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ISZ AMERIKOS
PARDAVĖ

DUKTERE
NELABAS TĖVAS PARDA

VĖ DUKRELE UŽ 50 CEN
TU IR TIKĖJOSI GAUT 

MUNSZAINES.

Warrendale, Ill. — Barney 
Szovskis pirko 16 metu dukre
le nuo Juozo Zaitosko 
centu. Mergaite yra puikiai isz- 
sivystinus ir patogi. Tėvas pri
sipažino prie ipardavimo, kada 
nusidavė iii suda iszimti lais- 
nus ant apsivedimo.

Rasztininkas, kuris iszduoda 
laisnus, pažino mergaite kuri 
nesenei pas ji buvo iszimti lais
nus su kitu vyru prie ko ir pri
sipažino kad iszeme laisnus su 
19 metu Volteriu Keru.

“Ar už jojo neisztekejai ?”— 
užklausė rasztiinnkas.
“Why no,” 

mai mergaite,
bego nuo manės o asz sau pasi- 
rnpinau kita, jaigu ir szitas ne
pabėgs nuo manos.

Isz nusiszypsojimo Barnio, 
tai galima buvo matyt kad ji
sai mergina neapleis nes jisai 
isz josios yra užganadintas. Tė
vas prisipažino kad Barnis da
vė jam 50 centu už jojo dukte- 
re ir pristatyti jam munszaines 
per tris menesius. — Jau isz
tikruju žmones pavirsta in gy- 
vnlįjįs,
SUCZEDINO 832 C E N T U S 

PER 40 METU; .GAVO UŽ 
JUOS $50,000.

Y.

u ž 50

— atsake links-
— tas padla pa-

RADO $2,900 PASLĖPTUS 
NAME.

Morristown, Dėl. — Knygo
se, po karpetais ir pataluose li
kos surasta 2, 
riuos mirusi Sara Knight isz 
Hanover paslėpė priesz miri
mą. Taji paslėpta turtą surado 
josios anūkas kuris po josios 
mireziai pasiliko josios admi
nistratorium. Pinigai susidėjo 
isz Amerikoniszku auksiniu do
leriu ir bumaszku. Priek tam 
surado bankine knygute ant 
sudėtu pinigu banke Newarke. 
Ne k ari e pinigai paėjo isz 1859 
meto.
NEPRISOTYTAS ŽMOGUS.

B’loomsvHle, Md. — Ant lai
kytos czionai-s vakarienes ko- 
Ii svecziai iszsitare kas isz ju 

Tarp už- 
praszytu svecziu atsirado ko- 

Ilungry Sami” Miller 
isz Columbia pavieto. Atsisėdo 
tasai iszalkes Samukas prie 
stalo ir paezystino sekanezius 
dalykus: penkes visztas (ma
žas), 28 bandukes, dvi bleszi- 
nes agurku, tris tuzinus kito
kiu bandukių neskaitant duo
nos. Kada atsitraukė nuo sta
lo da buvo alkanas, nuėjo ta 

n u plan t su 22 stiklais 
paint ūke munszai-

900 doleriu ku-

su va Įgyt daugiause.

kis tai < 4

su

nes.

D r.Rochester, 
George French suezedino per 
40 metu 832 centus ir aplaike 
už juos 50 tukstanezius doleriu 
kuriuos jam užmokėjo B. Max 
Mehl isz Fort Worth, Texas. 
Abudu vyrai yra žinomi kaipo 
rinkėjai senu pinigu o daugiau
se senu centu surinko Dr. 
French. Centai paeina nuo 17- 
93 lyg 1857 metu. Trys centai 
isz 1793 meto turėjo verte 5,000 
doleriu.

PER DAUG MYLĖJO — 
NUŽUDINTA.

Denver, Colo. — Sudas nu
baudė ant pakorimo Harold’a 
Weiss kuris nesenei nužudė sa
vo jauna paezia isz nepapras
tos priežasties. Teisinosi jisai 
buk nužudė savo paezia už tai 
kad jiji taip karsztai mylėjo 
kad negalėjo daugiau iszla i ky
li ir jaigu nebūtu jaja nužu
dęs tai pa f i butu ji nužudžius 
savo neaprubežiuota meile.

ŽIURKES SUKRAMTĖ 
JOJO VEIDĄ.

Llewellyn, Vt. — Henrikis 
Viekeli, kada paszere savo ark
lius, atsigulė tvarte ant sziau- 
<lu idant truputi pramigt. Ne 
ilgai miegojo nes pajuto kad 
kas tokia pradėjo jam kramtyt 
veidą. Paszokes nuo guolio, 
paregėjo daugybe žiurkių nuo 
kuriu vos galėjo atsigint. Vie
keli likos nugalientas in ligon- 
butl kur daktarai sako buk 
ženklus turės tlyg smert ant 
veido.
APVOGĖ LAVONA GRABE.

Attica, Ind. — Pavogimas 
deimantinio žiedo vertes 1,500 
doleriu nuo pirszto mirusio Ed
vardo Rutledge, kurio lavonas 
gulėjo grabe, buvo priežastim 
aresztavojimo I’i Ii po Rader, 33 
metu kaipo nužiūrėtas buk ji
sai buvo paskutiniu žmogum 
kuris atlanko nebasznipka nuo 
kurio pirszto numovė brangu
žiodą. .Žiedo prie jojo nesuras
ta. ’ _ .

ir

Edvar-

viską 
nirbiro

— Tokiu Samu gal niekas 
nelaikytu ant burdo.
SŪNELIS NUKANDO TĖVUI 

NOSĮ.
Dexter, Pa. — Isz piktumo 

kad jam tėvas nedavė pinigu 
ant gerymo, James McAllister, 
paryjąs pUjyo užklupo aut levo 
pradėjo ji kandžioti kaip žvė
ris. Pagriebęs dantimi tėvui už 
nosies, atkando tuja dali kūno 
visa. Nelaba sūneli uždare ka
lėjime o tęva nuvežė in ligon- 
buti.

NAVATNA UŽDUOTIS 
JAUNIKIUI.

Rockford, Mass.
das Lee, kuris geide aplaikyt 
už paezia turtingo farmerio 
duktere, turi padaryt nepa
prasta užduoti ]>akol aplaikys 
jaja už paezia. O kad jaunikis 
yra neturtingu, padare su mer
ginos tėvu laižybas, kada jaigu 
suvaikszczios 5,000 myliu ir už
dirbs 500 doleriu, tada su mie
lu noru duos savo (lukteri jam 
už paezia. Daugiau per viena 
para nevalo jam bus vienam 
mieste nžsilaikyt. Lee apleido 
miestą Vasario menesi, bet kur 
jisai sziadien randasi, tai ne
girdėta.
TURĖJO PRISIEGT STOVĖ

DAMA ANT BIBLIJOS.
Harrisburg,

ma Zerbe, kuri jeszko persisky
rimo nuo savo vyro, pripažino 
širdžiai buk josios vyras nepa
doriai pasielgdavo su jaja. Sa
ke j i ji buk kaita vyras parėjus 
namo, iszmete Emma isz lovos, 
padėjo biblije ant grindų, lie
pė paežiai atsistoti ant josios ir 
prisiegt kad tik ji viena myli ir 
niekad neapgaudines. Da ir 
kitokiais budais Zerbe priver- 
tinejo savo paeziule ant paro
dymo savo meile* del jo, pasi
elgdamas su jaja gyvuliszkai.

Pa. — Mrs. Em-

BALTAS VILKAS.
Nuremberg, Wash. — D. S. 

Raymond, farmeris gyvenantis 
netoli Crandon, ana diena nu- 
szove balta vilką. Raymandas 
nuo keliu dienu patemino pul
ką vilku ir pastate spaustus. 
Baltasis vilkas, vadovas gau
jos, pirmidinis pateko in slais- 
tas bet ant rytojaus po pasta
tymui slaistu, rado ji ir nuszo- 
ve. Yra tai nepaprastas vilkas, 
visas baltas kaip sniegas ir svė
rė 198 svarus. Farmeris už jojo 
kaili aplaike 000 doleriu.
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DRAUDŽE KITIEMS GERTI

$3 m

O PATS SZMUGLERIUOJA.
Kongresmenas M. Alfred Mi

chaelson isz Chicago, kuris yra 
szalininkas prohibici- 
inkurejas 

, pats

didelis
jos ir inkurejas “Jones Dry 
Law”, pats pateko in kilpas 
nes szmugleriavo arielka isz 
Kubos. Ga'l niekas iiObutu apie 
tai žinojas bet kada ant rube- 
žiaus nesze dideli krepszi, kas 
tokis pradėjo varvėti isz jojo, 
sargai suuosto kad tai 
sztopas’’, atidaro krepszi ku
riame buvo ‘pilna boiikucziu su 
Kubaniszka guzule. Likos 
aresztavota?.

guzule.

4 4 (rgeras

ladojima,

ligonbuti kur

New York.

už laidotuves
jam tuojaus

INKIMSZO MERGINA IN 
SKRYNE IR UŽDEGE.

Clinton, Ind. — Du szimtai 
palicijnntu pajeszko murino 
kuris'iiŽkimsze'S merginai bur
na, tarnaitei (-)nai Lammers, 
pirma jaja sužagejas, po tam 
inkimszo jaja in skryne ir už
kalė vinimis. Negana, to, tasai 
sze tonas uždegu skryne bet 
praeigiai iszgirdo skrynoje bą

li žgesi no ugni ir
mergina isztrauke pusgyve. Li
kos nuvežta in 
yra labai silpna.
KIEK KASZTUOJA PRI- 
KROVIMAS MAISTO ANT 

DIDELIO LAIVO.
Idant (prikrau

ti maistu tokius milžiniszkus 
laivus kaip Majestic ir kitus 
laivus, kasztuoja laiviniai kom
panijai 95,000 doleriu — mėsos 
už $15,000, visztu, aneziu ir ki
tokiu paukszcziu už $5,400, ža
vu už $2,000, aiskrymo $1,200, 
cigaru $2,000 visokiu gėrynių 
už $5,000 ir 1.1.
UŽMOKĖJO GRABORIUI 
ISZ LAIK PRIESZ MIRTI.
Mulberry, Kansas. —■ Dovy

das Curran pranesze per tele
foną vietiniam graboriui kad 
jam prisiuneze bankine kvitą 
ant 250 doleriu 
kurias parengtu
nes už keliu minulu ketina mir
ti, po tam nusiszove. Žmogelis 
buvo labai apdegintas kasyklo
se per eksplozije ir nuo to lai
ko buvo paliegęs o kada jojo 
pati mirė ana sa n va i te, nubodo 
jam gyventi ant svieto be jo
sios.

NEPAPRASTAS 
KACZIUKAS.

South Bound Brook, N. J. — 
William II. Daėling, farmeris', 
turi nepaprasta kacziuka ku
ris turi ketures galvas ir ketu- 
res uodegas. Kolos sanvailps 
a'dgal tas nepaprastas kacziu- 
kas atsirado tvarte kada far
meris atėjo pažiūrėt, tai kone 
apalpo isz

paliegęs

meris atėjo pažiūrėt, tai kone 
apalpo isz nusistebėjo. Isz 
pradžių jam tik rodos nudavė 
kad mato koturos galvas ant 
tojo sutvėrimo ir kad tai buvo 
gal nuo munszaines, bet kada 
dalypstejo kacziuko persitik
rino kad tai isztikruju kacziu- 
kas su keturioms gailvoms, ’

LIETUyYS PERPJOVĖ SAU 
GERKLĘ — MIkE.

Methuen, Mass. — Julijonas 
Szvelnibj, 40 metu, perpiove sau
gei'kle nuo ko in trumpa laika 
mirė. Gyvumo jisai ant fannu- 
kes pas t Kazimiera Liauszka, 
nes nuo kode i o tai lai’ko sirgo. 
Buvo uevedes ir labai skopus 
žmogus, kuris sulaupino gana 
dideli turteli, bet užvydejo sau 
viske ir gyveno vargingai. Gy
veno kitados, Lawrence, paliko 
broli Joriu kuris gyvena Balti
more, Md., ir buvo laisvu pa
žiuro žmogus, kaij) apie tai ra- 
szo Lawrence Evening' Tribu
ne. I

APSIMAINĖ PACZIOMS — 
PAPUOLĖ 1N BEDA.

Lincoln, Nebr.Lincoln, Nebr. — Praeita 
menesi ()tto Slade 31 metu, pri
sipažino, savo paeziulei buk jo
sios ne myli daugiau ir veluk 
gyventi su kaiminka, motore 
Horace Rocd’o. Padaryta kon- 
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gyventi su kaiminka

Reed ’iene sutiko apsi-
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ferencijo tarp abieju szeimynu 
na, ir 
mainvt vyrais o vvrai moteri- 

ir gyveno malsziai lyg
sziai dienai.

Kaimynai suuodė ka tokio 
negero, pradėjo giliau 
snapus kiszti in kaimynu rei
kalus, 
ir pranėsze ipalicijui. 
farmerial dasiprato kad tokiu 
mainu negalima daryti be per- 
siskvrinio. Vvrns uždare kale- * 4'
ji me o mot eres pastat ytos po* 
priežiūra sūdo.

pradėjo savo

apt galo suuostė viską
Dabar

APGIJO GRABE.
Milės, Mieli. George S. 

