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ISZ AMERIKOS NUŽUDĖ LIETUVI
" | ALEKSA BURBA NUŽUDY

TAS PER ITALUS PRIESZ 
KURIUOS KETINO LIŪ
DINTI NUŽUDINIME.

KASYKLOS
DIRBS GERAI

TRYS ANGLINES KOMPA
NIJOS DIRBS PILNA 

LAIKA LUZERNES 
PAVIETE.
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OU-KART SANVAITIN’IS L.11KKASZT1S “SAl’LE”
ISZEINA KAS UTARNINKA LB PETNYCZ1A.
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Prenumerata Kaaztuoja: Amerika ant vilo meto 98.00.
Europoje Ir Lietuvoje 14.00 ant viao moto.
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VĖTRA SUNAIKINO 
VISA MIESTELI

į —..  .

150 UŽMUSZTI, 190 SUŽEIS
TI, MILŽINISZKOS 

BLEDES.

Isz Visu Szaliu
GEIDŽE

SUSITAIKINTI

PAGIMDĖ PENKIS

fe W. D. BO07*«OWHKI, PrM. A M IT 
V. W. BOC7K9WNBJ. Kilt*/

fe 38 METAS

RUSISZKA MOTERE PA- 
PAGIMDĖ PENKES 

MERGAITES 
ANT SYK.

KRAUJAS LIEJASI
KINUOSE

120 RAUDONŲJŲ UŽMUSZ- 
TA, O 350 SUŽEISTA MU- 

SZYJE SHANGHAJUJ.

Scranton, Pa. — Konia visos 
anglines kompanijos Luzernes 
ir Lackawannos 
kurios dirbo tik po kėlės die
nas isz priežasties mažu užkal
binimu, pradėjo dirbti pilna 
laika.

Priežastis pilno laiko badai 
yra papiginimas anglių, o ant
ra, kad dideli ežerai likos ati- 

ankseziau

pavietuose

darvti szimet ankscziau ne 
kaip tikėjosi, todėl kietas ang
lis pradėjo gabenti greieziau in 
West ini market a, o treezia 

ant ga
benimo augliu likos daug papi
ginta, o priek tam užėjus strai- 
kui minksztu anglių kasyklose, 
daugiau pareikalauta kietųjų 
augliu.

Girdėt, kad ir kitose vietose 
po Velykų pradės dirbti kasyk
los pilna laika, bet‘Tikrai da 
nodažinota, kiek dienu dirbs.

ma rket a, O

priežastis, kad prekes

DIDELE AUTOMOBILIU 
SKERDYNE.

Washington, D. C. — Kovo 
menesyje, 78 didesniuose mies- 

- -tu<w auterdobiliai užmusze 
442 ypatas, o daugiausia užmu
sze vienam mieste X’cw Yor’ko

IIG

— J Jotu vis Alek
sandras Burba, 27 metu, svar
biausias liudytojas priesz tris 
Italus pleszikus, kurie nuszove 
cigaru sankrovos savininku, 
pereita Petnyczios vakara tapo 
nuszautas savo grosenioj 2858 

Road. SpėjamaW. Pershin 
jog jis tapo nuszautas, kad jis 
negalėtu liudyti tu trijų Halu 
byloje*, nes nuo vien jo liudi
jimo ir priklauso j u nuteisi
mas. Tie trys Italai yra Joseph 
Pato, Riccio Americus ir Sa
miu*! Giauana. Visi jie yra ap
kaltinti už nuszovima William 
Girard, savininko, cigaru san
krovos 1838 S. Dearborn St., 
bet yra paliuosuoti už $30.000 
kaucijos kiekvienas.
ta]>o nuszautas karia jis pasi- 
prieszino tiems (rims 
k a m s.

Tuo laiku Burba, dirbo
De Luxe taksikabo szoferi. Ta1 
naktį jis buvo 18 ir Dearborn

t rvs
I i epe

fr

Gi ra rd

pleszi-

v u z

gatvių apielinkej. Visi 
Italai pasisamdė ji 
vežti in West Side. Pate ir Gi- 
anana iszlipo pirmieji. Riccio 
Americus pavažiavo toliau ir 
apiplesze pati Burba. Burba 
nežiūrėdamas kad jie ka nors 
jau buvo padare kada jie ji 
pasamdo sugryžo atgal prie 18 
ir Doarlkh'n gatvių ir ton jau 
rado policija. Del jo pasakoji
mo tapo suimtas Riccio Amcri- 

e ir

ir

60. Per toji laika likos sužeis- cus> kuris ir iszdave Pate i
ia 18,472 ypatos. Rapartai pa- Gianana, kuriuos Burba ir pa
duoda nelaimes tiktai isz VS^ino.

