežinau kur. atsikratė nuo baisaus kosulio
Puriu svarbu reikalą, praszau ir szalezio ir tik viena bonkute

lt sunaudojo
• | Healer gyduole

REIKALINGA.

Mergina nuo 18 iki 25 metu 
senuoni, ‘kuri kalba, skaito ir 
raszo Lietuviszkai, reikalinga

Prisiuskito 10c nes dnug Oera mokes-
n Kreipkites in “Sanies" 

ofisą.ir daug ima
A U-lI

ANT BANDOS AR 
PARDAVIMO.

Bizniszkas <1 u bei tavas na-
mas po No. 839 West Coal StI <1 i i i > , i .. •X

rineh apdarais, auksuoti lapu krasz- Senaiuloah. Tinkamas del bile
tai, preke tiktai......................... $1.50

No. 188 Aniolas Sargas; yra tai 
naujausia malda-knygolc, su bažny- 
czios aprobatu, 448 puslapiu, visos 
reikalingos maldos, skurincis minksz- 
tais apdarais, puikiai iszmarginta, au
ksuoti lapu krasztai................  .$1.50

No. 189 Vainikėlis, 
maldų knygele, mažiausia knygel lie
tuviu kalboje. Skurini juodi minkszti 
apdarai, auksuoti lapu krasztai, 302 
puslapiu, didelis aiszkus drukas $1.00

No. 190 Visuomet, 
gole katalikams lietuviams visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 25G 
puslapiu, baltos celluloidcs apdarc- 
llais, su kolioruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai be 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms........$1.50

W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 
MAHANOY CITY, PA.

1 
kntalikiszka

malda-kny-

SEIVERT’O SAUSIO
DIDELIS PARDAVIMAS.

Prasidėjo Serodos ryta 26-to 
Sausio, 8 vai. ryte ir trauksis 
per 4 dienas. Ateikite kožna 
diena, galėsite suezodinti pini
gu.

Sei verta
29 E. Centre St., 
Mąhftnoy City, Pa.

lis. Kreipkitės in “Saules X X

ANT BANDOS.

Keturiu ruimu st ubą del ma- 
szeimynos, su skiepu.suzos

K.reii>kites aut adreso: 
AV. Kvasauckas, 

1038 East Pine Stt
1.1.0)

X

Malianov City, Pa
dabar laikomakokio biznio,

Galite parandavot 
Atsiszaukit po 

augszeziau minėtu adresu pas 
E. Kyguolis. (t.8.

SAUGOKIS SKAUSMU 
KRUTINĖJĘ,

grosemia. 
arba pirkti.

v-

Dažnai priveda prie 
pavojingu ligų.

f
M

V

Dr. White’s Lung 
3S.

Dr. Whiten Lung Healer gyduole 
75c bonkuto, draugo su Dr. Whites 
(Black Crow) Cold ir Grippe pigul- 
kas 25c praszalina bile koki persza- 
lima. Parsiduoda visur. ad.

SEIVERT’O DIDELIS
SAUSIO PARDAVIMAS

Moterems flanelines szlebes 
89c. 
89c, 

$1.79 
89c. 
15c. 
89c. 
89c.

Moterems austi pelikei 
Mergaitėms svoterei 
Mote re m s p a nez takos 
Mot e rems pa nez ia k o s 
Mo rgaitems szle b u kės 
Araiku siūleliai

Soivcrts
29 E. Centre St.
Mahanoy City, Pa

X

liai i
žiūrėt in scena. Žiurėjo jis, bet 
jau malonumo jokio nebejauto. 
Per pertrauka jis priėjo prie 
Brizgilo, szalia jo pavaifoszczio- 
jo ir, pergalėjęs bailumą, su
murmėjo:

— Ponuli, asz jus apiprunk
szcziau... Atsi praszau... 
jog... ne tai kad....

— Ak, gana, jau gana!... 
Asz jau užmirszau, o tamsta 
vis apie ta-pa't! — tarė genero
las ir nekantriai sujudino apa
tine lupa...

“Užmirszau, o akys isz pik
tumo net žaibuoja — pagalvo
jo Kirmelinis, intartinai pa
žvelgęs in generolą. Ir kalbėti 
nonoris... kad tatai esą gamtos 
iiutatymas, o tai dar pamany
siąs, kad spjauti norėjos!... Ne 
dabar, tai paskiau pamany
siąs!...”

Parojęs namo,

Asz

Kinuolinis
papasakojo apie savo storžie-

Gėlos, skausmai ir diegimai krūti
nėje dažnai buna nuo sunkiu, gilia 
szalcziu, kaip kad ir nuo muskulu pa
sitempimo.

Nepraleisk kitos minųtos, nekrei
pęs atydos szitam padėjimui. Skubiai 
eikite in^vaistine ir gaukite John
son’s Rod Cross Plaster ir uždek ant 
krutinės. Jis szildo, saugoja, ir nuva
ro szalin gėlas, skausmus ir diegimus 
veik ūmai. Dar svarbiau gydomos 
ypatybes plastcris laiko prie krutinęs 
vaistus, kad negalėtu iszsisunkti in 
ora, kiaurai pereinu in nuduotas vie
tas, palengvina ir gelbsti pertraukti 
sukepima sujudinant cirkuliacija.