Collins, advokatas, kuris kaip 
manyta, mirė staigai nuo szir- 
dios ligos. Graborius atėjo pa
rengti nebaszninka ant palai
dojimo ir kada ketino iszleisti 
krauju priesz Ibalsamavojima, 
staigai užtemino kad kūnas 
pradėjo judėt. Nusigandę gi
mines nubėgo pas daktaru, ku
ris atvažiavęs uždavė adrena
lino ir nebaszninkas tuoj adgi- 
j°. u
randasi

Numirėlis” da ir sziadien 
sveikam padėjimo ir 

kaip rodos gyvens da ilgus me
tus.

NE TURI PINIGU — 
NESIPACZIUOK.

Baltimore, Md. — Harry 
Smith ir jojo jauna paeziule su 
kuria nesenei ivpsipacziavo tu
rėjo paslalptai apleisti hoteli 
kuriame radosi nes neturėjo 
pinigu užmokėti už burda.•Ne
turėjo kur pasidėt lodei naktis 
praleidi nėjo ant lauko maitin
damiesi ropėms, kurias isžkas- 
davo ant farmu ir suvalgyda
vo. Miegojo tvartuose pas far- 
nierius ir ant ga'lo likos -suim
ti per palicije. — Goriau nesi- 
paczitiot ne kai|p toki gyveni
mą vesti be pinigu.

GERA VIETA ANT 
PASILSIO.

Klingerstown, Pa. — Kasyk
lose nesenei likos užmuszjas 
Szimas Makar, palikdamas pa
ežiu ir dvi mažas dukreles. 
Našlele (Iirbo fabrike o kada 
neteko darbo ir duonutes ir ba
das pradėjo skverbtis in na
mus, 'iszkeliavo už paskutini 
centą in Patterson, manydama 
aplaikyti koki norint s užsiėmi
mą. Bet czionais patiko jaja da
didesnis negili ūkis, neturėda
ma pinigu, neturėjo ir pastoges. 
Ant giliuko rado apleista ant- 
grabi ant senu kapiniu ir jame 
nutarė apsigyventi. Palicije ra
do mergaites beveik 
gyves nuo bado ir 
prieglaudos narna o motina ra-

tik pus- 
nuveže in

do taip s'ilpnp kad turėjo nu-
i : ■ 'vožti in ligonbuto.

i

to

ISZ ViSU SzallU Isz Lietuvos.
TUKSTANCZIAI AFRIKIE- 

CZIU GIMINES ŽMONIŲ 
MIRSZTA BADU IR 
INVAIRIOMS LIGOMS

Kampala, Uganda, Britu Ry-

NUŽUDĖ IR PATS NUSI
ŽUDĖ.

Kovo 7 d., Joniszkio mieste 
pas pil. Bukniu užėjo kaimy
nas VI. Kumparskis. Užejes už-

■

tu Afrika. — Del ilgos sausros įpuolė ju szeimyna ir sunkiai
■ J

'Wjfir labai atsilikusio žemes ūkio 'sužeidė pati szeiminin'ka My-

14 slkai t meilinga Bahutu gimine kola Bukniu 80 metu senuką,h rrkenezia dideli bada. Tukstan
eziai j u jau mirė badu ir kilu
siomis isz to invairiomis ligo
mis.

Bahutai yra vergu
J u ponai ir vieszpacziai yra ba
lusiu gimines žmones, kurie t u
ri galviju kaimenes, ir savo 
vergu būkle visai nesirupina.

Bahutai dabar visai be duo- 
Padetis pradėjo blogėti 

nuo 1927.metu Rugpiuczio me
nesio ir kadangi nuo (o laiko 

tr ,, ,, . i .. i !lietaus beveik visai nebuvo, taiHallowell, rado deziuke senu 
žcimeziugu ir kitokiu auksiniu 
pa/puoszu kada isziminojo ma- 
szinas isz senos plytinyczios. 
Kada nuvožė savo i 
auksoriu in New Yorka, daži- 
iiojo kad jojo radinys yra ver
tas apie deszimts tukstaneziu 
t 
randasi ‘litams: 
R. A.-—1775.” 
tasai radinys 
senoje ]>lytinvezioje.
PASKOLINO $1,000 APLAI

KE 2,000,000 DOLERIU. 
Leavenworth, Kans. — Pen

kiolika metu adgal du seserų-

. i»?A.vV

PASKUTINE GARBE MIRU-
SIEMS KAREIVIAMS.

Serdženįas Herbert J. Weeks 
isz Pirmutinio korpuso, kuris 
i-sztrubino signojus 450 kartu 
del mirusiu kareiviu ne tik 
Amerike bet ir Francijoi.

kareiviu

RADO SENOVISZKAS 
BRANGENYBES.

Neffsville, Pa. — Vincentas 
rado dežiuke senu

uos.

isz

ginime.

ji ėjo vis blogyn ir blogyn, ir 
dabar virto katastrofinga.

Apie 50,000 Bahut u, bado ge-

jo 40 metu s u n u Juozą ir (luk
teri Felicija. Dukterį jis per- 
szove revolverio szuviu bėgda
mas isz Dukniu. Vėliau ji buvo 
rasta negyva.

Tuoj buvo duota žinia jiolici- 
jai, kuri sužeistuosius tęva su 
sunurni nugabeno in ligonine o 
puoliką norėjo suimti. Bet tas 
inbego in gyventojo 'ramulio 
butą ir pats persiszove ir isz- 
beges in lauka iiYkrito in szulni.

Bulkniai sužeisti pavojingai 
ir guli be žado. Invyke tyria 
krim. policija.
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radini pas nnm*’ bandė migruoti in Britu

loleriu. Ant vieno branzalieto 
“from L. W. to 

Matvt kad senei 
buvo paslėptas

daugybeUganda. Kelionėje 
iszlkrito, ant galo ir Ugandos 
vvriausybe atsisakė baduolius 
insileisti tuo pretekstu, kad ir 
ten duonos esą maža.

ties laike.
qai Petro Brill, kupeziaus me
džiu, pa Skolino'jam kožnas pu 
500 doleriu. Dalbai* broliai ana 
diena aplaike žino buk Brill 
mire, užraszydamas testamente 
kožnam po milijoną doleriu. 
Užsimokėjo gausiai paskola su 
geru procentu.
UŽDARE SKOLININKĄ

MESINEJE SZEPOJE.
Lancaster, Pa. — Už perszal- 

dyma ir nužeminimą koki ap
rauki! Mikolo Nay

il ž ve d e
laike isz
nekis, Franas Buck
skunda ant $5,000 paszkadavo- 
jimo. Mat Buck’as buvo kaltas 
sztorninkui asztuonis dolerius 
už unesute o

ginant skolininką
szfominkus pasi

tikęs (įinant skolininku pro 
sztora,'užklauso kada skola už
mokės.

Žodis po žodžiui sztorninkas 
intrauke skolininką in sztora, 
instume in didele mėsine szepa 
kurioje radosi daug ledo kalbė
damas ka'd taip ilgai szepoje 
pasiliks pakol užmokės jam 
skola, Palicijantas iszgelbejo 
Frana isz szalto kalėjimo. Da
bar skundže už nužeminimą ir 
suszaldyma savo ypatos per ko
los valandas.

Paskutines Žinutes
11 Philadelphia. — Mrs. Pau

lina Zappola nuszove antsmert 
Alfreda Precido kuris jaja pa
vogė nuo josios vyro po tam pa
niekinėjo visokiais budais.

11 New York. — Palicije ra
do lavonu mot ores Liudos Beg- 
gins pavogtam automobiliuje. 
Nužudinta buvo vedus ir moti
na trijų vaiku. Iszvažiavo pasi- 
važinet su nepažinstamu žmo
gum.

1f Delhi, Indi jo. — Dvi bom
bos truko Legislaturos posėdy
je sužeisdamos keliolika Ang- 
liszku virszininku. Kas bombas 
padėjo tai da neisztyrineta.

Florence, Italijc. — Sig
nora Fausta Belli, 43 motu, isz 
kaimo Brpzzi, pagimdo kvad- 
rukus — tris mergaites ir vai-
ka. Apkriksztys juos Italia,. Ro
ma, Viktoria ir Benito. Tėvas 
vaiku yra vaitu.

BAISI UGNIS SUNAIKINO 
3,000 NAMU.

Shanghai, Kinai. — Keturi 
szimtai žmonių sudege baisioje 
ugnije kuri kilo Pootnuge nak- 

Trys tukstaneziai
grinezeliu sudegė, bledes mil- 
žjniszkoik . Isz kokios priežas
ties ugnis kilo tai da nedažino
ta. Li’kusieje gyventojai pasili
ko dideliam varge.

50 PACZIU PALYDĖJO JI 
PRIE GRABO.

London. — Pietiniam Afrike 
mirė vadas vieno isz czionaitl- 
niu Afrikoniszku sztamu. Jojo 
padonai parengė jam puikes 
laidotuves, kuriosia dalybavo 
jojo penkesdeszimts paežiu 
kaipo ir 302 vailkai.

MOTINA NUŽUDĖ IR SUDE
GINO SAVO KŪDIKI.

Kriminaline policija Kovo 11 
d., iszaiszkino, kad Zemaicziu 
g. 14 nr. gyventoja M. Cesiu- 
niene nužudė savo kūdiki ir jo 
lavona sudegino pecziuky. 
Krim. policija vietoj rado su
deginto kūdikio liekanas. Kvo- ' 
ta perduota Kauno I nuovados 
teismo tardytojui. Szita žinia 
gauta isz krim. Policijos.

GUDUOSE TRYS VAIKAI 
į MIRTINAI APDEGE.

Skaudvilės vals., Gudu kai
nu*, kilns trobos gaisrui, mir
tinai updegi* ir nuo to mirė trys 
pil. Sungailienes vaikai. Du 
mažiausieji vaikai Sungailienei 
pasiseko iszgelbeti, bet juos be- 
gelbedama ir pati smarkiai ap
degė.
DAUGIAUSIAI PRIVILIOJA 

MERGAICZIU.
Rokiszkis. Kovo 8 d., 43 jau

nuoliai iszvažiavo in Pietų 
Amerikos szalis. Pasirengusni 
i sukeliant i yra 338 asmenvs. 
Daugiausiai emigruoja jaunos 
mergaites. Visur gandai, kad 
Pietų Amerikoj labai gerai gy-

WF1

20,000,000 PRASIŽENGĖLIU yenti mergaitėms, jos ir be pa-
KALEJIMOSIA.

Moskva.
laikraszczei skelbia, buk dau
giau ne baus kalėjimu prasižen
gėlius už mažus prasižengimus 
tiesu bot baus darbais nes jau 

prasi žengei ia tbolszevi'kiszki
užkimszo visus kalėjimus ir nė
ra del juju vietos. Pagal pas
kutini sarasza tai kalėjimuose 
sziadien randasi net du milijo
nai visokiu prasižengėliu.

sogos ten gaunanezios turtuo- 
Bolszevikiszki liūs vyrus. Tokie gandai ir pri

gimdo Lietuvaites ies/koti be- 
vilties laimes.

PLESZIKAI PASMAUGĖ 
MOTERISZKE.

Palanga. - Nakti apie 2 va
landa Palangoje in Lejos ir 
Peszes Kanaicziu butą insilau- 
že du nepažinstami piktadariai. 
Pirmąją smarkiai sumusze, o 
antraja pasmaugė. Paskui emc 
iesZkoti grobio. Paėmė 500 do-
leriu, už 300 litu auksiniu ir si
dabriniu pinigu ir dar kiek ki-r 
tu daiktu, pasiszalino. Pikta-

4

H

j

IH

Ibįi I

’0 i

IM 
I

tI
I

apie 
Laike

ATRADO TURTĄ SENAME 
VARGONE, BET TURĖJO 
‘ ATIDUOTI VALDŽIAI. .
Kijevas. — Kamenkoje gu- 

bernijoi Novgarodskoi, atva
žiavęs taisytojas vargonų, at
rado netikėta suradimu 
kuri niekas nežinojo,
taisymo vargonų, rado vienojo 
isz dideliu dudu-bosu 'koki tai 
pundeli, kuris buvo priežaste 
užikimszimo vienos isz d i dėsni u 
dudu. Atriszes pundeli, rado 
jame dvideszimts auksiniu pi
nigu: Fraucuzissdku, nuo Napo
leono laiku, Turkissaku ir Ru- 
siszku ir teipgi kėlės gromatas 
raszytas Tunkiszkai, kelis pui
kius žiedus ir teip visokiu 
brangenybių. Meisteris butu 
puiku turteli pasilikęs, bet ant
nelaimes paregėjo turteli ir gi
zelis kuris meisteriui prigial- 
bejo taisyti vargonus. Turteli 
turėjo sugražyt valdžiai, už ku 
nertplaiko nieko, bet meistris 
puikei apdovanojo savo gizeli 
sulaužydamas ant jojo sprando 
kėlės dūdas, ba gizelis tuojauc 
pranesze apie radima vaitui.

dariai tuo tarpu nežinomi. 
NUBAUSTAS.

