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minusia modeli

JONUKAS NORĖJO 
BŪTI KAIP JURGIS 

WASHINGTONAS.
Saint Louis, Mo. — Kožnas 

yra girdėjas kad musu pirmu
tinis prezidentas .Jurgis Wa- 
shingtonas nukirtos tėvo myli- 

prisipažino
prie kaltes, nes nemokėjo 
meluot. Jojo pėdoms norėjo 
sekti penkiu metu 
Fields.

Du proibicijos sznipai a t ėja 
in Jonuko narna, kada nesira
do motinos namie, užklauso 
jojo, ar mamyte neturi namie 
munszaines, 
ozei atsake:

ir da prigialbejo jiems

Sll-

Jonukah

tai .Jonukas sta- 
“jes ser, turiser,

daug” 
surasti.

Ant policijos motina užmo
kėjo $100 bausmes. Užklausta 
ar nubaudė Jonuką už tai, mo
tina atsake: Ne, norints bu
vau užpikus ant jo, bet esmių 
isz jo labai pasisziauszns kad 
vaikas pasakė teisybe.
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KUNINGUS IR

nigai ir zokonai miniszku

APGAVO 
MINISZKAS ANT 

$100,000.
Chicago. — Katalikiszki ku- 

P°visas dalis Suv. Valstijų Kana
doje r Mexike likos apgautais 
suvirszum ant szinito tuk.stan- 
ežiu doleriu in laika penkiu 
metu aukaudami piningus ant 
mirsztancziu sieratu Sy rijoj 
apgavikui Syrijecziiii Khmos

VYRAS UŽSIMANĖ AUTO
MOBILIU, O MOTERE 

SKALBIMO MASZINA.
Pittsville, Mass. — Tarp 

Harry Boauquel ir jo paeziu- 
les kilo žandinis argumentas, 
ar jis nupirks sau automobiliu 
ar pati pirks skalbimo maszi- 
na, idant palengvyt sau nami
ni darba, na ir tas buvo prie- 
žaste susipeszimo ir sukruvin* 
mo pacziuloi nosies ir iszmnszi- 
mo keliu dantuku, už ka moto
re apskundė savo Ilarruka Ii 
užvede teismą ant persiskyri
mo kuri ir aplaike. Ne gana 
kad Harry neteko paeziulos, 
bet da turės atsėdėti kalėjimo 
szeszis menesius.
JUODAS ŽMOGUS

PERSIMANO ANT BALTO.
Syracuse, N. Y. — (limes ne

laisvoje Virginijoj, 84 metus 
adgal, James Adams, nigeris, 
pradėjo persimainyt ant balto 
žmogaus. Daktarai yra tosios 
nuomones, kad tai yra liga vi
li lego, kuri tankiai permaino 
juodo žmogaus skūra ant bal
tos.
PACZIUOTAS 29 METUS 

TĖVU 28 VAIKU.
M ill waukee, Wise 

ezinotas 29 metus ir būdamas 
tėvu 28-niu vaiku, ■ ____  „
vu yra Motiejus Baner, farme- 
ris, 
farmos
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6 UŽMUSZTI, 5 APDEGINTI, 
400 ISZSIGELBEJO ISZ 

DEGANGZIU 
KASYKLŲ.

Cokeburg, Pa. — Eksplozije 
dulkiu kilo Ellsworth kasyklo
se No. 3, kuri užmusze szeszis 
a n g 1 e k a s i u s, apdegino
kiai penkif o 400 turėjo gilin
ki iszsigclbet per kitus tune
lius. Kasyklos vra didžiausios • •
Washington pavieto. Kasyklos 
nebuvo sustoja, nes neprighli 
prie unijos.
GRYŽUS KATE ISZGELBE-
JO SAVO SZEIMININKUS 

ISZ UGNIES.
Washingtonas, I). C. — Di

dele Angoros kate, kuri priesz 
laiko buvo kitur isz- 

sugryžus
savaite 
duota, sugryžus atgal iszgel- 
bejo savo szeimininkus isz ug
nies, kuri sunaikino ju namus.

Szeimininkai, George Baxter 
ir jo žmona, buvo padovanoję 
kate toli gyvenantiems savo 
pažinstamiems, bet ji isz ten 
pabėgt) ir praeita nakti sugry- 
žo namo. Namai buvo ugny. 
Kate, inszokus vidun pro atda
ra miegamojo kambario langai 
ome nagais draskyti kaldra 
iszbudpio miegojusius sze'imi- 
ninkus ir tie suskubo isz ugnies

Orine Kelione isz Anglijos in Indije
m
. JU... I

Isz Visu SzaliuVElNA°
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Szlai vienas isz milžiniszk n eroplaiin Do Havilland kuris

♦

į' 
ka

11 M

turi motoriųk 450 arkliu pajėgu. Szis pa>ažierifnis eroplanas 
lėks kožna djena isz Anglijos in Indije per Egipla, Palestina, 
Mezopotamiį ir Persia. Jame s 
gažti.

utilps deszimts žmonių su ba

w. o. mudriu, rm. iTT• M. PUV«Jivnn»i. r tcr« i 
F. W. BOCZKOWRKl. MlUr 38 METAS

KANKINTAS

Žinios isz Lietuvos.
PINTINE, KjLEBONAS, PO

LICIJA IR PERSZAUTAS I 7™ įdėlis

NUKIRTO
RANKUTES

PIKTA DVASE NEDUODA 
VAIKUI RAMYBES. J1
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BAISUS PASIELGIMAS 
. INSIUTUSIO TĖVO SU 

SAVO KŪDIKIU.
Belgije.. — 

penkiu melu 
suradęs 

traukine

METO VISKĄ* PO STUBA.

- Mažas kaime-

Lnksemburgas, 
Rrugge, 

darbiniu ko 
tūkstantine

Kaime 
vaikutis 
st n boję 
bnmaszka iy nežinodamas kad
puiki popicrele tuvi kiek ver
tes, i 
Levai

szrnoteliu.

Dombra va.
lis Cboinikai, turintis vos du 
szimtu gyventoju, nuo keliu 
dienu . baisiai nerimauja isz 
priežasties apsirgirno 15 metu 

varg ingos naszles,
vaikas likos

I
I
I

Amersha, kiimtina diena likos 
aresztavotas drauge 
paezia Rumune, 
Onelliet.

Amersha nuduodamas 
gingu kuningu 
ningus nuo kunigu, zokonu ir 
milaszirdingu Syrįejecziu kaip 
pats prisipažino ant policijos. 
“Jaigu butau turėjus pavelini- 
ma nuo popiežiaus, tai butau 
surinkias daugiau kaip milijo
ną doleriu“ 
apgavikas.

su jojo
Dolorosa De

rinko
var- 

pi-

Kouba

Merginos kurios

iszteka greieziausia.
sake sudže

— kalbėjo tasai 
Norint s Amersha 

prisipažino ir dabar bus sugra- 
pribuvo 
: apga- 

vinga rinkimą pinigu nuo leng
vatikiu.

žinias atgal isz kur i 
bet ji negales teisti už

DAUG ATEIVIU SUGYRŽO 
IN SAVO TĖVYNĖS.

Washington, D. C. — Prae- 
meta, atplaukė in 

294,314 ateiviu,
savo

jusi 1926 
Suv. Vai s. 
92,728 sugryžo atgal in 
tėvynės, daugiausia isz tu bu
vo Italijonu ha net 27,151. Vo- 
kiecziu tame mete atplaukė 
daugiausia, ha net 46,068.

Tame laike iszsiunsta atgal 
in visas dalis Europos .”>,222 
negeistinu ateiviu kurie gavo
si in czionais apgavingu budu 
ir už visokius prasižengimus.

o

— .Jonas 
mvlemos

vy

SZUO ISZDAVE 
SAVO PONĄ, KURIS , 

NETEKO PACZIOS.
Philadelphia, Pa, 

Sheldon neteko savo
pacziules kuria labai mylėjo 
bet per savo szuni dabar josios 
neteko, kuri dabar nuo jojo 
jeszko persiskyrimo. Priežastis 
to atitikimo buvo sekanti: 
Paežiui© mane kad josios
ras buvo pasekmingu biznie- 

neiszsidave jojo 
biznis kuom jisai tikrai užsiji- 
ma. Eidama ulyczia su szunim, 
tasai pribegiąs prie stovinezio 
ubago su ilga barzda, pradėjo 
linksmai loti ir sėli utis prie jo. 
Szunies pasielgimą nustebino 
ja, tik “oupt” už barzdos uba
gui ir nutraukus, pasirodo kad 
1ai> jokios mylemas vyras varo 
ybagiszka bizni.

f

rium pakol

ŽMOGUS.
Telsziu' “Žemutis”
Nesenai pas*fI’irkszliu klebo

ną užvažiavo įdu Amerikonai 
ir prasze, kad priimtu-ant kiek 
laiko pintim) su brangiais 
daiktais. Klebonas priėmė.

Pintine padėjus, szunys ap

Pel szi u ’ raszo:

kuris gyvena ant artimos 
netoli nuo czionais. 

Bauer paeina isz Jugoslavoki- 
jos. Tarp vaiku nesiranda jo
kiu dvvnuku, trinuku ar kvad- 
ruku, visi vaikai gyvi ir sveU 
ki; 12 yra apsivedia o 16.da 
randasi po tovisžkn pastogia. 
Bauer yra paeziuotas tik vie
na karta.
MERGINOS KURIOS DIRBA 

PIRMIAUSIA ISZTEKA.
Chicago.

dirba, apsiveda pirmiausia, o 
thsios ka turi geresnius darbus 

Taip pa- 
William Morgan 

isz Sutaikinimo Sudo del nesu-
tinkaneziu poru. Sudže tolinus 
kalba, -kad daugelis poru po 
apsivedimui, 
darbus o vyrai pameta paezes. 
“Pagal mano nuomone tai mo- 
teres neprivalo dirbti po apsi- 
vedimui. Vyrai neprivalo ]1:v 
ožiuotis pakol neturės geru pa
matu ant. uždėjimo savo szei- 
mvniszko lizdelio. Kada susi- 
laukia vaikeliu, moteres priva
lumu yra prižiūrėjimu vaiku, 
vyro ir namo, o tada

mot eres pameta

vieszpa- 
taus sutikimas, meile ir nejosz- 
kos persiskyrimu po sudus“ - 
užbaigė siulže Morgan.
SZMUGLERIAVO 

ATEIVIUS GRABUOSIA.
Hamilton, Ontario. — Ant 

ateiviu 
Kanados in Amerika buvo 
naudojami grabai, pagal prisi
pažinimą Ludviko Micznievi- 
ko, kuris likos nubaustas už tai 
ant szesziu menesiu kalėjimu. 
Grabai likos nuvežti arti rube- 
žiaus, po tam perveždavo juo?- 
su ‘ ‘gvv 
pasodydavo in trukius 4r 
veždavo kur reike.

Laike teismo, pasirodė, kad 
keturesdeszimts ateiviu užmo
kėjo Micznovikui nuo $100 lyk 
$500 už t a ji darba.

15 METU MOTERE JESZKO 
PERSISKYRIMO.

Wilkes Barre, Pa. — Ona 
Savickiuto, kuri turi vos 15 
metu, apfivode su John Brown 
praeita meta pas skvajeri ir 
vos pagyveno szeszis menesius 
su savim ir f usilanko kūdikio, 
vyras dingo kasžin kur, apleis
damas «avo jauna paeziulo. Da
bar jiji ifžvede teismą ant per
siskyrimo.

szmugleriavimo 
in

isz

nabaszninkais 
liu

10 METU UŽ SUMUSZIMA 
SAVO PACZIULES.

Minneapolis, Minn. — Sudže 
Thomas Salmon, skaitydamas 
viro'ka del Fredriko Kouba, 
labai gailėjosi kad negalėjo 
jam padovanoti daugiau kaip 
doszimts motu už neinilaszir- 
dinga sumuszima savo paeziu- 
les kuri turėjo perstonet tris 
menesius ligonbuteje.
likosu ždarytas Stillwater vai
stiniam kalėjimo, kur persėdos 
10 metu, jaigu paeziulo lyg 
tam laikui neatsileis ir ji neisz- 
ims isz tojo ezyseziaus.

UBAGAS ARESZTAVOTAS,
TURĖJO BANKE $6,000.
Los Angeles, Calif. — Kazi

mieras Vula'k, 55 metu, kuris 
ubagavo ant ulycziu1 be pa viri
nimo, likos aresztavotas ir už
darytas kalėjimo. Kada padare 
ant jo krata, rado bankines 
knygutes kurios parode kad ji
sai turėjo $800 Chieagos ban
ko, $400 Salt Lako, $1,500 San 
Franciske, $1,000 Los Ange
les ir kitur.

Valu'k neturėjo ranku ir tu- 
ręjo pravadnyka jauna vaika. 
MERGINA NUŽUDĖ TĘVA

IR SUŽEIDĖ MOTINA.
Winona, Minn. — Kittv Jones 

15 metu, nuszove ant smert 
savo tęva po tam mirtinai su
žeidė motina. Ant policijos pri
sipažino buik tai padare del to, 
kad tėvai daugiau glamonėjo 
josios broliuką ne kaip jaja.

SENUKE ATKALBINO 
MOTERIAI JAUNA 

VYRA.
New York. — 'Poni Lillian 

Testard, patogi 20 metu mote- 
role, užvede teismą ant 25 tuks-

jaigu

iant ine pactejus, szunys ap
linkui bėgiodami užniko loti ir 
pitino draskyki..

Klebonas suprato, 
blogai. Pasikvietė policija. Po- 
lisija pirma klauso, 
pintinėje.
auksztvn bot niekas nieko ne- 
atsake.
tino, 
kraujas.

At įdarius 
žmogus.