Nebandyk su nevartotais gydymais 
turint sziuos krutinės skausmus; pra- 
szyk vaistininko, kad duotu jums ta 
sena isztikima dideli Johnson’s Rod 
Cross Kidney Plaster su raudona fla
nole užpakalyje. Gausit visose vaisti- 
ne80‘ ____ ----j
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Kelis

malonybe! jeigu

viszkuma žmonai. Žmona, kaip 
jam pasirodo, labai szftltai at
siliepusi del jo nuotikio; jinai 
tiktai iszsigando, o paskiau, 
kuomet sužinojo, kad Brizgilas 

“svetimas,”
si rami no.

- O visgi, kaip ten nebūtu, 
tarė jinai, — pamanysiąs, 

kad tu publikoje esą nemoki 
užsilaikyt, todėl •nueik pas ji ir 
atsipraszyk!

— Taigi, taigi ir asz taip 
manau! Asz jau atsipraszian, 
bet jis kaž-kaip keistai... Ne 
viena dora žodi nepasakos. Bet 
pasikalbėjimui ir laiko nebuvo.

Kita diena Kirmelinis užsi
dėjo nauja eilute, apsiszvariho, 
nusikirpo plaukus ir nuėjo pas 
Brizgilą pasiaiszkint... Inejes 
in generolo prieszkambari, jis 
ten daug praszytoju iszvydo, o 
tarp praszytoju ir pati genero
lą, kuris jau buvo bepradedąs 
priiminėt praszymus.
praszytojus apklausęs, genero
las pakele akis ir in Kirmelini.

— Vakar Valstybiniam Te
atro, jeigu ponas generolas at
simenate, — Pradėjo savo pra- 
neszima ekzekutorius-: — asz 
nusieziaudejau ir.... netyczia 
apiprunkszcziau.... Atsipr....

— Koki menkniekiai... Die
vas žino kas! Jus, ko norite! — 
kreipėsi generolas in sekanti 
praszytoju.

“Nenorįs kalbėt! — pagal
vojo Kirmelinis, pabalęs. — 
Reiszkia, pykstas.... Szito taip 
esą negalima palikt.... Asz jam 
paaiszkinsdu...”

Kuomet generolas su pasku
tiniu praszytoju pabaigė savo 
pasikalbejima ir buvo beeinąs 
in vidurinius kambarius, Kir- 
melinis ženge paskui ji ir su
murmėjo:

— Jusu
asz iszdrysau jus sutrukdyt, tai 
tiktai isz jausmo, galiu pasa
kyt, mano atgailos!... Netyczio- 
mis, patys žinote!

Generolas susiraukė ir mos
telėjo ranka?

i — Bet ‘tamsta tiktai juo
kavo ji ir daugiau nieko! — ta
re jis, slėpdamasis už durti.

— Koki ežia juokai! — pa
galvojo Kirmelinis. — Czia vi- 
siszkai jokiu juoku neesama! 
Generolas, o suprasti negalis! 
Jeigu taip, tai asz daugiau 
priesz szita faraono neatsipra- 
szinesiu! Tegu ji velniai! Para- 
sZysiu jam laiszka, o vaiksz- 
cziot nevaikszcziosiu! Tikrai 
ncvaikszcziosiu!”

Taip galvojo Kirmelinis, ei
damas namo. Laiszka genero
lui jis neparasze. Galvojo, gal
vojo, ir niekaip negalėjo to 
laiszko sugalvot. Prisiėjo se- 
kanezia diena paežiam nueit 
pasiaiszkint:

— Asz vakar buvau užvjes 
ir jusu malonybe sutrukdžiau 
— sumurmėjo jis, kuomet ge
nerolas pakele in ji klausiamai 
akis: — ne dėlto, idant tyczio- 
tis, kaip malonėjote jus iszsi- 
reikszt. Asz atsipraszian už tai, 
kad, cziaudedamas apiprunksz
cziau.... o juoktis asz ir manyte 
nemaniau. Kaip asz galeeziau 
iszdryst juoktis? Jeigu mes 
juoksimės, tai tuomet no jo
kios, reiszkia, pagarbos prie 
augszte.'nin asnienu.. nebusią...

— Eik szaliai! von!! staiga 
suszuko pamelynaves ir Sudre
bėjęs generolas^5

— Ka-a! paklauso p'aszhabž- 
domis, alpdanias isz baimes.

— Aron! Rupuže!! ~ pakar
tojo generolas, treptelojes ko
jomis.

Kimielinio viduriuose kaž
kas nutruko. Nieko nomatyda- 

s, jis
atbulas pasuko in duris, iszejo 
in gatve ir nuropotojo...' Parojo 
nždhses namo, nėfiusivilkda- 
mas .szvarko, jis atsigulė ant 
sofkeles ir... numirė.
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Reuben Bland, fnrmoris isz Robersonville, N, C., yra tėvu 34 vaiku ir gal yra vienatį-
* . . ' * ' - *1 — — a * ■ a k •Ii 1 • 'I

niii tėvu Amerika su tokia didele szeimyna. Nesenai lankėsi jisai pas prezidentą Coolidge,.i
protestuodamas prioszais prolijbicije. Ant paveikslo stovi Bland, jojo pati ir dalis jojo szei- 

* — * a a-a 1* T v _ _       . 1 w ,a 1 a « «% • w w « a* ■ a a a*mynos nes kita dalis vaiku yra vede ir gyveita kitur. Kožnas isz vaiku turi savo užsiėmimą
?-------- -----’ ant formos ir darbas einą be jokios klinties.
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KVITU knygele Draugystėms del isz- 
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25c
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
•utoirlnkimu. Preke - - - 25c.

W. D. BOCZKAUSKAS • CO„ 
MAHANOY CITY, PA.




