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LEWIS’AS KERSZINA ISZSZAUKIMU
MINKSZTUJU KASYKLŲ DARBININKUS
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WASHINGTON, D. C.,—Anglukasiu prezidentas I 4‘W i S
nurasze laiszka prezidentui (oolidgc, idant vuldžy prispirtu
operatorius minksztu anglių ka-yklu ant datalkyiuo savo žodžio, tai yra kontrakto, kuri dabar laužo ir nepildo.
Jeigu valdžia neprispirs operatorius dalaikyti savo kontra
ktą, tai Lewis’as kersziua iszszaukimu visu luiiikszln kasyklų
darbininkus.

j

Prezidentas Coolidge ant lai-zko- \i>ai m atsake, nes ne
mano paimti ant savesyisa sunkenyl>e ir priversti valdžia ant
insiinaiszvino iii ne savo reikalus, m- tai operatorių ir
apgiekasiu szokis.
Sakoma kad Lcwis’o ker^zta^ lik -uerzys visa padėjimą
ir pats sau koszcs daugiau prisi\ ir->, o ir unije gali pairti.

k

ISZ AMERIKOS ISZ LIETUVOS

UŽPUOLIMAS IR
ŽUDINSTA. Į
Kurszenai, S/.iauliu apfkr.
(“V-he^” kor.)
Musu kam
polis atsižymi ramumu ir tam
sumu. .Jaunimą.' vb’ng<ni’siai
linkės prie invairiu pasilinks
minimu; vieni susispietė prie
l’avasaniinku sau gieda vytu
riais, kiti girtuokliauja, o apszvietos darbo \ <*sti nėra kam.
Spalio 29 d: isz nakties ežia
iilvyko puolimas ir žmogžudys
te. Isz Kurszenu važiuojant
plentu dviem d ii ižą u tams, misz
kely juos sulaikė kaukėt i ban
ditai. Visus keleivius (25 žmo
tume
nes) iszkrote ir aatome
viso
apie 14,090 litu bei laikrodė
lius. Tik laiszka.ueszvs laimin
gai pabėgo; sakoma jis turi'jus apseziai pinigu. Prie to plefzikai ntiszove viena keleivi
vietoje, ir pabėgo.
•Žmones
labai susirūpinę.
Vietos policija stropiai i ?szko
plesziku.
KA DIEVAS MYLI, TA
IR APDOVANOJA.
Szventežeris. Seinų apskr.
— Vietos Pavasarninku kuopa
turi dar visai trumpa amži,
kultūrinio darbo mažai dirba
ma, bet vaiku gimdyme labai
atsižymi, nes nuo pradžios ju
kuopos susitverimo sz. m. Rugsejof|nenr. pa baigoj h z uiles
ketvirta jai-ke didžiausia d a •
vatka pagimdo kūdiki, k uri
nugalabinus paslėpė krūmuose
po tapaisr j’olicija nm.ikaltele
privįerte 'parodyt^ vieta, kame

MOTERS SU SAVO
PLESZIKAI IR LIETUVOJ
PRIELAIDINIU
IMA INSISMARKAUTI.
PAKORĖ VYRA.
Sziauliai. — Sziu metu Spa
Allentown, Pa. — Norėdami lio men. naktuisz 28 in 29 d.
)o Kurszenu f.t o
praszniyt negeistina vyra kuris miszkeiy tarpč
du ginkluoti
jiems pcrszkadine
pcrszkadinejo
i
jo meilėje, ' ties ir miesto,
Mrs. C. H art želi, 27 metu ir jo- pleszikai sulaikė i> zvažiuojan
skis prielaidinis Fred Snyde; t i isz Kurszenu miestelio in
i
32 melu, likos pastatyti po! stoti diližaną, kuriame* važia
kaucijai $1,500 koznas lyg t eis vo 12 žmonių. Visus keleivius
apiplesze. Isz geležkelio ranmui.
Vyra .surado kabanti po me govo atėmė 50,000 litu, aukso
Į laikrodi ir isz: keliu pirkliu
džiu pusgyvi jojo kaimvnas.
: 1
1 I ..4
L IL
Kada ji atgaivino, pasakė, buk atimtu po kelis szimtus doleviu. Tame vežime važiavmsis in
jojo mat i ir josios prielaidinis
]
i
pakorė ji idant iszrodytu, kad Kurszenus teisman, Szia.nl i u
jisai pats pasikorė. Buvo jisai yžlscziaus Valdybos raszvc
slirisztas. l Jeigu ji kaimynas' <įys p. Matuzeviczius Aleksas,
lyV1?1}?!-rumhisi uužudyUisui kūdikis,
ue butu užUkiApv Ui -taika, Ui kilęs isz r“
Mezkusziu valscziaus
va
tapo mi davatkėle iszgrabojus lapus
butu buvęs užsmaugtas. ‘
szauta:.
pareiszke, kad toj vietoj ne
Tie patys pleszikai sulaikė randa, kur padėjo. Girdi, t u r
TIKTAI 77 VAIKAI ISZ
TUKSTANOZIO MIRSZTA daugybe žmonių (‘jusiu ir va- but szuiies iszkase ir suede!
žiavusiu in stoti. Toj vietoj
PRIESZ META.
SZUNDAKTARIAI
plcszimai pasikartoja nebe pir
Washington1, I). C. — Meto
Tolsziai. — In Ncrimdai
ma karta kaino melai atgal
1915 mirdavo szimtas vaiku
buvo nuszautas dienos motu ežius pernai buvo vienas žmo
ant kožno tukstanezio pakol
Kurszenn Vartotoju bendro gelis atsilankęs nuo Sedos,
daejo lyg vieno meto. Bet sziaves vedėjas Navickas, Pleszi l/žejos pas Lukoszieno klausi
dien inirszta tiktai 77 isz kožno kai buvo užsimaskavo.
nojes, ar szeimyna sveika e.-antukstanezio, pagal valdžios sta
I i, ar gyvuliai neserga ar ne
tistika. Ateinanti meta susima
turi blogu Daprocziu. ir me
UŽ
UOSZVIO
PINIGU
žins to>ios mirtys da daugiau,
dzin negraužta. mažai pieno
PASISAVINIMA.
nes motinos mokina-i kaip geduoda ir tt. Sakosi, kad nuo jo
Iszgyveneh Amerikoje iki 70 vaistu karves hm ianezios per
r ui n da žiu re t i vaiku> ir pam. amžiaus tūlas L. surinko tris dienas sveikos. Cž vaiMmežios save.
apie 500 dolarin ir nutarė gryž užsipraszo labai brangiai. Lnt i namo baigti savo dienas. At kosztene ne i szsi t ese jo.
VAIKAS NUŽUDĖ
Tada
vykęs
namo
L.
paskolino
pini

♦ < gydytojas
<-♦ : .. .. ’’ >’
lU'.i k<
o>
TĘVA KURIS BUVO
siit
duot'
gus
savo
žentui.
Pinigu
tarpe
“INDIJONU.“
vaistu už dcszimti kiausziniu.
buvo
ir
bonu.
l
’
oszviui
parei

New York. - Trijų motu
“Gydytojas” iszejo, o karvef
kalavus
gražinti
pinigm.
žen

kaip ediisios szniurus, trip ir
Ozą ra.- Maim.-, jojo ant szluo
taivisai
neigė
ju
gavima
ir
n»
‘
t
tqs per stuba manydamas kad
beedanezios.
jisai v ra i I kauboj“ turėdama-- iszvare savo uoszvi. i^sz namu.
Dabar vėl atsilankė kasžin
Bet
darant
krata
pat
žentą
bu

koks asmuo nuo Telsziu. Ne
mfažus. piszta i i<'t u ~ rankoje,
nuduodama- kad .-žando Indi- vo rasta bonu.
szioja invairiausiu kny guliu
galvoj
'I
’
iiredanias
nepa

jonus, Prijojąs prie levo pa
ir, be to, “gydo“ fcrrgmiežius.
szauke: “tetuk asz esmių kau prastas b\ los aplinkybe.-,, Apy Netoli Neri indą i ežiu apf-isto.icf
Teismas
pavartojo
boj, o tu Indi jonas,, asz tavu gardos Tenanas
pas ūkininką Vaisznora ir ap
augszcziaiisia
bausmes
būda
ir
1 >
nuszausiu.
” Vaikas iszernias
siėmęs iszgydyti Reumatizmu
f •’
pasmerkė
žentą
kalėti
sunkių

isz stalcziaus levo revolveri,
serganti .seneli. Mokef iiis^ne
jų darbu kalėjimo. Dabar toji brangus, trisdeszimts litu. Jeipalaido .‘zuvi užmu.-zdamas tę
byla bmianti nagrinėjama \ y- gn iszgydy.uas tai mokesni
va ant vietos.
imsiąs, jeigu ne —• tai gydy, stotina atbėgus isz kuknios, riausiajam Tribunole.
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radp gulinti vvra
vyra ant grindų
GUDRUS APGAVIKAS.
be gyvasties o vaikuti szale
Rokiszkis.
(“V-bes”kor.)
stovinti verk ei d. Motore teip
— Spalio 12 d. riukojt? vienas
t u<^t. persiėmė, jog ja ja turėjo
vyriszkis nupirko pura rugiu;
nuvbžti in ligonbutia.
sumokėjos pinigm, ir rugius
perdavus kitam, iszlengvo nuo
NOME
MIESTAS
I .
jo. Pardavėjas patemijos, kad
KENCZIA BADA.
trūksta pinigu, pasivijo pirko
Nome, Alaska. - - Garsus ja. Pirkėjas paome pinigus ne
miestas Nome in kuri tai suva va patikrinti ir dingo minioje.
žiuodavo jeszkotoja: aukso ko- Tokiu apgavyseziu daug girlioneje in Alaska, koma pusiau* jį&: , Atsargiau!
ifizdege. Didžiausia Media aplaikc miestas, kad sudegė di “SMARKUS” LIETUVIS.
delis grosersztoris isz kurio vi
Isz Ežeronu aps. pranesza
sas mietai pirkinėjo maistu. ma, kad Malatiszkiu kaime su
Aztuoni žmortis likos sužeisti. sipyko tūlas Verža Jonas su
Ugnis padare bledes ant 200,- Verža Izidorių. Izidorius
Izidorius, ra
000 doleriu.
dos lauke Jono kumele, ja peiIn miestą Nome galima atva liu subado.
žiuoti tik su rogutems kurias
Lietuviszkas kraujas tame
trauke szunes. Kelione kaip ka- kraszto eina silpnyn, jei, vieto
(Ja užima kolos
kėlės sanvaites
sanvaites, o jo, Wits kitam ausis paskaldy
m 1• • lt • >
maisto miesto randasi labai
pyktis užliejamas ant no^liu^nlĮU.
wąž{ii.
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sius be mokesnio, tik tai paf
juos gvensias ir maitinsiasis.
Žmoncliai eina pas ji gydytis.
RUGINIAI MILTAI
PABRANGO.
N110 SZ.io menesio 17 d. Pa
skelbta nauja duonos taksa.
Kainos kiek pakeltos. Duonos
pabrangimas yra invykes del
miltu kainu pakilimo.
Ligsziol ruginiai miltai kai
navo 42 litu maiszas (100 kilogranni).aSziuo motu miltu maisza.s kainuoja 57 litus. Mano
szas
ma, kad vietiniuose malūnuose
dar yra. senu rugiu atsatga,
taigi miltu pabrangimas negali
būti niszkininms vien tik gim
dų kainu pakilimu. .
Lietuvos grudu rinkoj ma
tyti szioks toks gyvumas, ku
ris yra surisztas su grudu eks
porto pradžia. Kainos yra pa
killUįtps ir rodo tolimesnio pa
kilimo
kilimą tendencija^
: ,r. > •
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Svarbus Natūralizaci
jos Klausimai ir ;
Atsakimai.
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Trumpos ir Juokingos
Pasakaites.
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BJAURUS PASIELGIMAS
KLIOSZTORIJE.
Moskva.
Persekiojimas ii
kejiuio per Social ine valdžia ir
užgriebimas bažnyliniii ir dvarafeok ■
*1
p
siszkuju turtu, padaro nema•,i M
Ar - /'A ;
lonia intekmi? aut moraliszk )
i,' i
-v,
V>- Ml
'<v,
t
.:v
gyvenimo kliosztoriuo-ia KosiM
K.. <
Ml/
• •
i •tUY'V"'■'f:
-l01,
4 ■■: ■?"
Zokoninkai ir zokoninkes1
Iub
1
priverstos užsilaikyti isz savo i
L f®
i:
Ko 4
ranku darbo, isztvirko labai
"•U Ė
v
F
X
kliosztoriu regulos, o dangeS- tai ■« ’
? - ■įt H/
■ ti ■
"-V f o
I i uos i a
.T-.\
kliooztoriuosia insi- ĮĮ
’1: i ^11
„..
’J’.,
I
skverbė beda.
1
U ■ ■ •'
kv* %
Abėlando kliosztoris 'rol'oh->
j I
/V t ;■'( d
■ ?<:
■ ’^■■y
O
r
X
ko, negalėdamas iszsimaityl i'
> 4.
fe
. į
isz dorans darbo, užvedu ‘<ato
-A
r
.
muruosia urvą pabust u vystės.' ■t
t '>'1 /
J'
.
y
Motor
paimdavo isz artyIShii
'.4:
V
.
y
mo k lioszt oriniu miuyszkas,
fily
1^4^'i I
r/,
k urios gyveno paskutiniam
fflMI I
I »’l
varge. Biznis oje gerai, o zo
K** J,2"•
koninkai turėjo isz to gera pel
ną ir pinigais dalinosi su pali(Iįeitasis laivelis Shamrock II kuris prigulėjo kitados
cije.
prie Sir Thomas Lipton isz Anglijos ir kuris^ laimėjo daug
Bet viską-- Užsidavė ir bjau- lenktynių su
.su juom, dabar užsiima $zmugleriavimu
szmugleriavimu arielkos
rus gyvenimas zykonhiku da- isz Bahama salų in Amerika. Jiji pirko szmugleriai ir permai
ejo lyg Mos k vos vi ddžio.s - kuri nė vnrda ant ° Iscocles.“
.J: . ..............
t
užvedė sliectVą; Teismus
.atsibuvo slaptai, už uždarytu du
na.“
riu. Limlintojai liudijo apie
Senukas užtominos toki pabjaurus atsitikimus kliosztorirasze ant toblyczios, parasze
je. O kad daktarai nedužiurižemiau:
ne jo pa leis t u v i nga s zo k on ii i
“Tai nieko mano vaikeliai,
Senas
skupuolius
turėjo
pa

kės, todėl prasiplatino bjaurios
k aip asz buvau jusu metu, tai
ligos po visa aplinkiniu. pratimu klausti rodos daktaro asz balamutinau jusu motiKliosztoriu^ valdžia uždare, o ant ulyczios, nes tokis būdas lias...
perdętinia nubaudė ant de- nieko jam nekasztavo. Karta
suliko volu daktaru ant uly
sz i nrt s thetu in»ka įėjima.
♦Sztai kaip iszroiszke sa v o
czios
ir
praszb
rodos.
Daktaras
BROLIS SU SESERIA
meile tūlas buezeriš isz Chieaiszklause
jojo
apsakymo
kan