SPYNA ISZDAVE.
Panevėžio apygardos teismas 

nagrinėjo byla garsaus vagies 
Skestonio Bernardo, 'kilusio 
isz Sziauliu miesto kaltinamo 
tuo, kad isz pilieczio Kurkulio

* kad ežia

kus esi
Neatsiliepus szove

T
i s z

Uuoinet perszove pin- 
pintinos isztekejo

pasirodė buvęs

taneziu doleriu prieszais 60. 
metu Mrs. Julia M. Kahn, nasz- 
lei, u žinot i nedarna jai, buk pa
veržė josio.į 27 metu vyra. In 
du menesius po vinezevoniai, 
vyras jaja pamoto ir nuo jo prio 
turtingos senukes, kuri jam pa
dovanojo puiku žiedą vertos 
$2,000 ir da kitas branges do
vanas kaipo ir automobiliu su 
kuriuom abudu iazpiszkino in 
Kanada ant geru laiku.

nes 
“apipainiotas’’ 

per velnią, kuris kankina bai
siu budu savo auka. Kada vai
kas atsigula vakare in lova/ 

skaus- 
iszduoda 

laukinius balsus, dc- 
nepa- 

svet imoms 
Aplinkui ji

stiliam

sudrasko, ant
ugryžos isz darbo ir pa- 

kudikis padare, taip 
insiuto, kad pagriebęs kirvi, 
nukirto abi rankutes nekaltam 
vaikui. Auka insiutusįo tėvo 
mirė iii trumpa laika nuo nu
bėgi mo kraujo. Zvoriszka t o va 
uždaro in kalėjimą. Motina ta
me laike radosi ims kaiminka.

A

LENKIJE PAVĖLINO LIE
TUVIAMS

ATGAL IN 
VILNIŲ.

Varszava. — Raudono Krv- 
žiaus sanarei atvede prie Len
kiuko rubežiaus septynis žmo
nis: Juozą Kereiszi, Joną Stat- 
kevieziu, Juozą Vazneli, Motie
jų Jaekevicziu, Jurgi Bancevi- 
cziu, Jurgi Savicku ir Adolfą 
Lauriucziu, kuriems .Lenkisz- 
ka vaklže pavėlino sugryžti in 
Leifkije isz Lietuvos, kurie 
neturėdami jokiu szeimynu ne 
žemisrtko turto melde idant 
jiems pavėlinta sugryžti in 
Lentkije, kur randasi j u 
įnynos ir ukes. Visi buvo kalė
jimo.

mates ka
atsigula

t nejaus jauezia baisius 
ant viso kimo,mus

isz saves
javimus ir kalba apie

dalvkusprastus 
kalboms, 
meto rakandus, puodus ir ki
tus dalvkiis.

Ant praszalinimo piktos dva
sios, žmones kalba ant ligonio 
poterius, atsirado 'ir nemažai 
visokiu stebukladariu ir raga- 
niu, 
keiksmai 
Daug žmonių 
prasta ligoni.

KRUVINA VESELKA.
Sedlicai. — Kaime Lnkove, 

atsibuvinejo smagi Veselka. 
Ant garbes

d vase

SUGRYŽTIežio Gurviczaus Arono, is:: 
kurios taip pat iszvogc prekių 
15,094 litu sumai. Kratos metu 

, Skestonio namuose rastas san- 
__ ; invairiu prekių, kaip tai: 
revolveriu, medžiokles szautu 
vu, szoviniu, ezomodanu, ma
nufaktūros prekių laikrodžiu 
ir taip toliau, o pas jo tęva irgi 
buvo rasta prekių už 1,000 ii

Rastos prekes gražintos 
nu'kentėjusioms o Skestonis at
sisėdo kalėj i man.
Apygardos teismas, isznagri- 

nojes byla, rado Sekesteni ktiL 
tu ir nubąude 4 metams 
kiuju darbu kalėjimo.

ISZ VESTUVIŲ MIRTIS.
Veliuona, Kauno apskr. (V. 

kor,) — Pelucziu kaimo gy
ventojas B. Butkus, mylejes to 
pat kaimo mergina Moc'kyte,. 
tol kol pastaroji susilaukė kū
dikio, po to tarp judviejų mei
les rysziai pertrūko. Butkus 
ruoszesi apsivesti su kita pa
nele. Senoji jo mylimoji apie 
tai patyrus, kad mylimasis jau 
su kita nori apsivesti, apskun 
de mylimąjį Butkų in teismą 
už apgavyste. Butkus važiuo- 

mirė, 
nevodos nei vienas nei kitos, 
bet palikdamas abiems merge
lėms po kūdiki. Gydytojai ap- 
žiuroje lavona rado Butkaus 
isz rupesezio plyszusia szirdl.

SENAS RASZTAS.
Veliuonos Jiažnyezios boksz- 

te, kuris yra statytas Didžiojo 
kunigąi’kszcz/io Vytauto > dar 
.1421 mete pasakojama, 

varpines

t n.

sun-
szei-

atsirado -ir

bet juju užžadėjimai ir 
nieko

atlanko
negelbsti.

nepa-
I

Felikso, gyvenančio Panevėžy dama iii teismą kelyje
isz vogė invairiukrautuves 

prekių už 18,700 litu.
1926 mete pavasari Sziavi

liuose nežinomi piktadariai pa
daro isz eiles dvi stambias va
gystes: isz pilieczio Blocho Jo- 
selio 'krautuves buvo pavogta 
invairiu prekių už 6,01)0 litu ir 
isz Sziauliu ekonomines kariu 
bendroves 'krautuves už 3,000 
litu. Abieju sziu apvogtu krau
tuvių durų užraktai buvo nu
sukti, ir Vagies išeinant durys 
buvo užrakintos senomis spy
nomis.
vesdama tyrinėjimą, atkreipi: 
didžiausi domėsi in paliktas se
nas spynas, isz kuriu viena jau 
buvo kelis sykius taisyta. 
Krim. policija insitikino, 
senos spynos yra pirktos Sziau 
liuose senos geležes krautuve

Veikiai buvo nustatyta, 
kad taisyta spyna yra Racz- 
kausko Juozo ir kad ta taiso 
Sakalauskas Alfonsas. Jiedu 
abu tai patvirtino. Raczkaus-

Kriminaline policija ‘

s vidus
kac

so.

kad 
vakariniame varpines szone 
prie stogo, muro sienoje 
iszbraižytas senas, voratinklais 
a pt ra ūktas Loty n isz ka s 
tas, žymintis bažnyczios pasta 
tymo ir dar 'kažkoki apraszy- 
ma, kuri kartais mėgino isz- 
skaityti atvažiavę isz Kaune 
kunigai, bet neiszskaitydavc, 
.nes mažai žymus. Romontuo-, v 
jaut 1920 meto bokszta, rasz- 
tas liko dar labiau sudarkytas. 
Pacziojo bažnyczioje irgi esą 
ma tokio pat Lotyniszko ra&zto . 1 . • •

j 
yra

smagi 
jaunavedžiu keli 

bernai net pradėjo szauti isz 
revolveriu. Kad staigarsukrito 
ant grinda jaunavede 17 metu 
Mare Matriszak^ pataikinta 
vienu izuviu ir ant vietos atli
ko. Kas in jaja szove, 
vienas isz svodbininkn 
si pa žino.

tai ne 
nepri-

RUMUNIJOS KARALIUS
FERDINANDAS MIRSZTA

■
i

TAUTA ANT RATU

t

, PARYŽIUS — Karaliui 
Ferdinandas isz Rumunijos 
randasi ant mirstanezio pa
talo sostapileje Bukareszte. 
Visa karaliszka šeimyna 
susirinko prie lovos mir.-z- 
tanezio karaliaus laukdami 
paskutines valandos.

Karalius Ferdinanda> bu
vo pa? veikias kėlės dienas 

bei mirtinai 
Karalaitis I 

ai lankyt i 
lies jin 

>aĮeis

adgalio.- 
apsirgo. 
liūs neatvažiavo 
mirstanezio tėvo, 
iszgnjo isz sklypo už | 
luvinga gyvenimą.

❖ ♦> • <•

i vela 
Karė

valstija turėjo toroj <» daugiau
sia automobiliu, California už
ėmė antra vieta, Ohio treezia, 
Pennsylvanija ketvirta, 
nois penkta, Michigan 
ir Teksas septinta.

Motoriniu karu

Illi- 
szeszta

savininkai 
szioj szaly užmokėjo invai- 
rioms valstijoms už užregistra
vimu ir leidimus suvirsz $288,- 
000,000, i? z kuriu su\ irsz $190,- 
000,000 bus suvartota vieszke- 
liu pagerinimams.

Tūlas žmogus viena kart pa
sako, kad amerikieeziai gyvena 
ant ratu. Nuo vėliausiu infor
macijų apie užregistruotus mo-

tik jau inmurytoj marmuro 
lentoj, kuri paliko atminimu) 
Lenku karininkai 1800 mete at
silanko Veliuonoj. *

DIDĖJA VEDYBŲ 
S KAI 0 Z I U S.

Praėjusiais metais Lietuvoj 
buvo 10,066 vedybos, arba pus
antro įkarto daugiau, kaip 
1925 motais. 19g6 metais gimė 
63,655,< o mirė 34,380. Tuo bū
du nletinis prieauglis siekia 
29,275^ žmonių. Gimimu akai- 
ozus, palyginus su 1924 ir 192F. 
metais, beveik nepasikeitė, ta- 
cziatts mirimu 
miai sumažėjo.

kas dar pridūrė, kad pataisyta 
spyna su pritikintu raktu par
davė Sziauliu turgavietėj tik 
isz matymo pažystamam, šonu 
daiktu prekiautojui Skestenui 
Bernardui. Skestonis tuoj buvo 
suimtas ir tardomas iszsyk gy- 
nesi, bet po kurio laiko insiti- 

usausas neiszeisias”. 
prisipažino. Pasisako be to kad 
dar 1924 mote apvogęs dvi 
krautuves Panevėžy pilieczio 

< Kuikulio Felikso isz kurios isz 
vogė invairiu prekių 18,700 li

kines

IĮ Budapest, Vengrai.
Miesto Korosneze, Czėkoslova-
Rijoj, sudego 139 namai laike 
dideles viešnios. Keliolika žmo-

> v . (tu sumai ir Sziauliuose -01110
» • I

toriuiub vežimus Suv. Valsti
jose, matome, kad tas yra be
veik faktas.

1926m. buvo suVirtz 22,000,- 
000 motoriniu karu užregis
truotu per Suv. Valstijas. Su
virsz 19,000,000 tu vežimu bu
vo* pa i ažierimai automobiliai, 
inimant “taxicabs” ir 
es. ’ ’
niu t roku, kas yra padidėjimas

Paskutines Žinutes.

nhi pražuvo.
skaiezius žy-

' 'J Virt1 ' t i

(

‘ ‘ bus-
Suvirsz 2,500,000 motori-

IĮ Delaware City, Del.
Kareivis Andrius Szpirka nu 
szove ant smert seržantą 
eha rd Weaver, laike 
czinimo už kazyras.

V Tokio, Japonije. — Japo
nijoj vela davėsi jaust 

isz 13 nuoszimczio už pereitus'smarkus drebėjimai žeme

Ri- 
snsigin-

gana 
% bet 

bledes nepaclaryht, Aiki^unmys 
ff

metus;
Kaip buvo tikėta, New York turėjo baimes užtektinai nd
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Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W 

Washington, D. C.
• 8

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

Jeszkutojai taipgi surado po
žemines kapines, kur buvo lai
doti žmonos 1,300 motu priesz 
užgimimo Kristaus ir daug vi
sokiu innagiu ir bronziniu puo
du.
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Lithuanian Consulate, 
608 So, Dearborn St., Chicago, III.
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Kas Girdėt

Sztai ka raszo isz Brazilijos 
apie lenaiCini gyvenimą Lie
tuvių, kurio apleido Lietuva 
ant prikalbinimo visokiu agen
tu.

Vieny beje
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Maszinista< varantis pasa- 
xierini trūkį artimoje Saint La- 
zare, netoli Paryžiaus, už.temi- 
no pavojaus signola, apreisz- 
keitlis, kad trūkis turi sustoti. 
Sulaikęs truki, lauke gana il
gai, o knda nesusilaukė signo 
lo, kuris jam rodytu liesu ke 
lia, iszlipo isz maszinos pažiū
rėti kas atsitiko. Pasirodė, kad 
ant kelio gulėjo uz.musztas ark
tis, kuris iszpuole isz tavorinio 
trūkio ir likos užmusztas. Jai
gu neimtu sustojas tiktai va
žiavęs toliau, lai trūkis butu 
isz.sirites nuo sztangn kada bu
tu trenke.* in arklį.

skaitomo kad: 
Isz Rbkiszkio apskr. Brazilijon 
iszvvkes I nd reta raszo savo 
draugui Kriukeliui: 
ir laukiu mirties. Neturiu 
daibo, nei kuo apsivilkti, 
ko pavalgyli. Kai numirsiu, tai 
gulėsiu ka ponas.

% 1

) t

raszo
Gvvenu 

nei 
nei

i 4

Daktaras John F. MeKenna, 
stato ligonbute del szunu ir ka- 
ežiu, kuri kasztnos szimta tuk
si aneziu doleriu,
tižiausia ligonbute 
bet daugiausia pusgalviu ran
dasi Los Angeles, Kalifornijoj.

IN KANADA LENG
VAI ATVAŽIUOTI

ISZ LIETUVOS
’ ’*• • A'v

( ‘ b '' '' 4 •

Sztai ka raszo Vladas St n ož
ka isz Sz vent a žėri o kaimo ir 
valscziaus, Seinų apskriežio, 
kuris dabar gyvena Montreal, 
Kanadoje:

“A?z pragyvenęs tris midus 
Shenandoah Pa., sugryžau ad- 
gal iii Lietuva Liepos menesi 
1914 mete. In ihenosi laiko po 
tam prasidėjo baisi Sviotino 
Karo. Turėjau daug vargo per 
ta laika ir jokiu būdu negalė
jau prasigyventi o in Amerika 
negalėjau gautis todėl nuvažia- 
vail in Kanada. In 
lengva i

v •

Kanada

Bus lai di-
A me riko,

Viena? isz musu skaitytoju 
i>z Nebtaskos, prLiuniv iszkar- 
pa isz Angliszko 
apie nežmoniszka
Lenki>zk<» kunigo Juozo Boga- 
ezyn isz Lenkiszkos parapijos.

K tinigas 
skaudžiai ir

laikraszczio 
pasielgimu

Kas met, adatos špilkos, 
spilkutes, kablys, plauku špil
kos ir sagutes moterims kai
nuoja daugeli milijonu dole
riu. 1925m. tu produktu verto 
buvo net $18,000,000., bet 1923 
m. buvo $22,000,(100. Daug ma
žiaus špilkų plaukams vartoja
ma, nes dabartiniu laiku labai 
daug moterų plaukus davė nu
kirpti.