Kauno apygardos teismas nu 
baudė Antana Jatauska, kilusi 
isz Szilavos valscziaus, Ratu* 
lisz'kiu kaimo pusantrų metu 
sunkiu darbu kalėjimo, už tai, 
kad jis Kėdainių apskr. kėsi
nosi iszžaginti 14 metu pie
mene.

SLIVIKO ŽMOGŽUDŽIAI 
NUBAUSTI.

Kaunas. — Savo laiku buv/> 
raszyta, kad Garliavos vals
cziaus laukuose rastas žiauriai 
nužudytas Juozas Slivikas. Vė
liau iszaiszkįnti ir žmogžu
džiai. Kauno apygardos teisme 
nagrinėta jn byla. Stasys Ta- 
muliunas kilos isz Veiveriu 
valscziaus, Peteliszkiu dvaro 
nubaustas 6 metais sunkaus 
kalėjimo ir Juozas Miknevi- 
czius isz Garliavos valscziaus, 
Vaitopolio kaimo 1 metąis sun
kiojo kalėjimo.
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Po karei isz priežasties užeji- 
užejo 

szvent-vagyseziu po
mo vargo pas žmonis, 
amaras i
visa Europa. Žmones kenezon- 
ti vargu, staigai gavo i>agiinda 
ant visokiu brangenybių ir re
likvijų. Bolszevikai apiplesze 
didelius 
kliosztoriuose. Kituos© 
puošė žmones 
apiples*zinet kliosztorius.

turtus sukrautus 
sklv- v 

taipgi pradėjo

ja buk re valinei jonieri u gene
rolai tai vieni milijonieriai ku
rie yra loenininkais daugybes 
žemes, graft i oria i ir politikisz- 
ki apgavikai. O kad ant vagies 
kepure doge, bijojo kad valdže 
pirmiau ar vėliau imsis prie 
juju kailiu ir pradės tyrinėti 
kokiu bildu sukrovė taip mil- 
žiniszkus turtus. Na ir nutarė 
parengti revoliucije. O revoliu
cija Meksiko galima parengti 
greitai.

t ’ žsi karszczi a v imo 
revOliucijonieriu
])asikel(‘liu generolai, 
jiems nubosta kovojimas, isz- 
siskirsto namo arba iszvažiuo- 
ja in užrubeži. No kuri e jau pir
ma indi'jo visa savo turtą in

A mari k on i sz-

ISZ UETUVISZKU 
KAIMELIU

Hazleton, Pa. Nusistebėjo 
parapijonai S.S. Petro ir Povy-
lo parapijos, dagirdo kad pra
baszczius L. ________  ____

p u i k uos© 
nėra

--- ----------------

P-nas Ypszka neteko $18: 
Ruzgiu — $8 ir rankinio laikro
dėlio: Shidlinslkis taip jau no- 
teko savo pinigu. Gatvėje, prie 
namu stovėjo p. Walter Yusz-

tetetebteAktete
4,. * J J A ..■ U.tete'X į,

Paskiausiu apipleszimu bu
vo Graikiszkam kliosztoiyje 
Aghia, kur pavogta relikvija 
su 1,2(X) 'deimantais, buvo tai 
dovana Rusiszkos earienes Ka
tarinos. Verte tosios relikvijos 
buvo 1,200,(XX) auksiniu fran
ku, arba 240 tnkstaneziu dole
riu.

Vagysta yra vagyste bet žiū
rint isz kitos puses, kam žmo
nes 
joms 
ant vagystos, vietoje priverst 
juos prie didesnes paguodones 
ir tikėjimo?

vesti in pagunda relikvi- 
kurie pakursto žmones

žmogelis, 
savo

persiskyrimo, 
priežastį bnk paeziule bueziuo- 
ja ji tik tada, kada reikalauja! 
pinigu. — Kožnam nubostu to- 
kis bneziavimas.

jokio, 
kada

Tūlas 
skundžia

Chicago, 
paeziule ant

visa 
Kanadiszkus ir 
kas bankas idant valdže nepa
imtu.

Ir tokiu bildu pasibaigs vela 
Meksikoniszka revoliucija.

Bet nekuria geistu idant szi- 
toji revoliucije 
ant tikejimiszkos kares. Bet ne 
taip. Net katalikiszki Ameri- 
koniszki pralotai sutinka ant 
to kad didesne dalis Meksikonu 
s u s ze'l p i n e j a valdžia 
katalikiszka klausymą 
griebimas milžiniszku bažnyti
niu turtu, kokius sukrovė Tsz-

persimainytu

pralotai sutinka ant

T. Žvlinckas atsis
veikina su savo avelėms ir va
žiuoja atlankyti tevynia 
tuva. Nulindo visi isz tos žinios 

Žilinskas bu
vo geras.kalbėtojas ir pairi jo
tas Lietuvos. Ant jojo garbes ir 
atsisveilkinimo parapijonai nu
tarė jam parengti iszleisluviu 
vakarėli su vakariene, kuri at
sibus Nedėliojo, 14 diena A])ri- 
liaus, 7 valanda vakare ant W. 
Hazleton High School. Meldže- 
me visu kaimynu dalybauti 
tam va karei i je ir atsilankyti. 
Koras teipgi giedos po 
vyste vargonininko Jono Vai- 
ezaiezio kaipo ir graj.vs benas. 
A t s i 1 a n k y k i t e konUosk a i tl i n -
ginusia o busite užganadytais. 
Visus nuoszirdžiai užpraszo — 

Komitetas.

nes prabaszczius

Lie-

x’ado-

ne
O

kaip v uz-

paduodamas paniszki zokoninkai, per vai
džia, buvo teisingu žingsniu.

Ir teisybe, nes Karalyste 
Kristaus ne vra ant szio svieto.

nos

Worcester, Mass. — Bal. 7 d. 
minima kun. Jakaiczio parapi
jos 35 metu gyvavimo sukaktu
ves. Vyriausias kalbėtojas kun. 
Urbanaviczius isz So. Bostono. 
Jaunųjų vakaras invyko 7 vai. 
vakare.

— Antanina

I
kos automobilis, gražus Stude- 
backor. Araikezai, susėdo ton 
automobiliu, nuvažiavo savais 
kėliais.

Szvento 
Petro 

Raktai
--------------------- .................... ....

Kuomet rnn.su Viešpats tarė
Petrui: “ 
tatysiu savo bažnyczia: ir t.t.... 
tuo paežiu laiku jis pasakė: 
“Tau asz duosiu dangaus ka- 

szapoje gazu užtrosziko Juozas ralystes raktus: ka tu suriszi 
Mawroszki (Maiiruszka ?) 56 «žemoje, bus suriszta ir dangu

A ii t tow uolos asz pas-

Baltimore, Md. i 4 Sun”
pranesza, jog savo kriaueziaus

metu amžiaus. Jis, matyti, ino-’je, ir ka tu atriszi žemoje, bus 
sijo ir užmirszo užsilikti viena 
gazo kraneli. Ji rado jo siinus, 
policmanas.

Balandžio 2 d., vėlai va
karo policininkas rado tarp nn- 
my (elej) be žado kruvina 10 
metu mergaites Lietuvaite, 

pat rasta 
szvininc

Kapitala© pradėjo spareziai 
organizuotis. |Jungesi pramo- 
nystes draugavęs in bilijoni
nes korporacijas. Jungėsi di
džiausi bankai in 
kompanijos kaip 
padare Guaranty 

susijungė

bilijonines 
tai rr

Ana diena New Yorke sura
do grabeje ant ulyczios negyva 
Ravmonda Williams’a kurio 
vardas buvo garsus 10 metu 
adgal po visa Amerika. Mete 
1918 taip vadinamas

Williams’a
• garsus

Adomo Tataronio ir jau 
Skun-

nesenoi 
Trust Co., 

kusi susijungė su National 
Bank of Commerce kuriu ka
pitalas dabar isznesza 
dvieju bilijonu doleriu, 
pats atsitinka 
delfijoj ir kituose miestuose. 
Taip pramonyste ir finansai 
jungėsi in viena didele organi- 
zacije.

O ka daro darbininkas ir far- 
meris/ Lyg szioliai nieko.

Darbininkas ir farmeris pa- 
nesza dideles biedes isz priežas
ties stokos susiorganizavojimo. 

Pramoninkai ir bankicriai 
žino kad organizacijoj yra drū
tumas—galybe.

Darbininkas ir farmeris to
sios teisyl>e8 da nesuprato ir 
kenezia skriauda nuo visu. Bet 
rngojimai jam nieko negelbės. 
Reike jeszkoti proto ir imtis 
karsztai prie darbo snsiorgani- 
zavime o tada turės galybe ir 
pastatys ant savo.

ant 
Tas 

Chicago, Fila-

Isz Rymo danesza buk po
piežius iszmusz savo specialisz- 
kus pinigus ant garbes savo 
mažos vieszpatystes ir davimo 
savo tikintiems garbingos at
minties. Pinigai bus isz aukso, 
sidabro, nikelio ir bronzo.

“di ilgu
sis ba tali jonas” apsiaubtas per 
Vokieczius Argonne, kuris gy
nėsi per penkes dienas be pa
silsiu taip kad isz 544 kareiviu 
pasiliko prie gyvasties vos 60. 
Amerikoniszkose ne Francu- 
ziszkose linijose niekas nedasi- 
prato kad tasai 'batalijonas ko
voja taip narsiai už savo gy
vastis. Visi mane kad jau se
niai dingo arba paimtas in ne
laisve per Vokie<‘zius. Sztai tą

narsiai

ne

sai Williams kokiu tai stebuk-
Iii persigavo per neprieteliu li
nija ir danesze Amerikonams

Kaip didele yra Rymo Kata
liku organizacijė po visa svie
tą parodo sekantis skaitlis:

Ligonbucziu, prieglaudų del 
senuku ir kitu vra 13,700; 
skaitlis lovų 752,000, žmonių 
turinezius užsiėmimus 135,000.

Auklėjimo vietos: 13,400 na
mu, 668,000 lova, 70,600 darbi
ninku.

Ambulatoriszka įprieglauda 
dėl ligoniu: 96,300-ligonbucziu i 
•u 2,389,600 ligoniais. S

Suszelpimas tėvams: 14,000 J 
institutu.

Skaitlis kataliku kurie pusi- 
szvenezia tais darbais 
350,000 zokoninkes; 32, 
nigai

kitu 
lovų 752,000,

apie baisu padėjimu savo drau
gu.

Aficierius tojo batalijom) ap- 
laikes pagalba, negalėjo pa- 
neszti kentejimu kokius turė
jo po tam musziui, mire in du 
metus vėliaus, 1920 mete o nar- 
sunas kuris iszgelbejo 'liku- 
czius dingusio batai i jono įniro 
grabeje nuo bado ir vargo ant 
Najorkines ulyczios.

O taip, su “didele jauslu” 
atiduoda garbe naršnnam ka
res! Stato paminklus, duoda ži- 
banezes blekutes ant kratiniu, 
puikos kalbas ir daug kitokiu 
garbiu, kurios tiek suszelpine- 
ja buvusiems kareiviams kad 
mirszta nuo bado. Tas nepagel- 
bes tiems, kurie aukavo savo 
krauju del tėvynes bet suszelpi- 
mas ir dažiurejimas.

> t| . p. n * f ' | < i i t *

I Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 2

(Bell Phone 872) J
331 W. Centre St. Shenandoah, Pa.

SU 4 4

g
I

dėl ligoniu: 96,300-ligonbucziu J

y ra: 
ku

nigai ir zokoninkai; 120,000 
dftžiuretoju ligoniu, pagelbi- 
ninkes, amatninkui ir kiti — be 
jokio pinigiszko atlyginimo 
dirba del krikszczioniszko pa- 
siszventimo 6,650,000 žmonių 
už dvka.

Meksikoniszka 
daro daugiau riksmo ne kaip 
biedes. Laikraszcziai skelbia 
kad daugybe kareiviu dalybau- • • • w

revoliucija

na musziuose ir daug užmusz-
ta bet tiktai ant... popieros.

H
Korespondentas laikraszczio 

Chicago Tribune” apraszine- I

Nuliudimo valandoje 
kiam geriausi patarnavima. Pa-

Busite pilnai užga-

šutei-

laidojimu atliekam rūpestingai 
ir gražiai.
nčdinti.

Isz Mahanojuus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu. Bell Telefoną# 872

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikai- 
tintu, veseliju, pasivažinčjimo ir t. t. 
520 W. Centre St; Mahanoy City, Pa.

Tataronieno 
pareiszke norą skirtis nuo savo 
vyro, 
teismui byla perdavė.
džia ji, kai]) nemoraliszkai be
sielgianti. Jie turi keturis vai
kus. Lietuvis advokatas Babe
lis žmona gina.