NORĖJO APSIVESTI.
gos del savo myleinos.
triai
ant
galo
sako:
Kalisz
Pas miesto m a gis muilu
szirMylimiausia
Pa rod ♦v k man liežuvi...
trata atėjo jauna pora isz Vardžiūk I
Da
daugiau
iszkiszk...
Sziteip,
szavos, jisai studentas, jiji stu
i Nuo -kada tave pažinau, netai
gerai,
o
dabar
užmerk
dente, aplaikyti. metrikus, nes
galiu:naktimis miegoti ir kaip
akis...
abudu mane apsivesti. o novarau kiaules in skerdinyczia
Skupuolius
teip
stovėjo
va

rints pribuvo isz Varszavos,
Svifto, tai tik tave Veronikelia
landelia,
ant
ga
lo
iszdžiuvo
bet. tikrino, kad paeinu isz
turiu ant mislies, o kaip katra
gerkle
ir
atidaro
akis
ir
net.
nu

miesto Kaliszo. Visos knygos
isz kiaulių suknarkė, tai man
tirpo. Daktaro ne buvo prie jo
miesto sudegė keli metai adrodosi kad girdžiu tavo balseli.
jo, tiktai didelis pulkas apsto
gal, o idant, surast giminia jau
Isz tosios priežasties labai
jo
ji
ir
juokdamiesi
prisižiūrinu žmonių, likos sutraukta
suinenkau ir nepuoliau ant ke
nėjo ant žmogaus kurs laike
limlintojai. O kad abudu buvo
liu svaru. Ka asz per tave nuiszkiszta
isz
burnos..
liežuvi
Žydiszkn ginti
gimimo,
mo likos pakeneziu ’
c
daktaro
roDaugiau
nokiau
szaukta
-zaukta keliolika senu Žydu,
Meldžiu man atsakyti ar isz
dos
ant
ulvezios.
v
kurie priliudijo, kad jauna poto bus kas, ar no, ba kaip ne,
.J .J, .>
ra tik-rai paeina isz Koliszo ir
I Kokis tai mandagus zmoge- tai no, o jeigu taip, tai taip, nes
ką i p tikrai vadinasi, norints
kitaip tolinus nedalaikysiu.
abudu buvo permaino savo lis ktiris labai guodėjo moteVakar buvau teip susirūpi
pravardes. Ir sztai tame truko re lt s, sake, kad jojo gyvenime ntas, jog nežinojau ka darau:
( la nesutiko bjaurios moteres. vietoje insidot paperosa iu bur
bomba.
Tyrinėjimas parode. ‘ buk Moteres tai girdėdamos, labai na tai indejau kiaules uodega,
jaunikis ir mergina yra tikra joms patiko tekis pagyrimas, žmonis isz manos juokėsi ir sa
broliu ir sesore! Buvo sieratos, bet viena isz juju, locnininke ko ka tai meile padare isz tojo
trvai mirė, o kad artimesniu žąsinus nosies, užklausė jojo:
Adomėlio.
Lai tamista prisižiuro
giminiu ne buvo, likos abudu
Laukiu atsakymo, sklisda
nusiunsti in sieratu prieglauda ant manos gerai, o pripažysi mas szersti su nekantrumu nuo
jog tikrai esmių bjauri.
savo m y lemos. Pasilieku,
Vbirszave.
Bet jisai nenorėdamas ja ja
Vaikai, būdami puikiais ir
Adomas Kaulelis.’ 5
♦
i
❖ ❖ ❖
meilus, kokis tai turtingas dak in žeist i atsiliope:
—- Mano misiuke! Tu, kai
taras isz Sieradzo pacinc viena,
Mažas Jonukas žiuri ant sa
po
'ir
tavo
drauges,
esi
tikru
o kita paėmė ant auginimo ko
vo nesenai užgimusio brolelio,
aniblu, kuris nupuolė isz dan- kuri baisiai roke gulėdamas
kia tai turtinga szeimyna.
Kada abudu užaugo, likos ganu ant szios aszaru pakai- vygejo:
iszsiunsti per savo priimtus tė ne& Tik didelis negiliukis ir
Teveli, isz kur jisai a t sivus iu
augsztesni mokslą tarpo liiisiukes kalte, kad pul- radof.
Szvaicarijoi. Būdami ujuver.p- daipa aiit žefucjtš pataikei ant
— Isz dangaus, mano sungli.
nosies!
•
toto, jaunieji isusipažiuo klįu— Tai asz isz to ne esmių nu
'!
bo, ant ggalo insimylojo ir nusistebėjas, kad ji isz tonais isztarė apsivesti. O kad gimtino
S^nas/• p role so r i.i. pasiliko mote, jeigu teip pasiūtiszkai
rasztai nebuvo pared(<la,
Kla, rrei nasžliu, o norint s praleisdavo- reke.
-^Surinko F.WKB.
kėjo važiuoti in gimtini mies daug laiko ant astronomijos ir
tą aplaikyti aiszkesnius metri žvaigždžių, bet. iszsirinko sau
kus.
jauna ir patogia paeziule su
Užpuldinėja ant merginu
Bet iuom susiramino, jeigu kuria apsipaeziavo. Viskas bu
su peilu.
neteko tėvu ir mylomas nVyle- tu 'buvia gerai, bot senukas
mos, bet surado broli ir seseria turėjo du giminaiezius, jaunus
Bridgeport, Conn. —Polici
ir mylėtis nepaliovė.
vyrukus, kurio buvo studen ja susirūpino pagauti. nežiAotais, kurio praleidinojo pas ji ma vyra, kuris specializuojasi
tankiai vakacijes, o geriau sa peiliu badyti krūtis jaunoms
PRALOTAS PAPILDE
SAVŽUDINSTA. kant palinksmyt savo jauna merginoms. Sakoma, pirmas
Boston, Mass. — Kunigas dcdicnia. Pricsz iszvažiavima užpuolimas invykes Vasario 20
pralotas Dr. George Starr, dže- nutarė szmutoriai pasijuokti ir paskutinių laiku tiek dažnai
konas Katalikiszkos ‘katedros isz savo dedes paraškydami ant pasikartoje, kad policija susi
tėvai net nentpornėraporrūpino. Kiti tavai
tĮijrgio isz Kingston, On- toblyczios sokaneziai:
4
7 atomo
nlnmn imu
hiin gyvastį
Ertmei t nnv
4 4 iszmintingas astronomai, tave policijai apie dukterų sutaiuo,
per
>
nW«zbvima ligon'butbjo Dya- žinai kas dangtijo poszasi,* o ne pjaustyma. Sakoma apie ' 20
žinai kas tavo paezia balamutiym t uit, niikontjojc/'
1 ' i'1 *.
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Greitasis Laivelis Dabar
Užsiima Szmuglerysta Arielkos.

*< -

■p-

.

T-nr-

Klausvma-*.
— Ar ateivis,
«
atsisekantis tarnauti kariuomenėj kares laiku, gali praszyti piliety f. tęs ir buti natūrali
zuotu ?
Atsakvmas. — Teip. Prezi
dento (-oolidgc’o proklamacija
isz Kovo 15 d., 1924 juos athddžia ir neima bausmes nuo ju.
tokiu bndu jie turi teito tapti
piliecziais.
Ar žmogus karinome
Kl.
noj tarnavęs ir garbingai pa
liuosuotas privalo pristatyti
itkoliavimo certifikata pnv
nikeliavimo
tzant pilietystes I
A. — Tokiai nereikia pristatvti at keliavimo certifiknto.
Kl. — Ar nepilnamete dūkte isztekejusi už ateivio, ingija
pilietyste tėvo naturalizrtvi
mu!
A.
Teip, Nepilnamecziai
vaikai ingija pilietyste kuomet
tėvai naluralizuoti, ir Cable
Aktas neatima nuo nepilna
mete.'1 dūktos, isztekejusios už
ateivio, jos pilietyste.
Kl. — Ar Amerikoje gimus
moteris kuri neteko pilietystos
per ii ztekcjima už ateivio uz
sienyj turi pristatyti atkeliavimo certifikata pirm negu gali
atgauti savo pilietystes
A. — Teip. s Tokia motelis
turi prisilaikyti prie visu imigraejos rcikalavunu Jtuoine
vėl gryžta iu Suvienytas - Val
stybes, ir jeigu ji negali prily
dyti savo legali inleidima* ji
negali paduoti natūralizacijas
praf žynio. ’
Kl. — Tikiu tapti Amerikos
piliecziu in menesi laiko. Ar
mano žmona gali iszsimti pilietystes popieras paežiu laiku?
A. — Teip. Jeigu praszus
pilietystcs, jeigu užgyveno
szioje szalvje per penkis metus
ir jeigu ji iszsiemo savo pirmus
metais
popierus
priesz padavimu* aplikacijos.
Kl. — Padaviau naturlizaoijos praszyma ir tikiuos neužil
go tapti Amerikos piliecziu.
Mano žmona pageidauja tapti
piliete
bet neiszsiemei piratas
*
»
popieras ir ne prasze pilietfstes. Ka ji turi dalyti ?
A. — Kuomet tapsi AmeVikos piliecziu tavo žmona, kai
po žmona Amerikos pilieczio,
gales lengviuus ingyti pilietyftto negu paprasta ateive, Turi
būti 21 metu amžiaus arba
4
daugiams kuomet paduoda praszyma, jei nereikės turėti pir
mu popioru, ir turėt, prirodjli.
tik vieno meto apsigj'vonime
szioje szalyje. Kuomet taps?/
piliecziu tegul žmona tuoj pa ,
duoda savo pratzyma.
Kl. — Ar neužtenka tik vy
rui būti piliecziu!
;
A. — Ne. Klaidingai teip
manyti. Jeigu tavo žmona iler
piliete, ji neturi politiszku tei
siu
iu Szioje szalyje. Jeigu ji taptap-*;
tu naszle, nekurioto valstybe&o
neturėtu teises praszyti moti- <
uos pensijos. Jeigu norėtu va
žiuoti užsieny negales gauti
pasporto nuo Valstybes I)cpartmento. Jeigu sirgtu kokia
užkrccziama liga ji galėtu būti
deportuota. Ir yra daugelis ki- •
tu priežaseziu, dėlei kuriu motterims patartina ifzsiimti pilietystcs popieras su tyrais,
jeigu ketina zio je szalyje apsi
gyventi.
— F.L.I.S
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KANTICZkOS arba giesmių knyga, •
paprastais kietais apdarais. Preke f J ,<.
Su geresneis apdarais, preke
D. BOCZKAUSKAS - CO„
MAHANOY CITY, PA.
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Sztai labai tinkamas prilygi
nimas del žmonių kurie geidže
instoti in luomą moterystės.
Yra tai Japoniszka pasaka isz
kurios galima imti dideli pa
mokinimą :
Sena žiurke turėjo dukteria,
kuria norėjo iszleisti už ka to
kio galingiausio. Pirmiause
nuėjo pas menuli, manydamas,
kad yra galingiausiu, bet jam
menulis atsake: debesiai man
tankiai perszkadina ir jokiu
budu negaliu juos praszalyt.
Tada žiurke nuėjo pas debe
sį, bet jiji atsake: Vejas visa
dos mane isz vai ko ir jam nega
liu atsispirt.
Tada nuėjo žiurke pas veja,
manydama, kad vejas yra ga
lingiausiu, bet vejas tarė MuI
ras stovi prieszais mane ir asz
jojo ne galiu sugriauti.
Tada nuėjo žiurke pas mūra,
l>et mūras jam atsake: ne esi u
galingiausiu ir drueziausiu,
i
nes tavo gimines mane naol i!
tos griaužė, ir asz ne‘galiu
,
jiems atsispirt i.
rri
Tada žiurke suprato, jog jo
sios duktė privalo iszteket i
tiktai už žiurkes atėjus namo
atidavė dukrclia jaunai žiuržiai isz artvmo kaimo.
Isz tos pasakos galima imti
labai gera pamokinimą, kad ne
reike jeszkoti geresniu terp
svetimu: l.ai savas apsiveda su
^avo tauto> mergina.