Kanada.
'nuvažiuoti isz Lietu

vos ka? nori. Pirmiausia reiko 
nuvažiuoti pas agentą in Kau
na jaigu turi nuo draugų prtlin- 
dinima (afideivita). Ręike už
mokei i 20 doleriu rankiniu pi
nigu tai agentas nuraszys i ir 
Kanada idant prisiunstu drau
gai paliudinima, o kada juos 
aplaiko duoda tau žinoti, taip-

< _ • ' t * * ' ** ii

Szmeižtas
Dailyraszczio.mokytojas Zig

mas Akinis leido snyo dukterį 
Eugenija už istorijos ir geogra- ėjo in Padekua.
f i jos mokytojo Jono Arkly ns-i 
kio. Vestuvine linksmybe tekė
jo, kaip ant sviesto. Saleje dai
navo, žaidė ir szbko. Kamba
riuose, kaip pakvaiszc, szenlr 
ton zujo pasamdyti isz klinbo 
lakėjai juodais frakais ir bal
tomis sutorsztomis apikakle- 
mis. Ėjo trinkszmas ir kalbos.

TiuMatoma t ikos moky tojus 
rantu lis, franeuzas Padek ua ir 
jaunesnis kontroles rumu revi
zorius Jurgis Matulis, sėdėda
mi ant sofkos, skubindami ir 
kits kita pertraukdami, pasa
kojo sveėziains nuotakius apie 
palaidojimu gyvųjų iri isz- 
reikszdavo savo nuomone apie 
spiritizmą, bot daleisdavo, kad 
sziame pasaulyje esą daug to
kio, ko niekuomet žmogaus 
protas nepasieksiąs. Kitame 
kambaryje Lietuvi n kalbos

pasikalbėsiu, ir jis pas mane 
pasiliksins kvailys — plelki- 
ninkas.”

Akinis pakaso pakauszi ir, 
nepaliaudamas gedinties, pri-

■J' ' 1 I'1,1 ':'*l I ''' J k' f V J,

— Asz tik-ka virtifvoje bu
vau ir padariau knslink vaka- 

tare jis Frau-rienes tvarka, —
Jus, asz žinau, mėgs

tate žuvis, o pas mane, ponuli, 
eszervs ve kokis! In 2 metru! 
Che-cho-che... Taip, be to... aftz, 
ka-tik neužmirszau... Taip, ži
note, virtuvėje su tuo eszcriu 

- a - • ■ te a

guzu i.

buvo tikras utiotikis! Žiųriu in 
eszeri ir nuo pasitenkinimo... 
nuo malonumo lupomis pakszt! 
O tuo laiku Staiga kvailys tasai 
Jonynas ineina ir sako... cha- 
clubcha ir sako: 
ežia bucziuoįatos?

\ F
dalykas, b^t../Gyvenkite su ja, 
bueziuokites... ko norite, tik
tai, meldžiamasai, ne taip vie- 
szai! Praszau tamstos! Neuž- 
mirszkite, kad jus pedagogas!

Akinis nutirpo ir apmirė. 
Kaip viso spieczjo bieziu isz- 
karto ingeltas ir kaip verdan-

ITSAKM'r“"'

J. A. Catawissa, Pa. — Gai 
lemos kad nėgalėjonie išpil
dyt jusu praszymo del mylo- 
mos motinėlės, bot gromata at
ėjo per volai, kada laikrasztis 

ežiu vandeniu nusiszutines, jis ;įai1 spaudinosi.

J. P. Forest City, Pa. — Vy-
kuoveikiausiai parbėgo namo. 
Einant link namu jam fodesi, 
kad in ji visas miestas žiuris, 
kaip in isztcpliotd degutu... 
Namie ji nauja nelaime lauke.

Kas tau po sžimts vel
niu, kad ir valgis nesikisza! —* 
paklausė ji pietumis žmona. — 
Apie ka užsisvajojai? Apie! 
me i I e galvoji? M agdu les pasi -

»

ras ai* motore po smert vieno ar 
kito turi tiesa prie palikto tur-
įo kad ir nepaliktu testamento. 
įPo mirėžiai vyras ar■ moterų
įkilti lieso prie vienos troezios
■ M _ - - - *

*

I

I

I*

Bogaczyn snmusze 
iszvadino viso

kiai* žodžiais parapijonka Ma
rijona Badnrienia, už ka ji su
tins nubaudė ant 50 doleriu.

Veikalas buvo sekantis: Ka
tin Batluriene nuėjo in spavietl- 
ni, kunigas nedavė jai iszriszi- 
nio už tai, kati iszeme vaikus 
isz parapine^ mokslaines ir nu
siuntė in publikine. Kunigas 
taip inirszo, kad ja ja iszvadino 
nuo bjauriausiu bažnyczioje ir 
prie keliolikos žmonių sumusze 
— motiiyi keliu vaiku.

Nudže nubausdamas kunigą, 
pamokslą sn

jaigu panasziai 
kada pasielgtu, tai uždaris ka
lėjime.

<lave jam gera 
prižadėjimu,

Jeszkotojai senoviszkn užlie
ki! ne>enei iszkeliavo iu Efezu 

lo >enoviszkas kata- 
kur surado daugeli 

•no\ iszku dalvku kai- 
po ir urvą, kur gulėjo “septy
ni mieganti broliai.“ 
gulėjo toji* vietoje

kur su ra d 
kinnbas, 
visokiu st

surado

kurie per
toje vietoje daugiau 

kaip szimta metu. Broliai bu
liumi persekioti per pūgomis, 
pasislėpė iii ta urvą. Kada po 
szimto metu persekiojimai 

paliovė, kas to- 
dideli akmeni nuo

Tankiai duodasi skaityt laik- 
raszczinose, buk kalėjimuose ir 
kitokiose prieglaudose dažiu- 
rotojai pasielgineja 'brutalisz- 
kai su žmonimis, be jokios 
priežasties, sztai skaitome, kad 

Jersey prio-

«•

ana diena Now 
glandojo (k‘l pa m išželiu mirė 
beprotis, kui'i dažiuretojai nu
kankino ant smert: sulaužo 
jam dvileka 
ne buvo suskaldvta su kokia 
tai geležiu, o veidas buvo taip 
sumnsztas kad negalima buvo 
pažini i ar tai sutvėrimas Die
vo ar kokis gyvulis.

nelaimingu žmogum 
J uozas

Hai’iisono, N.
in

smert : 
.‘Zonkauliu, kruti-

'ruoni 
laivo Nielivodzki isz 

J., kuris likos 
nuvežtas in prieglauda isz 
priežasties s taigaus papaikimo 
nuo gerymo. Prokuratoris Hol
land nžvede rusta slicctva.

Ir musu laisvam sklype at
sitinka tokis žveriszkumas ? 
Valdže pradėjo rusta sheet va.

tok i s

y

PASKUTINIOS ŽINUTES.
*" gį *

— tszp?.niszGibraltar.
kas laivas susi'dure su kitu ir 
in kėlės minutas nuskendo 
aszt non kiliką laivoreis.

<T

met u 
krikszezioni u 
kis nurito 
urvus, septyni broliai pabudo 
ir su džiaugsmu dažinojo kad 
krikszezionyb(‘ atlgijo, atsigu
lė ir persimaino in kruvutes 
pelenu. 

• ■■ ■ ■■ ' ■ ■

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS <

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS 
704 Didelio Puslapiu.

kruvute

NU

!] Pampti, Tex. — Penki ban
ditai apvogė ezionaitini banka 
ant $25,000 po tam (lingo isz 
miesto.

150 Paveikslu.
Drueziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszali

8ZTA1 KA RASZO ISZ LIETUVOS 
APIE SZITA KNYGA

h*.
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lakstantis Naktį
irViena

I

Itl

OerbeiuBnlB Tamil tai:—
Sulaukiau nuo jusu alunczlamoa 

mano vardu knyga "Tūkstantis 
Naktų Ir Viena" ui kuria tariu 
azirdinga acziu Ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip “Tūkstantis 
Naktų ir Viena" apturėjau, nes man 
labai yra žingeidu skaityti visokias 
Istorijas, jss skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szvental ir sma
giai praeina. Asi visiems linkėcztau 
kad nusipirkta tokia knyga kaip 
"Tūkstantis Naktų ir Viena" nes ja 
skaitydamas žmogus apie vieką tada 
psmirsztl Ir visokį rupescslat nors 
ant valandėlės atsitraukta.

Su pagarba, . 
18 d. Gegužio 1921m. 

Dv. Pslazduonys, 
Czeklszkes vai.

Kauno apsk. 
LITHUANIA. * r

Yra tai ketvirtas iszdavimag tos puikios knygos, taa 
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima 
ja nusiusti įn Lietuva. Preke knygos Amerike $2.00 
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2-50. 
W. D. B0CZKAU8KAS - 00. MAHANOY CITY, PA.

2OKA B,
k

gi i’oike tureli Lietuvoj ir Ka
nados pafa. Isz Kanados tai 
gavau Antverpo, Belgijoj ir 
man viskas kasztavo 200 dole- 
nu net m Saskatchevano pro
vincija, kur nuvažiavau ant 
farmos, apie 2,000 myliu nuo 
Halifax, N. (’. Darbo man buvo 
tik ant (J sanvaieziu, o kada pa
baigom kulti, tai ir darbas pa
sibaigė. Mokestis ant farmu 
yra 50 doleriu ant menesio,

kur 
apie

Mokėsi is 
50 doleriu 

darbo v ra užtektinai laike va- 
saros, bet žiemos 
Fabriku mažai

laiko mažai, 
yra Kanadoje. 

Norėjau aplaikyt d arba prie 
statymo namu (karpenderiu) 
bet nemokėdamas Angliszkai 
neapt n rėja n. Lietuviu czionais 
da ne.‘ nradau. Fandresia dar
bai sunkus o mokestis papras
to darbininko yra 2/c. 
landa per ■ 12 
tik po 3 diena 
Pragyvenimas

u z va- 
valandu- Oirba

S
f • / ant sllnvailes.

nuo 24 lyg 30 
doleriu ant menesio. Kat aplai- 
ko pavelinima (afideivita) isz
Kanados rai lengva atva'žiuoli 
tiesiog isž Klaipėdos iii kur va
žiuoji. Asz czionais galiu ant 
visados 
važiuoti po visa Kanada taip

I

apsigyventi ir
• »w K i

galiu

kaip Amerika, niekas neklausi
nėja kas tu per vienas ir kur 
važiuoji. Acziu už laikrašzti 
“Saule“ nes per trileka metu 
ncmaczian 
laikra.'Zezio.

Szia gromata aplaiko A. B. 
Suolą isz Soldiers Home, Gal., 
ir prisiuntė mums idant ja ja 
apgarsini visiems.

Saule > y
<111

Amerikon iszko

Mes Duodame
U.” - T.1"1 " 11 i-l?____ ■___ /"J1 J? J___ J

Patarimus Dykai
Kas turi lotus ar namus 
nusipirko Youngstowne, 
ar nori pirkti savo nuo
savybe ar pribūti iii • 
Youngsfown, O. tai mos 
teisingai patarnausimo.

Mes kalbam lietuviszkai

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

SULAIKYKIT SLOGA 
KOL NEPERVELU.

Red Cross P.laster’is teikia 
greita smagumą..

mokytojas Duduonis aiszkin- 
davo sveeziams nuotikius, kuo
met ši

* •' V

szaut m
jirnai buvo, kaip 'matote, bai
sus, bet ypatingai malonus. Per 
langus isz kiemo dairydavosi

argybinis turis teises
.i praeivius. Pasikalbe-

žmones’, sulyg savo sociales pa
dėties neturintieji teises i neit 
in vidų.

Lygiai apie dvylikta valan
da nakties, sze i m in i n kas Aki
nis nuėjo in virtuve pažiūrėt, 
ar viskas jau parengta vaka
rienei. Virtuvėj nuo grindų li
gi lubu stovėjo durnai, susida
ro isz žasiniu, antiniu ir dauge
lio kitokiu kvapsniu. Ant dvie
ju stalu buvo iszskirstyta ir 
iszstatyta didžiausioje betvar
kėje didele daugybe visokiu 
užkandžiu ii* gerymu. Aplink 
stalus szvaistesi“virėja Magde, 
raudona dideliu pilvu boba.

Parodyk man, Magdule, 
eszeri! — tarė Akinis, trinda
mas rankas ir laižydamasis. — 
Ai, Dievulėli, kokis ežia kvaps- 
nys! Taip, rodo^ imezirtu ir vi- ii...
su virtuve suvrtlgycziau! Na
gi. parodyk eszort!

Magde priėję prie vieno suo
lo ir atsargiai pakele suodina 
laikrasze.zio lapa. Po tuo lapu,į 
ant didžiules leksztes silsėjusi 
didelis eszerys, mjrgas nuo aly
vos, pipiru, morkų ir dar kito
kiu daiktu. Akinis pažiurėjo in 
eszeri ir aiktelėjo. Jo veidas 

akys iszsipute. Jis 
pasilenkė ir iszdave lupomis 
baisa nepatepto rato. Truputi

nus z vi to 5

Neatsargu duoti slogai pereiti be 
jokios fttydos. Influenza arba plan
eliu uždegimu gali baigtis. Jeigu tu
ri sloga arba jauti ja ateinant, vei- 
kit skubiai. Gaukit ta sena isztikima 
greitai veikianti Johnson’s Red Cross 
Kidney Plaster ir uždek ant krutinės. 
Szis stebuklingas pagalba neszas plas- 
teris yra dvigubo dydžio paprasto 
plasterio ir neskylotas. Patogus var
toti. Duoda veik urna pagalba szll- 
do, palengvina, saugoja-gclbsti pa
lengvinti sukepima ir sujudinti cir
kuliacija. Praszyk vaistininko didelio
lengvinti Hukepima ir sujudinti čir-

Johnson’s Red Cross Piaster su ratu- 
i” 7dona flanele užpakalyje,

1 • • <t|t v Iri

•f

“A-a-a... jus 
Su Magde, 

mat, su virėja! Prasimano gi, 
kvailas pagalys! Pas boba ne 
veido, ne odos, in visus žvėris 
osa panaszi, o jis... buezinotis! 
Juokdarys!

— Kas juokdarys? — 
klauso priėjės Tarantulis.