— Jaunas, 27 metu amžiaus 
Lietuvis Jonas (linkus, dirb
damas prie 
Stamford, Ct., 
po auksztyn ir

mergait(‘, 
Va sake vieži utė; 
ir
“paipa,”
gaite ir sumuszta. ,

Nugabenta iii ligonine, per 
nakti mergaite kiek atsigavo ir 
sulaukus ryt dienos, klausinė
jant, pasakojo, kad jai einant 
isz tėvo namo (tėvas naszlys ir 
mergaite buna pas savo teta), 
kažinįkas ja isz užpakalio paga
vo ir užemes bjirna, nusineszo 
in tnszczia narna. Ten mergai
te eme rėkt ir girdėjo kaip kai
mynu szunes lojo. Paskui jpl 
buvo suduota per galva. Nuo 
to daugiau neatsimenanti.

Mergaite labai silpna ir jos 
gyvastis pavojuje. Piktadaris 
ieszkomas.

i e n
• trijų pėdu ilgio 
paipa,

> 
kuria iria n omą rnor-

atriszt-a ir danguje: Mato 16: 
18-19. ?

Pasaulyje yra milijonai geru 
ir teisingu Kataliku, kurie yra 
pilnai insitikine kad szitiė 
tekstai rciszki-a, kad teip saky
damas Viesz]>ats davė Szv. 
Petrui aukszeziausia valdžia 
bažnyczioje: kad Romos popie-

1

yra

tekstą

d ra t uelektros 
kopiecziomis 11- 

pa slydo. Nu
puolė in verdanti vandeni ku
bile. Smalkiai nudegė kojas ir 
vidurius. Dabar gydomas 
Stamford ligoninėje, bet nėra 
vilties pasveifkti. Jo levas gy
vena Worcosterv ir yra senas 
biznierius.

:— Kantakevicziu 
ežiu 402 (Ira f ton St. 
mergaite, Maryte Balandžio 2 
d., motinai virtuvėje pripylus 
knrszto vandens ruos'zdamosl 
mazgoti virtuves, o mergaite in 
ji inpuole.

Tuoj nugabenta iii miesto li
gonine policijos ambulansu ir 
czia mirė.

Be tėvu, liko dar brolis Juo
zas ir dvi sesutes Veronika ir 
Ona. . •

“ AmO-
1 ei dejas p. M. 
gryždamas isz 

adv.

Dalia r

j gyveiuub
o metu

Priosz Velvkas tos san- 
vaites pabaigoje, buvęs 
rikos Lietuvio” 
Paltanaviezius 
Floridos, buvo užejos in
Rastcnio rasztine. Žmogelis la
bai suvargęs, prie to, ir usus 
nusiskutęs taip kad ir gerai ži
ną neziam žmogui — negalimas 

pinigu,
isz Floridos gryžta peksezias ir 
nakvynes gauna lik salveisziu 
užlaikomose prieglaudose. Se- 

Ncw Yoika, 
pradėti 

o-

pažinti. Neturėdamas

xT f 
mano

nelis keliauja in 
kur apsistojęs,
daryti sau koki nors p ragy v 
nima.

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

Manoma isz szio miesto 
dideli miestą

su 100,000 gyventojais, nes ve-
padaryta viena

la likos paduotas užmanymas,
idant prijungti 
mažesnius 
Kingston

prie 
miestelius 
Larksville,

Chicago. — Kovo 30 d., apie 
11:20 valanda, Brighton Park 
apielinkeje, 
monto avė., buvo trys vyrai •— 
Walter Yusjdka, 4550 So. Pauli-

Juozapas Ruzgi, 4555 
S. Paulina St., ir Shitllinski 
4108 So. Francisco Ave.

Vyrai sznekucziavos ir jau 
buvo pasironge skirtis namo. 
Staiga prasivėrė durys ir pasi
rodė trys jauni vaikinai — am
žiuje tarp 16-18 metu. Vaikezai ‘

wardsville, Forty Forth, 
zeru(‘ ir Wyoming.

mi ėst o 
kaip 
Ėd
im

prie 45 ir Sacra-

na St. y

ir
K. Rėklaitis "

Liet u viszkaii Grnborius X

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce Str
MAHANOY CITY, PA. .

306 Market Street,
PA.
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atkiszo revolverius in buvusius 
viduje vyrus ir paliepė pakelti 
rankas.
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TURTINGA MEĖGINA YRA GERU MEDŽIOTOJIUM.

. K

Misa Gertruda Sanford isz Now Yorko, yra goru medžio- t 9 • .1 i 1 I • v rr4 • • ■ A «toju, nes szis levas penktas kuri užmusze Tangariszika, Abo-
sinijoi, kur su kitais medžiotojais jesz’ko nepaprastu ir retu
žvėrių ir gyvuliu del American Museum 
Washingtone.

of Natural T Ii story
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Žodis raktai musu tėkšto ne- 
reiszkia aukszeziausia valdžia, 
bet perstato inmones atidary
mui arba uždarymui to, kad už
rakinta. DieVo slaptybė apie 
jo dangisZl<a karalyste buvo 
užrakinta, kaip jau matėm isz 
aukszcziau priveltu tekstu. Ne 
vienas negalėjo suprasti Viėsz- 
paties Žodžius, jeigu ne buvo 
gavės jo leidimą. Insižiuredavo 
iu kitur pasakytus Vieszpaties 
Jėzaus Žodžius, kurios jis pa
sakė iii Faraziejus, kurio buvo 
instatymo žinovais, gulėsimo 
geriau suprasti ka jis reiszke 
vartodamas žodi “raktai.”

Isz Farizeuszu susidarė Jė
zaus laikuose buvusi kunigija. 
Jie buvo instatymo žinovais to- 
jo prasmėje, kad ju pereiga ir 
užduotis buvo kasdien perskai
tyti žihoniems instatyma (3 
Mozės 10: 11; Malakijo
Szitie kunigai arba instatymo 
žinovai nepaiso savo pereigų. 
Jie paniekino Dievo instatyma 
ir skelbė savo iszminti, taip 
kai}> dabar daro ju inpediniai, 
musu laiku kunigai. Szios ga
dynes kunigai visiszkai panie
kino Jėzaus ir apasztalu mbki- 
niinus; ir taip darydami jie už
laikė žmones nežinojime ir ne
leido jiems pažinti apie dan
gaus karalyste. Ju pirm lituku- 
nai Faraziejai arba instatymo 
žinovai savo neisztikimumu ir 
nosistenkgimu mdkinti žmo
ni ems Dievo instatyma, 
jis davė jiems per Moze, tokiu 
savo pasiegimu atėmė 
žmonių žinojimo rakta.

Dievas buvo aiszkiai iszdes- 
instatymo ka Žvdu

2: 7).
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Dcszimcziai diėnn pra
ėjus jie buvo susirinka ir gavo 
Szventaja Dvasia. Apasztalu 
Darbuose 2:4 y rd paraižyta: 
‘‘Visi jie pasidarė pilni sžven- 
tosios dvasios ir ome kalbėti vi
sokiomis kalbomis, taip kaip 
szventoji dvasiu jiems davė 
prabilti.” » i '

Czia buvo ta vieta ir laikus 
kur Szv. Petras gavo ir panau
dojo viena rakta. Tame atsiti
kimo Szv. Petras pirma karta 
suprato ka Vieszpats reiszike 
sakydamas, kad jis dilės jam 
dangaus karalystes raktos.

Tamstos putėm i jot kad Žodis • 
“raktai” 
dis, reiszkentis daugiau kaip 
viena

Faktai parodo kad buvo du 
raktai: Vienas buvo panaudo
tas atrakinti didžias Dievo pla- M • te * ’ te a . te

i
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bai 1:8 .
žalėje. Deszimcziai

prnlnlti.

1
ink© ir gavo 
. Apasztalu

yra daugskaitos’ Bo

)

žius yra Szv. Petro inpedinis 
ir kad dėlto Romos popiežius 

aukszcziausis bažnyežios 
valdovas.

Aiszkindamas sziki
pagarsėjęs ir gerbemas Kardi
nolas Gibonas, savo 'knygoje 
“Musu Tėvu Tikėjimas, 
puslapyje sako:

Kuomet jis (Vieszpats) tarė 
Petrui: “Tau asz duosiu rak
tus,” 
Asz duosiu tau aukszeziausia 
valdžia mano bažnyczioje, kuri 
yra tilkėjimo tvirtove, mano že- 
tniszka Jeruzale.
Tu ir tavo inpediniai bus ma
no matomi atstovai iki pabai
gos laikui.

Ir vol toje pat knygoje, 105 
puslapio, antras paragrafas sa
ko:

Todėl visos privilegijos, ko
kios buvo suteiktos Petrui, ir 
kurios padare ji aukszcziausiu 
valdovu bažnyczioje, buvo pa
veldėjimo keliu suteiktos Ro
mos Vyskupam, Ąpasztalu Ku- 
nigaiikszczio inpėdiniams; ly
giai tėip kaip •kohstitucijinc 
valdžia, koki buvo 
George Wash ingionn i, 
ant tu, kurie dabar sėdi p rezi
dento suole.

Bet ar Vieszpats musu pri
vestojo teksto žodžiais resizke 
kad jis duos Szv. Petrui auksz
eziausia. valdžia bažnycziojeT 
Szventasis Rasztas aiszkiai pa
rodo kad toks nebuvo Vieszpa
ties tikslas ir užmanymas. Jo 

Tau asz duosiu dan- 
” ir t.t... 

beabejones atsinesza in dievisz- 
kojo plano pažinimą, in supra
timą apie dangaus karalystes 
iszsivysyma. H
Žodžiai “dangaus karalyste” 

pirmoje vietoje priklauso kara- 
liszikai dangaus szeimynai, ku
rios Galva yra Kristus Jėzus, ir 
kurios dalis yra Szv.Petras.

Vieszpats visuomet kalbėjo 
in savo mokytinius prilygini
mas ir neaisJlria kalba. Jis daž
nai kalbėjo apie dangaus kara
lyste, ir kiekviena karta jis 
naudojo prilyginimą. Moikaus 
4:33, 34. Mes skaitome: “Dau
geliu tokiu prilyginimu jis sa
ke jiems žodi, taip kaip jie ga
lėjo klausyti. Be prilyginimu 
jis jiems nekalbėjo. ”

Kokiu tilkslu jis taip darei 
Atsakymu randame Mato 

Ir be prilyginimu

savo
97

ir t.t... jis turbūt reisz’ke:

žodžiai: ” 
gaus karalystes raiktus

suteikta 
perėjo

13: 
34, 35: Ir be prilyginimu jis 
jiems nekalbėjo, kad invy'ktu, 
kas pranaszo pasakyta sziais 
žodžiais: “ 
burna prilyginimais iszpasako- 
siu nuo pat pasaulio insikuri- 
ino paslėptus dalykus.”

Amžių amžiais Dievo 'kara
lystes dalykai buvo paslėpti 
nuo žmonių. Pirmiausia jie bu
vo i 
pafodo Szv. Povylo žodžiai Ko- 
losiecziams 1:26, 27: “Ta pas
laptį, kuri buvo uždengta am
žiais ir kartu kartoms, dabar 
gi apreikszta jo szventiems. 
Jiems Dievas norėjo padaryti 
žinoma, kokie yra tos paslap
ties garbes turtai pagoniu tar-

Asz praversiu savo

skelbė savo iszminti

pasiegimu

kuri

nuo

tęs savo
žmones turėjo daryti, iy jeigu 
jie nepažino tu dalyku, jie ne
galėjo dalyti, kaip reikalauje- 
ma.

Jėzus ai szkia i parode 
tiems kunigams 
ma. Nupeikdamas ir bardamas 
juos del ju neisztikimumo jis 
pasakė in juos Luko 1:52: “De
ja jums, instatymo žinovams, 
nes pasimetė žinojimo rakta; 
jus patys neiiieinate (in kara
lyste) ir tiems, kurie eina gina
te.” .......................

Czia Jėzus aiszkiai
kad raktas yra vartotas kaipo 
simbolas ir kad simboliszkai 
raktas reiszkia galybe atdary
ti kitiems duris in susipažini
mą su Dievo keliais arba pla
nais,
Tasai pasakymas 
reiszke davimu, aukszcziausios 
valdžios bažnyczioje. 
cziausia 
turi Jėzus Kristų

Galva 
yra jo kūnas.

Kuomet Jėzus
Petrui, kad jis duos jam dan
gaus karalystes raktus,

szi-
ju neisztiki-

parodo

vedaneziai in iszganyma. 
niekad no-

Auksz-

ny ežios

valdžia bažnyczioje
» 

ir
b Jis v ra baž- 

bažnvezia

pasake Szv.

no tiesas Žydams; kitas buvo 
panaudotas atrakinti ta paezia 
didėle žinojimo krautuve pago
nėms.