I

f
r
I
h
b

ežiu periodu mokiniu skaiezius
padaugėjo 200 nuoszimcziu.
Tuo8 faktus apie kataliku
parapijų mokyklas paskelbė
Nacionales Katrtliku Geroves
Konferencijos Szvietimo Biuro
direktorius Crowley per radio
J
isz Tėvu Paulistu radio stoties.
Sztai tie keli faktai apie pa
rapijų mokyklas:
Sziadien veikia*’ apie 7,0(10
parapijų mokyklų. Jas lanko
v i rsz 2,000,000 vaiku. Mokyto
jauja 50,000 vienuoliu ir 3,000
pasauliniu mokytoju.

PERTRAUKIMAS
PILIETYSTES
CERTIFIKATU.
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Lietuviszkos Pasakos.
SURINKO Dr. J. BASANAV1CZ1US.

Pertrauk imtis natūra lizuoto
Kada JonoOis pamate smaka
•Amerikos pilieczio pilietystes ateinanti su dvylika gaivu,
certifikato kuomet certifikatas greitai .ryksztelo paoinos, aprė
nelegaliszku budu iszgautas, žė aplinkui save ir tas smakas,
nėr paprastas atsitikimas, ir prirepliojos artyn, negalėjo ei
todėl naturalizuotams pilie ti per ženklą, iszsižiojes bai
ežiams yra svarbu apsipažinti siausiai žiurėjo bjauriomis aki
su rertifikatu pertraukimo ap mis aut Jonelio, negalėdamas
linkybėms. Kiek laiko atgal pasiekti ir sake: “isz kur teip
Beveik 1,550,000 pasažieriti. laikraszcziai pransze, kad Jo
gali žaistie? — ar ne duosi ir
at važiuojanti ir iszvažiuojanti. seph M. Crookes, Suvienytu
man biskeli pažaisti / ” Jonelis
buvo vežti laivais kurie sosto Valstybių advokatas, paduos
negali; per stori tavo
jo Amerikos
uostuose per nraszyma Federalini Teismui, atsake: “
nagai — pirma turi eiti pasifiskaliszkns metus baigiant Brooklno, atimti pilietybes
plonyti.” - Ale kur? — “JeiBirželio 30, 1925.
lazduotas Birželio gu nori — sako Jonelis — tai
popieras
Suvienytu Valtybiu Bordf menesi, 1921 m. Ilannes Koleir asz galiu tau paplonytie”...
Buriau of Research pagamin hmainen, Finu atletui. Kolehtas raportas parodo kad dau* nurinen iszvažiavo in Einlan- Smakas d a ir labai greitai ap
siėmė, o Jonelis liepi* jam na
giaus negu 900,000 jmsaziei’it lija, ir Kovo menesi, 1924 ton
keliavo pirmoj kliasoj, 316,OOf atidarė krautuve, ir matoma. gus kisztie in aržuolo tarpa.
antroj k basoj ir 332,000 t re kad jis fenais nuolatai apsigy- Kada smakas inkiszo savo na
ežioj kliasoj. 55 nuoszimtii vens. Valstybes Dejiart men- gus, Jonelis tuojaus isztrauke
arba 861,000 visu pasnžierit tas, sulig informacijų nuo Su plieszkus ir suspaudė jam la
atvyko, arba iszvažiavo i s? vienytu Valstybių K o n s u 1 i o bai nagus; paskui emos kardo,
New York’o uosto, 272,000 is? F i nl and i j oj, p ra sze advokato nukirto smakui galvas, o, per
Į
galėjęs smako, laboi linksmino
Seattle, Washington’o valkty Crookes vesti bila.
si ir Dievui dekavojo už su
bej, ir 124,000 isz Boston’o.
Natūralizacijos insta tymas teikta pagialba. Kada jis, va
Apie 40,000 pasažieriu kelia isz Birželio 29, 1906 m., aiszvo tarpe Kanados ir Suvienyti' kiai skaito kad natūralizacijos karo sulaukės, parginė namon,
Valstybių. Imigracijos su va r certifikatas apgavingai isz- karaliene iszejusi pasitiko ir
žyma i yra priežastimi žymaus gautas, jeigu žmogus iszsiemes nea)>sakytai džiaugėsi, kad pir
sumažėjimo treczios kliasot pilietyste priesz arba po i n ve ma syki sulaukė gyva pieme
nuką, pareinanti, bueziavo Jo
pasažieriu skaitliuje.
’dimu to imtatvmo apleidžia neli i)‘ linksminosi isz to. Ne il
Suvienytas Valstybes in pen gai po tam atsitikimui, Joneli
indijonu
gyventoju s k a i kis metus nuo iszdavimu tį)
ežius Suvienytose Valdybose certifikato, ir jeigu tas žmogus ir linksminosi isz to. Ne ilgai
ncinimant Alaskos, padi,dej< inolatai a risi vv vena, savo sza po tam atsitikimui, Jonelis
2,693 per fiskaliszkus met m lyje arba kitoj svetimoj szalyj rengėsi kitur iszkoliauti, o ka
ralius ir karaliene labai jo gai
Nevidono jį '/.kokie tiktai baigiant 30 d., 1925, sulig pa Pilietyste duota tik jeigu apli
duotu skaitlvniu Vidaus De kuotas ketina nuolatai apsigy lavo ir nenorėjo iszleisti: apterp savo prieteliu.
rasze jam visa karalyste, proNiekados priesz savo paežio parlamento Indijonu Biuro.
vemti Suvienytose Valstvliese.
Isz viso, Snvi(*iiy tost* Vai Jeigu in mažiaus kaip penkis szydami, kad jis ne iszeitu, ale
nepriminekie apie tavo jaunys
stybesv Indijonu yra 349,59; metus jis apleidžia szita szali j‘*S indigai pasimislijes padetes dienas, tiktai apie josios.
niekados nepatai arba padidėjimas isz 1 S,97C manyta, kad jis apgaviu gai kovojo karaliui ir karalienei
už pavedima kandysies ir iszper
pereitus
dvvlika
metu
kius lo<zti role iszmintingo.
neiszsieme
pilietyste
ir
jeigu
i
t Iklahomos valstybe VIS tur’ gali prirodyti kad jis turėjo keliavo kitur, o karaliene labai
grandžiai verkė sakydama:
() kad I ’adekavones Diena daugiausia Indijonu gyventoji užsieny gyventi arba apsistoti i t
kas man teip daug gero pair parodyti kad jis ketina
pripuola Ketvergi* ir taja die — 120,163.
na laikrasztis spaudėsi, todėl
gryžti in Suvienytas Valstybes daris, kai Jonelis, kad jis visa
idant galėtumėm ir mes su sa
nuolatai apsigyventi, jo ceri i da gyvas parojo ir gyvuliai...”
Tada Jonelis ramino, snkydavo szeimynelems praleisti taja
fikatas bus pertrauktas.
mas: “szviesianse pone, ne liek
diena, spaustuve Ketverge bus
1888 metais, Dr. Luria at va aszaru nuo szio laiko visados
Pajeszkau savo pusbrolio žiavo in Suvienytas; Valstybes
uždaryta. Mylemi skaitytojai
mums dovanos jeigu žinucz.iu Andriu Vaitkevicziu kuris Anir studijuoti inedeeinos. Tapo na- bus gyvi jusu gyvulėliai: smamiau gyveno Shenandoah, pas turalizuotas 1894 metais, li) ko gyvo nėra, asz ji uzmiibus trumpa tame numarije.
kiau iszvažiavo in Worcester. kelis menesius po naturalizaci sziau... ’ ’ Karaliene ne tikedaJeigu norite, kad jusu vaikai 'Tegul atsiszaukia ant adreso. ja jis prasze pasporto in Pie- ma .Jonelio ‘žodžiams J prisako
parengti karieta, kur galėtu
Kazys Sajauskas,
augtų sveiki ir tvirti, kutenki
tine Afrika, kur jis apsigy vevažiuoti ant persitikrinimo: ta
’ 300 E. Lloyd St.,
te juos, kol dar jie yra kūdi
no, sekdamas savo )iaszatd<i
da visi dvariszkiai ir karalie
Shenandoah, Pa. ma.
kiai, kad jie gerai iszsijuoktn.
1910 metais Amerikos
ne su Joneliu nuvažiavo ir paToki patarimu davė dakta
A f riko
prmiesze
konsulas
negyva baisiausia
J argis Antanaviczius, Valstybes Departmentui ajiii^ maezius
ras Bruce-Portei\ vaiku ligų
specialistas, kalbėdamas vakar pajeszkau mano sesers dukte szita atsitikima. Tarpe 1894 ir smaka, karaliene neiszpasakyorganizacijos National Society rų, Anele ir Bronislava Valen- 1910 m. Dr. Luria atvyko in tai dyvyjosi, kad jos kariume’ of Dav NnrserLes Londone na eziutes (po tėvu.) Girdėjau Suvienytas Valdybes ant ke ne negalėjo apimtie, o Jonelis,
kad gyvena New Yorko steite. liu menesįu del kokio tyrinėji jaunas būdamas, nugalėjo 1°'
riu subrinkime.
Paeina isz Veisėju, Lietuvoj. mo. Jis imigracijos aficie- kia baisia kirmėlė! Todėl kaip
Tarpe 1900 ir 1925 metu pe Atsiszaukit ant szio adreso.
riams pasakė, kad buvo j>ri- ji, teip ir kiti, da labiau gailėjo
Geo. Anthonavich,
riodu S. Valstybėse parapijų
verstas apsigyventi Pietinėj Joneliui iszeinant! Ale ka da
R. D. No. 2 Box 39
mokyklų >kaiczius padaugėjo
Afrikoj del nesveikatos, su sa rysi ? Jonelis atsisveikinęs kaRing t own, Pa. vim turėjo kitu gydytoju certi- raliene ir visus leidosi tolyn.
85-iais nuoszimcziais. Tuo pafikatus. Certifikatai neturėjo Ilgai bekeliaudamas ant tuszvertes, nes gydytojai neprisie czio labai jisai pavargo ir im
ge ant to kas buvo paraszyta ply.szo jo drapanos, neturėjo ne
Suvienytu Valstybių Augsz ka valgyti, ne kuom apsirengti.
cziausias Teismas atome nuo Ale jisai pataikė, teip beeida
Dr. Luria Amerikos pilietyste. mas, užeiti pas viena jenarola,
ARABISZKOS ISTORIJOS
Bet ne visi pilietystes atsi ir czion insiprasze, kad ji pri
--------| tikimai teip išzejo. Nelabai se imtu už lekajių Tarnaite, pa
PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS niai vienas žmogus galėjo pri- maezius toki gražu vaikina,
150 Paveikslu.
rodti kad jo laikinas; apsigyve greitai nubėgo pas ponia, kad
704 Dideliu Puslapiu.
Drucsiai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszals nimas kitoj szaly, ir neprosztdi priimtu ta gražu ir jauna ber
nioką. Kada ponia pamate to
minėti,
jog
jis
daug
ilginus
iszį.
8ZTAI KA RASZOUSZ LIETUVOJ
gyveno toje szalyje negu Dr. ki gražu, nors apdriskusi, po
apie SZITA^NYGA
szitaScnyoa
Luria iszgyvcno Afrikoj, nebu naiti ir priėmė ji už tania. Ta
Gerbemaalt Tomistai:-*-*
vo ženklas knd jis apgavingai sai Jonelis labai linksmas ir
Sulaukiau nuo jusu siunczfamos iszgaves Amerikos pilietyste, paklusnus buvo, visiems labai
lakstantis Nokta
mano vardu knyga
'Tukstantl»
ne patikdavo, ir niekas teip ne
Naktų Ir Viena” ui kurta tariu ir buvimas kitoje szalyjo
irVena
azlrdlnga aeziu Ir labai džiaugiuos) deiszke noro nuolatai ton apsi mokėdavo in stala paduotio ir
kad tokia knyga kaip “Tūkstanti*
sutaisyti, kaip Jonelis, todėl ji
gyventi.
Kitas
vyras
pamote
Naktų ir Viena“ apturėjau, nes man
visi mylėjo. Ale in ta laika Jo
labai yra tlngeldu skaityti visokia* pilietyste kuomet buvo surasrl
Istorijas, jas skaitydamas nei nepa ta, j°£ jo liudininkai klaidin nelis pateko in kariauna, ir ka
sijunti kaip laikas szventai Ir sma
gai prisiogo prie kiek laiko jis da jis buvo iszbuves metus ka
glal
praeina.
Aas
visiems
HnkSczlau
J
■
reiviu, atsitiko, ad to karaliaus
kad nusipirktu tokia knyga kaip iszgyvenos Suvienytose Val
“Tūkstantis Naktų ir Viena“ nes ja stybėse. Prirodymas, kad apli- dukteri pavogė: kada karalai
skaitydamas Smogus apie viską tada
te buvo iszejus pasivaikszczict
pamtrsztl ir visokį rūpesniai nors kantas nėr doras žmogus, ne
paisant liudininku prisiegu, ir in pamate, atplauko laivelis,
ant valandėlės atsitraukia.
gi gali , pertraukti pilietystes pagavo karalaite ir nuvežė,
5.
Su pagarba. A. ŽOKA8.
P1
niekas nežinojo kur. Jos tėvas,
cortifikatus.
18 d. Gegužio 1921m.
Dr. Palazduonys,
Patartina pilietystes reikale karalius, dasižinojes apgarsi
Czekiszkea vai,
visuomet iszduoti tik teisybe. no:, “katras mano dukteri ras
Kauno apsk.
LITHUANIA.
F.L.I.S. tu, tai tas bas mano žentas, o
jeigu ne ras, tai bus smorėžia
Yra tai ketvirtas tezdaviman tos puikios knygos, tas
r*
nubaustas!” Visi bijojosi mir
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima
ti, ne vienas nieko no atsake.
ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerika $2.00
DAINŲ KNYGELE, toipgi tinkama
kaipo olios ir dokltamacijos. 92 pus- Jonelis matydamas, kad tokio
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai 9340.
satis vyro nesiranda visojo
lapių, popierini apdarai.
Preke 20c dra
i
W. D. B00ZKAUSKA8 ■■ OO. MAHAMOY CITY. PX
kariaunoje, atpiliepo, kad jis
W. D. B0CZKAU3KAS - CO.,
nori eiti ,jeszkotivkad.tik jam
MAHANOY CITY, PA.
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I AR KAS KENKIA JUSU SVEIKATAI? !

i

sahtAro stomach riteri

S

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.
. ClllCagO, III.

i

MERCHANTS BANKING TRUST CO.