— O sztai szis, Jonynas! 
Tai asz {neinu in virtuve... ir...

Ir jis papasakojo apie Jony
ną.

kas! O mano nuomone, esą ma
loniau sn szuniu bueziuoties, 
nėgu sn Magde, —pridūrė Aki
nis, atsigryžo ir iszvydo užpa
kalyj savos Matuli.

— Mes kaSlink Jonyno, — 
tarė jis jam. — Szposininkas! 
Tatai ineina in virtuve, pama
to draugo su Magde ir pradėjo 

szposu prasimanyt. 
Ko, sako, jus bueziuojates?

Pri juokino,

I

pa-

Szposinin-

visokiu
“Ko, sako, jus bneziuojates?“ 
Jam esant girtam akys apsidu- 
Yne. O asz, sakau, voreziau su 
kalakutu pasibuezinosiu, o ne 
su Magde. Jog asz, sakau, tu
riu žmona, tu sziokis ir tok i s. 
Prijunk rno!

Kas tamsta prijuokino? 
paklausė priėjės prie Aki- 

— tikvbos mok v-• 5'nio kunigas 
t Oja 3.

Jonynas. Stoviu asz, ži
noto virtuvėje ir žiūriu in esze-

jdalies palikto turto. Geriarifco 
padaryti toslnmeiitn. nes po 
Įimert gali kilti daug ergelio, 

ilgai? Viskas man, szuiisnuki,fia*l^u vaikai.
žinoma — nieko nepaslėpsi!į 
Geri žmones akis atidaro! U-1H 
n... paleistuvi!

Ir pykszt jam in žanda...! Jis 
pakilo isz užstales ir, nejaus
damas po savim žemos, be ke
pures ir palto, tekinas nubėgo 
pas Jonyną. Jonyną jis namie 
užtiko.

— 'Pu nieksze! — kreipėsi 
Akinis in J on v na. — Už ka tu

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.,

B

Ir taip toliau. Už kokio.nors, 
pusvalandžio jau visi svecziai
žinojo apie istorija sn eszorin 
ir Jonvnu.

I’egu dabar jiems pasako-k i

Mainicriu asthma, Gerkline asthma, 
Rronkitefl, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkun atgavimas kvepo, Katariszkcui 
kurtumas ausyse, Užymas galvoja, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz prlszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokanti prišlapkite 
pinigais no stempomls). 
parduodama vien tik per
THE HAMPTON LABORATORY 

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

Akinis in J on v na. 
mane priesz visa svietą iszpur- 
vinai? Už ka tu ant manės 
szmeižta paleidai? Kam mano 
apszineižei?

— Koki sžmeižta? 
ežia prasimanote!?

— 0 kas iszpliauszko, buk 
asz su Magdule bueziavausi! 
Ar ne tu, akysi? Ar ne tu, plo- 
szike? Ar ne tu man szlovo nn- 
plcszci ?

Jonynas sumirgėjo akimis ir 
visu savo suvytusiu veidu, pa
kele akis in Kristaus kanezia 
ir prakalbėjo:

regu Dievas mane szioj
Kad asz 

nueieziau ir 
kad asz ptidvescziau, jeigu 
nors viena žodeli apie jus pa
sakiau! Kad asz isz vietos ne- 
atsikelcziau! Kad mane chole
ra paimtu!...

Jonyno užtikrinimas nebuvo 
abejotinas. Matomai, ne jis ap- 
szmeižes.

“Bet kas gi ? Kas? 
maustė Akinis, perkratydamas 
savo atminty.] vitus savo pa- 
žinstamus ir suduodamas pats 
sau in krutinę. — Kas-gi?“

Kas-gi ? paklausim ir 
brangiu musu skaitytoju...

vietoj nubaudžia!
skradžiais žeme

asz

Iszrasta ir

Ka jus

UZSl-

mos

1

ANT GAVĖNIOS
GRAUDUS VERKSMAI arba Pasi- 

budinimas prie Apmislinimo Kanczios 
Vioszp.-, Jezuso Kristuso, (pagal se- 
noviszka būda)............... . .Preke 10c

STACIJOS arba Kalvarija, Viesz., 
JeZuso Kristuso. . , . . . . . Preke 1 Oc
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MALDAKNYGES
No. 185 Balsas Balandėlis arba 

Mažas Szaltinelis Dievo Mylistu. II 
Naujausis spaudimas su Officium su 
dadėjimu litanijų, maldų ir giesmių 
prie Paneles Szvencziausios.
puslapiu, puikiai apdaryta drūtais 
minksztnis skurineis apdarais su ka
bute, auksuoti lapu krasztai... .$2.50

No. 186 Balsas Balandėlis, tuoj 
pati knyga kaip viszuj parodyta, tik 
apdaryta plohais kietais skur1n<*ts 
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 minksztafa sku- 
rineis apdarais, auksuoti lapu kram
tai, preke tiktai.......................... $1.50

No. 188 Aniolas Sargas; yra tai 
naujausia malda-knygele, su bažny- 
czios aprobatu, 448 puslapiu, visos 
reikalingos maldos, skurineis mlnksz- 
tais apdarais, puikiai iszmarginta, au- 

......$1.50
No. 189 Vainikėlis, katalikiszka 

maldų knygele, mažiausia knygel lie
tuviu kalboje. Skurini juodi minkszti 
apdarai, auksuoti lapu krasztai, 302 
puslapiu, didelis aiszkus drukas $1.00

No. 190 Visuomet, 
gele katalikams lietuviams visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 256 
puslapiu, baltos celluloides apdare- 
llais, su kolioruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai be 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams Ir mergaitėms,
KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1,

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

GYDĮKIŠ SU ŽOLĖMS 
Geriausias bodas gyditis su žolema, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
Atgavimo nes žoles yra sveiki*usd 
vaistai vartoti del žmogaus kratijo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome invni- 
riausias žoles nuo visokiu Ilgu kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszlo, dusulio 
mainu ar bile kokio* astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemallmo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj sslapini- 
mosi, perszalimo, rumatlzmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejuslo kata
ro, balt-llges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virta 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkite* 
pas mane. Asz tukstancslsms sutel
kiau sveikata su savo garsioms Žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilies 
spaudos, pagal tikra 10 ir S spaudi 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloge. Reikalaujame pardavinėto
ju musu Žolėms po visus lietevteėkua 
VnlAnll.a ▲ BvltAlfl 1 ‘ '/‘v>

M. ŽUKAJTIS, 
86 Giliai Rd.

! jas! — galvoja Akinis, trinda
mas rankas. — Tegu pasakoja! 
Jis pradėsiąs pasakot 
jam tuojaus atkirčiu:

Į tau,
‘ Mums viskas žinoma!

Ir Akinis taip nusiramino, 
kad iszgere isz džiaugsmo ke
turis atliekamus degtines stik
lus. Po vakarienei palydėjęs 

i j ii miegama j i

i

kvaily,

pastovėjęs, jis taksztolejo nuo

aszo
“Gana 

niek us plepet!

'I

Juozas Karaszauskas
L1ETUVISZKAS AGENTAS I

pafitoncimmo pirsztais ir dar j(jlnluosil|ĮJ in
kambarį jis nuėjo in savo kam
barį ir užmigo, kaip niekame 
nekaltas mažas kūdikis, o ryto 
meta pakilęs jis jau buvo už-

karta pakszitelejo lupomis
Aha! Kąrszto. tyuczklo 

balsas!,.. Magdule, tu su kuo 
ten bucziayaisi? — pasigirdo 
balsas ir gretimo kambario,-ir mirszos apio istorija su eszeriu.

r I

p Apdraudžia namus, rakandus, 
automobilius ir visokius kitokius 
daigtus nuo ugnies. Teipgi kito 
kiurf apdraudimus kokius tik kas 
reikalauja. Goriausios ir didžiau-

! sios kompanijos amoriko.
1137-139 W. CENTRE ST.
Į MAHANOY CITY, PA.. .
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1 ksuoti lapu krasztai.... 
m- i oo Vainikėlis,

malda-kny-

duryse pasirodo kirpta galva 
mokytojo Jonyno. — Su kuo

Bet, deja! Žmogus vienaip no
ri, o Diedas 'kitaip lemia. Pik-

tu? A-a-a... labai maloųu! Su tas liežuvis padare savo pikta
ponu Akiniu! Geras vyras, nėr 
ka sakyti! Su moteriszkaja ly-

darbo ir nepagelbejo Akiniai 
ne jo gudrumas! Lygiai už $a-

t imi buczkiais dalinasi! Aha! vaites, būtent trecziadieny po
— Asz.. visisakai nesibii- 

cziuoju, — susigėdino Akinis:

lu
pomis paksztelejau kas link... 
svarstydamas smagumą./ Re
gint žilvi.,,,

— Pasakok, nepasakok — 
akiu neapdumsi!

Jonyno galva placziai nusi- 
szypsojo ir pasislėpė už duru. 
Akinis paraudo.

P Velnias žino kas! — pagal
vojo. jis.
bjaurybe, ir pripasakOsiaS vi
sokiu ne'butu daiktu. Visam 
miestui apszmeiazias gyvulys 
noszventinto tvarto...“

Akinis bailiai i nėjo in salo ir 
sznairai pažiurėjo in szali: — 
Kur Jonynas1? Jonynai stovėjo

kas tau, kvailam daiktui 
Tatali asz taigipasakė?

Nueisiąs dabar,

szalia fortepijono ir,j* gražiai 
iszsitempos, knž^ka sznabždejo
bosijuokianeziai iinspektorirth^ 
pnsseseriai.

uTatai apie mane! — pagal-
• --* • B 1 • 1 SIvojo Akinis. Apie mane, kad 

jis kur surugtu! Dieve Tū hxa,-

Re i k ia taip pa y oi k t, i dttiit
no! No, taip negalim^ palikt! 
ne...
jam hepatiketiu; Su jais Vislup 

f i *
■ d

ii ll S

1

trecziai pamokai, kuomet Aki
nis stovėjo pedagogu kamba
rio viduryj ir kalbėjo su kitais 
mokytojais apie blogus palin
kimus mokinio Inkirstimo prie 

gimnazijos dire'kto-jo priėjo
rius ir nusivedė ji in szali.

— Sztai ka, ponas Akini, — 
tarė direktorius. — Jus dova
nokite... TAtai no mano daly
kas, bot Višgi mano priederme 
duot tamstai suprast... Mano 
priederme... Matote gi, miesto 
eina gandai, kad jus gyvenate 
su ta... virėja Tatai ne mano

4

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,858.6$

C Mokame rt.czia procente ant
> sudėtu pinigu. Procente pride- 
< deni prie jusu pinigu 1 Sausio 
J ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
? jus turėtumėt reikalą bu musu 
s banke nepaisant ar mažas ar
> didelis.

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW. Vice-Prs*.
J. E. FERGUSON, Kas.

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
<■ MAHANOY CITY, PA. 

-4---------
* > ■ m ' a . ‘ ' I b < Į . . ,, I

3-ozias Procentas už jus u pinigus ir saugumas del jusu 
• a / -4 a <■ • * «

pinigus yra genaus negu 10-tas Procentas be jokio „ . ,  : _ j - _ i

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
moka 3-csia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.

saugumo.

||||Į|||MMM > Dėkite savo
pinigus in šiite Banka 0 persitikrinsite ir matysite
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

....... ,.,^w . „ _,
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kolonija*. Adro«avoklto atltoip:

Sponcorport, N. Y.
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TEISMO DIENA

(Pasakoji man kaltinamojo.)
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Apykakle.

,r

: 1A I 

i'

gyvynai, vapsiues muses, buvo 
pergabentos ir paliuosotos kor
ida dirvose Massachusetts, 
Ohio ir Pennsylvanijoj. 
Amerikos
strazdai, genys, dagi lai ir fa
zanai maždaug renka tuos kor
nu grožėjus. Bet tie natų raly* 
priešzai negali žymiai juos 
i szn adanti.

Visis^kai juos
1 < A

n /Apykakle. j į
— Parodykite liežuvi! — 

pradėjau aez, sėsdamasis sza-
Deszimts Milijonu

Doleriu Kovoti
Kornu Grežeja

‘ HH-Hr" ( it

dirvose
it

■

t

5?
4

r

7 lia jos ir sutraukdamas auta-
------- į - ‘ K* i: ' » ’ ■ 1

Keli
paukszcziai kaip

'■ h

kiu». , . >
Jinai parodo liežuvi ir nusi

juokė. Liežuvis buvo papras-
Asz ’ pradėjau 

.___ — Hm!...
sumykiau asz, nerasdamas pul
so. ,

Neatsimenu, kokius dar 
klausimus asz užd (rodavau, žiū
rėdamas in jos besijuokianti 
veideli, tiktai pamenu, kad in 
pabaiga mano diagnost ikos asz 
jau buvau tokis kvailys ir 
i di jota s, kad man buvo suvis 
ne do klausimu.

Pagalios, asz sėdėjau draugi
joje Tomo ir Verutės ir drau
ge visi trys gerome arbata; 
reiikojo parasžyt receptas, 
asz ji sustaeziau, prisilaikant 
visu reikalaujamu 
mokslo taisyklių.:

Rp. Sic traųsite. ... . 0,05
Gloria .mundi
Aquae destillatae. .. 0,1 

Kas dvi valandi po valgoma 
szaukszta. P-niai Valgynieuel. .ilgio kandis pavirsta in maža arba gerai po

Dr. Kiszkis.
Ryto meta, kuomet asz, jau 

visiszkai pasiruoszes važiuot, 
su valiza, rankoje, atsisveik.? 
nau amžinai su mano, naujais 
pažystamais, Tomas laikyda
mas mane už guziko ir paduo- 
dam'as

■■ ■

d f l. Iii
Neseniai Kongresas paskyrė 

$10,000,000. kovoti kornu gre-
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cziupinet pulsą.
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žeja, (pyrausta nubiląlis), ku-
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ė?- Ponuli, bus nelaime! — 
taiv vežęjas, atsisukdamas in 
mane ir rody damas botagu in 
zuiki, perbėgusi mums kelia.