Vieszpats buvo iszrinkes Szv 
Petra kaipo savo pasiuntinį tuo 
tikslu; todėl tame atsitikime 
Apasztalas Petras, atgimdytas 
ir pateptas, ir apszviestas 
Szventaja dvasia, pradėjo eiti 
savo pareigas. Keli Žydai, ku
rie girdėjo szituos mokytinius 
kalbant, sake kad jie buvo gir
ti. Apasztalu Darbuose 
yra paraszyta: “ 
ras d rang su vienuolika atsis
tojo, pakele savo baisa ir jiems 
kalbėjo: Judiejos žmones ir vi
si Jerusales gyventojai, tai ži
nokite ir pasiklausykite mano 
žodžiu. Szitie ne girti, kaip kad 
jus manote, nes dar tik treczia 
dienos valanda.”

ir

2:14
Tuomet Pet-

Jis aiszkino jiems kad moky
tiniai ne buvo girti, bet kad tai 
buvo 
reiszkimas.
Apasztalu Darbuose
Szv. Petras tuomet ir tenai pa-

szventos dvasios apsi- 
Kaip inrrodvta 

2:22-40

sake szitiems Žydams, kad Jė
zus isz Nazareto buvo Dievo 
pagirtasis, kad jis buvo didysis 
Mesijas, kurio jie lauke; kad 
Žydai padavė ji nfiircziai, ir ‘r ’ 
kad Dievas iszkele ji isz mir- 
deszineje ir kad del tos priežas 
deszineje, ir kad deltos priežas
ties buvo atsiusta szventoji 
dvasia ir iszlieta ant mokyti
niu.

Szv. Petras toliau ir tarė Žy
dams; “Todėl tegul'žino visi 
Israelio namai, kad Dievas ji 
padare ir Vieszpacziu ir Kris
tumi, būtent ta Jezu, kuri jus 
prikalėte ant kryžiaus. Tai gir
dėdami jie ome gailėtis savo 
szirdyje ir tarė Petrui ir ki-

Todėl tegu? žino visi

ėmė gailėtis 
tarė

tiems apnsztalams: Ka mes tu
rime daryti, vyrai, broliai/ 
Petras jiems atsake: Darykite 
atgaila, 
kiekvienas isz jusu 
Kristaus vardan jusu nuodė
mėms atleisti; teip jus gausite 
szventosios dvasios dovana.

tas pažadėjimas duotas 
jums ir jusu vaikams, ir vi
siems, toli esantiems, kuriuos 
tik žodžiu jis liudijo ir ragino 
juos, 
isz

vyraiv

delei 
au'kszcziau suminėtu priežas
ties. Szv. J 
jis reiszi<e.
imts dienu po jo prikėlimo mu
su Vieszpats pasitiko savo mo
kytinius Alyvų Kalno kraszte, 
trumpai priesz savo užžengimą 
in dangų. Tenai, kaip paraižy
ta Apasztalu Darbuose 1:4, jis 
insake jiėms pasilikt Jeruzalėj 
iki kol jie gaus Szventaja dva
sia, kaip pažadėta.

'Trumpai pirm nukryževojimo 
jis buvo davės jiems pažadėji
mu; “ 
iia, ji inves jus in visa tiesa. 
Tuomet Jėzus- pasakė iii savo 
susirinkusius mokytinius trum
pai pirm užžengimo: “Jus gau
site galios ir busite man liudy
tojai Jeruzalėje, visojo Judie- 
joje, Saniarijoje, ir iki žemes:

Apasztalu Dar- buose3:18-26) :
■■ II mm II įiMltolIM   wmnwmiiRW <1^1 filiai ■ BlMIte——

Petras nesuprato ka 
Už keturias desz-

Kuomet ateis tiesos d va-
H

pakraszcziu. M

ir teapsikriksztija
isz jusu Jėzaus

sakydamas: Gelbekites 
tarpo sugedusios kartos.... 

Jie laikėsi apasztalu mokslo, 
bendro duonos laužymo ir mal- 

Apasztalu Darbai 2:36-40,du.
42.

Szitame atsitikime Szv. Pet
ras panaudojo jam duotajo

• a A Ite • •T. 'te-w •
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ralkta ir atrakino Žydams Die
vo slaptybių, ir supažindino 
juos su keliu, vedaneziu in dan-
giszka karalyste. Jis kalbėjo 
toliau ir tarė (Apasztalu Dar-
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apreikszti' apasztalams. Ta ___
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY 0ITY, PA.

---------$---------
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 1 O-tas Inocentais, be jokio 
saugumo. -

MERCHANTS BANKING TRUST 00.
moku 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
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pe, tai yra Kristus jumyse, 
gaubės viltis.” j , 
. Iki Sekminių ne mokytiniai
nesuprato ka roiszkia dangaus 
karalyste, nes tik tame laiko jie 
gavo szventaja dvasia. No to 
laiko szventieji pradėjo supras- 1 • 1 19 111 * W « •tika tie dalykai rei'szkia.
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sumą kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir goriau 
. dėl žmogaus kuris dirba ir ezedina. Dekite savo 
. pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
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(Tasa.) 
VIII.

Grinczioje Grigienės.
Tekanczios saules spinduliai 

akyvai skverbėsi pro mažus (pa
žaliavusius langelius in grin- 
czia, aipszviet i nedarni galvas 
vaiku, gulineziu ant vieno pa
talo.

Vaikai visaip 'prieino spin
dulio pasveikinimu; vyriauses 
vaikas atmerkė viena irki, susi
raukė, suniurnėjo ir atkreipė 
veidą in ’kita szali; mažianses 
nusiszypsojo pro miegus, mirk
telėjo kelis kartus užmerktais 
blakstienais ir miegojo ramiai 
upszviestas aukso spinduliu 
saules, trouzes atmerkė placziai 
akis ir žiurėjo besistebėdamas 
jog jau diena.

Vyges stovinezios kampe ipa- 
szalyje lovos, saules spindulys 
nepasiekė; ton gulėjo mažiau- 
ses, Jonukas, o szale vyges ant 
žemes gulėjo vyriause Marin
ka pasimetus po galva maisza. 
Matomai tekanti saule atgabe
no jai saldu miega kurio netu- 

?; supo ji ver- 
kenti Jonuką, bet jos ranka nu
dribus gulėjo ant vyges kojos, 
nžmigdinus 'kūdiki ir'pati nu
vargus užmigo.

Muses nubudintos szviesa 
dienos, aptūpė burnele kūdikio, 
pusrycziaudamos liekančioms 
pasilikusiom ant lupu ir smak
ro pieno. Mažytis raukosi ir su
kino galva besigindamas nuo 
inkirios govedos, pakele maža 
rankute su sugniaužta kumsz- 
cziuke, liet pajieg< 
menkos ir ranka nudribo ad- 
gal ant patalo.

Saule szviete kas kart

re jo nakties laike

>S buvo per-

jau

ir tingiai pasikėlė; atsi-

aisz- 
kiau ir budino vaikus. Vvriau- 
*es vaikas nugalėdamas 
miegot, atmerkė viena aki po 
tam pratrynė kila, pradėjo rai
vytis
sėdos vadžiojo užmiegotom aki
mis po stuba. Urnai akys su
linksmėjo. Nuszoko nuo lovos 
ir pažiurėjo in vyge ir 
miega nezia 
dėjo visr 
lomi s
in užpakali prie pecziaus kur 
stovėjo pienas penėjimui kūdi
kio. įsage re pieną po tam pasi- 
jeszkojas kriauszli sausos duo
nos, iszvarvino isz bonkos pas
kutinius laszus jo ant duonos ir 
gardžiai grauži* sudžiuvusi 
krauszli.

Netrukus iszbego isz stubos 
kadg kandžiojamas mušiu kū
dikis pradėjo knarkt, kuomi 
žadino mieganezia seseri.

Marinka nubudus pradėjo 
supt vyge bet vaikas verke, 
nors muses nubaidintos nukan
do b<‘t už tat skilvis reikalavo 
ir nedalcido kūdikiui uutilt. 
Mergaite suprasdama ko reikia 
del nutildymo 'kūdikio nucjb 
prie pecziaus bet su iszgastim 
iszvydo tuszczia bonka, pažiu
rėjo in szali lovos bet ten jau 
nebuvo nedoro vaikiszczio, ku
ris apsirūpinės save sziokiais 

nesi r upi n-

szale jos 
seseri kuri negir- 

li jo pasikėlimo; jis ty
liuoju, a t si žvalgydamas

grauži*

ris apsirūpinės save 
tokiais pusrycziais, 
damas suvis kitais, iszbego lau
kan.

— Mano Dieve, ka tas nela
bas Andrius padare! — Ka-gi 
asz dabar nelaiminga darysiu 
su kūdikiu — pradėjo raudot 
biedna mergaite.

Pažadinti isz miegu vaikai 
pradėjo keltis, pradėjo taipgi 
žliumbi ir visi kiek buvo grin
czioje verkė.

Mariuku graudžiausia verke, 
kadangi ji turėjo nutildyt vi
sus, aprūpint visus maistu, ku
rio nebuvo. *

Saule savo s'kaiscziais spin
duliais tarytum stengėsi nutil- 
dint ir nubovint nelaimingus 
sieratelius isz kuriu nelaimin
giausi bnvo Marinka, bet nelai
mingai, alkanu nelinksmina 
gamtiszkos grožybes.

Mergaite sziaip-taip nurami
nus vaikus iszkelus isz lėvoe, 
apvilkus riza’is, liepe supt vai-

ka, pati žadėdama atnėszt val- 
giė, is^djo.

Lauke buvo gražu ir smagu; 
gaidžiai retkareziais vienas ki- 

noaps i leisdami 
i linksmai 

a ui stogu 
no; kregždes 
gu biliojo; karveli a F brukavo, 
pankszcziai ežiui bojo, visi lyg 
kad garbino skaisezia saule ir 
giedra, kuri linksma jiems bu
vo. i

Nelinksma ji
Mariukai, nelinksma nelaimin
goms sioratoms noturinezioms 
ne kuomi aprūpinti savo gyve
nimo didžiausius 
Panksztis ne sėja ne aria o 
maistu turi bet sieratai žmogus 
nesi da l i na su tuo, ka Dievas 
visiems duoda, sieratai viskas 
yra svetimu, o 
žmogui draudžia septintas Die 
vo prisakymas.
m i ngesni u yra už sierata 'kuri 
pati sau vaistu gyvenimui, duo
nos, pelnyti negali neturėdama 
pajiegu o žmones mielaszir- 
dystes ant jos neturi J

Tokiais nelaimingais buvo 
vaikai Grigienės, ypacz vyriau
si* Mariuką, o tas jos nelaimin
gumas sziadieu buvo 
džiausiu; motinos

praszyt duonos ipas kai
mynus ji neiszdryso, nes lyg 
instinktu spėjo jog niekas jai 
neduos, kada pasakys kur mo
tina. ant kurios niekas nesusi- 
mylejo, tacziaus piktai kalbėjo 
matydami jos vargus ir nelai
mingumą: “Gerai jai taip! 
Vliavojo, tegul dabar pakuta- 
voja. Tuo iszsiteisinimu nemie- 
laszirdingi suturinejo save nuo 
nrielaszirdlngo gero darbo ir 
kurtino savyje jausmus meiles 
art vmo. •r

Nelaiminga mergaite nors su 
in kaimynu 
sėdėjo du 

vaikai prie bliudo ir valgė pie
ną ir daužė szauksztais per 
galva katinui kuris taipgi no
rėjo paragaut skaniu pusry
cziu.

Stuboje prie stalo sėdėjo gas- 
ĮNidorius. Mergaite Įdaeinanti 
jau iii pusmerge szlave stuba o 
gaspadine statu ant stalo pus- 
n ežius.

— 'regu! bus pagarbintas— 
atsiliepe peržengdama slenksti 
Mariuką.

Ant amžių — atsake gas
padorius pažiurėjas abejodai 
in mergaite.

— Ko-gi nori! — užklausė 
szarpiai gaspadine, nes vaiku 
Grigienės nekentė, kaipo varg- 
szu o vėl atėjimas Mariukos ži
noma, kaip ir ji mislino, ne bu
vo be reikalo.

— O tetyte -— isztare pro 
verksmus 
mergaite - 
no vaikui.

— O kur motina f — kalbė
jo piktai kaiminka.

— Tszejo... spirito... O tas 
nelabas Andrius pieną vaiko 
isz bonkos iszgere dabar norą 
ne laszo, vaikas verkia, negaliu 
gaut rodos — O Dieve, Dieve— 
aimanavo nelaiminga mergaite 
sunkiai atsidusus.

— Kas man ten tas jusu 
bostras — tegul stimpa; lazdų 
bobaų Juzdu reikėjo o nebutu 
sziadien besivalkiojus su spi
rit nusziais o vaikai namieje 
ant jonvaikiu iszairgs! Ne syki 
jau ta isztvirkeli Andriu isz- 
vvta isz svetimo daržo kada 
už-pėtu raujant ropes ar mork- 
vas, kas bus isz jo tdliaus? O 
tu ar negali eiti pas žmones ne
gu ka vargsti pas tokia moti
na, neverta pasigailėjimo. Eik 
sau su Ponu Dievu, nenoriu pc- 
net svetimu bostru, 
nieko turėt su tokiais kaip ta
vo motinu.