)
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SMAGIOS GUMINES KURPES
Gumines kurpes, kurios kasdien nešiojamos, privalo būti smagios.
Tas reiškia, turi būti tinkamai pritaikintos prie kojų — ne per
šiaurios ir ne per liuosos.
“Ball Band
Band>”I
minusios.
4*

(raudona

bole j

kurpes

guminOs

yra

t

I

tinka-

BA L L BAND

.M

S

*fAR*

Lengva pažinti tuos gerus čebatus ir guminius kalošius
kuomet juos matai. Patemyk raudonų bolę ant kiek vienos poros.
Zcmiaus parodytos rūšys, Lopac ir Himiner, padarytos
angliakasiams. Drūtos
Drųtos kur privalo būti drųta. Gumas
tvirtas ir ilgai nešiojantis. Padai truputį pailginti apsaugoti viršų nuo aštrų akmenų.
v•
Jos duoda ilgaus nešiojimo
ir tikro smagumo.
<

Padarytos iš balto, raudono ir juodo gurno,
tavo krautuvninko tau parodyti.

prašyk

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co.
460 Water Street
Mhhawaka, Ind.
uNumas Kuris Išmoka Milijonus Del Kušlos’’
f
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EXTRA NAUJ AUSIS! SUSTOK IR SKAITYK!
karalius pavelytu, ir prasze,
kad jam duot nors viena karei Dėlto kad įneš turimo ka norą ste
vi. Karalius prsižadejo, ko tik bėtino. Stebėtinas grajljantis Laikrpf
ir tas yra naujausia laikrodžiams
Jonelis norėjo, aprėdė gražiom dis
iszradimas. Tas laikrodis parodo va
drapanom, davė jam del drąsu landas ir minutes kaip ir kiekvie
mo savo žiedą su paraszu var nas kitas. Padarytas stipriai, gra
žiai apdirbtas ir laikyk visam am
do ir pravardes, ir iszleido žiui. Jcigu
I* •
.Jeigu mylit©
mylite girdėti gražia,
gražia.
it
jeszkoti karalaites. Joneliui su muzika nereikia Jums mėtyt pinigu
vi
tuorn kareiviu gana ilgai važi u„jz visokius muzikaliszkus f
4/
fono-*
trumcntUH, pavyzdinę Piano, fononėjant ant mariu, atsitiko jiem grafo, Hinutkosi, korneto ir tam pabftr* Ji
^2
A.Z'
kszliptie ant kranto prie dide- naszlu. Jums torelk tik pasukt rak
r
;*Ti
o
ta
virszuje
to
laikrodžio
ir
jis
gi*a&
les girios: abudu leidosi tolyn
?
Jlns gražias dainas ir mčModljafl*
i
3> ,,in girria ir, nuėjo in tokius|j kurios palinksmins Jus Ir jusu drau-f A .
I
kalnus, apsistojo vidurije tam-^uH.
jih grnjina 15 minutui su vienu
r.
•sios girrios, nežinodami ne kur užvedimu ir kiekviena syki užvedurt grajina skirtingas mellodijas,
jmr/
eiti, no ka darylio. Teip jiems Laikrodis aprūpintas mechanizmu,
n l/a
czionai, labai iszalkusiems be kad muzikos voliukai pondmaino
rKTT ’ sidairant, teko rasti tokia bu- f*ntIs* Tal dideles vertes laikrodis,
nes h žalo laikrodžio turi da ir
w| P?
dele ir toje budelėje ugnis ku muzika.. Toki laikrodi reikolu tū
1raBI
<
h
riuos! ir pundas su vandeniu reti kiekvienam name Ir jus lo
niekur negalite gauti
virė. Tai)> dabar Jonelis sako laikrodžio
kaip tik pas mus. Tikra kaina to
in ta kareivi: “ eik ie tu nuszaut laikrodžio $18.00. Klckvicnaa kuris
koki )>aukszti, asz liksiu pas Iszkirps szi apgafslnlma Ir prisius
t"?'1—
•*
mums
užsakymo
gaus
azl
laikrodi
už
ugni, tai kai parneszi nn.szove?
$8.75. Mes nepraszomo pinigu isz anksto, tik' paraszyk savo vnrda ir ndropaukszcziu, tai iszsivirsime ii na niszkial, Indek $?.<)() depozHe. <» k m, uzniokemi kada ta laikrodi atvežu?,
abudu pa valgysime. ” Kada jums in namus. Kiekvienus, kuris prisius $8.75 isz kalno už ta laikrodi
semantine Špilka ir paauksuota retas kareivis nuėjo girion szau- tam pasiusime VIISAI DYKAI
dyt, Jonelis vaikszcziodainas tezei i. Neprnleiskite, bet raszykite tuojaus ant adreso:
PRACTICAL SALES COMPANY
po būda isz netycziu pamate
1219 North Irving; Ave.,
Dept. 416, Chicago. Ill.
sienoj rakteli; kad ta rakteli
pasuko in szali, atsidarė durys
ir (am pakajujo viskas buvo
sidabriniai: sienos , stalai, kresės, torielkos, zerkolai ir viskas
kas l(*nai buvo. Szitame paka- g
Jį
8
Žinoma,
tas
yra
labai
svarbus
klausimas.
Jaign
juje besidairydamas jis ūžte- ?
mijo kita,
kita rakteli, o ji pasukos
pasukos,,
Jus turite galvos svaigimą, akiu raibima, ausu spengimą
atrakino antra pakaju, kurio; p
Ž ir neturite apetito, Todėl Jus jaueziates ligotais. Jei
sienos, lubos, balkiai buvo apž norite būti sveikais ir praszalinti sveikatai pariszkadi- ?
|
traukti auksu ir visi jos rakani
dai buvo auksiniai neiszpasa- g
'į janezius negerumus, tai vartokite nieko nelaukdami į
kyto gražumo. Teip jam besi- g
gerini ir besidžiaugiant isz tos g
grožybes o -gi žiuri sienoje vėl
kyszo kitas raktelis, kada ta jį
Nueikite in savo artimiausia aptieka ir reikalaukite
pakaju atidaro — visas buvo
deimantais iszrnusztas ir uz > jo, jei aptiekorius neturi siuskite užsakima mum, o mes ž
stalo narnate karalaite sod in -;
i z
ežia ir patemijo žiedą ant
;
Z Jusu reikalavima isz pildysim kuonogTeicziausiai.
pirszto, kur buvo vardas ir na-1
pa S
varde karalaites, Tada drašia i jn'isiai't i nes . Jonelis priėjo
prie karalaites ir padavė nuo
saves žiedą karaliaus; karalai
te pažino savo tėvo žiedą, pasi
laiko ta žiedą sau, o Joneliui
atidavė savo paezios žiedą. Iii
MAHANOY CITY, PA.
ta laika parėjo ir tas jo tarnas,
kareivis, isz girrios; pamatęs
-- $--------tokia grožybe, kur jojo vyres
3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu
nysis, Jonelis, .sėdi su karaku
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio
te, prisiartinos prie ju, pasvei-l
saugumo.
kino ko meilingiausei. Jie visi
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
trys jjavalge pietus ir pasiėmė
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta
sidabro, aukso ir deimanto
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau
kiek tik pakelti galėjo, ir karaDėkite savo
del žmogaus kuris dirua ir czedina.
laite, visi leidosi namon pas
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite
karalių.
kaip tai pinigas auga su pauauginimu Procento.
Tolinus bus.

Tūkstantis Naktų ir Viena
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Po Sol omon o, galingiausias
ir turtingiausias karalius vi
>am jiasauly buvo Artasaras J
kuris tiesioginiai kilo isz vieno
r tu trijų Iszmincziu, nuvykusiu
Betlejun pagarbinti Jezu. Juos
tuokart vedu szviesa naujos,
neregėtos žvaigždes, kuri skyres i nuo visu kitu žvaigždžiu,
ir kuri pabrėžė szvienai bliz
ganti kelia danguose.
Artasaras palaike, tarp kitu
savo namu padavimu, taji a]»ie
gavo protėviu kelione pagarbinti pasaulio A t pirkėja, —
Bet szisai szventasis
Mesiją.
atminimas jau ir dabar buvo
benykstą^ ir žvaigždes kelias
per melynaji dangų kasdien
geso ir geso žmonių atmintyje.
Tokiu pat bildu, tos dangiszkosios žvaigždes szviesa geso
ir tuju Iszmincziu ainio szirdyje — Iszmincziu, kurie buvo
taij) sumanus I nanaszavimo
meno, ir kurie paliko szvenii.
nes prispaudė savo lupas prie
kojycziu naujai gimusio Je
žalis. O kodėl Aartasaras nega
lėjo užmir.-zti mokinius, I >er
duotus savo protėviu, kuomet
Soloniona>, Dovido sūnūs, ir
szventuju kn\gu autorius, ap
...
dovanotas begalines iszmintn*.dovana. vis virti teip begedin
gai nupuolė, m-t ligi deginimo
i milkalu -Uabams.’ K ..I žmogus gyvena ant szio pasaulio.

jisai yra iš-Sdytus iuvairiau>ioms pagundoms.
s
Artasaras ]»aiie.>zi iu Dovida
savo mėginiu iškilmingumo,
savo noru apitaisyti brangiausiais, recziausias. ir puikian
siais invairiais dalykais, Lai
vai neszini turtą, kasdien in
plaukdavo iii Artasaro karąlystes u<»stm, kupini karalisz
knisiais žemeziugais bei bran-

gembėmis.
Drobule.-, baltos kaip a vil
vilnos; szilkiniai kaurai, isz
vaizdais:
siuvinėti niusziu
žvilgancziob muminio stow
los; auksiniai kvepalu indai
kvėpinantieji orą; dubens ii
taures isz sidabro bei invai
liausiu brangakmenu; tigru
plunksnos,
odos ir nt r m m
j urinktos
karališkuose ru
iriuose, kurie jau buvo pcrmaži
sutalpinti tiek turto.
Bet kas g< iii pasotinti ,-zirdi
lig jos gelmes .* Arlasara> Di
dysis gyveno nusiminęs ir nerainus. Jis mintijo statydinti
kitus rumus, nes dabartinieji
laivo perdaug suvaržyti ir persiauri sutalpinti minia sargu,
vergu, muziku, tarnu, juokda
riu, tvartininku, ir virėju, kū
ne juose gyveno. jis pradėjo
svajoti apie nepalyginamus
i’umus, kurie turėtu užtemdyti
net ir Soloinono pastatytus rū
mus, ėmusius trylika metu už
baigti. Tie busimieji rūmai tu
rėtu būti paremti žvalvarinemis kolonomis, su neiszmatuo
jama murmulo jura, apriboti
lelijų žiedais.
Rūmai turėtu būti toki, ku
rie padarvtu Artasaro vardu ir
jo atminima amžinai nepražuvaneziu, toki, kad vaizduote
n egale tu i sz va izd u o t i nieko
teip sžaunaus, teip džiuginanczio. Kad invvkdinus visa SZ1ta, Artasaras, atmindamas
Irama, kuris iszgalvojo Solomono rumus, suszauke gabiau
sius arkitektus visoje savo ka
ralystėje, ir dar isz artimu tau
tu. Jis insake jiems atpieszti
vaizda tokiu rumu, kokiu jis
geide: erdvu, puoszniu, zerojaneziu, kaip koki karaliszki
žemeziugai. Ilgainiui ark įtek
tai padare savo planus ir inteiko juosi jam. Bet nei vienas isz
ju netiko Artasami. Nei vienas isz ju neinvykino jo idealu,
jo vaizduotes fantazija negir
dėtu, nepalyginamu visam pa
sauly rumu.
Kuomet Artasaras buvo jau
nustojus vilties dasiekti savo
tikslo, vienas senyvas, sulift7
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rado ženklo no jokiu daržu nei
rumu. Vienok jisai pastebėjo

Turi Puikiausius
Raudonus Plaukus.

I

*1

Pana Irena Blakeman, stenografiste, turi puikiausius raudomis plaukus visam va 1st i je
Kansa s paual nutarimą tuju
kurie tumu dalvku užsiima.
Todėl likos iszrinkta ant paroNational Live
dos Kan>as
Slock Show kuris atsibus Wi
chita.