Asz ir be zuikio žinojau, kad 
mano ateitis esą ne kokia ir 
baisi. Asz važiavau in M-los 
apygardos teismą, kur turėjau 
atsisėst ant kaltinamųjų suo
lo už dvipatyste. Oras buvo 
bjaurus. Kuomet asz nakezią 
atvažiavau in paszto stoti, tai 
asz turėjau iszvnizda žmogaus, 
kuris buvo aplipytas sniegu, 
apipiltas vandeniu ir drueziai 
sumusztas — taip asz jaueziau- 
si suszales, suszlapes ir suglu 
mintas nuo ilgo ir vienodo ke
lionėj krėtimo. Stotyje mane 
pasitiko stoties užvaizdu, auk- 
sztas vyras su kelnėmis mėly
nom juostelėm, plikas, mie
guistomis akimis ir ūsais, ku
rie, kaip man pasirodė buvo 
iszaugc isz sznirpliu ir kliudė, 
jam uostyt.

O uostyt, prisipažinsiu, buvo 
kas. Kuomet užvaizdu, murmė
damas kriokdamas ir pasika
sydamas už kalnierians, atida
rė duris in stoties “kamba 
rius * ’ 
alkūne nusiraminimo vieta, asz 
iszkarto pajutau tirszta ruksz 
ties kvapsni su kvapsniu teko 
ir sutrintos blakes — ir asz vos 
ne-vos neuždusau. Bletine lem
pute, stovėjusi ant stalo ir tu
rėjusi apszviest meilines, ne
baltintas sienas, silpnai žybso- 
jo ir isz jos, kaip isz balanos, 

-ėjo durnai.
— Bet pas jus ir smarve, 

kad ja bala! — tariau asz inei- 
damas ir dedamas ant 
valiza.

Užveizda pauostė orą ir ne
pasitikėdamas pakraipė galva. 

# — Kvepia, kaip paprastai, 
tarė jis it pasikasė. — Tatai 

jums nuo szalczio. Vežėjai prie 
arkliu atsiduoda, 
kvepia.

Užvaizdą prasiszalino ir asz 
pradėjau apžiūri net savo laiki
na butą. Sofkele, ant kurios 
turėjau gulėt, buvo plati, kaif 
lova dviem asmenim apmuszta 
klejonka ir buvo szalta, kaip 
ledas. Apart sofkeles, kninba 
ryje dar buvo: didele spiŽine 
krosnis, stalas su virszmineta 
lempute, kaž-keno veltiniai 
kaž-keno kaukinis sakvojažai 
(valizka) ir uždangalas, 
dengias kampa, 
(szirmos) kaž-kas tykiai mie
gojo. Apsidairęs, asz pasiklo 
jau ant sofkeles ir jau buvau 
bebaigiąs nusiredyt. Mano no 
sis veik priprato prie smarves 

- Nusivilkės szvarka, kelnes ii 
batus, begaliniai raivydamasis 
szypsodamasis, traukdamasis, 
asz pradėjau szokinet palei 
szpižine krosnį, auksztai pake
liant savo basas kojas... Toji 
gimnastika mane dar labiau 
suszilde. Man po to pasiliko 
tiktai iszsitiesti ant sofkos ir 
užmigt, bet czia invyko mažiu
kas prietikis. Mano žvilgsnis 
notyczia nupuolė art t uždanga
lo ir... ir insivaizdinkite mano 
padėti! Isz po uždangalo žiurė
jo jn mane moteriszka gaivuke 
su palaidais plaukais, juodo
mis akytėmis ir Jwltais dantu
kais. Jos tamsus antakiai jude- 

žandu žaidė gražios 
— matomai, jinai 

juokėsi. Asz susikonfuzinau. 
Galvoke, pastebėjusi, kad asz 
ja pamaeziau, irgi susikonfuzi- jausmas, kuri isz viso atžvilgio 
jo ir pasidepe. Tarsi nusikal 
tęs, nuleidęs akis, asz ramiai 
ir tykiai nuėjau link sofkos, at
siguliau ir užsiklojau kaili
niais.

“Kokia okazijii! — pagalvo
jai! asz. — Reiszkia jinai regė
jo kaip asz szokinejau! Nege
rai...“

Ir, prisimindamas gražaus

in stoties
ir tylėdamas parode man

jo, ant 
duobutes
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kokius
ris grasina užpulti vįsa kornu 
juosta. Tie valdžios pinigai ap Visiškai juos isznaikinti 

yra negalimas daigias, bet tik 
galima sulaikyti igzsiplatini
ma. , Arseniko nuodai,, kurie 
naudingi isznaikinimui invai- 
riU' augalu parazitu neapsau
go ja kurmis nuo grožėjo, kad 
nors kai'kurie. užsinuodija szi- 
tuom budu. .

■ , Bet sekantieji yra geriausi 
budai kovoti kornu grežeja:
1. Eksperimentai parode ver

te ir reikalingumą gerai iszar-

Mrj Irūpins kontroliavimo darba 76 
apskrieziuosc, arba 2,500,000 
akru kornu žemes, New Yorko, 
Pennsylvanijoj, Ohio, Michi-
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ge pieszti Calvin Coolidge Jr. 
ris mirė keli metai adgal.

simu

kRI ••
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•fcj u

gan 'ir Indianoj, kuriuos grožė
jas bando užpulti. , >

Kas Yra Kornu Gręžėjas?
Komu gręžėjas yra svetimas

t

>
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prezidento Coolidge, kil gydyme

prieszas Amerjkos ukinipku.
Sakoma, kad insektas buvo in- 
nesztas in Suv. Valstijas 1909
m, ir 1910m. pasislepes vadi- ti senas kornu lazdeles ir ap- 

fezluotos’’ (broom) kasti jas žeme.
|i M 2. Vietose kur pasirodo kor- 

kad kornu grožėjas yra mažas1, nu grožėjas, visus augalus
už‘kita gražesni ir viliojantieji ko lupomis 
stumdėsi mano vaizduotėje ir...
ir, tarsi už bausme už nuodė
mingas mintis, asz staiga pajų- buvo apsisupęs szvarku 4r ba- 

žando sanyczia szliurese.
Daktaro, jus labai malo-
— tarė jis, priimdamas 

isz manes porsiszku proswkeliu 
ir kreipdamasis už uždangalo 
in savo lova. — Acziu../Tr jus 

k a s pūga užklupo?

tau ant savo deszinio 
dilginanti sopėjimą.

Asz staiga nusitveriau už žan 
do, nieko nesugavau, bet tuo
jaus dasiprotejau, kame daly 
kas pasinirdo sutrinta blake.

~ - Tai velnias žino, 
czia darosi! — iszsigirdau asz 
tuo pat laiku moterisz!ka bal
seli. — Prakeiktos blakes, ma
tomai, nori mane suėst!

Hm!.. Asz prisiminiau apie 
savo geraji paproti visuomet 
imt su savim porsiszku prosz- 

Ir szi karta priesz szi 
Už ko-

stipru,

gražiajai galvukei 
enciklopedijos“ ir 

Bot kaip
f <

keliu.
paproti nenusikaltau.
kios vienos-kitos sekundos asrz 
isztraukiau isz valizos dėžute 
su proszlkomis. Pasiliko tiktai 
pasiūlyt 
vaistu nuo
pažintis užmegs!a. 
pasiūlyt ?

— Tai žiauru!
Tamstele, — tariau asz 

kaip galima saldžiu balsu. — 
Kiek asz galėjau suprast tams 
tos pastaruosius žodelius, tam 
sta kandžioja blakes. Aszai-gi 
turiu persiszku proszkeliu. Jei
gu malonėtumėt, tai...

— Ak, meldžiu! Bukite taip 
malonus!

Tokiame a t ve j n je, asz 
tuojaus... tiktai užsimosiu kai
liniais, — nudžiugau asz, — ir 
atnoBziu...

— Ne, ne!... Jus per uždan
galo paduokite, o czionai neiki
te!

a t vejoje,

, kad 
Nesibijokite-

uz-

-- Asz ir pats žinau 
per uždangalu.
asz nesu joks “rabuszninka?”..

0 kas jus žino! Jus žmo
gus pakeleivingas...

— Hm!... O kad įr už
dangalo... Czia nieko nėra ypa
tingo... tuo labiau, kad asz esu 
daktaras, — numolavau asz: — 
o daktarai, antstoliai ir mote
rų parinmakeriai turi
insiveržti iri asmenini gyveni
mą.

teises

Jus isztikruju sakote, 
kad jus daktaras? Rimtai?

— Žinoma. Tai leisite jum? 
atneszt proszkeliu?

— Na, jeigu tamsta dakta
ras, tai malonėkite... Tiktai 
kam czia tamstai besirūpinti? 
Asz galiu vyras pas tamsta at
siust... Tomai! — tarė briunete 
žemu balsu. — Tomai! Pabusk- 
gi tu, tinginiu maisze!
kelk ir iszeik už uždangalo! to negalima pasakyt... 

kad nau asz iszsisukt.

Pa si-

ir molinomis be
tvarkiai bėga n ežiom i s per jo 
nosį ir antakius, gislomis. Jis

....... 1,0

nūs...

— Taip! — suniurnėjau asz, 
guldamas ant sofkeles ir pik
tai užsitraukdamas kailinius 
-— Taip!
. — Taip... Veryte, per tavo 
nosyte bėga blokui e!
man ja pa gnu t!

— Pagauk, 
Verute. — Nepagavai!

Leisk

nusijuok*
O dar 

skaitaisi valdininku, visi taver 
bijosi, o paprasta blake negali 
pagaut!

— Verute, prie paszalinic 
žmogaus... (atsiduso). Tu am
žinai... Del Dievo meiles..

“Kiaules, neduoda miegot!“ 
— Suniurnėjau asz, pykdamas 
pals nežinau ant ko.

Bet veikiai vedusieji nutilo 
Asz užmerkiau akis, apie nie 
ka.negalvojau, idant užmigus. 
Bet perėjo pusvalandis, valau 
da... ir asz nemiegojau. Galu 
gale, ir mano kaimynai vartė 
si ir pradėjo pasnabždoms bar
ti es.

ponkiasdoszimt lit u, 
stengėsi iutikrint.

— Ne, jus privalote paimt! 
Asz esu papratęs už kiekviena 
dora darba apmokėti Ju moki
notės, dirbote! Tamstos moks
las ne pigiai kainavo! Pra’kai-. 
tuojant ir sunkiai dirbant ingl- 
jote reikalingu žinių! Asz tatai 
gerai suprantu ir viską nurna 
tau!

Nebuvo kas bedaryt, 
ėjo paimt penkiasdeszimt litu.

Taip bendrais bruožais

prisi-

— Stebėtina, net persisz 
kos proszkeles nieko nebegelb- 
sti! — suniurnėjo Tomas. — 
Taip ju dau
Ponas daktare! Verute prasz<
manes tamstos paklaust: del 
ko to.- blakes taip szlykszcziai 
dvokia ?

Mes iszeikalbejome.

(Y 
to? szitu blakru

Pakai 
bojome apie blakes, apie orą 
apie szalta žiema, apie medici 
na, kurioje asz tiek mažai nūs? 
manau, kiek astronomijoj; pa 
kalbėjome apie Edisoną...

— Tu, Verute, nesivaržyk.. 
Jog jis daktaras — iszgirda’ 
asz sznabždesi po pasikalbej) 
mo apie Edisoną. — Nesigedyk 
ir paklausit:... Czia nėra ko bi 
jot. Szerveca nepagelbejo, 
Bzjs, rasit, ir pagelbesias.

—, Pats paklausk!'—su- 
sznabždejo Verute.

— Ponas daktare, —■ k re i 
peši in mane Tomas — delko 
sakykite, mano žmonos kruti 
nej tokis spaudimas esti? Ko 
sulys, žinote ka, spaudžias 
tarsi, žinote 'ka, lyg kaž-ka ten 
ena sukepe...

— Tatai ilga kalba, iszkar- 
inegi

<

Daktaras taip malonus, 
siūlas mums proszkeliu.

* * Tomo ’ ’ 
uždangalo buvo man visai ne
tikėtina naujiena. Man tarsi 
butu kas-nors kirviapeneziu 
sudavęs... Mano siela pripildė

Dalyvavimas uz

‘kas ji žino?
jauezias geras szaulvs, 
taikės kur reikia:
pikta, ir gaila... Mano sieloj 
taip bjauru pasidarė ir tokiu 
nidkszu mano akyse pasirodo 
tasai Tomas, kuomet iszejo isz

nepa- 
ir geda ir 

Mano

po uždangalo, kad qbz vos-ne 
vos nesuszukau “gelbėkite.“

Tomas pasirodė esąs aukpz- 
tas, liesas, ąpje penkiasdeszim-

t r • o | t

veidelio bruožu*, asz notyczia t is metu žmogus, pražilusiais 
užsisvajojau. Paveikslai vienas plaukais suspaustom valdinin-

*

I

— Na, tai kas, kad ilga? 
Laiko turime... vis viena ne
miegame... Apžiūrėkite ir pati
krinkite jos’sveikata! Turiu 
jums czia pastebet, ja gydąs 
Szerveca... Jis kaipo žmogus, 
esą geras, bet
Asz jam netikiu! Netikiu! Ma
tau, kad jus nenorite, bet buki
te taip geri! Jus ja apžiūrėki
te, o asz tuo laiku nueisiu pas 
upveizda ir liepsiu virduliuka 
užkaist.

Tomas pakilo ir iszejo. Asz 
nuėjau ūži uždangalo. Verute 
sėdėjo ant placzios eofkos, ap
supta daugybe minksztu prie-

• • •' • M ' <»

namouse “I 
kornuose. Entomologai sako, I p Ji i____ __ y _ _ ______y__ ’
lekiojau t is kandis, kuris palie- komu lazdas, 
ka savo kiauszinukus ant kor- virbas jeigu nesuvartota arba 
nu lapu arba kutoseliu. Neuž- nesukapoti turi būti sudeginti 

žeme apkasti 
kirmėlaitė, kuri tuoj pradeda priesz Gegužes 1 diena, 
gręžti ir in trumpa laika su
silpnina arba visai sunaikina korno grežeja. Užkrėsti auga- 
augalo lazda. Ir ju skaiczius lai turi būti iki žemes nu- 
taip greit pasididina kad tuoj ’ piauti arba nukapoti ir isznai- 

kornu

visus 
komu va rpos

3. Visokios žoles tik paslepia

augalo lazda. Ir ju skaiczius lai turi būti iki žemes nu-

inip Denarais bruožais asz 
praleidau naktį priesz teismo 
diena. Asz. czia neapraszinesiu 
tu inspudžiu, koikius/asz pajų 
tau, kuomet priesz nąąne atsi
darė durys ir tiesino, tarnais 
tojas nurodo man, kaltinamųjų 
suoki. .Tik t ai.,tiek, lupasakysiu,, 
kad asz pabalau, kaip drobe 
ir susikonfuzijau, kuomet, at- 
sigryžes atgal, iszvydau tu’ks- 
tanezius žiurineziu in mane 
akiu, ir asz perskaieziau sau 
szaltaja, kuomet dirstelėjau in 
rimtus, 
teisėju veidus...