Iszst unitą t Ūki a is 
nemielaszardingos gaspadinus, 
nelaiminga mergaite susigėdi
jus ir su skausmu szirdyje ap
leido kaimynu namus. Iszejus 
dar mudriau atsidusus stovėjo

apsižvalgo ir iszvydo cinanozia’ žmona 
motore

neimtu susimylėjus, tu 
■ baro Mariu-

tain

žvirbliai

m i e,

giedojo; 
kudakino; 
czinuszfki- 

sutnipe ant krai-

vienok buvo

rei kalus, 
sėja ne aria

svetima imt

Kas-gi nelai-

o žmones

visudi-
nebuvo na-

Gerai

maža vilczia inejo 
st ubą. (Priemcn y jo

daužė

skaniu

sidlvartiniu balsu 
.ateinu praszyt piu

ii

nenoriu

žodžiais

ant gatves nežinodama kur cit, 
kur pagelbos jeszkot; no mato 
nieko, nes aszaros, karezios
aszaros a)nemde jai svietą. Pa
galinus pratrynus su rankove 
akis, nurijus karezes aszaras,

; ėjo ji su,pilna milsztu-Įnežiurai nieko! — 
ve pieno nuo karvių, nelaimiu- ka. 
gos mergaites akys isz kart su- — 
linksmojo bot kada motcriszko nesaky 
prisiartino ji neiszdrysdama nors atnesziu, kad visi paval-

Na, tik tsit norėk, jaigu 
si motinai lai ir asz k a

per maža, eit už puB-merge, rei*> 
kės sunkiai dirbt kad ne nepa- 
jiogsiu.

— Ar lengviau, misliji, no- 
sziot spiritą? Kagi isz to turi
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atsiliept, idant praszyt, stovėjo Įgysime.
nuliūdus. Moteri’szlce .prilekia- •*— Jau gavau koliot už ta-

motina o dar atsitikt gali kad
■k M? * A a • M

MaJlcolius nuszauja kaip szun: 
ir už šauni pasilieki — tai toks 
gyvenimas kontrabandnesziu.

Tuip, bot kaip motina 
— ar ji leis mane služyt ? 
Andrius notur ka veikt, 

ne vienas gaspadorius jau“ kal
bino už piemenį, o motina ne
leidžia ir gana; žmones jau kei
kia ji už vaginuų o kad turėtu 

Ar motina bare, ar vnl-. kurie noringai padaro tai, lauk- ka pavalgyt, jug nevogtu.
Nastazija supykus ant 

gienes,iiuspiove ir tarė:
— Kvaila — pati sau ir vui- 

Jug

nuliudus. Moteri'szke. praeida
ma atsiliepe, pažiurėjus in nu- vo vagima, vėl tu nori tai da- 

a’ps i ve r k u s i a me rga i - ry t.
— Ne, ne tik tu tylėk ir 

ežia Mariute kurk agni, kaisk puodą o asz 
tii(>jauisugryžsziu. — Tai taros 
iszhpgo.

Mergaite ėmėsi prie darbo, 
liepė vaikam pririnkt'prnkuru,

lindusia
te ir užklausė:

— Ko-»gi tu 
stovi ir verkil

Mergaite tik’ grandžiai atsi
duso, pažiurėjus in apiputotn 
milžtuve su pienu.

gyl nori.’ — klausė tolinus rū
pestinga 'kaiminka.

— Nebarė nes nėra jos na
mie jo; iszejo in Prusus; valgyt 

pakęst bet kūdikis 
pieną iszlake 'nedoras

o

asz galiu 
verkia, 
Andrius, vaikui nėra ka duot 
verkia, rodos negaunu.

— Oi ta motina, ta motina, 
ar reikalinga jai tas ? Dabar pa
lieka kūdiki o • ta nelaiminga 
mergaite nemažai privargsta — 
kalbėjo pati sau kaiminka ir 
rengėsi eit, bet sulaikė ja Ma
riuku, praszydama nors szla'ke- 
li pieno vaikui.

'Puri pinigu, už kiek no-
ei /

— Ali, kas-gi man.davė, pi
nigu — neturiu ne skatiko.

— Negaliu duot 
la man tavęs, bet ponia dakta- 
riune užkalbino. — Tai tarias 
užsigryžo ir nuėjo palikdama 
nelaiminga mergaite...

Mariuką nieko ne atminda
ma, ,nieko nematydama, vien 
paveikslu baisaus savo vargo 
ir sunkaus padėjimo, ėjo gat
ve kaimo, pati nežinodama kur 
eina ir ko. Iszvydo ja sedinezia 
ant slenksczio ir bcsiglamone- 
janti su metu senumo digtu ku-^ 
dikiu, jauna moteris. Matomai 
pagailo jai nelaimingos mergai
tes, nes prisiszauke prie savos 
ir užklauso ko verkia.

J nors gai-

užklauso ko verkia.
Nelaiminga mergaite žodžio 

isztart nugalėjo; graudumas 
sprangino ja. Ne drąsiai ir mik- 
cziodama davė atsaknna. e

'* ‘ti* f ii< I > ii’* 1 'i ii 1 ■Jauna motore ipažiuilojo in

keli prie motiniszkos krūties, 
ne jauti vargo ne alksti, bet ne 
visi ’lygus tau mažiuleliai, ue 
visi turi szilta motiniszka glo
ba ir iszcziu.”
misi i nūs tolinus kas ‘butu kad 
jos kūdikis butu tokiam padė
jimu, kokiam esą vaikai Gri
gienės, kaip jos motiniszka

savo sveika 
pamisimo: ♦ <

ni 
gražu vaikeli ir 
Laimingas kudi-

Dora motore pa

Ne, ne

liepė vaikam pririnkt'prakuru

darni žadamu pusrycziu.
Andriukas netrukus sugryžo 

su sterble marszkinin pilna 
bulvių ir triumfaliszkai iszpy- 
fes ant žemes, tylėdamas pasi- 
jeszkojo peilio, sėdo skųst, kiti 
vaikai sekdami ji taipjau pa
daro ir t nejaus ipriskuto o Ma
rinka. supjovus sudėjo in ver
danti jau vandeni ir visi su pa-
iilgimu biuke iszvirimo; ne vi

sos buvo dar minksztos bet Ma
rinka. turėjo at knist ir nutil- 
dint 
Ka rsztas, szut iudami

szaukenezius valgyt, 
sau na

gus griebė isz bliudo ir varty
dami 1vg žarijas ddlnuose go- 
džiai kandžiojo iszalkusiu vai
ku szėimyna. (K

Po tu pusrycziu vaikai ap
leido stuba ir iszkriko po gat
ves kaimo.

Liko viena Mariuku su kūdi
kiu; norėtu ir ji iszeit; bet bijo
jo motinos kurios lauko parei
nant, o kuri gal ne tik bartu, 
bet gal ir snmusztu už iszno- 
szima laukan kūdikio.

Apie pietus atėjo Nastazija.v uz-— Parėjo motinai 
klAuse.

Dar ne — atsake baimes 
apimta mergaite, matydumii 
Nastazija namieje ir 'girdeda- 

kas 
g

klausymu, 
suprast jo

ma jos 
mergaitei 
motina nežino.
, Varge auganti

dave 
ji apie

vaikai dau
giau supranta ir iszmano negu 
vaikai turtingu levu kuriem 
nereikia niekuom, apart žaislu, 

' rūpintis. Suprato Mariuku pa- • • avojll H 
lesnes

iszgastingai lituke tos 
kalbos Nastazijos kuri 

matydama iszgasti mergaites, 
žiūrėdama iii jos iszblyszkusi 
ir suvarginta veideli, atsiduso 
linguodama su galva, ir kalbėjo 
lyg pati in save: 1 .* i' t

su’gryžo

vi

Anemija, arba kraujo stoka, 
pasirodo kuoibet kūnas neturi 
jogos daryti kraujo. Liga gali 
būti padalinta dviem kliasom - 
pradine ir antrine.

Anemijos apsireisidkimui
suomei vienodi, ir priguli nuo 
ligos smarkumo. Kvapo trum
pumas užpuola žmogų kuomet 
kraujas nesza mažiaus oxy geno 
negu nonnaliszkai, ir žmogus 
turi inkvupti dauginus kvapo 
kad kūnas turėtu i 
rfas ais^kiai. matyta 
anemija sergantis lipa trukiais 
arba kaina. Su kvapo trumpu
mu szirdis pradiniu gnncziaus 
plakti, oda ir lupos tapsta gel
tonos ir sergantis lengvai alps- 

paspirti, bot žiūrėkis Įniko prie ta.
Anemija gali būti 

arba antrine. Kuomet antrines, 
tai reiszkia, kad žmogus serga 
kokia nors kita liga, kuri pri
vedu prie anemijos, arba kad 
žmogus netiifleamai valgo, kad 
valgo per daug saldyniu ir sal-

palikt
■. —

(Iri-

kam ragaiszti gamina... 
galėtu isz vaiku .turėt jau gera

saves badu marina ir kas bus 
kaltas jei su laiku pasiliks pik
tadariais, supus kalėjimu arba 
pražus rankose kerszintoju.

Mariuk, nors Nastazija kal
bėjo kaipi pati in save temin- 
gai klausė jos kalbos ir giliai 
paslėpė tuos žodžius duslioje, 
kurioje jokios dorybes nebuvo 
i n kvėptos per nedora motina. 
Nidkad ji nieko doro, szvenlo, 
gražaus isz motinos lupu 
girdėjo, tacziaus 
piktžodžiavimus, arba apkalbė
jimus kitu, bet nelaiminga mer
gaite tik reikalavo doros pamo
kinimu, idant pasilikt dora.

Nastazija nesulaukdama Gri
gienės, 
Mariukes

ne-
keiksmus ii

* 
karnai valgo. Jos per visa die-
na sėdi netinkamai vedintuose 
kambariuose, su mažai szvie- 
sos. Tokiu mergaieziu kvapas
labai trumpas ir jeigu tik tru- a •» a * * * _

puti sunkinus padirba apalps
ta. Liga svarumui nekenkia, 
kartais sergantieji dauginus 
tuka. Oda tapata žaliai gelto
na todėl liga kartais pavadin-
ta žalia liga. Veidai paprastai 

_. , iszsipute, slesnos aptine. Toki
užtektinai, (žmones visuomet nulindo, grei-

kuomet tai inerzinami. Apetitas keis
tas, užsimano negirdėtų daigtu

pradines

dzin daigtu vieton vaisiu ir ža
liu daržovių, kurios kunui rei
kalingos, kad serga inkstu li
ga arba geltlig<*. Anemija ser
gantis turi eiti pas gera gydy-
toja, ir pasilikti jo priežiūroj 
per ki(?k laiko nes tik tada jis 
gales sužinoti priežasti ir tin
kamai iszgydyti.

Pradines anemijos yra dvle- 
nenoredama baugint j(,s ryszys, viena lengvai išz- 

vAutionMo, nuėjo namon, idant ------ ------------- -----------—
ko-nors patirt apie ja nuo kitu, gydoma liga pasirodo jaunuose

nuejo namon, idant

— Tolinus bus:— ,

PARSIDUODA PUIKI 
FARMA.

Farrna arti cementinio ke 
lio (state load). Geri maiiketai 
mokykla, bažnyczia, baukos tik 
viena mylia tolumo nuo far- 
ipos. Farma užima 105 a korius 
žemes, 70 a keri u ariamos, 35 
a'keriu ganyklos, 5 aikeriai py- 
cziu ir kitokiu vaisingu 
dižn. Viskas auga kuogeriaiise.'

70 a keri u ariamos,

me-

gydoma kita neiszgydoma. Isz-

mergaitėse tarpe keturioliko's 
ir szesziolilkos metu. Liga pa-
prastai pasirodo kuomet mer
gaites darbus netinkamus dir
ba, per sunkiai dirba ir netin-

I
I ■» I—

raugytu agurku, kreidos ir net 
žemes. Pietuose tokius vadina 
molio-vMgintojtls.
mas lengvas, bet viduriu sure
guliavimas užima svarbia role, 
nes ju viduriai baisiai sukie
tėjo.

Vodinga anemija beveik vi
suomet pražūtinga. Szita ane
mija pasirodo viduriniame am
žiuje ir del jos iszgydijimo nėr. 
Gydymas pagelbsta, bet no isz- 
gydo.

Kita anemijos forma užpuo
la kana kuomet kirmėlaites 
randasi žainose. Tos kirmėlai
tės gyvena cziulpdainos krau
ją isz žarnų kraujagyslu, tas 
baisiai apsilpnina žmogų ir jis 
nepajiegia dirbti. Kuomet žmo
gus tingi ir nedirba nosy k i jam 
pasakyta kad turi kirmėlės. Ir 
kuomet tingėjimas ncpergale- 
tas reikia persitikrinti ar isz 
tikro yra tingėjimas. Szitas pa
dėjimas baisiai iszsipletOjo pie
tuose ir tropikuose, bet ne taip 
daug sziaumose, kur žmones 
yra drutesni.

Tik gydytojas gali gydyti 
szita liga. F. L. I. S.

Iszgydiji-
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esą 
kaip jos

szirdis turėtu daug kentėt — 
veikiai pasikėlė ir tarias Ma
riukai palaukt, nuėjo in stuba 
isz kur netrukus iszejo su uz
bonu ir paduodama ji mergai
tei kalbėjo:

— Imk — ežia bus kūdikiui 
ir jus pa valgykit visi nors ne 
iki soeziai, kadangi daugiau ne 
turiu, bet vis nebūsit taiip al
kani.