>ejes žmogelis, su ilga barzd:
ir nužemintos iszvaizdos, pa
pr.iszi' iszklaiisymo. Po • sa\a
ranka ji< turėjo suvyniota po.
piera, ant kurios jisai tvirtint
pmis planas ramu, kokius karo
lius patvirt in.- i
Iszvaizd;
nežinomo arkitekjo nejiridavf
daug \ ill ie- bet skėstas žmo
gus grrebiajis kad ir sziando, ii
Artasaras budo senuliui iszvvt
nioti savo plana.
karalių
insnieitm akis in iszsk leist ■
vaizde, tuoj mplojo raukomi
ir paszoko i-z džiaugsmo.
l'ikiai tai buvo sapnas, 187
gu Minėtas burtininko, kuris
skaitė jojo mintis.
Tkis sz.au
nios kolonos; tie kiemai >u sa
vo didžiomis balinsi radomi.tos niurniulo ir brangakmeni1
galerijos; to> eedrines bei !)H.
f' p«
szijieo , Jubos; .lie
-J "
p» :lelmcziai
kuriu grindy s
pinde jo kai]
tyras vanduo; tie sodai: tie pr
minkliiiiai i'onianai; tie veid
rodžiai. Įnamiu rankomis pare
miaini: t ie kybantie ji daržai
tie boksztai. iszkile debesuosc
szitas tai buvo tobuliausia. N
jokis karaliuj pasauly dar in
buvo turejes tam lygaus. Arta
sąrąs, pamatei- viską, iszties
savo karaliszkaja ranka, i
rusvas, kaip paimu medži

1

1
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| kucziai, sveikindami ji ir laimindami ji. Bet nekur nepastebėjo jis kumonu ir medžia
gos karaliszkuju rumii sintymui.
Tuomet Artasaras, užrustin
tas, insake atvesti arkitekta
pas savo, kad ji nuplakus ir
apkruvinta pakorus ties mies
to vartais, kaipo prasergejima
melagiams. Senulis nužemintai
persi state save, ir suliesjes
bet ir mandagus kai]) pirmr
dina. Kuomet karalius iszbarc
ji, jisai davė szitaji stebėtina
atsakymu:
— O karaliau! rūmai,
ku
riu tu teip geidei, yra pastaty
t i. Jeigu tu eisi su manim vie
nas, asz juos tau jiarodysiu.
Artasaras ėjo su juo, jiilnas
žinreidumo, ir kartu juodu nu
vyko in painiausiu ir nuoszaliausia dali tos žvdrios žemos
Tuoj juodu iszbrido isz tanku
mynu in krauta didingo . natū
ralaus ežero, —ir ežia senulis
sustojo. Saule jau leidosi : dan
gus iszrodo raudonas, liepsno
jautis, skaistus. Senulis arki
ektas paėmė Artasaro ranka
ir prataro in ji rimtu balsu:
ku
— O karaliau! turtus,
riuos man pavedei, asz iszeik
vojau ant szin apskurusiu žmo
nin; ant badaujaneziu ii
troksztnncziu; ant tu, kuru
gailavo apturėjo naujai gimus’
kūdiki, nes sopulingos motino'
rutis nt'dave .jam maisto. Vie
nok iv szios priežastys nesu
laiko manes nuo pastatymo (r
rumu, kuriu tu teip geidei. As;
nudarysiu tavo teip didzin
kaži nei joks karalius visaii
i. ’^ziani pasauly negales pasi
didžiuoti turejes tokius įminukai]) tu. Ziurek... Ar nematai
Ten ir stovi jie. Tavo rūmą”
jau ir dabar iszkile iu pildau
ges.
Artasaras žiurėjo, ir tikra’
regejo stebėtinus rumus, k v
lanezius tarpu raudonu debesų
Nuo sidabriniu, žalvariniu ko
lomi, kilo skliautai pauksuob
°edro, teip sumaniai iszdirbti
kad iszrode kaip jura auksine
mis bangomis. Kupolos, mėly
na spalva nudažytos, donge vi
sus rumus. Ilgos giedrutelii
kriksztalu galerijos
su ino
zaiszkomis brvlomis žemezin
gaiš iszsaigstytomis, sieke ir
begalybe. Isz szonu, begalinėse
i lose, klestėjo indomiausi ža
liais lapais augalai ir kvietkos
dtaiseziansiomis raudonomis
bei vijoletinemis spalvomis
:uriui
taurealizkiai iszdavc
nežinojau apsvai
kvapumą ttucztuojau
ginanti bei nuraminanti vi su 8
žmogaus jausmus. I r Artas a
’•as, visu tuo pagautas, pri
klaupė ties senelio kojomis ir
nabueziavo jas. Jojo siela buvo
oripildyta neapsakomu džiaug
smu.
Kuomet juodu sugryžo isz
miszko, Artasaras“ pastebėjo
su nuostaba, kad beveik isznykes kelias tos žvaigždes, kuri
vede tuosius tris Iszminiezius,
szviete ta nakti, kaip kokŪ,
brangu deimantu antkaklis.
—KT.V.
v

vaisius, pratarė:
— Pastatvk tuos ruimu
kai]) tu juos man užmanei. (<
mokyeziausiasai žmogau! \s
tau duosiu kieki tik tu praszy
si, kiek tik tau bus reikalinga
Tau asz atidarysiu savo pa
slėptąjį iždą ir mano ruin*
.-klepuose rasi aukso, žemezir
gu, deimantu, ir invniriausii
brangiu akmenų. Su jais gale
turn pastatyti ne tiktai nur
rumus, bet visa miestą , su vi
soi n is trobomis, dievnamiais
ir apribuojanczioinis sienomis
Bet meldžiu pasakyti man
kur tu taip ilgai slėpeisi, ir ko
del tu iszrodai teip neturi in
gas, būdamas vienok teip isz
mintingas ir apsiszviesles kai]
kad tu esi.
— Asz nesu iszmintingas
atsake seniukas, asz tik gyve
nu atsiskyrime, maldoje ir at
gailoje.
— Vienok dabar visas pa
saulis pažins tave, isz pamink
lo, kuri tu pastatysi, tarė Arta
saras.
Ir tuoj, vykindamas savo
prižada, karalius paliepė savo
turtą pavesti senulio priežiū
rai. Prie to ,dar pavede jam ne
Lai PAINI
išmatuojama derlingos žemos
EXPELLERI8
1
Praveja Škaųamunl
ploti, su jos ganseziomis girio
■V Trinkite creitd taip, kad Ai*
mis ir placzįomis upėmis,
atebttina* linimetitaa
aubžtinas
lininio litas pBrtisunktų
persisunktų
Rt per oda i pat t/j ricti}, ii kur
jos
szypsojanoziomis
*' paeina nesm««unjaJ.
nesmattumaj.,;*
lyg
^^^^^Pain-Expe!lerla
palengvina kraujo
^Paln-Expellerh patent
iriomis ir ramiais ežerais.
'“^^^^sukenim^ ir atstehpa normali,
tektjįmų glsiorals.
Pageliau, atėjo laikas kuo 35c ir 70c kraujo
vaistinėse. Tlmykhs, kad butų
ant pakaŪoų
met karaliaus rūmai turėjo bū Inkaro valzbafenkila
V. AD. RttHTER *
ft CC.
Berry
įi
South
5tl>
Sta.
ti pabaigti. Artasaras, geisda
Brooklyn, H. Y.
mas pamatyti užbaigtąjį pada
ro, nuvyko toj apylinkėj, kur A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir
jis mane nauji rūmai jau stovi. raszymo, del vaikams. * Preke 15c
Bet didi buvo jo nuostaba,
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
MAHANOY CITY, PA. *
nuožmus jo pyktis, kuomet ne
•

'
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Pavogtas
dabar buvo skaitlingai apgy
venta, nes isztisos gentys ėjo ji
Ražanczius
pasitikti, vyrai, moters, ir vai11

Mahanoy City bus kožna Utarrupinius, ji vol bando, bot su ta
i i
p
ninka, 30 E. Centre St. ant
paezia sekino. Todėl, su sarantro floro. nuo 9 vai.
malu ir baime, jinai turėjo ap
leisti savo pasiryžimą.
ryte iki 8 vai, vakare.
♦«
— Tai toji katalikiszkoji
niekšzybe užžavėjo mano! (suszuko ir atsigulė. Bot niekaip
negalėjo užmigti; tik mėtėsi
ant savo pagalves. Be perstoji- iI
mo jos nepalankiose ausyse tižo tl
tasai mažoje bažnytėlėje girdė
tas balsu murmėjimas.
Ryte delei miego ir minties
TARADAIKA
stokos jinai atsikėlė nervuota
ir nuvarginta. Bando atlikti ■ ■ .......... - ......■!■■■■ ... j .............. .
paprastas pareigas, bet vėl,
Jau szitaip gyventi tai
ka.i]> nenuilstantis juriu aima
Kreipkitės pas Dr. Hodgens
negražu,
Philadelphia Specialistą.
navimas, •pailgi
pasigirdo
rd o žodžiai
Jeigu vyras «u boba nueina
tartum tolimos minios tariami.
in urvą ir gere alų,
Silpni, Serganti Vyrai ir
“Szventoji Marija, Dievo Mo
Kur pasilaka,
Moteres.
tina!”
Po tam diedas boba plaka.
Pusiau serganti, bekovojancziais jausmais, ji 'lauke vaka Su stiklais vienas in kita leido, Neserganti bet vis-gi ka tik
pajiege dirbti. Nelaukite.
Niekas ne nenustabdo,
ro. Tada baimėje ir'slaptoje ji
Tada vyrais už kudhi laukan
nai insikiszo sutrukusi ražan
Jeigu čsate silpni, nervuoti arba
iszvelka,
eziu in kiszcniu ir nuėjo in
turite kokia liga, nepadarykite klai
Duoda
in
kaili
ir
namon
bažnyezia, kad padėtu ta ne
dos kaip kiti padare, ateikite dabar .
parvelka.
ir slaptingai apie tai pasikalbėsime.
lemta daiktu kur radusi.
Laukti yra pavojingai.
Kožna Subata teip daro,
ten nieI ’a s i e k e bažnyezia
i PILVO—padėjimas, aptrauktas lie
Gere abudu prie baro,
ko nebuvo. Skubiai ji nuėjo
žuvis, sunkumaa
sunkumas ir nesmagumas po
Kožna karta susimusza,
pas ta suolą, kuriame rado ta
valgiui, plakymas szirdies ir kiti pilvo
Ir
susipesza,
sutrukusi ražaneziu, numėtė ji
nesmagumai greit paszalinti.
(
)
tai
Szenadorije
regėjau,
ir su lengvesne szirdimi jau
KRAUJO, NERVU IR ODOS—ligos
Taji
atsitikima
užraiszyti
visuose padėjimuose gydomi.
sukosi eiti. Bet 'sztai — jos
turėjau.
RUMAT1ZMAS—teipi gydomi.
akys nukrypo ant murmuliuos
X*
3f'
Asz pasekmingai gydu katara, |iuMadonnos su tuo maloniu vei
suli, bronkaitis, užima galvoje, pilvo,
du tomis ramiai sudėtomis
Ka jus broly ežia i ant to
inkstu, pūsles, kepenų, teipgi lum
rankomis.
pasakysite,
bago nr neuritis.
“Szventoji Marija 1 Dievo
Ir kaip ta dalyku apsvarsLigos paprastos vyrams visuose pa
Motina!” nejucziomis iszsiver
dėjimuose. Gydymą kuri ant pabai
1 vsite /
gos jeszkote.
žu isz jos lupu. I'uomet tai nu
Vienam miesteli surinko
4
RODĄ SUTEIKIA DYKAI.
žengė ant jos Dievo malone.
pinigu,
Kožna Sereda, Ketverga ir Petnyczia
Klaidingos atskalos nuomones j
Del pargabenimo kunigo,
galima matyti daktara Pottsville, nuo
varžanezios josios protą, praAnt k asz t u atvažiavimo,
9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.
gaiszo. Ji intikejo! Dievo Mo Del spaviednes iszklausymo. 4 S. CENTRE ST. POTTSVILLE, PA
tina buvo jai tikrenylje.
Antras floras Bansum namo.
Ar manote kunigui teko,
Kristaus Bažnvczia
*
<vra ra Ne, kipszui tie pinigai pateko,
mvbes uostas, pastatytas ant
Vietoje kunigui atiduoti,
GEO. J. BARTASZIUS
uolos. Jos siela buvo tikrai Nesidrovėjo pinigus pragerti.
Lietuviszka Užeigos Vieta
malones jeszkoma. Marija, Die
Kunigas apie tai dažinojo,
Arba Kotelis.
vo Motina, ingijo kita atsiver
Ir jau daugiau užsižadėjo.
tei^ savo (lieviszkojo Sunaus In taji miesteli atsilankyti 5
Pinigu ir Laivakorcziu Siun
Szvencziausiajai Szirdžiai Toji
Spaviednes tuju nedorėliu
timo in Lietuva Agentas.
atsivertele tapo gera katalike;
iszklausyti
gyveno ir mirė uolumo pavyzSzitoki darbai,
dis būdama, kurks kiekviena
Tai vyreli jau niekai.
traukia prie Dievo.
Į* 498 WASHINGTON, ST.
' S'/ventoji Mafija,'Dievo Mo
[
NEW YORK, N. Y.
tina! Tavo wzvelnus meilumas
Del ko Amerikonai kitaip
► Teleponas: Waker 4335
yra rojaus grožybių dalis. Te
iszrodo,
nukrinta mažas spindulėlis ant Ir tokiu pasiutimu neparodo
W. TRASKAUSKAS
musu, J e vos vaiku , nuo Tavęs
Pasielgė davadnai,
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
atimtu, kad tie, .kurie Tavęs
Kaip džentelmenai I
GRABORIUS MAHANOY CITY
nežino, pažintu ir pažine my
O tai del to:
'
J.
lėtu.
—K.T.V.
Anglikai daug laikraszcziu
■ -I
laido,
Laidoja kunus numeireliu. Pasamdo
Kožnas
prigulės
skaito,
automobilius del laidotuvių, krikszANT PARDAVIMO.
Norints turi paezia ir vaikus tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir 1.1.
520 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.
kelis,
Didelis ko turiu floriu plytų
namas, kuriamo randasi liete Bet ir ant laikraszczio buna
iszteklis.
lis 35 rainais ir restauracija.
O del ko? Ba teip negir
Vidury miesto Tamaqua, Pa,
tuokliauja.
prie kampo. Parsiduos tik na
Namai gražiai užlaikyti,
mas arba su bizniu, kaip kas
Vaikai puikiai padabinti,
nori. Atfeiszaukite in “Saules”
Valgis szvariai pagamintas,
arba ant adreso:
Stalas puikiai pastatytas.
8 West Broad St.,
O vedei, 21merikonai akyvi
Cit.)
Tamaqua, Pa.
CAPITAL STOCK $125,000.00
žinoti,
oje
«J»
♦}•
SURPLUS IR UNDIVIDED
Kas ant viso svieto girdėti,
PROFITS $023,358.62
Lietuvius tas mažai apeina,
Ba vos nuo darbo pareina,
Mokame 3-czia procentą ant
❖ ❖ ❖
sudėtu pinigu. Procentą prideVos spėja nusipraust ir pa
dam prie jusu pinigu 1 Sausio
$1,000 TIK U2 60c.
valgyti,
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir
Ataiunsk mums 60c ir guuai musu
Redo's’ ir skubina in spykyze
jus turėtumėt reikalą su musu
stebuklingu žolių vertes tukstanezio
eiti.
ba.nka nepaisant ar mažas ar
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu
didelis.
žmogui reiškia, jeigu jis yra apim Ne sėdi grinezioje. pas ka buna
Trauke, pypkia insikandės
tas kokios nors ligos bei viduriu su
H. BALL, Prezidentas
gedimo? Toks žmogus yra susirau
in salima,
G. W. BARLOW, Vice-Prez.
kęs, nelinksmas ir invairiu nesmagu
Kaip tik kėlės munszaines
J. E. FERGUSON, Kas.
mu apimtas. Jeigu tokiam žmogui ir
nurijo.
auksini kaina parodytum, tai jam mar
Tuojau* iiarsunni ir mokslą
lonesno butu sveikata, negu tas auk
ingije.
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs
LIetuvisakas Graborfas
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai
Tuojau s liežuvis atsirisza,
greit reikalauk musu vuistžollu, ku
Pliauszke ne szi ne ta.
rios jums sugražins sveikata.
Del tokiu skaityti uereikv.
Vaistžoles yra nuo sekaneziu ligų:
Laidoja numirėlius pagal
Ir jp.i kitus mato skaitant
viduriu užkietėjimo, skilvio nomalinaujausia mada ir mokslą.
■peikė,
mo, nenoro valgyt, strėnų ir peczlu
Prieiname , prekes.
skaudėjimo,
patrūkimo,
<dusulio
O jt1 • Lr n kas laikraszti koki1
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po
laiko.
516 W. SPRUCE STR.,
krutinę, reumatizmo, plauku slinkiTai da vaikine |ier dantie
MAHANOY CITY, PA.
">
“
•
P?«
lsk
"
n
“
»«lapi
n
imo
8
l
lovoj,
Ir
»
Bell Telefonas 149
trauko.
LU
h
fld/»
kitų
ligų. Atsiunsk 60c,
tai gausi
vaistžollu nuo bile vienos vlrszuj pa Bet jau ne daug tokiu turime,
minėtos ligos.
Norints kaip kur da surasti
Jeigu kenti nervu suirimą, gaivos
galime,
skausmus, užima ausyse, nuomarą,
Ba kur randasi Lietuviai,
LIETUVISZKAS < GRABORIUS
szirdies Ilga, tai atelunsk
azirdies
atsiunsk 85c Ir gausi
Ten turi būti keli kvailiai.
mum
musų gausius vaistus, taip vadinamus