Bet asz negaliu apraszyt, 
jus insivaizdint, mano baime 
kuomet asz, pakeles akis 
stala, apdegta raudona gelum-

i.šzkilmingaLsvarbius

o
38, 
in

be, pamaeziau valstybes gynė
jo vietoje — ka jus manote? — 
Toma! Jis sėdėjo ir kaž-ka ra- 
sze. Žiūrėdamas in ji, asz prisi
miniau blakes, Verute, savo 
tiagnostika ir ne szaltis o czio- 
las Ledinis okeanas perbėgo 
per mano peozius 
raszyt, jis pakele in mane akis. 
Pradžioje jis mano nepažino, 
bet vėliau jo akys iszsiputo, 
apatine lupa silpnai nudribo... 
ranka suvirpėjo. Jis išžioto 
pakilo ir smeige in mane savo 
baisuju žvilgsni. Asz taippat

in ji godžiai žiurėjau...
— Kaltinamasai, pasakyki

te teismui savo varda, pavar
de, užsiėmimą ir k., — prado-

Pabaigos

pakilau, pats nežinau delko, ir

jo teismo pirmininkas.
Valstybes gynėjas atsisėdo 

ir iszgere stiklą vandens. Szal- 
tas prakaitas dideliais lasžais

r

pagalvo

sumažina kornu produkcija 
nuo 25 iki 60 nuoszimczio. Kor
nu grožėju kolonija tuoj gali 
užbaigti kornu javus.

Tie kandžiai gali keliauti la
bai toli. Paženklinti kandžiai 
buvo rasti nuo 5 iki 20 myliu 
nuo paženklintos vietos. Per 
diena kandis pasislepia žolėse 
padedant kiauszinius anksti 
vakare arba anksti ryte. Vie
nas kandis gali padėti net 700 
kiausziniu. Kiausziniai iszsipe- 
ria in nuo 4 iki 12 dienu. Jau
nas grožėjas tik szesziolikta 
dali colio ilgio su juoda galva 
ir szviesiai geltonu kimu, su 
mažais juodais ir rudais tasz- 
kucziais. Senesnis grožėjas yra 
beveik vieno colio ilgio ir asz- 
tunta dali colio storumo. Au
gant, kandis persimaino oda 
penkis arba szcszis sykius. 
Apie trėczia savaite Liepos 
menesio, a?ba apie 38 dienas 
po iszsipcrejimd kandis pilnai 
suaugės ir persimaino in pupe. 
Apie 11 dienu vėliaus, kandis 
iszlcnda isz szitoB pupes ir pa
deda savo kiauszinius. Dauge
lis tu kiausziniu randasi ant 
kornu, ypatingai ant vėlesniu 
saldžiu kornu.

1920m. tie kornu grožėjai bu
vo rasti Erie ežero apiolinkeje 
Amerikos, ne Kanados pusęje. 
Neužilgo pasirodo pietinėj da- 
lyj Erie ežero. 'Grožėjas tuojau 
užpuolė Michigan valstija. Jau 
pasiekė Indianos valstija ir po- 
valiai keliauna in kornu juos
ta.

Užkrėstos dalys rastos New 
Yorke ir Massachusetts. Bai
siai užkrėstos dalys randasi 
Kanadoj, kur kornu gręžėjas 
atnesze labai daug nuostoliu.

Kad nors tie baisus grožėjai 
daugiausia užpuola kornu laz- 
d'ap, bet užpuola ir kitus auga
lus kaip tai: salierus, bulves, 
miežius, burokus ir 1.1.

Kaip Kovoti Komu Grežeja. 
Kelios gyvy nu (parazitu) — 
komu grožėjo natūraliai prie-

_• y.___• T.T_il______ i- I

menesio

szcszis

szai — yra žinomi.

iszpyle jo kakta:
“Na, bus pirtis! 

jau asz.
Isz viso ko buvo galima nu

matyt, kad valstybes gynėjas 
esą nutaręs mane ife^cept. Visa 
laika jis nerimavo, knisosi liu
dininku parodymuose, sielojo
si, niurnėjo.,..

Bet, tacziau laikas baigt. 
Tatai raszau teisino orumuose 
pietų pertraukos metu.^ Netriv į 
kus bus valstybes gyjiojo kal
ba, Kas ežia bus? Kas bus?

, f

C

a

galviu ir oziupinejo rąnkpmįs 
savo haftavota marginiuhaftavota

»
*

mar^zkiniu
I (

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

Ant antro f loto Kline Sztoro.
19 W. Center St Mahanoy City *4’
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kinti. Tas yra vienas isz pasek- 
mingiausin ir geriausiu budu 
isznaikinti kornu grežeja.

4. Ankstyvas, pasodinimas 
saldžiu kornu paprastai pri
traukia visokius kandžius, ku
rie pasilieka nuo žieminiu gro
žėju, ir tie anksytvus sodini
mai labai užkrėsti. Patartina 
pasodinti 'kornu paskirtoj vie
toj, kad pritraukus tuos kan- 
kandžiuą, ir kuomet kiti paso 
dinti ir nuskinti tuos pirmuo
sius isznaikinti.

Federates valdžios isznaiki 
nima ugnia visu kornu lazdų 
ir kitu liekanų. Valstijų regu- 
lacijos gali reikalauti kad vi
sos žemes užkrėstos 1926 me
tuose, arba vartojamos kor- 
nams, turi būti gerai iszaria- 
mos ir komu liekanai pilnai 
isznaikinti pirm negu kiti ja
vai pasodinti.

Kare ant insektu jau pradė
ta. Ir tas daroma apsaugoti 
Amerikus javus kuriu verte 
pasiekia net $1,700,000,000.

— F. L. I. B.

DEL RUKANCZIU
DYKAI siuneziame praba puikio 

tabako. Kroipkitos pas mus.
Europa Book Co/ 

57 Dcy Street,

aTramanauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS^ 
ST. OLAIB, PA

New York, N. Y.

iBzbalsamuoja ir laidoja minMiut 
«nt visokiu kapiniu. Pagrabus paruo 
<zia nuo paprascciausiu iki prakil 
niausiu. Parsamdo automobilius dei 
aidotuviu, veseliu. kriksztyniu b 
eitiems pasivažinėjimams.

Rali Telefonas 187S-X

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

PasamdoLaidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių,., kriksz-
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tiniu} veeeliju, pasivažinėjimo ir t t.
Kaikui’ie *520 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

■ *W 
v iW*ĮjAtsilankiau in Lakavanos 

pavietu, .
Užėjau in kokia tai vieta, 
Žiurau prie situbos galybe, 
Stovi žmonių daugybe.

Viduryje lovos buvo 
iszardytos, 

Ir ant poreziu suguldytos, 
Užklausiau kas czion darosi, 
Vienas atsake: —vakaruszkos 

rengėsi. 
Aha, tuo jaus dasipratau, 

Ir sztai ka paregėjau: 
Dvi baczkeles zupes parvežė, 

Du vyrai in st ubą innesze 
Tuojaus muzikantas 

užezirpino, 
Merginas sulinksmino.

Tai bent ne ka, 
Gavėnioje padare jomarka, 
Kad vaikinus prisitraukt, 

Del saves vyreli gaut.
Kita sake, kad tai ant 

kerszto padare, 
Del to, kad vaikinai to 

neužmane, 
Baliuką padaryti, 

Merginas papraszyti, 
Privilioti, 

Ir pripainioti.
Mergeles, klaida padarėte, 

Save tuom ant juoko palikote, 
Reikėjo paklaust kokios 

dedienes, 
Kad ir manes Baltruvienės.
Tokiu budu vaikinus » 

nepri viliosite, 
Tiktai iszjuoktos pasiliksite, 

Szokis, kaip szokis, o smarves, 
Buvo in vales, 

Užmirszti ilgai negales. 
' Jaigu da kada galėsiu, 

Tai apie merginu balių 
sudėsiu, 

Kaip czarlestona trepsėjo, 
Net langai skambėjo.

Sziadien vyrai juokėsi, 
Pamate katra mergina, 

szypsosi, 
Klause: — kada kita baliuką 

daris, 
Ar ir volei vyru nepraszis?

Tula mergica užsimano 
ziegoreli turėti, 

Ir ome vieno vaikino 
prisispyrus praszyti, 

Tasai nupirko už 10 doleriu, 
Ba gal daugiau neturėjo, 
O kad padekavones 

neapturejo, 
Adgal atimti ziegoreli norėjo, 
Be to, ir da pora žiedu gavo, 

Ir nesziojo kaip savo, 
Atidąve vaikinui žiedus, 

O ziegorelis, mistino del 
< josios bus.

Mergina isz pradžių spyrėsi, 
Ir pas vaita gynėsi, 

Kalbėjo kad del josios 
dovanojo, 

O visi žmones apie tai žinojo, 
Kad prižadėjo už jojo teketi, 
Ba padare prie visu sutarti.

Už ziegoreli vaikinui 
užmokėjo, 

Ir da žiedus atiduoti turėjo.
• ♦ •

Vienoje vietoje yra boba, 
Labai nelaba, 

Su dukrele po stabas bėgioja, 
Ir geriausias moterėles aploja. 

Geriau nustok bobele, 
Mokyk savo dukrele, 
Kad etuboje sėdėtu, 

Namini darita prižiuretu, 
Idant savo žioti ne temptu, 

Ausu pri&ikiszus prie lentų, 
Neklausinėtu ka žmonos 

stuboje kalba, 
Ba karsztu vandeniu 

apszutins galva;
Juk Skulkine tokis 

papratimas, 
Nuolatos bobų staugimas, 

Bus gana apie tai, 
Paliksiu dienai kitai.

>
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NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU
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Pagerintas ir padnugintRF 
iszleidimas. Sudėtas per se
novės jr szos gadynas astro 
logUB ir isztrauktas isz viso 
Iriu senraszcmn. Iszguldnnti 
kiekviena sapna ir kas atei 
tėjo stosis. Su priedu plane 
tu ir visokiu burtu. :: ::

i Knyga puikiai drueziai 
apdaryta kietais audeklinei^ 
apdarais,
W. D. Boczk&uskas - Oo.

Mahanoy City, Pa. '
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ŽINIOS VIETINES

— Steitinei vela padare cab
lava ant paleistuviu urvu szio- 
je aplinkinėje kaip Tripoli Inu 
ir Eagle Hotel aresztavodami 
loeniininkus ir keliolika ap
terštu balandėliu.

- Per kėlės dienas turejo- 
sniego ir salczio, bet vela 

oras apsimalšino ir kaip rodos 
Apribus bus puikus.

— A. a. Viktoriaus Žuko 
laidotuves atsibuvo Panedelio 

pamal-

keliolika
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rvta su bažnytinėms 
doms.

— Marijona Jakimaviczie- 
ne, kuri kitados gyveno Ma- 
hanojuj randasi Shenadorio li- 
gonbuteje pavojingai serganti.

Isz Shenandoah, Pa.

— Civilius Sakalauckas, su- 
. nūs graboriaus ir Povylas Ka- 

zunas, sunns aptiekorienes, įlį
stojo in Kareiviu Lavinimo 
Kerpu: a kur rasis per visa va
sara.

Kareiviu

Tamaqua, Pa. — č S. Petro 
ir Povylo Lietuviszkoje baž- 
nyczioje prasidėjo 40 valandų 
pamaldos. Kun. Klovomis pasi
kvietė daug kunigu in pagelba.

Minersville, Pa. — Kovo 25
Krungleviczius, 

54 metu ir likos palaidotas isz 
Petro Kasparo 

Fourth uli., ir palaidotas

mirė Jurgis

118 
ant 

laisvu kapiniu. Velionis sirgo 
keturis menesius dusuliu, ir su
rado ji neg)’va lovo je. Paėjo 
isz Suvalkų red., Mariampoles 
aps., Skriaudžiu parap., Miką 
lajevd kaimo. Pergyveno Ame 

30 metu, paliko du 
brolius czionais ir 
Lietuvoje, 
buvo jojo 
paeziule ir sunum isz 
lando, Ohio, ir brolis 
su sunum ir dukteria, isz Eli- 

, Andrius Bena 
sziunas su sunum, K. Pataszius 
su paeziule ir .Jonas Kerevi- 
ezius isz Girard vi lies, Pa. Pri
gulėjo prie Lietuviszko kliubo. 
Laidotuvesia dalvbavo daug 
žmonių. Likusie brolei su szt‘i- 

sudeda 
aczni visiems 
laidotuvesia.

namu

Paėji

rike v irs z
dvi sesers 

Ant laidotuvu pri 
brolis Andrius

Cleve-
Juozas

su

zabeth, X. .1.

mvnoms .širdinga
kurie dalvbavo

Baltimore, Md. Kovo 23d. 
ežia mirė visiems žinomas D- 
ra.% Abromaitis, velionio kun. 

brolis.
A bromą i t i s, 

Ahromaiczio brolis. Velionis 
v ra keli desotkai metu Ameri- •
k oje. Gerai praturtejes ir turė
jo dauginus ar mažiaus 80 me
tu. Apie jo gyvenimą ir dar
inis neraszysiu, nes turėjo daug 
giminiu bei inteligentu, kurie 

ii placziau paraszys.
-— Taip pat ta diena t.y. Ko

vo 23, sustreikavo siuvėjai, nes 
firmos taip mokesti numusze, 
kad sunku buvo gyvenimas už
sidirbti. Kas isz to streiko isz- 

ues kaip 
uni- 

V.

r<

eis, sunku pasakyti, 
Lietuviu beveik tik puse 
jistu.

darbai su-

Philadelphia, Pa. — Oras 
czionais puikus, medeliai jau 
pradėjo sprogt. Pragyvenimas 
baisiai pa'brango, o
mažėjo ir tukstaneziai žmoni u 
randasi be darbo, 
ant ulvežiu būriais. o

— Biznei visokį 
ypatingai namu pirkimas, 
kad žmones dabar neperka i 
mu, todėl ir paliovė juos staty
ti per ka nedirba daugelis dai- 
Ivdžlu ir kitokiu 
prie statymo namu.