Dckingyste mergaites netu
rėjo rubežiaus, su pilnom asza- 
ru akimis, su insijauslinimu ir 
dideliu susijudinimu, pabuezia- 
vo abi rankas labdaringos žmo
nos ir skubiai nubėgo namo, 
kur lauke jos nekantriai visa 
Uiažujp szėimyna.

[neidama in priėmime iszgir- 
do stuboje riksmą ir žliumbi
mą visu.

Jau maszasi •— tik isz- 
— tarų i neidama in prie-

I

Ir teisingai rado visus bėsi- 
peszanczius ir bežliumbanėzius 
o kūdikis pamestas roke visa 
gerkle.

Marinka nuo seniai iszmoku- 
si kantrybes nuejė visupirma 
prie kūdikio idant ana nutil
dyt, ka ir padare davus žindo* 
Ii su pienu. Didesni vaikai isz- 
vyde įpierta apspito seseri, pa
ini rszo jau'visai apie krauszli 
duonos už kuri muszesi o kuri 
dabar pamėto ant aslos ir go
džiai žiurėjo in uzbona kuri

eik, 
mene.

Ii su pienu. Didesni vaikai isz-

miražo jau’ visai apie krauszli

uzbona kuri
laiko Mariuką.

Tuo tarpu inejo Andrius 6
■ 1 _ ■ r. j M i . •

Visi su’gryžo — kur-gi 
ji.’... Oi dalis, dalis, oi vargas, 

jusn nelaimingi vaike-

Visa ivkis užtverta drūta drati- 
nia tvortL /Budinkai geri 
naujais stogais. Stuba 7 ruimu. 
Vanduo st ūboj ir tvarte. Tvar
te randasi 2 arkliai, 12 raguo- 
cziu, 150 visztu ir kitokiu ipauk- 
szcz’m. Visikas parsiduoda sy
kiu su fanuos visais in rankinis 
ir maszinerijomis už $4,600. 
Reikia inneszti $2,000. Kita šu
nta liks ant 5 ar 6 nuoszimczio. 
Priežastis pardavimo yra kad 
likau naszlys ir vienam nesma-

su

laimingesne.

vargas 
liai.

Po tam pradėjo mislint pati 
apie save ir tvirtino jog ir ji ne 

“Kolei žmogus
jaunas, mislino, dar jam ir lai
me gal nusiszypso, dar jo atei
tis gali but laiminga ir tuonii 
bent mažina savo nelaimingu
mą bet nelaiminga ta mergina 
kuri varguose pražydėjo, ku
rios žiedus impute žiaurus ve-
jas ir paliko tik stuobrį; -nelai- 
mingiause vienok ta, kuri savo 
jaunystėje pametu dorybe, ka
dangi po draug pameta ir visa 
laimingumu, ipasiiieka amžinai 
ndlaiminga, apleista, matomai, 
nuo Dievo4r žmonių. Ot, ir asz 
pati...

Mete tas savo misi is, kurios 
nesuteilkinejo jai joikio smagu-

\ j ■

— Tu, Mariuto, niekad ne
dori a i negyvenk, niekad no- 
vai’kszcziok spirito, nenorėk 
niekad jokiu smagumu, mylėk
1 l». « 1 i > • f •. M" '' '’i » *

nieko blogo nė tik nedaryk, bet 
ir nesakyk niekad.

ino ir tarė:

dorybe, mylėk pieva, niekam

— Kodėl? -r klausė alkyva 
mergaite.

— Todėl, idant nebūtum 
tokia nelaiminga, kaip sziadien 
taVo motina.

’ « • I i 1 / 4

— Bet kūgi daryt, isz' kur 
imi pinigu del gyvenimo

— Ede tarnaut pas žmones, 
ton duona turoHi, ir dar iišsis:- 
tarnausi pinigu ant drapaiios 
ir nieks pirsztais nebadys, kad 
tik busi dora, kaip saikiau, tai

k. I . k i . . I . . ■ k i . I •

imt pinigu del gyvenimę t

ton duona turcHi, ir dar usžs
ji l • ?■ *

ir nieks pirsztais nebadys, kad

iszvydes kūdiki su Įbonku’te pie
no ir seserį su uzbonu, nedrą
siai užklausė kas davė pieno.

kad miėlaszi rd i liga I
Į

— Ka-gį buezia darius, tu 
nedoras, i

t

gu gyventi. Kas prirodys kup- 
cziu arba pirkėja aplaikys $200 
doleriu atlyginimo už savo dar
bą. Atsiszaukite ant szio adre
so:

Mr. Frank Bartaszius,
R. F. D. No. 4, 

Ulster, Pa.

(t.30

y1-' f
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CAPITAL STOCK $125,000.00
SURPLUS IR UNDIVIDED J

PROFITS $023,358.02 J

Mokume 3-cziu procentu unt C 
sudCtu pinigu. Procentu pride- j 
dum prie jusu pinigu 1 Sausio ir <S
1 Liepos. Mes norim kud ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banku 

c nepaisant ar mažiui ar didelis. 
J G. W. BARLOW, Fres. 
V.L FEĮIGUSON, Vice-Pm.irKas. J

■ . ’ ' , ; ■
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žmones paguodos ir; laiminges
nes ateities sulauksi.

Mergaite per valanda sėdėjo 
uszsimislijus 
ranku, po tam atsiliepe

>

nes ateities sulauksi.
, , k ‘ ii.’,'i r _ _A „ tf k L L___ i______i___

uszsimislijus rimodama ant

Ve, eit už merga, dar asz
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28 iraci Šfc; FrackviŪe, Pa.'
HETUVISZKAS^ GRABORIU^

‘ . Bell Telefonas 172 ' L .

MILL & PATTERSON STS
ST. CLAIR, PA.

Boll Telefonas 1430-R

iHZbntsamuojn Ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabub paruo- 
szia nuo pppraszcziausiu iki prakii-

laidotuviu,

MU iWx^h'v«

•»

«tl

ii »F

ant visokiu kapiniu. Pagrabub paruo- 

nlauslu. Parsanulp automobilius d oi
, vofloliu, krlkRztyniu ir 

kitiems pasivužinOjimums.
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Tosios szirdeles mano, prikibo 
.’prie vaikinu, 

Kepures nuo gaivu nu- 
trauk'inejo,

Kad po doleruka duotu norėjo.
Tai mat mergele, pernai 

juokeisi,
Isz vaikinu visaip szaipeisi, 
Visi del tavęs buvo netikę,

* _ Z- 7
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Kad jus vyrueziai 
pasiliautumėte,

Su niekszems boboms ne 
badžiautumete,

Jau daug priviso tokiu 
niekszu,

Visokio sztamo gyvanaszliu.
Badai Ohajaus steite kelios 

randasi,
Ka prie kožno vyro kabinasi. 
Viena tokia vyra qiamete, 

prie kito prisikabino, 
Ir net jau laisnus pasirūpino 
Bet tas gerai apsvarstęs 

net sudrebėjo,
Paemes rakandas iszrunijo.

Gal atsiras kokis, 
' Kvailas nebagclis,

(Ka duos bobai prisikalbėti, 
Ka turės dol josios duona 

duoti.
Yra tai boba netikiause

O ir snuki turi už kitas 
bjauriausia,

Gedos mažiausios neturi, 
Savo daro ant nieko nežiūri.
Viena Subata pas kaimynus 
, nuėjo,

Kaip žiotis at idaro ir dainuot 
pradėjo, 

Visi praeigiai atsistojo ir 
, žiurėjo.

O vyruti balsas ne kas, 
Staugė kaip vilkas, 

Ir da sft koja tapsėjo, 
Mat pasirodyt su tuom norėjo.

• • • ’
■v « Hm ! , I , ' ■ 11 “ " i , t 'i *

Per Velykas vienam pleise gar- 
nys palikpJcĮpkia, 

Vyrisžk'o šžtamę Mbirkia,
-v ..A * T-Z! iLv* a '

Ba net dvi didbAs ulilivufl, •' .T.<*xr
galėjo.

Vyreliai atėjo ligones lankyti.
Kad priek tam ir dyvus 

pamatyti,
Katlo prie ligones ir merginu

nys palikojelglria, 
i šžtąmo Mbwkia, 

In geralailcti ąįd sViėfo atėjo,

galėjo.

I

Ant juoko nebagai pasilikę, 
Dabar, ka norėjai gavai, 
Tai del tavęs labai gerai.

O gal ddl visu dabar pasakysi, 
Kaip pasitaisysi: 

Mergeles, vyru ant juoko 
nelaikykime, 

Ba paezios ant juoko 
pasiliksime,

Imkite vyra kokis atsitaikys, 
O svietas jus ant juoko 

nelaikys.

Oi mamutes Springvalles, ne 
gerai darote, > 

Kad Subatomis namine gėrėt, 
Nedeliomis su szluotoms stubas 

valot. 
Žiotis savo niekad neuždarot.

Juk tai ne gražu, 
Ir ne padoru,

^4

Anglikai isz to juokėsi, 
Ir visaip isz jus tycziojeer, 
Yra czion ir du kvailiai ka 

einiki trauke, 
Paezios su pedems ju niekad 

nesulauke.
Karta atsitiko, 

Viena antra sutiko, 
Prasidėjo 'koliojimas, 

Ir lojimas.
Antras su boboms ant galėjimo 

ėjo,
Bet bobos vaikina i n gale jo, 
Vaikinas ant grindų su viena 

(parvirto,

U

Kita per sprandą su sziirpeliu 
kirto^t 

Kita davė vaikinui guzą, 
Didumo Lietuviszko arbūzo.

Jaign toji IbobeUka nepasiiiaus, 
Tai gerai in kaili gaus, 

Getai padarytu, 
Jaigu tokes kvailiukes

pattiokytu,
O gal daugiau proto tufe tu. 
Kaip sziksznospamiai ne 

lakstytu;
Žiotis savo uždarymu.

Sziumn |kai‘t uMytomty, 
Kita “karta' pravardes indesiu,* 
Visiems apie jaises pasalsiu.

Dr. f. J. Tacielauskas

Kitu “karta' pravardes r

Pirmutinis .LiotuviSzkna 
Dentistas MahauojujėS- 

Ant Antro Floro Klinc Sztoro
Dantistas Mahauojujė.

19 W. Centre St; Mahanoy City
A
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
• * ’*

— Vargonininkas Žalnio- 
raitis kuris vargoninkavo mu
su parapijoj per kelis metus,

M x-x « «* v . 1 « r zn 4 zv 1 . «<* 1 w t? 1

viskas gera sekasi tik ilgu be 
Mahanojaus.

— Dentist as Tatlcuszas Ta- 
ciolauckas staiga i susirgo ant 
pendesaitis ir turėjo būti nu
vežtas in Ash’lando ligonbute 
ant operacijos.

— Pana Violeta Mockai- 
cziute, (podukte p. Gegužio), 
laikys koncertą savo mokiniu 
16ta diena Gegužio miesto 
High School.

— Daugeli darbininku ku
rio dirbo'Fllengowan kasytklo- 
sia, liflcos praszalinti nuo darbo 

raszo in redyste buk Scrantone' ant neaprubežinoto laiiko. Ne 
kurio dirbo tonais su viražam 
per 50 metu, paseno ir netinka
mi prie darbo, todėl likos ap
dovanoti už savo ilga darbu ir 
isztikimvsta su “ •J

a
paszol von. ) >

— Szv. Magdalenos Moterų 
Draugyste užpraszo visus atsi
lankyti aut ju rengiamo ba
liaus kuris atsibus Ketvergo 
vakaro, Balandžio (Apriliaus) 
11, 1929. Prasidės 8:00 valan
da. Orkestrą griesz smagiau
sias Lieuviszkas polkas ir 
smarkiausius Amerikoniszkub 
“džiazus.” Visiems kurie atsi
lankys ant szio baliais užtikri
na kad linksmai pralcisit va
kara. (2t.

Rengėjos.

t Staiga i mirė namie Mari
jona Grinevicziene, 57 metu, 
519 W. Columbus Ave., mirda
ma tuojaus. Velione sirgo nuo 
kokio tai laiko. Sėdėdama kuk- 
nioje ant krėslo, staigai sukrito . 
ir mirė. Velione gimė Lietuvo
je, pribūdama in Amerika dau
geli metu adgal. Paliko dide
liam nubudime vyra Antanu, 
tris sūnūs: Andriu namie, Lud-‘ 
vika Miczigane ir Antanu 
Brandonville.
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AMBASADORIAI APLAIKO SAVO GERA GUZUTE IR VYNUS.
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PAJESZKOJIMAI

4 Reading
lines

►

Dubeltavas
Tikietas$4.oo

IN

NEW YORKA
NEDELIOJ 

14 APRILIAUS
Specialia Treinas Subatoa Naktį

I&z Ryte
Shamokin .......................... 12:01
Mt. Carmel........................ 12:10
Ashland.......................................... 12:47
Girardville.............................12:55
Shenandoah.......................... 12:35
Mahanoy City .................... 1:16
Tamaqua ............................ 1:45
New Yorke pribus Liberty St. 6:35 
New York pribus W. 23rd St. 7:40 

GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakaro Standard 
Time.