I

i

I

I!

Į

u

T

Gaivus -saules spinduliai ir
lamus vėjelis, kvepiąs malo
niais pavasario žiemiais, pakei
tė gegužine popiete in papras
to rojaus sapna. Miestas Rich
mond ta gražia diena visas ju
dėjo. Gatves prisipildė puoszniomis moterimis ir budriais
savo
(
vyrais, kurie, jausdami
veiduose ir žingsniuose skaistu dangų, skubėjo in darba ar
in pasilinksminimus.
Vienoje szalincje gatvėje
stovėjo maža kataliku bažny
tėlė. Praeivis, stovėdamas szaligatvyje, galėjo pamatyti pro
atviras duris aukurus-aliorius,
gražiai kszpuosztus ilgomis bal
tomis žvakėmis ir kvepianeziomis gėlėmis. Ant vieno aukuro
stovėjo
murmuline
graži
Szveneziausios Paneles stovyla. Jos galva puosze elektrikinin žvaigždueziu vainikas.
Kožiu dvelkimas plauke baž
nytėlės takais in gatve; jisai
itsimusze in vienos praeina n ■
ežios merginos jausmus. Ji pa
žvelgė in vidų ir, žingeidumo
vedama, palengva inejo. Ji
dar niekad nebuvo buvusi ka
talkku ba žnyczioje. •Brisi mindama visokius pavojus , k il
r i uos gi rdejo apie katalikus, ji
inslinko in artimiausia suolu
kad, pavojui atsitikus, galėtu
greieziau pabėgti.
Žmonių butą visai mažai ir
visi tai]) uoliai užsiėmė savo
maldomis, kad jos visai ne ne
pastebėjo. Giliai atsidusus jilai pradėjo klausyti kas kalba
ma, nes visi susirinkusieji kar
ojo tam tikrais protarpiais
kokios tai maldos sakinius. Pa
stebėjo, kada visus juos vede
vienas tolimas balsas, ir pama
te, kaip ji kad mane, minister!
priesz aukuru, kur stovėjo
m urmu line Madoni|{i.,
Veltui ji stengėsi sugaudyti
tuos dažnai ką riejamus žodžius; lik szitio atėjo jai iii ausi: “Szventoji Marija, Dievo
Al o 1111 a —!
Vėl ir vėl girdėjosi tie žo
džiai, bet, kadangi ir daugiau
žodžiu buvo kalbama, tai jie
isznyko neaiszkiame murmėji
me. Nejucziomis ji pati atkart<)jo: “ Szventoji Marija, Dievo
Motina!

Sztai, jinai pamate sutruku
si ražaneziu, gulinti suole. Tai
buvo indomus daiktas. Jinai
slapta paėmė ji ir inside jo in
kiszcniu. Pamacziusi, tad žmo
nes jau eina, ji greitai pakilo
ir isz'sincsze in gatve. Žinoma,
ji buvo‘ susijudinus isz narsu
mo, kuriuo aplanke romiszka
bažnyezia be jokiu kliudymu
ir priesztaravimu. Ta nakti ji
pasiryžo to atsitikimo indomia
pasaka atpasakoti savo drau
gėms.
Ir tikrai ta v aka ra ji atpasa
kojo savo susirinkusioms drau
gėms visa atsitikima. Vaiz
džiai apsakė kaip jinai aplan
_____ir visa,
__ ka ji ten
ke bažnytėlė
mate. Kuomet drauges jai netikėjo, tai ji paliudijimui iszsitrauke sutrukusi ražaneziu. Vi
sos apgailestavo neapsiszvietusiu kataliku prietarus, kiek
viena indomiai peržiurinedama nepaprasta radini.
Pagaliau būrelis i'szsiskirste.
Toji mergina, pasiėmusi ražancziu, nuėjo in .savo kambarį
gulti. Numetus ražaneziu ant
staliuko ir atsidusus isz suraminimo,7 kad °galėsianti melst is prie savo dangiszkojo Tėvo
bo jokiu katalikiszku prietaru,
jinai atsiklaupė atalboti savo
vakariniu maldų. Keista! Visa
iszojp isz minties! Nieko negaĮėjo i’sztarti, tik: 41 Szventoji
Marija, Dievo Motina!”
Daug sykiu ji atkartojo tuo
sius pažinstaihus maldos žo
džius. Jo's atmintis buvo tuszczia. Jihai negalėjo tensti, nes
tik vieni žodžiai
žodžiai: “Szventoji
Marija, Dievo Motina IH teatė
jo mintim Isz&igandus ir susi
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Skaitykite “Saule”

K. RĖKLAITIS

Įtėviu

4-nt minai
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A. RAMANAUSKAS
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MILL & PATTERSON STS.,

“Nervu Preparatas.” Nervu liga yra
labai blogas dalykai, bet musu Ner
Nėr*
vu Preparatas užbėga tai ligai kelia
Ir sutelkia žmogui ramuma.
.. .
rmuuma.
Atslunsk lOo, tai gausi visokiu mu
su
au
katalogu. Reikalin
Reikalin-
i žolių ir knygų katalogo.
gi musu žolių pardavinėtojai visuose
miestuose.

KVITU knygele Draugystėms del iszmokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25c
j D.
.
i
:
. I
■ b
,B.r1 ■ >- »
KVITU knygele Draugystėms del Kasieriaus nog sudėtu pinigu ant
Preke • • • 25csusirinkimu.

’
M.ZUKAITIS,o
25 QiDetBdl Snencrerport, N. Y.

W. D. BOCZKAUSKAS- co.»
MAHANOY CITY, PA,

N
■

ST. CLAIR, PA.
mu
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Iszbalsamuoja '. ir laidoja mirusius
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
šia nuo paprasčiausia iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del
I• • • A ».
t* .
•
-A -_ f__ >_
laidotuvių, voseliu, krikaztyniu ir
kitiems pasivažinėjimams.
Bell Telefonas 1373-M.
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No. 126 Penkios istorijos aplq
Doras gyvenimas,. Priversta .links
mybe, Vargingo žmogaus sūnūs, Try#
>
f C.'
f
Szimla akeriu farma, geri
užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas
: .3(
Ir
No.
100
Tūkstantis
Naktų
J .1-^*
p5
namai. Dvi mylės žemiau Lake Viena" puiki didele knyga, 27 Ara- kuris buvo protingesnis už savo poną*
Serddoj biski
te
.15c
pasnigo.
.'■* Side ir Li mylios nuo Stoito ke blszkos istorijos. 'Yra tai ketvirta 61 puslapiu.........................
No. 127 Trys istorijosap.ięDūkto
istorijos apie Dūkto,
lio.
,
(D.
18
spauda
tos
paikios
knygos,
taš
parodo
— Nedalioj pra
K
kad žmonėms ji labai patinka, * 704 pustyniu, Peleniute, Du brolci Vargo<
Walter
Grube,
sideda adventai.
k;
15c
dldelu puslapiu, 160 paveikslu, gota /*8 'r Skuputis. 60 puslapiu..
Barnesville,
Pa.
Box
33
M
suenie
du
ka

eilinei
sd i
No. 128
Dvi istorijos apie Valdi- ,
drūta popiora. Drueziai ir puikci ap
’ * *- .-7.< <A
rus gero alauss Abhlande kuri
daryta audeklinais iszmargiiiteis micros ir apie Bedali. 44 pus■r » > • .1 5C
M
ANT PARDAVIMO.
iHZliejo in npeluka. Abudu bra
viražais. Didumas knygos 9% per.6%
No. 129 Keturios istorijos apie
>1
colius. Pirkite o neslgailosite. $2.00 Ketvirtas prisakymas Dievo, Kcliauvorai užsigynė kad tai juju, bet
Keletą fanu u, geram padcjiNo. 101 Kapitonas Velnins. Pui | tojei in Szvcnta žemo, Beda, Tarnsapalieijo daro slieetva katras
j Oi
'j tegfl me. A t si sza ūki te pas
(94 kus rtpraszyinus, didele knyga, 404 i nus prigauna. 58 puslapiu..... .15c
bravoras iszsiunte alų.
v:<*
No. 130 Penkios istorijos, apio
puslapiu, popierinei apdaraii....$1.00
Vi
(/has S. Parmloy,
— Harrv Stern kuris kita
t
<•
No. 102 Prakeikta, meilingas kri- Vargingas gyvenimas, Onuka, Atsiti
Re.al
Estate
Agent,
i
L
dos buvo miesto burmistru mi
kimas, Gromato prie Motinos Dieta
minaliszkas
aprnszymns,
202
pus.
35c
m
17 S. Catawissa St.
. Ta
rė staiga i I’auedelio ryta,
No. 103 Vaidclota, apisaka isz Juokai. 60 puslapiu. .... ....15c
*
I
Muhanoy City, I a. j pirmutines puses'sžlmtmeczio, iiszNo. 131 Puiki istorija apie Jonapaezia diena mirė Robertas
imtn isž Lictuviszku užlioku. Su pa sza Korczaka. 262 puslapiu ... 35c
Quin/i, brolis buezeriaus ant
ANT PARDAVIMO
veikslais, 177 dideliu puslapiu.. .35c j No. 132 Trys istorijos apie AnW. Pine ulvezios.
glorius isz Valenczijos, Kožnas daiI
No.
104
Trys
istorijos,
apie
Ne