— Pernai rudeni, daugelis 
žmonių susitarė in būrius kad 
szimet iszvažiuot 
Lietuva, bet po perversmui te
nai tines valdžios ir pagal laik- 
raszcziu apraszymus kad le
nais valdže ne žmonių iszrink- 
ta, kad * viskas 
aresztai ir baudžemas žmonių 
už mažiausia prasi kaitimą, to
dėl daugelis szimet nevažiuos, 
tiktai Amerikos ukesai važiuos 
atlankyti Lietuva ant trumpo 
laiko.

kurie stovi
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Sztai parodo nekurinos sąnarius
in kuria priguli ne mažesni vyrai kai]) po szeszos pėdas dy
džio. Pirmutinis isz kaireses yra Prezidentas H. W. Behrens 
isz Londono, Kaus., (> pėdu 7 coliu; W. 11. Kinslow isz Miss
ouri, 6 pėdu 7 coliu ir J. M. Parks 6 pėdu S coliu dydžio.

mieste Lietuviszka tauta mąž
ta, nes jaunieji Lietuviai 
ir nekuria gražiai iszmokyti 
Lietuviszkai kalbėti ir kalba 
namie, bet susirinkę tarp saves 
kalbasi A ngliszkai. Jaunieji 
neskaito m' laikraszeziu ne 
knygų Lietuviszkn liktai Ang- 
liszkus. Yra daugelis ir tokiu, 
ka czion yra ginu* kalbėdami 
gražiai Lietuvhzkai, bet kada 
a ps i veda,

nekurie

A ngliszkai. 
ne

nors
Juozas Babrauskas pra- 

fze teismo atmest jo žmonos 
Felkos

30
laikraszeziu

kalba tarp saves 
Angliszkai, tai ju vaikeliai ne- 
girdedami Lietuviszkos kalbos, 
užauga ant Angliku ir nežinos 
kuom juju tėvai buvo. Seneliai 
mirszta po keletą ant savaites. 
Lietuviu neatvažiuoja isz Lie
tuvos, o katras ir iii važiuoja, 
tai dingsta tarp mynios žmo- 
niu. Taipgi sumažėjo 

krutėjimas
musu tautiecziu kaip: ......., 
piknikai, susirinkimai, szokiai 
pasilinksminimai i r 
visi apleido rankas -
nu.- 20 metu adgal, tai sziadien 
viskas dingo.

Blivo czionais kilus ir 
lidele audra Lietuviszkosc pa

kariu czion randasi

Kaipgi 
taut i: zkas

visokis 
tarpe 
ha lei

i

žodži u
- atsjmi-

t

rapijose
keturios, bet dabar truputi ap-

"i “ liga ’’ peršimai-rimo. Gal toji 
nys ar ant goresnio 
nio paredko, bet apie tuos pa
rapinius ergelius neužsimoka 
raszyti nes visoumene apie tai 
nesirūpina. — X.

liga

Kuomet tik kūdikis pradeda 
judėti jo žaisliai ir mankszti- 
minios prasideda. Sveikas kūdi
kis manksztinasi jo darbo va
landomis. Jis blaszko savo ran
kas ir kojas. Jis iszskecze ir su
glaudžia rankas, isztiesia ir su
kinėja sprandu. Vėliaus jis isz- 
moksta rėplioti, ir tuomet
laksto veik kiekviiena minuta 

i kol tik jis neužmiega. Jis lipa 
siekia, tamposi, kelia ir ncsza. 
Nežinant, jis tvirtina savo kau
lus ir muskulus manksztina 
kas augimui ir reikalinga. Kū
dikis kuris v ra šuvvstytas ar 
ha tampriai aprengtas, 
taip apsuptas, 
judėti, jo .kuniiukas negali gau
ti užtektinai manksztinimosi. 
Rėpliojantis kūdikis turi turė
ti paskirta sau vieta 'kur 
galėtu judėti aplinkui, ypatin 
gai tuomet, kuomet, nėra kam 
jo saugoti.

Yra puikus dalykas, jei vai
kai gali tureli atskira 
mui kambarį. Netiktai baldami 
vra sveika 
cziausi turis nuosavas teises ir 

kurioje jo szeimyna yra

)

1

ar 
arba 

kad jis negali

bet

J'y

vaikas jau

vieta, 
priversta pagerbti jo žaislus ir 
kitokius daiktus'

Kalbant apie vaikams atski 
ra kambari žaidimui,
resnos vietos jiems žaisti, kaip 
] Atike.
rengti tinkama.<7 >

žaisti.
reikia tankiai iszvežti in par
kas ir laukus.

Jei ir vra kiemas

nėra ge

J 
reikalavima del atsi

skyrimo, ir praszo nustatyt su
ma mokėt del jos užlaikymo.

Mare Kasauskiene,
m., buvo rasta gulinti be žado 
gale laiptu savo mimuose, 5 
Xorlh St. Ji labai pavojingam 
padėjime, vargiai atsitaisys. 
Jos vyras aresztuotas ir laiko
mas del tolesnio tyrinėjimo. Isz 
pradžių buvo manyta, kad Ka- 
rauskiene lipdama tropais, pa
lydo ir nupuolė. Bet mergai- 

gyvenanti tame
mime, sake policijai, 
barnius pas Kasauskus 
pirmadienio popiet i. 
Kasau, kienei, 
girdėjo sykiu puolanti 
Policija atrado geležiui

Prie namu reikia pa 
vieta vaikui 

Jei tokios nėr, tuomet

to,

No. 100 Tūkstantis
Viena” puiki didelę knyga, 
biszkos istorijos.
spauda tos puikios knygos, tas parodo
kad žmonoms ji labai patinka.
dideiu puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popiera. Drucziai ir puikci ap
daryta audeklinais iszmargintais 
viražais, Didumas knygos 9’4 per 6% 
colius. Pirkite o nesigailėsite. $2.00

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knygų, 404 
puslapiu, popierinei apdarai.. . .$1.00

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszkas apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidolota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, i.... 
imta isz Lietuviszku užlieku.

audeklinais

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras, Septynis brolius, Varr 
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu ..................................... 15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas, Priversta links
mybe, Vargingo žmogaus sūnūs, Trys 
užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas 
kuris buvo protingesnis v.Ž savo poną. 
61 puslapiu . .

No. 127 Trys istorijosapieDuktė 
pustyniu, Peleniute, Du brolci Vargu
tis ir Skuputis. 60 puslapiu........ 15c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus.. ... 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo, Kėliau* 
tojei in Szventa žeme, Beda, Tamsu-

. . 15c

No. 159 Istorija apie Markus if 
Aurelianas, puikus apraszymas. 110 
puslapiu........................  20c

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui, Onytės laime, Per neatsar- 
guma in balta vergija, Pusiau-gyvenis 
Vieszpats Jėzus ir miszko medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie mirimą, 
Pavasaris, Apie saule, menesi, žvai
gždes ir kitus dangiszkus kunus, Me- 
szia vežis, Grnpas, Apie Egli.aržiuo- 
las ir uosis, Budync, Puiki pasiskaity
mui knygute. 100 pus.......

No. 161

t
L

I
II

nūs prigauna. 58 puslapiu...........15c
Su pa

veikslais, 177 dideliu puslapiu ... 35c
No. 104 Trys istorijos, apie Ne

valioje pas Maurus, Vioszkelio Duo
bes, Karalntis žmogus. 121 pus...25c

No. 105 12 istorijų: Nedarykia
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygai; Velniszkas kaziravimas; Josz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaiminga 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka.................................. 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime, Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu. . . .

Keturios istorijos, apie 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevalioje, Javorovas įr jo kliū
tis, apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu.............35c

No. 108 Szeszios istorijos, ajie

Puiki istorija apie Jona-
202 puslapiu.... 35a

o

...20c
No. 107

No. 133

....25c 
Keturios istorijos apie 

Ant prapulties kranto, Mistrasdr Kre 
peszius, Kampelis duonos, Isz ko di
deli ponai. 105 puslapiu.............25c

No. 162 Trys istorijos apie Balsi 
naktis, Dzūko pasaka, Protas ant 

proto, ir keletą trumpu paskaitymu 
22 puslapiu.......................................10c

No. 163 Penkios istorijos apie 
Kalnu gyventoju, Kaukazo belaisvis, 
Lozorius, Narsi mergina, Užvydus vy
ras. 137 puslapiu.......................... 25c

No. 164 Septynos istorijos apie 
Jurgis Skaptukas, Ergelei pono Mor
kaus, Du ar keturi, Svietas dvasiu, 
Iszreiksztas razbaininkas, Žydai kai
muose, Nevidonas. 00 puslapiu.. .25c 

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus, neleido in dangų, Sziauczius di 
deli reikalai, Senelis, Dienos kenteji 
Nnntoj, Netobulas žmogus. 122 
puslapiu...................................

No. 166 Trys istorijos, 
Malkiaus, Isz klausyta malda vargszo, 
Geras Medėjus................................ 15c

No. 167 Devynios istorijos apie 
Kas yra Kristus, Priesz teisybe ne 
kalbėk, Senas žmogus pavojuje, Na
mu sūdąs, Kvailas tikėjimas, Karalius 
čigonu, Istorija isz 1705 meto, Nedo
ras ponas, Girtavimas. 122 pus.. .25c 

No. 168 Devynios istorijos su pa
veikslais, apie Dasekta nekaltybe, Va
gis kiausziniu, Ne yra to pikto kad 
ant giaro neiszeitu, Kaip Joniszkei 
pavogė naktini sarga, Atidengta žu- 
dinsta, žmogus be szirdies, Užmirszo, 
Iszgelbeta per kalininka, Kaip ponas 
Rauksztlis atsiverto, Stebuklingas ak
muo, Ir daug kitokiu puiku skaitymu 
apie 100 puslapiu............................25c

No. 169 Septinis istorijos apie 
Dorybe ir mielaszirdingumas, Pasku
tinis pinigas, Laisve, Pražuvę misz- 
kai, Apleista naszlaite, Jeszkok aukso 
szirdyje, Lape ir vynuoges.......... 25c

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele, Mokytoja, Velniszkas tiltas, 
Auklėjimas sveliko ir serganezio ku- 
dykio, Hcrodas boba, Kas nepažins- 
ta Dievo tas nepažinsta tėvu, Per ta
msybes in szviesa, ‘Pasitaisias prasi
žengėlis, Duktė malkakerczio. 
puslapiu..........

No. 171 
su paveikslais,

I

!

i

No. 131 
sza Korczaka.

No. 132 Trys istorijos apio An- 
giorius isz Valenczijos, Kožnas dai
gias turi savo vieta, Ka pasako ka
tras paeziuojas. 76 puslapiu. . . .20c

Dvi istorijos apie Neuž
mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni 
62 puslapiu ....

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
žudinsta ir apio Urlika razbaininka 
43 puslapiu . ................................... 15c

No. 135 Penkios istorijos apfo 
Andrius Sakolukas, Varginga karalai
te, Karalius sultonas jio sunu dideli 
galineziu ir apie karalaite Gulbe, apie 
žalnieri ir apie tai kaip giltine pasili
ko kauluoeziu, Raganius, 61 pus. 20c

No. 136 Keturios istorijos apie 
žmogus sudije o Dievas valdo, Du kar 
žudinsta, Rastinukas, Kumelaite prie 
tvoros. 121 puslapiu.................... 25c

No. 137 Pasiskaitymai knygele: 
Nauji metai, Dainele, Kvailys, Nu
mirėlis ir velnias arba moteres isz- 
mintingesnes už vyrus su paveikslais, 
Kalėdos amcrikoniszko valkatos, Ke
turios dalis meto, Apie Pavasari, Va
sara, Ruduo ir Žiema, In ka nekurie 
žmonis tiki, Kaip nekurie lietuviai 
amerike praleidžia szvente Užgymi- 
mo Jėzaus, Misles, Kaip turite pasi
elgti namie, ant ulyczios, susirinki- 
muosia ir t. t., Žolių vardai, Tavo gi- 
liukninkos dienos, Žmonių skaiezius, 
Saule geriausia vedintoji.......... 15c

No. 138 Keturios istorijos apie 
Irlanda, Robertas velnias, Medėjus 
Kaip Kuzma Skripkorius liko turtin
gu ponu. 78 puslapiu. .. .

No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių, Baltas Vaidulis, At 
mokėjimas kunigo. 47 puslapiu 15c

No. 140 Keturios istorijos apie

....15c B
I

Netobulas žmogus.
...25c
Sūnūs

Szeszios istorijos, 
Deives, Juokingas apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szcparka, 
Pavojinga klaida.
geleje toipgi randasi szitio apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvos žinios, Vainos preita szi- 
mtmetijo, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa
žint atmaina oro. 59 puslapiu. . . .25c

No. 109 Septynios istorijos, apie 
Smertis Valterio, Sidabrinis grabelis, 
Cholera, Kytras rabinas, Mano klapa- 
tai su manu paežiu (Dzukiszkai), Ke
lios pasakates apio čigonus, Visokios 
rodos ir naudingi skaitymai, Juokai, 
Paveikslėliu ir t., t. Labai smagi 
knygele. 88 puslapiu. .. .

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity
mu (Antras dalis) talpinąs! sekan- 
czios istorijos: Dievo sureda, Velnias 
narnoje, Kandidatas ant apsipuezia- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo paezia 
Tabakicrka, Kaip žydas moka geszcf- 
ta padaryti, Pasaka apio arkluka-ku- 
pruka toipgi keletą juoku, geru rodu 
ir t., t. 48 puslapiu....

No. 111 Sziupinis 
talpinusi sekanti skaitymai f

priminimai,
Toj paežio j kny-

vieta 
kur žaisti, maži vaikai dažna 
nenori Imti lauke, atskirti nuo 
motinos, todėl jiems reikalinga 
žaislu, smileziu viedrukai, sau 
gios supynęs, min'kszti svaidė 
niai, kahtdukes nameliams sta 
tyti ir kitokie dalykėliai,

ar

paezia me 
gi rdejusi 

visa 
Puolant 

mergaite taipgi

pas
...20c

geleži, 
vamz

di gale trepu, ir dėlto yra lin
kus manyt, kad kas nors pri- 
musze ir nustjinie žemyn mote
rį.