Ant Readingo Geležinkelio

• •••••••

• ••••«•«

• •

Lehigh V alley 
EKSKURCIJA 

in New Yorka 
NEDELIOJ 14 APRILAUS

$4.00 Dubeltavas 
Tikietas

Speclaliszkas Trcinas apleis Maha- 
noy City 4:30 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange PI. Sta. 
7:20 valanda vakare.
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Ana vakara palicija pa
dare ablava ant dvieju paleis
tuviu urvas: Loins Walla ant 
E. Lloyd ui i. ir Juozo Kopullo 
ant 615 W. Coal uli., kur rado 
kėlės sutersztas balandėlės taip 
kuriu radosi ir Helena Roma- 
nauftkiute isz Shamokin ir ke
lis vyrus.

— Už aploidima savo trijų 
mažu vaiku ir tanku pasigėri
ma, Elizabcta Valentiene isz 
Shafto likos nuvežta in Potts- 
villes kalėjimo. Girdėt vaikai 
bus atiduoti in priglaudh.

— D. Maszcziunas, 47 metu 
212 N. Belmont uli.,
žeitas per nukritimą 
Locust Mt. kasyklose ir likob 
nuvežtas in ligonbute.

— Keli sznipai pribuvo Iri 
miestą bet su niekuom ir iszva- 
žiavo nes saliuninku sznipai 
iszsznipinojo prohibicijos szni- 

lažka persergėjo sa-

likos su
augi in

pus ir m 
liuninkus.

uB
■pAIN-EXiTCLLER

Daug žiopliu prisižiurinejo kada darbininkai iszkrovinejo dėžės 'su gera importuota 
arielka ir vynais, pargabenta per Anglijos ambasadorių. Prohibicijos agentai saugojo tro'kus 
idant butlegeriai jiijn ncapiplėsztu. Amerikas negali uždrausti ambasado-

f —„1 I ,Į ■ ■■ ■■ , !■ ■!■ Į ,■» 
MP • gi . n i. i • .

Pajeszkau Prttnėiss&aus Ko- 
tiliaus .kuris Angį i s žk a i vadi
nasi John Lukis. Apie 10 metu 
atgal iszvažiavo in W. Virgi
nia ir nieko daugiau apie ji ne
girdėjau. Nežinau ar gyvas ar

Pajeszkau savo tikra broli
Kazimiera Jonka, Paeina isz
Lietuvos Sziauliu Apskr.,
giaris Pacztas, Versziu Kaimas, miręs. Tegul kas ka apie ji žino

Zo-

Apie 59 metu atgal iszvažiavo ttrba pats atsiszaukia ant szio 
‘ ...................................... (lt.in W. Virginia ir nieko apie ji adreso: 
negirdėjau. Busiu labai dėkin
ga jeigu kas ka žinantis apie ji 
pranesztu nrpm nes gavau 
laiszka nuo brolio Jeronimo- 
isz Lietuvos, 
giszkos paramos, 
ant szio adreso:

‘ Mrs. Elenora Butkiene, 
Riverton, Ill.

Asz Antanas Jonaitis pajesz
kau savo broli Joną ir pus-broli 
Juozą Viczuli kuris savo vadi
nasi Joe Michael. Paeina- isz 
Kauno gubernijos, Salantu pa
rapijos, Dirvgalu kaimo. Bro
lis Jonas 17 metu Atgal gyveno 
India, Mich., o Juozas Michael 
17 metu atgal gyveno Pullman, 
Ill., dabar nežinau kur jie gy
vena. Jeigu kas ka apie juos 
žino meldžiu atsisznukti ant 
szio adreso: (t.30

Mr. Ant. Jonaitis,
r. F. D. — 1 Box 21, 

Key, Ohio.

Mrs. Elenora Rnkiene, 
Riverton, Ill.

■»

Jis praszo pini- 
Atsiszaukit 

(Lt
KRAUJO 

Sloginimas
Žmogus lekiant su eroplanu per 
mares yra ne didesniam pavojuje 
negu žmogus su dideliu krauju 
sloginimo. Jeigu kraujagyslos yra 
užkietėja; juos gali trukti bile 
kada. Laikykite savo krauja, szir- 
di, nervus, plaucxius, inkstus ir 
vidurius geram padėjime ir apsi
saugokite nuo pavojaus.

KREIPKITĖS PAS
Dr. Hodgens Specialistą

Tik Ūtaminke, Seredoj, Ketverge 
Nuo 9 valandos ryte iki 9 vakare.

Antro floro, 4 S. CENTRE ST. 
POTTSVILLE, PA.svetimtaucziu

riains naudoti ir pargabenti svaiginančiai us gėrymus del savo privatiszko natidojimo.
s
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SKAITYKITE “SAULE”
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Pirmutine Didžiausia
Rengia Visi Amerikos Lietuviai Laivakorcziu Agentai 

EKSKURSIJA TIESIAI

Per Klaipeda
BE JOKIO PERSEDIMO

BALTIC AMERICA LINIJOS LAIVU

“LITUANIA”
18 DIENA GEGUŽES 1929

Garbes dalyvis bus vice-konsulis gerb. P. Daužvardis

Palydovai bus prityrė ir gabus bei žinomi Lietuviai 
laivakorcziu agentai. Atminkite! Didžiai svarbu 
yra vietas laive užsisakyti tuojaus, iszanksto!

?■

Del informacijų ir kitko, kreipkkes in Baltic America 
Linijos agentus. Jie suteiks jums pilnas ir puikias infor
macijas, tcipgi pagelbės paruoszti keliomis dokumentus.Kovokite | 

Prieš INFLUENZA ] 
Bukite pasirengę kovai kuomet In

fluenza bo nd o užpulti jus ir jūsų iel- 
myna. Nesijuokite ii paprastų Per
salimų ir Kosulių, Skausmų Krutinė
ję, Pe^ių Gėlimo ir Paprasto Gerklės 
Skaudėjimo. Pasigydykite ii tų ne- 
sveikumų be atidėliojimo.

Kirk vienai jūsų ieimo* narys priva
lo da/nai išsitrinti su PAIN-EXPEL- 
L? RIU — ypatingai kuomet jaučiasi 

o i'vagiais ir geliančiais sąnariais. At
likite domės j sušlapusias kojas — 

ii ūkite vikriai kojų padus ir apsiau- i 
k<ie saugomis kojinėmis. 1

r ‘ 7 ~ ~
lodei visuomet laikykite bonką į 

M EXPELLERIO savo namuo- I 
Hs palengvina visokius Musku- S 

g tintus ir Skausmus.
3S ir 70c. didumo bonkutėse. 

J <»ų Vaistininkas Parekomenduos 
Jums PAIN-EXPELLERI.

O jei ne, tai Rašykite i
TAr / •Aixw/or/ee 

•' A-l. RICH 1 I R V CO. c 
SGuTm rtrrw «V< 

SROOKUVN, M.M

asm.

Bukite pasirengę kovai kuomet In- 

Nesijuokite ii paprastų Per
>

i
Lengviau Išvengti, Negu Išsigydyti j 

. ------------- . .
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505 ant Ross Park

ANT PARDAVIMO.

Parsiduoda 2 lotai No. 504 ir 
Newton 

Falls, Ohio, arba mainyti ant
mažos farmos. Atsiszaukit ant 
sekanezio adreso.

Stanley Anderson
R. D. No. 2

DIDELIS PARDAVIMAS

GOODYEAR TAJEREI 
UŽ NUŽEMINTOS PREKES

30 x 3% 
31x4 
32x4
32 x 4‘/2

Cords.... $ 5.65
10.25
10.95

.... 14.85
30x3^4 Tubes....

I >

> >

I >
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VAGONAS KURIAME POPIEŽIUS ATLIKS KELIONE
Gal puikiausiu ir brangiausiu vagonu ant svieto yra szitas, kuris 

v < • • -a • t l 0 ' ' • I

yra brangiai pa- 
pnosztas su grynu auksu, kuris'stovėjo valdiszkam muzejuj per daugeli metu ir dabar yra 

ant pirmutines popiežiaus keliones isz Vatikano per Italiszkus kareivius kada 
inejo’ in Ryimr 1870 mete ir nuo tojo laiko stovėjo muzejuj paloeiuje St. Angelo. Ant vagono 

popiežiaus Piuso IX.

parengiamas

vra herbas
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NAUJOS BULVES KURIOS 
( NEPŪSTA

Dr. William Stuart isz Wash- 
ingtono užaugino naujo budo 
bulves kurios nesupusta ir “ 

visokioms ’ligoms ant
ne-

serga” 
kuriu bulves yra papratę sirg-

'll-

Žinios isz Lietuvos.

t i. Dr. Stuart yra prie Ukiszko

sario 18 d., 
Stinga i los sudegė

29 x 4.40 Cords.... $ 6.85 
e

E. F. GRUBER

BALTIC AMERICA LINE
8 -10 Bridge Street. 

New York, N. Y.
315 S. Dearborn St. 

Chicago, DI.

Union Trust Building 
Pittsburgh, Pa.

433 California St. 
San Francisco, Cal.

ISZPLANKIMAI LAIVU ISZ NEW YORKO
ESTONIA .. 27 Balandžio
POLONIA .. 11 Gegužic j ESTONIA .. 29 Gegužio

LITUANIA .. 18 Gegužio

31 x 5.25
29 x 5.50
32 x 6.00

.98

ti
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• •

11.50
11.95
13.85

13 SOUTH MAIN STREET
! MAHANOY CITY; PA. I

i

Departamento tyrinėtoju.
:7>
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SUDEGE VAIKAI.
Stulgiai, Tauragės apsk. Va- 

Gudu kaime pil. 
trvs sūnūs.v

Sungailai myne troboje linus Ir
visur buvo linu prikrauta ir 
pribarstyta spaliu.
Vakare Sungailieue iszejo ka- 

karviu melžti, o tuo tarpu vai
kai nukėlė nuo ugnies sagoneli 
ir užsidegė linai. Visas kamba
rys virto liepsna. Parbėgusi 
motina dar spėjo iszgelbeti du 
mažesnius kūdikius, o trys su
nns 5, 3 ir 2 midų baisia apde
gė ir ryte visi mirė. Sungailie- 
no taip pat labai apdegė veidą 
ir rankas, bet yra vilties, kad 
ji dar pasveiks.
SUSIPESZE IR UŽMUSZE.

Kovo 13 d., Darbėnų mieste
ly susipesze keli žmones.ly susipesze keli žmones. Per 
musztynos vienam isz dalyviu,

J

(U

------------------------------ -------------------------------------------------------

MERGAITE SU BARZDA. 
4. »

Krovaka. Czionais rodo jau
na Lenkiszika mergaite asztuo- 
niu metu amžiaus Jadvign 
KoiisevsOciute,
barzda ir usus ir 
suaugusio žmogaus. Maža Jad- * a a "t

1

kuri turi
iszrodo ant

ilga

:

t

Juozui Alinszteikai isz Szniuk- *j*
szcziu kaimo, buvo sunkiai su
žeistas ir nuo žaizdos mirė.

Kaltininkas
policijos sulaikytas ir 

Jis yni si pažino

i 

Washington, l?a.
2500 KARVELIU IR ZUIKIU.

Po $2.75 pora. rreipgi 80 ak
ru farma, gera žeme, budinkai, 
gyvuliai ir padargu $4,000. Ki
ta farma 200 akru, geri budin
kai, gyvuliai ir padargu $6,500. 
Teipgi 65 akru žemes už $1200. 

| The Andrekus Pigeon Farm. 
(4t.) Pentwater, Mich.

? ■ I

vigute isz (kurios ■ iszj nokdavo
drauge^ josios kaime, privers-
ta buvo apleisti kaima, o da
bar yra rodoma už pinigus isz 
ko tėvui yra užganadinti ir sa
ko kad ir morgai barzda yra 
. . -a

Juozas Mickus 
tardo

mas. Jis prisipažino, kad 
Alinszteikai per pesztynes ke
lis kartus sudavęs. P 
..      m WP.U! y es ei

1SZPILDOME VISU 
DAKTARU RECEPTUS’

i !C 
? * I'

0

kaip kada naudinga.

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del vaikami.j • Preke 15o 

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

Turime Visokiu Daigtu ••tw 
Ligoniams, teipgi ir patentuotu 
gydollu už nupiginta* prekes.

APT1EKOJE PAS

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE ST.

MAHANOY OITY, PA-

E. T. EVERETT
ESAME DIDŽIAUSI ISZD1RBEJAI VIS0KIU

V

POMNINKU IR KRYŽIŲ
a
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Parduodame 
visokius Pomin- 
kus, didelius ir 
mažius,
giausia preke. 
Kreipkitės pas 
mus ypatiszkai 
arba prisiusime 
musu žmogų in

V
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j u su namus.

Turime du 
Ofisus:

į♦♦♦ j

134 E. Mahanoy Ave., Phone 2-J

11. j

f MAHANOY CITY, PA.
X Shenandoah Heights. Phone625-R
X
'X» SHENANDOAH, PA.
-X^X^X^X-^^K-^X^X^X^X^X^X^
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