Tik dabar dažinota buk saNauji narnai Frnckvilie, Pa valioje pas Maurus, Vicszkelio Duo gtas turi savo vieta/ Ka pasako ka
? 7 M is d
t
g
Inpinko S. Rajkovskio suims
j l
L‘reke $1,600 ant lengvu isznio- bes, Knralatis žmogus. 121 pus.. .25c tras paeziuojas. 76 puslapiu... .20c
te
Edvardas apsipaeziavo su sa-1
No. 133 Dvi istorijos apie Neuž
1 i h; keacziu. Teipgi lotai minėta m
No. 105,12 istorijų: Nedarykia mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni
hiąinko Dominiko BeneviApie dauginus dasiži skirtumo terp vaiku Ir milekia visus 1
i
. .18c
•> i
ns podnkte Ona, Oktobelygai; Vclniszkas knziravimns; Jesz- I 62 puslapiu ....
njokite ant ndrcHO.
•I
No. 134 Dvi istorijos apio Baisi
kojo; tarnaites o rado paezia; Stebu
ii. kuriuos suriszo kun.
V. LnpbiHkae
klinga kuczia; Krėslas; Nelaiminga žudinsta ir apie Urlika razbaininka
Gnrstka, Frackvilloje.
601
W.
Malianey
Avė.
.... 15c
UI
43 puslapiu ....
karalių
ir
Jo
vienturte
duktere;
Nela

o- dakako Fra-ncuzams po kuriu valdžia yra spaudžiami Sy- H.f.)
Jonukas Czigini:, 14
Mnhanny City. Pa. bas Vyras; Prakeikimas; Delegatai
No. 135 Penkios istorijos apie
Burvs
Drusn,
kurie
d
a
ui
.
*
S
.
•
i
•
•
!
4£ 4XT
Neprimetu, 636 E. Pine ui y ežios,
Paveikslas perstato juos apvaikszcziojan t
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu Andrius Sukalukas, Varginga karalai
rijoi
ir
geidžia
iszsimuszti
ant.
liuosyhes
ANT PARDAVIMO
siaubiamas su kitais vaikais
) >
ka ketina antra karta apsipneziuot; j te, Karalius sultonas jio aunu dideiū
kais
sz.okmis
s;
tautiszka
is
it
ari
gulmystes
Diena
Pikta Onuka.......................
.25c galineziu ir apie karalaite Gulbe, aplė
♦
ant kiemo, atsmesze isz kur
Kampinifi narnąs, 10 ruimu,
M
No. 106 Penkios istorijos, apie žalnicri ir apie tol kaip giltine pasilL
te^j hleszinia gazolino in kuria
ii
1 z tonais
Tamaqua, Pa.
ant E. Spruce St. Parsiduos Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė, ko kauluoeziu, Raganius, 61 pus. 20c
įnirk i no pagalius ir u>.legda- likos atidaryti stotis del ateitiNo. 136 Keturios istorijos apie
nebrangiai.
A te i sza u kite i u Dorybo ''veda in laime, Szaltiszaiti, žmogus
vcį Ant galo bleszine užsidf"ge
sudije o Dievas valdo, Du kar
nes palieijo bnDebesėlis. 77 puslapiu................... 20c
nes
palicijos,
4 4
t.f.
Saules” ofisą.
įr-.Kienas isz draugui panne t e
No. 107 Keturios istorijos, apie žudinsta, Rastinukas, Kumelaite prio
dpma Readings ne galėjo grei-J
>
tvoros. 121 puslapiu . . . .............. 25c
• floganti gazoliną, kuris aplais
KASA BULVES, KAD
Karalaitis
ir
ubagas,
Anzelmas
turkitai
patarnaut
ai\t
kožno
parei

Y’ t
liii
tė Jonuko drapanas nuo ko
NESUPUTU.
nojn nevalioje, Javbrovas ir jo kliū No. 137 Pasiskaitymai knygelQt
kalavimo.
Naujoj
stoti.je
galės
r
tis, apie kupczlu kuris norėjo piginus Nauji metai, Dainele, Kvailys, l^UDraugai
i
t up jaus užsidegė.
IJETUVISZKAS
GRABORIUS
kor.)
T
Kokiszkis.
(
“
V-bes
”
sutilpti 68 palicijantai, keli au
darbininko. 182 puslapiu............ 35c rnirejis ir velnias arba moteres is*>
' i'
glitai užgesino drapanas bet
IR
BALSĄMUOTOJAS
mintingosnes nž vyrus su paveikslai^
tomobiliai, arkliai ir motorcik- — Sarytzy su blogu oru didioNo.
108
Szėszios
istorijos,
a
jie
les
kėlės
sanvaiJdnukas pagal
ji ūkininkai už bnlviui kasimi
liai.
Deives, Juokingas apraszymas, Pro Kalėdos nmerikoniazko valkatos, Kotea Invoįv.
I
<
1
mka
kuratoriaus priminimai, Szepavkn, tuidos dalis meto, Apie Pavasari, Va
Ui
------- in diena po 7 litus ir val— Vos pas ibaige rinkimai.
3
i liko dan r?
Pavojinga klaida,t Toj paezioj kny sara, Ruduo ir Žiema, In ka nekurto
duoda.
Rugiu
Mount Cannel, Pa. — Ma <gvti
g\
1 ♦'
knd sztai politikieriai pasircngelėje teipgi randasi szitie apskaity žmonis tiki, Kaip nekurie lietuviai
ctu.
Linai
žymiai
atjiigo.
riute Davidaviez, 8 metu, likos nes
ameriko praleidžia szvente Užgyni
mai:
Dievobaimingai)
auginimas
vai

gioi’ja ant kitu rinkimu 1926
>■
į
užmuszia per Readingo truki Sako, tai žydu suokalbis, kad * iwmiw/^ku, Akyvos žinios, Vainos preita sri- mo Jėzaus, Mįsles, Kaip turite pasi
i
S
W
2,
1
mete. Ne Ims pro szali Įirimyt
Laidoja kimus numirėliu pagal nnu- mtmetije, Didžiausi tiltai, Planetos, elgti namie, ant ulyczios, sudrinkiarti namu (’out 'mentale, Mer-J žmonėse linu daug yra.
kas Ims Bzrinkti ant urėdu gaite stoX’ejo ir lauke
jausią mada.
Pigi kreko,
Tcipgi Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa muosia ir t. t., Žolių vardai, Tavo gi_
X'ilniui \bidiioti rinklia
pakol
liukninkos dienos, Žmonių skaiczitts,
Schuylkill paviete kuriame gy
pristato
automobilius
visokiems
v
25c
žint
atmaina
oro.
59
puslapiu.
va
eina
gerai.
Žmones
aukuoja
praeis tavorinis trūkis, o ncL ;
Saule geriausia vadintoji.......... !Šc
reikalams.
venam. Tebyris sudže BcchtcNo. 109 Septynios istorijos, apie
matvdaina beganezio pasažie !<;-ana g’ausiai. IJokiszkio valdiNo. 138 Keturios istorijos npid
Parduodu visokius paminkius, dide
lis vela iszcis ant abieju tikieSmcrtis
Valterio,
Sidabrinis
grabelis,
rinio trūkio, užėjo ant kelio ir n m Km n ui an* paaukuoti vieIrlanda, Robertas velnias, Medėjus
lius ii* mažius už pigiausia preke, to r J tu, sudže Bergeris teipgi eis.
ę|mjyra,
Kytras
rabinas,
Mano
klapaKaip Kuzma Skripkorius liko turtin
dėl jeigu pirksito POMNINKA taĮ- toį,jiu
likos užmn-zta.
r. o-i dienos uždarbi minėtai
(ijjihymunu
manu
paežiu
(Dzukiszkai),
Ke
Ke
Teyp kilu kandidatu ant tujų
K
gu ponu. 78 puslapiu.... .... 2dic
kreipkitės pas mario, nes osz galiu ju-į
inkliayai ir prisidėti prie jo>
ril
fias
pasakates
apie
čigonus,
.Visokios
urėdu kaip girdėt bus gerai žimis pigiau gorinus parduoti hogu kiti/
istorijos apie UiNo. 139 Trys
’
k>’
Rochester, N. Y. — Lapkri- aktyviu darbu.
: rod^s
ns ir
ir1 naudingi skaitymai, Juokai,
nortuis ųdvokatas - Burke isz
333-335 W, Centre St. Mahanoy City! Pataiksleiiu ir t., t.
Rl įt
Labai smagi puolimas Totorių, Baltas Vaidulls, At
ezio 1 d. D. Szimanausko bntcj
mokėjimas kunigo. 47 puslapiu 16c
■v'
.X...
—88 puslapiu...
’ •
.............. 20c
kongresmonas
fe'
..w
Slujiiandoeh,
FRANCIJON.
—
•
•
...........
'
j
k^yitele.
f
*
kilo gai-ra.s isz kokias tai pri“No. 140 Keturios istori^ ap|o
Brumm i-z Minersvilles. ir k’
iNo.
110
Sziupinis,
puikiiDskaityFrauPagiriai.
Važiavimo
ža>lies; sakoma,
* < 1i j 111 < i t kad sprogi,,t:
Kalvi Paszku, Atsitikimas seifam dtat į. Dabar laikas ir Lietuviam s t r
mb
(Antras
dalis)
talpinusi
sekuna/olinoo ]in'CZ'ils.
>euz: n>\ s u kuriuo cijou manija teip iszplitp, kad
KNYGELE NAUJU
K
czios istorijos: Dievo wroda, Velnias re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitos
ri^vri
pasirupyt gera kandidatu ant
lėkti ir tie, kuriems
szildesi,
kad
VJW
DAINŲ.
r>geriau rugiu svai- pakilę
' narnėjo, Kandidatas ant npsipac.rin- 61 puslapiu........ ......................... -IJkIi4
i
kokio pavietavo urėdo ir spir
No. 141 Keturios istorijos ajlė
vhno, Dzūkas iszvadavo savo paežia
galai. Bijodami užeiti Il ūkti po- i duonos ir Lietuvoje ii) v dias
tis kad ji iszrinkti. nes jau lai
Tcipffi tinkamos kaipo oilo*
Tabakiorka, Kaip žydas moka gesfccf- Mocziiitcs pasakojimai, Pasaka apie
lieijos, sakoma ne zaukė i;gim- ! kurpiai, siuvėjai, mažažemiai
"■'M
kas gaudyt didesnes zuvi<, ne
ta phdaryti, Pasaka apie arklukadiu- maža katiluka, Lietuvos' skausn)&i,
ir deldiamacijox
Sesių, bei r*< r ricbed patys gc.sim : ir kiti. Po.skli.do paskalos, kad
pūuka teipgi keletą juoku, goru rqdu Eiles, 'Vargdienis, Pirmutine sjalna
tiktai i aries.
,
Erancijoj
mokėsią
2;>0
tranku
ii, ligi pamate kaimynai, isz15c
h4t.,t.t.4848puslapiu..
puslapiu. ........
. ........
.15c apisakele............................
hot.,
Apie Karo.
— Adelaida Boezkau.>kiuI
t rauke ji isz ugnie* ir paszaukci nienesiui ir vyno kasdien kiek
No. 142 Trys istprijos apie Pį)Tėvynės Rauda.
^Się.l.ll Szlupiniu
I
dalis)
te, duktė redaktoriaus “Sau?.Iarijona
Dabney
pergali