Agne hintkione 
teismui praszyma, kad gavus 

nuo Vacio 
apleidus

padavė

ku- 
; riuos vaikai megįįla. Smileziu 

(ložes gali būti pdaetos 
poreziu. Mažiems 
tai niek b neva 
Daugelis vaiku pilnai pasiten 
kimi ilgiausias valandas žaiz 
darni smileziu dėžėse.

atranda

ant 
vaifkams už 
malonesnio.

t.
. . . 20c

No. 141

atskira užlaikvma 
Sutkaus. Negana (o, 
jo namus, ji vėliau sugryžo, ir 

uit Sutkui namie, iszveže 
visus rakandus isz namu. Sul

ai* blogės-' ku.* pasiskundė policijai.
sau va i te

•esterio Lietuviai: 
Mare Budieno

staiga

l)0> namie,

1 ’erei I a 
'szie Wort

mirė

Kalvi I’aszku, Atsitikimas senam dva
ro, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas 
61 puslapiu..................................... 15c

Keturios istorijos ajie
M^cziutes pasakojimai, Pasaka anie 
Žibinte bnžnyczioje, Sugertuves trau- 
kije, Alute duktė kun. Kerninus*, Bo- 
ksztas ant salos Dago. 64 pui. . . . 20c

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyvenimo, Nuopoloi Mateu- 
szo Jerubausko, Osieczna. 40 pus. 15c

No. 143 Trys istorijos apie Vei- 
niszkas malūnas, Kaip studentas lojo 
o maluninkas pabėgo, Stebuklinga 
puodą, Dainele. 47 puslapiu. .. .15c

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos, Nedaejusia žudins- 
ta, Paskutine vale motinos, Paku- 
tninkas. Ar pas.iaukt tęva zokoninke 
Bornadina. 61 puslapiu.......... 15c

No. 145 Keturios istorijos, apie 
maža katiluka, Lietuvos skausmai, 
Eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna 
apisakele .

No. 146

Vaikas 
malonumo 

clot hes|hiin 
siūlu neg*u nupirktais žaislais, 

žaislai vaikams 
tie su kuriais jie turi ka nors 
daryti. Mekaniniai žaislai tik 
laikinai juos nubovina, o pas
kui jie jiiszko, ardo, norėdami 
surasti kas juos judina arba 
varo. Geriausi žadslai yra tie, 
kuriais žaizdainas jis gali pa

minti, vaizduote 
nameliu statymui, 

žurnalai isz kuuiu jie gali pa
veikslus iszkai'pyt i, juodlentes, 
popiera, molis lipdymui, vago
nai, lėlės‘ir baldai, žmones ir 
gyvuliai miniai liroj. Tarp me- 
kanciniu žaislu, 
traukiniai, jei juos vaikas gali 
naudoti savotoj kombinuotej. 
Svarbu, kad vaikui Imtu palie
kama pacziain ka nors daryti, 

pas ji insidirba 
prigimti gabumai, individualy
be iniciatyva.

•Szis principas dar nereiszkia 
kad vaikui nereikia duoti med- 

sugestijos ir kokiu nors

C (

(lepiausi

daugiau 
t arėdamas 

. > f
sauja

arba szpuliukiu

v ra

(3

J

... 15c 
dalis) 
Ila isz 

maiszo iszlins, apie boba ka negalėjo
savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir visos 
bobos, teip-gi juokai, rodos, trumpi 
pasakaitymai ir t., t. 52 pus.......... 15c

No. 112- Trys apisakos apie Pinin 
gai galva-žudžiai, Ražanczius iszgc?.- 
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposelei, Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti szposelei. . . .20c

No. 113 Penkios istorijos, apie 
Buriko ir Burikas, Kareivis ir velnias 
Kas man nakci acitiko (dzūko pasaka 
Užliekos isz senovės padavimu, Peary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiu...................... 25c

Dvi istorijos apie Gyvcn
imas vnrgdeinos, Meile kudykio, ir 
Dvi dainos. 47 puslapiu. .. ............ 15c

Puikios istorijos apie' 
tra Alena, Motyna eiles, Gudri Merga
ir vaitas pasaka, Pasiszventimas ku
nigo istorija isz kares, Vargszo pa
skutinis skaitikas, Juokiu.............25c

Nq. 116 Istorija apie 
puikus apraszymas. 119 pus

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius, Ištikimas sūnūs, 
Karalius gentelmonas, Karczema nuo 
szalija, Vaidulis, Galinga szoble, Mo- 

Meile sunaus. 181 
. .35c 

Istorija apie Ali Buba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu. . . . 15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Viena motina, Vaikucziu plepojimns,

No. i 172
25c

121 
...25c 

Vieniolika puiku istorijų 
apie Džiaugsmas ir

Nuliūdimas Tėvu, Kalėdų Vakaras 
IszAkyvumo, Su Dievu, Grigo Kalė
dos, Kaip Vincas ingalejo paezia, 
Mailach, Paskutinei Valadoi, Slapty
be gymimo mumisie Dievo musu jame 
atsigymimo, Metai Svarbiausiu Atsi
tikimu, Nusimimas seno jaunikio. 
Suvirsz 100 dideliu puslapiu

Dvi istorijos apie Duktė 
Marki ir Sruolis isz Lietuvos, 
puslapiu..........................................

No. 173 Penkios istorijos apie 
Talmudo paslaptys, Du mokiniu, Kam 
iszdavineti pinigus, 
Sunu ir Dukterį. 83 puslapiu

No. 174 Trys istorijos apie Ku
nigo Paslaptis, In Merika, Pakaruo
klis. 220 puslapiu............................35c

No. 175 Pasiskaitymo Knygel**: 
Kuczios-Žemaites Voizdelis, Gudras 
Piemenolis, Isz ko susidarė anglis, su 
paveikslais, Kaimlecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokeis budais apgavikai 
apgauna žmonis, Prietarai ir Burtai, 
Keletą juoku ir paveikslu..............15c

Penkios istorijos

68 
.15c

Girrios sargas, 
25c

9 
mirė siaiga ketvirtadieny po
piet. Lieka vyras, duktė, du su
nūs ir sesuo.

Kazimieras

i

Brooklyn, N. Y. — Povylas
39 Fifth Į lAu/.uuiura.'s nai&gib n 

, 1 miesto ligoninėj, neilgai sir
lasant skundo jo žmonos Stel-) Palaidotas Notre Dane kapuo- 

—A. L.

Povilonis, 
A v., Matpethe

gyvenak
tapo aresztuo-

los, kuri pasiskundė, kad ja v 
ras apleidęs ir palikes 
nanezia aut 168 Marcv Avė. 
Anądien parėjės namo pradė
jęs trankytis, todėl paszaūktas 
policmanas 
are; z ta vos.

;....
gvve-

Fitzpatrick Ji

Federaliai agentai suse
kė slapta degtines varykla ant 
157)9 — 45th St., kur padarius 

rasta visaskrata rasta visas virszutinis 
aug. ztas paverstas in bravorą 
su beverdaneziu katilu nuo 250 
galionu. Apatiniame 
rado vieninteli gyventoja —tai 
buvo moteris, 
mutter, 30 metu, 
mažu vaiku. Ji statoma fed 
raliam teismui. V.

Worcester, Mass. — Kovo 
diena, Marijona Navikas pra
dėjo Superior 
pries American Coal kampan i-

augszto

Mrs. Ethel Perl- 
su ketvertu 

(S

22

(’mirte byla

atlankyti ja, už sužeidimus, kpriuos ap
turėjo, kuomet kompanijos au
tomobilius -užvažiavo ant szali- 
gatvio nuo Grafton St. ir sun
kiai ja sužeidė. A<1 vokalas 1 
nas Barkus veda jos byla.

— Kovo 31 diena bus pas
kutinis divorso teismas Onos 
Sargimienes priesz Prana Sar- 
guna. Vyras prarzo conrto, kad 
atszaifktu moteriai suteikta di- 
vorsa. Adv. Ignas Barkus sto
ja už vyra.

suvaržyta,

’ dideliam

p*- n

Raizgi s mi re 
•ges.

ANT PARDAVIMO GERAS 
SALUNAS POTTSVILLE J.

Gal visi žino salima kuri lai
ke (’zižauekas, tuojaus 
sūdo, o kad mirė, tai reikė vi
sa turtą sudavadyt ir todėl da
bar parsiduoda. Yra tai

vartoti i avo 
kaladukes

skersai Tokiu bud u

gera 
ir sena bizniava vieta kurioje 

gali daryti pui-geras žmogus 
ku bizni. Atsiszaukite tuojaus

H

j

geriausi yra No. 114

No. 115

Sierata, 
....15c

pas:

Dvi istorijos apie Joną
Pavojinga klaida. 45

..................................... 15c

PASISKA1TIMO KNYGELE No. 199
Puiki Pasaka apie Juoda Peria —• 

Bausme Dievo — Klausimas Sav- 
žines — Virokas Smerties — Dzūko 
Pasakų — Dapildymas Nedatekliaus 
Jubilėjinio po Grunvaldo Muszio su 
Kryžiokais 1410 mete — Sudas Dievo 
— Turtingiausios Moteris Amerike — 
Priežodžiai, — Visokios Misles. . 15c.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO 
M AB ANGY CITY. PA.

.......................  15c
Dvi istorijos apie Auka 

Nihilistu, Stebuklas* kuczios nakti. 
61 puslapiu................     15c

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na, Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. .74 puslapiu................20c

No. 148 
ir Alena, 
puslapiu .

No. 149 Asztuonios istorijos 
apie Dede isz Amerikos, pasaka manu 
Dzedzes (Dzukiszka), Viena nedels 
teisybes, Iszgydintas, Nedoras dede, 
Atsigavo, Valkata, Pauksztelis Jezu- 
so, Teipgi keletą jeleta juoku ir kito
kiu paskaitymu. 48 puslapiu.... 15c

No. 150 Keturios istorijos apie 
Duktė akmenoriaus, Klara, Nusprens- 
tasis, Ant kiek užlaiko moteres pa
slėpti. 61 puslapiu.......................... 15c

No. 151 Penkios istorijos apie 
Vaitas Szvilpikas, Pas merga, Gražios 
akys, Tarnas, Vargdienis Jonukas ka
ralium. 61 puslapiu.................... 15c

No. 182 Trys istorijos apie Kaji* 
mas, Drūtas Petras, Nuogalis. 
puslapiu. . ..................................

No. 153 Trys istorijos apie Gai
luti, Du broliai, Majoro duktė.

Iszmintinga rodą, Ap- puslapiu .....................................

žiagos, 
instrukcijų prie žaislu. Reikia 
vaikui parodyti, paduoti idėja 
kaip su tokiu ar kitokiu žaislu 
žaisti. Tėvai dažnai duoda vai* 
kams daugybe žaislu, bet ne
kreipia domes in tip, kad

(’. B. Lawson,
c/o P. P. & L. Co., 

Shenandoah, Pa.
IL W. Lawson

Pottsville, Pa;
a r ha
639 N. 2-nd Si.

1

ANT PARDAVIMO.

Namai del dvieju szeimynu, 
ant puses loto, prie 524 W. Ma« 
hanoy St. ir 525 W. South St. 
Atsiszaukite ant adreso:
• 526‘ W. Mahanoy St.,

Mahanoy City, Pa.t.f.)
ANT PARDAVIMO.

Biznavas namas prie 528 W. 
Centro St. Toipgi namai ant 
dvieju szeimynu ant kito galo 
loto.
preke. Kreip'kites ant adreso:

Walter Zotuskey 
300-302 Zetuskoy Bldg.

Frackville, Pa.

Parsiduos už prieinama

t.f.)

domes in i
jiems reikia svarbiausios med-

tina sopulinga, 
puslapiu .

No. 118

žiagos, lai yra inspiracijos ir Gražia Haremo novalninke, Luoszis.
kaV> duoda pradžia 

mokslui, ka nors sužinoti leng
viausiu ir tikriausiu keliu.

— F. L. I. B.

bl ejos

i

Lietuvlaskaa Graborius
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėliu^ pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.

610 W. Spruce St
/» *

• f V • Nprucc
M AII ANO Y CITY, PA.

300 MAUKEI' RT, 
TAMAQUA, PA.

5 ■

62 puslapiu............................ ...... . ISc
No. 120 Dvi istorijos apie Valu

kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu .............................  15c

No. 121 Trys istorijos apie Trys 
Valkijozai, 1 
skialbtojas. 63 puslapiu........ 15c

'i ‘

No. 122 Penkios istorijos apie1

62 
15c

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuviszkas Skvajeria

Apdraudžia nuo ugnies namus, 
automobilius ir kitokius daigtus 
geriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius legaliszkus reikalus.

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

62 
15c 

No. 154 ; Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas, Kryžius prie upėn

Valgiu Gaminimas

Sūdai Dievo, SonUs Stnloriaua, Isz- Vislos, Doras valkinelta. 00 pus... 18«
gydintas, Budelis X, Kuningaiksztis 
ir Piemuo. 60 puslapiu......... ISc

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato,
audeklinais apdarais.

Preke tiktai $1.50
W. D. B00ZKAUSKAS-C0

MAHAN0Y CITY, PA.

No. 186 Puiki istorija apie Sza- 
kinas nedora žydą. 136 pus
■ No. 156 Puiki istorija apie Malu- 

i..............15c
No. 157 Juokingas apraszymas 

apie Savizrola, dų)is klasteris.
ls puslapiu. ..................................

No. 158 Koturios istorijos apie 
Kapitonas Stormfield dąnguje, Pa
bėgėlė, Kas-gi isztyre, Prigautas va
gis. 60 puslapiu. ............ ISe

No 123 Septynios istorijos apie nns glrrloJe. „ pu8iapiu
Stebuklingas zorkolas, Sidabrinis gra
belis, Drąsus szuo, Kolera, Senelis, 
Vargo sapnas ir pasaka apie čigonus 
45 puslapiu........... ....................    .15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvasi
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61

‘ i .................................i.. 16cpuslapiu
.J* «

25<

46 
.15c

Drūtais