vcikslas gyvenimo, Nuopolci Mateu■t ;
,
--------- •,
jjft
ugnagė.-ius. Bot žmogus buvo tik nori. Na, ir jiakilo keliauti.
Atmincziui 1 dieno* Rųit*
talpinos
i
sekanti
skaitymai:
h s” kuri ■ lavinasi augszti
ant
taDvase
Tabako
”
szo Jcrubausko, Osicczna. 40 pus. 15*
piuezio 1914 mete.
labai apdėges — veidas, akys, Niekas negelbsti, nei rimtes nes ”
mpisžo
iszlins,
apie
boba
ka
negalėjo
'jinm moksle State Normai
No. 143 Trys istorijos apie Vęikuri atsibus
Lietuvos Rauda.
•savo
savo liežuvio
licžūvio sulaikyt, Girtuoklis JurJur
rankos ir k i tos dalys kūno; niu žmonių atkalbinėjimai, nei bukinės pa rodos
niszkas malūnas, Kaip studentas lojo
School, West Chester, Pa., lan
Mano Gimtine.
Pana
New
Yorke
szi
menesi.
gi!?,
Galinga
ypata
galybe
meiles,
RaJaikraszcziu
prancK
’
z
ini.H
koki
taip kad nuvežus
lis liirmibuliii,
o muluninkas pabėgo, Stebūkling-a
Apio Skausmą Lietuvos.,
koki kėlėsi dienas pas tėvelius
giiniszka
lazdele,
Bobų
kaip
ir
visos
Dabney
ne
turi
ant
saves
figos
kraszta
”
yra
radę
savaites laiko mirė baisiuo- “auk.'•<>
puodo, Dainele. 47 puslapiu. .. .15c
Apie Lietuvos Vargus.
bobos,
teip-gi
juokai,
rodos,
trumpi
T'lianksgiving u z
prah imdama
aiikscziau nuvažiavo darbiniu lapus kaip Jova, tiktai tabakiNo. 144 Penkios istorijos ąpjfr
Tėvynės Meile.
sopuliuosc.
s
e
I
pasakaitymai
ir
t.,
t.
52
pus
..........
ISc
< 4
trumpas vakacijes.
I
Ranka npveizdos, Nedaejusia žudmskol patys
lai- nius lapus , kurie uždengė joPilies Apraszymas.
kai.
Netiki
D.
Szimanaiukas
isz
LietuI
;
No.
112
Th
ys
apisakos
apie
Pinin
i;
.
— Ketverge ryta kun. Bien
I
ta, Paskutine vale motinos, Paka
Lietuvos Paminėjimus.
sios k ima.
vos paeina Knpiszkio mieste- i mes V’ “ vvnoi” paragaus.
gai
galva-žudžiai,
Rnžanczius
iszgo.
’
lni nkas, Ar paszaukt tęva zokoninka
Sonetas.
ko S '. Kazimiero bažnyczioje,
r
bsti
nog
smert,
Apie
Szv.
Kristupą,
lio, vedos. Paliko moterį su
Bernadina. 61 puslapiu........... 15c
Apio Dubi&a.
I
snriszo mazgu moterystes AnJuokingi
szposelei,
Kaip
traukt
giliutrimi kūdikiais ir nemažai tur- ..
No. 145 Keturios istorijos, npio
Apie Lietuvos Vasara.
tąna Ardicka (Hardy) su p.
kninai
einiki
ir
kiti
szposelei
....
2Oc
tj Atminimas Tėvynės.
Žibinte bažnyczioje, Sugertuves trąuto, kuri sukrovė per savo skur
No.
113
Penkios
istorijos,
apie
Irena Kiseliauckiute. Svodba
kijc, Alutc duktė kun. Ker^inur, BoApio Kalvarija.
du gyvenimą.
—V.
Puikus plaukai turėtų būti kiekvienos
Burike
ir
Bupikas,
Kareivis
ir
velnias
I
atsibuvo pas tėvus nuotakos p.
ksztas ant salos Dogo. 64 pu*. .. .2Oc
Naujos Eiles.
pasididžiavimo>
turtu,
bet
j
moteries
Kas
man
nakci
acitiko
(dzūko
pasaka
naikinimo darbas eina
j
pleiskanos
Apio Senove.
No. 146 Dvi istorijos apie Auka
Hipolitus Kiseliauekus ant E.
f Uflickos isz ąęnoves padavimu, Peary
lanka
rankon.
Newark, N. J. — Svoris Adei
Miszkas ir Lietuvis.
Nihilistu, Stebuklas kucziod naktį.
0
Pine ui vežios. Jaunavedžiai
r
o
I
ant
žemgajiOarba
kaip
jisai
atrado
Ant Pagarbinimo Bažnyczioa
les Prauienes y t) O metu motei žemgali. 64, puslapiu......................2Sc 61 puslapiu....................................15c
epriigyveno mieste.
t
Finis.
r i(‘s, buvo priežasezia jos niir-1
No. 147 Trys istorijos aūit RagaGerai žinomas del visu
No.
114
<
Dvi
istorijos
apio
Gyven
Kalinys.
na, Keliauninką Jono, Vaikinas -ir
ties. Ji sveria 380 svaru ir ka-'
yra pleiskanų mirtinuoju priedu.
imas
vargdoines,
Meile
kudykio,
ir
Rutoliu Vainikėlis.
mii.-u tautietis ponas Antanas da jos butej ihvyko gaisras, ji1
Stebuklas. . 74 puslapiu........ 2Oc
Pužiurčkit
gerai savo plaukus ir gal
r.pashptingi
vos odq pirm, ne^u
ne;;u tio paaliptinai
Dvi
dainos,
47
puslapiu
.................
15c
Szvcntas Petras.
Žitkus, kuris per koki tai lai
parazitai pakirti
pakirn plaukiu šaknio, apdengi
No. 148 Dvi istorijos apie Joną
nusilpo nuo durnu ir kaiminkal
jūsų galvoti oc!q nešvariomis baltoms
Lietuvio
Daina.
No.
118
Puikios
istorijos
npio
Pavojinga klaida. 45
ka sveeziavosi pus savo gimi
ir Alena,
lupynomtH. kas bua priežastimi jūsų
Isz Lcnkmcczio Laiku.
tra Alena, Motyna eiles, Gudri Merga puslapiu
negalėjo jos iszvilkti laukan, i
« 1 ■* a • * Mslinkimo.
1 f 1* 1 < /%
*
plaukų
......
.>!5c
nes ("om’ktiko steite, sugryžo Ji nuo durnu ir užtroszko.
Pirkite bonkq Ruffles už 65c
Apio
Piemene!!.
ir
vaitas
pasaka,
Pasiszventinms
ku

savo vaistininku šiandien, arba 75c
ana diena namo. Bonas Žitkus,
r nigo istorija isz kares, Vargszo pa No. 149 Asztuonios istorijos
Myliu.
tiesiog per pefitq ii laboratorijos.
1
apie Dėde isz Amerikos, pasaka manu
c
r.
F. a
A u.
D. iRICHTER & CO.
Daina
Sicratos.
skutinis
skaitikas,
Juokiu..
........
25c
I
sako kad visur gerai ir puikiai
& South Sth Sts.
lk*‘Broc
Dzedzos (Dzukiszka), Viena nedek)
Philadelphia, Pa. T.’ulas
i
ooklyn,
tl. Y.
Apio Darateio.
No. 116; Istorija apie Sierata, teisybes, Iszgydintas, Nedoras dėde,
žmonis gyvena, bet negali “I * v •
Moli čekas prisipažino nuszoApie Mene.
15c Atsigavo, Valkata, Taukszt^lis Jezupuikus aprąszymas. 119 pus
tyt ♦ » Ma Hanojaus gyvenimo 1 ves savo žmona laike
..i’i 111 i1111li^ilžlllllll W ,'ff1 'liijW*1
f
Varnni
Sudžiomis.
ginezu
No. 117 . Septynios istorijos apio so, Toipgi keletą jcleta juoku ir kito
kur žmonis svetingi ir nors n
Apie
Vanda
Lenku
Karalaite
i pie užlaikymą bravorėlio ir
Ponas ir szhiuczius, Ištikimas sūnūs, kiu paskaitymu. 48. puslapiu.... 15c
duo<la gera žodeli kožnam—jes varymo degtines.
Apie Mainas ar Kasikius.
Karalius gontehnonas, Karczema nuo
No. 150 Keturios istorijos npto
* Apio Lietuva.
šeri!
azalija, Vaidutis, Galinga szoble, Mo Duktė akmenoriaus, Klara, NusprensApio
Girtuoklius.
— Už vežimą automobilyj
tina sopulinga, Meile sunaus. 181 tasis, Ant kiek užlaiko motores paApie Senatve.
puslapiu . 4.. t,. t......................... 36c slapti. GI puslapiu.....
sznapso in pikniką, du vvrai
ISZ SHENANDOAH, PA.
Atminimas Fruneuzu Kares.
No. 118 .Istorija apie Ali Bubu ir
czion gavo užsimokėti po $100
Palszia Banibizas.
No. 151 Penkios istorijos apie
40 RazbaininkŪ.' 45 puslapiu... .15c Vaitas Szvilpikas, Pas merga, Gražios
Finis.
— Šlakys Naviekis, 412 W. pa baudos.
No. 119 , Keturios istorijos apie akys, Tarnas, Vargdienis Jonukas' ka-Apie Jaunikaiti.
Atlantic uli. kraudamas lentas
Viena motinu, Vaikucziu plepcjhuau, rnlium. 01 puslapiu..
Apio Jaunas Mintis.
tSc
Minersville, Pa. — Jessie
isz vežimo ant krūvos, staiga i
Gražia Urento 1 ncvalninke, Luoszis.
Motina ir. Duktjo.
No. 152 Trys istorijos apie KajiARBA ISZGULDYMAS- SAPNU
visos nugriuvo ant jojo. Darbi- Rinkevieziule ir Juozas »Sne62 puslapiu .. .1.... ... ................... 15c mas, Drūtas Petras, Nuogdliš. " 62
Apio Merginas.
įlinkai iszgavo Navicku kuris guski likos suriszti mazgu mo I
Apie Berneli.
No. 120 Dvi istorijos apie Valu puslapiu.............................. 7.......... 15c
,Su
283
Naujais
Paveikslais.
Rinkimas Vaikinu.
kas isz giroms ir Ant nomuno. 58
buvo skaudžiai sužeistas ir nu terystes Szv. Franciszkaus
Nb. 153 Trys istorijos apie Gai
t
►, pį
t
160
x
puslapiu.
>
m
Merginu
Raudu.
'
■
y
7
j.y
puslapiu ..... . . f vv
t l5c luti, Du broliai, Majoro dūkte, X4 130
5 r
vežtas in Ashlando ligonb’.iti. bažnycziojo per kun. Karalių.
■; <’ <
U
> . ■'
•/{i;?Apio
Mausziu.
8 coliu ilgio, 5% col. ploczio
No. 121 . Trys istorijos apie Trys puslapiu ................ ...................... 15c
X''-'
Veselka atsibuvo pas nuotakos
' j".>V
Apio Davatka.
L.
Valkijozai, ’ Iszmtrttinga rodn,‘ . ApValkijozai,
No. 154 Trys istorijos npio Jo
NAUJ ASDIDELIS
Maizeville, Pa. f Pati Petro seseria.
Lietuvos Hyninaa.
. ., ... 15c nukas Spekulnntas, Kryžius prjc upou
skialbtojas,
CŠ
puslapiu
į
.
•y 7
Apie Petrogrado Lietuvius.
Kanezio, 52 met it, mirė praėju
Pagerintas ir padaugintas
i
■tNo.
' 122 Penkios
,
'.istorijoj
_ i . ?« r • ąpic Vislos, Doras vaikinelis. 60 pus.. .15c
Ims Merginas in Vuiska.
sia-Petnyczia,
šiaPetnyczia sirgdama koki
iszleidimas.17. a Suciptas
per
šoSūdai Dievo, Sūnus Stnioiįaps, jszWr-1
>
No. 155 Puiki istorija apie SzaKur Prapuolė.
lai/laika, bet tik kėlės dienas
i
novos irszos gadynas astroX,
Kuninę^l^sĮŠti*
gydintao,
Budelis
i
*
Apio Meile Tėvynes.
...
aniy t..*
yUtMii Kr* kinas nedora žydo. 126 pus.....25ę
i
Ir
Piemuo.
00
puslapiu
logus ir isztrauktas isz visopagulėjo lovoje. Velione konia
S-A-----IR----- X9
Žvaigždute.
No. 156 Puiki istorija apie Malū
V?
ll
&
No.
123
Septynios
istorijo^.^pie
visa savo gyvastį perleido cziokiu sonraszėziu. -Iszguldanti
Žydu Rauda.
nas girdoje. 77 puslapiu.'...... |$c
o
Stebuklingas
zorkolae,
Sjdabdlnia
gt
‘
akiekvieną sapna ir kas atei
uais. Paliko dideliam nuliudiNo. 157 Juokingas aprasrymas
j
Koleni,
$on^Įis,
belis,
Drąsus
szuo,
Kolerii,
{fonais,
92
pualapiu.
Afoskl
spauda.
Kožna moteris ar mergina
niia vyra, tris sūnūs ir penkes
4€
to jo stosią.' S ii priedu plane
ii
Vargo sapnas ir pasaka apie čigonus apie Savizrola, didis klastoris.
! ’ vSpaudinta
ant
drūtos
poplo*
fes. t
privalo turėti aria knyga
tų ir visokiu burtu.
::
Ii
tu
• rluktores isz kuriu tik viena
45 puslapiu .... .............
.\7i5c puslapiu, v...................................... 15c
ro» popierinei* ▼yrtsat*.
■I į
•i1
ir ji turėtu rastis kiek
Lucijo.yra nevodds ir buna naKnyga puikiai drueziai
No. 124 Dvi istorijos apie Dvnri- . No. 158 Ęcturios istorijos - apie
PREKE TIK 28c.
•*'
Kapitonas Stonnficld danguje, Pa
vienam name. 162 puslapiu
no
•
Pana
ir
Apio
Baisi
,
istorija,,
f
61
*'|hie. Buvo gerai žinoma czioapdaryta
kjetais
audeklineis
i
Šį
>Jii *« j
Siuskite pinigus stompomls.
Ik
fet
didelio fonnato. Drūtais
y’
puslapiu
.,a< * • • i 5c bėgėlė, Kas-gi isztyre, Prigautos ra

ŽINIOS VIETINES

ii

Pasikeldiai Diusai Aipvaikszczioja

Nepriguiminga Diena.

PARSIDUODA FARMA,

H

Katalogas Knygų
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audeklineis apdarais. Pro
te tiktai .... $1.50
W. D. BOOZKOWSKI-CO •>
MAHANOY CITY, PA,

i

B5 t

B

____ '

.

JI

___ _

-

-

_

.

*

- b

e *

■'S>.

PREKE $1.50
apdarais.
W. D. Boczkauskas - Co.,
- Mahanoy City,, Pa.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
MAHANOY CITY, PA.
•rara;
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Ne. 125 Trys istorijos apio sPaskutinis noras, Septynis brolius, ¥41*■
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glnga žmogaus šunu > Ir dizbolnfriku
sx/ 62 puslapiu

\
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?|5c
*

| X1k
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gis. 60 puslapiu..........................

I

15c

W. D. ROCZKAUSKAS. CO., MAHANOY CITY, PA.
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