Kaip pasakoja Burbos žmona 
Riccio Americus, žinomas kai
po Dago Riccio, per kelias sa
vaites keletą sykiu, paszauke 
Burba ir jam siūle pinigu, kad 
tik neitu liudyti ju byloje, bot 
jis atsisako pinigus priimti. 
Ii niekad nemaeziusi Riccio, 
het apie tai pasakojęs uuszau- 
tasis. Betgi ji gerai i nsi žiu roju
si in užmuszeja ir galėtu ji pa- 
žyeti, ei policija ji ugautu:

Petnvczios vakare Burbos 
jau buvo uždare savo sankrova 
ir rengėsi gesinti szviosas, ka
da kažkas pasibarsžkino in du
ris. Burbiene nuėjo prie duru ir 
rado nepažystama žmogų, ku
ris papraszo, kad pats Burba 
ateitu. Priėjus Burbai prie du
ru, nepažystamasis iszsitrauku 
revolveri ir perszove Burba in 
galva. Burba skubiai tapo nu
gabentas in Peoples ligonine, 
k u neužilgo ir pasimirė. Užmu- 
szejas gi insisedo in netoli sto
vėjusi automobiliu ir pabėgo. 
Užmuszejas turbūt savo pagel 
bininku neturėjo.

Isz Burbienės apibudinimo 
užmuszojo policija spėja, kad 
tai buvo Riccio Americus ir da
bar stropiai jo jioszko. — N.

duoda nelaimes tiktai isz 
didesniu miestu, o'kur mažesni 
miestai? Galima sakvti kad vi
sam Anierike per taji laika už- 
muszta daugiau kaip tūkstan
tis.

I 
LIETUVISZKA MOTERE 

ISZ RUPESCZIO 
PASISKANDINO.

Amsterdam, N. Y. — Menuo 
tam atgal, F. Pauliulionis pir
ko bizni, — mėsinė ir groserne. 
Žinoma, kaip naujam biznie
riui biznis buvo tiek 
kad net ant galo 
likviduoti, ir jis nustojo gana 
daug pinigu ant to biznio. Isz 
to jo moteris, Magdalena pra
dėjo labai rūpintis ir 
gailedamasi pinigu. Ant 
turbut, jai puolė in galva kas 
tokio negero kad pereita I’tar- 
ninko vakara, Kovo 29 diena 
paliko vaikuczius namie, o pa
ti nubėgo prie Mohawk upes ir 
puolusi in ja pnsigirde. Ta 
nakti ir ant rytojaus visa diena 
jeszkojo jos kūno, bet nugalėjo

Ke t v i r t a d i e 11 i o r v t e 
rado 5 mylias'tolumoj vandens 
nuneszta jos kuna.

Velione tapo palaidota Ba- 
lanždio 3 diena po pietų, Lietu- 
viszkoes kapinėse. Ji paliko 
vyra ir du vaikucziu didelia
me nubudime. —V.

surasti.

M

prastas, 
prisiėjo ji

verkti,
galo,

prisigirde.

PASIRENGE IN TĖVYNĖ 
— PATI MIRĖ.

llazleton, Pa. — Nuo keliu 
menesiu Jonas Zemdorvskis 
rengėsi atlankyti savo Ievyne 
ir ant galo ana diena iszkelia- 
vo. Randamasis kėlės dienas 
ant mariu neprijaute, kad jojo 
pati, kuria paliko namie, guli 
szaltam kape. Motore po vyro 
iszkeliavimui staigai apsirgo ir 
mirė vietinėje ligonbuteje, pa
likdama septynis mažus vai
kus po globa giminiu. Gimines, 

«i. kelis telegramus
per radio idant sugryžtu namo.

3URAD0 DAUG 
3ENOVISZKU UŽLIEKU.
Philadelphia. — Jeszkotojai 

senodszkii užlieku, kuriuos 
iszsiume Universitetas Penn- 
sylvanijoė Aluzejaus in Ur, 
Chaldeja, surado vieta kur gi
mė Abrahomas. Taipgi surado 
toblyczes su senovės karalių 
vardais kurie vaide 3.500 mo- 

t

tu priesz užgimimą Kristaus. 
Tarp kitu brangiu dalyku, su
rado labai puiku peili su auk
sine rankena iszsodyta sti bran
giais akmenais ir kitokius auk
sinius indus puikaus iszdirbL 
mo. . a .

zku užliek u

VISI NAMAI SUGRIAUTI.

San Antonio, Toxas. — Utar- 
ninko vakara baisi viesulą pra- 
pute per miesteli Rock Springs 
kuri visa sugriovė, užmusze 
daugiau kaip 150 žmonių o 
apie du .‘■žirnius sužeido, kitu 

Te-

c

sugriovė

na i s vaisku 
m i ilgiems

da nesurado griuvėsiuose, 
legrat’ai ir telefonai sutraukti. 
Guliernatorius iszsiunte in te- 

in pagelba nolai- 
gyvontojams kurie

in kėlės miliutas neteko visko. 
Raudono Kryžiaus Drauguve' 
taipgi pribuvo suszelpti varg- 
szus. Po praszvilpimiii 
los, ulyczios buvo kruvinos su 
sužeistais ir užmusztais. Regi
nis buvo baisus.

O kad miestelis guli 50 my
liu nuo artimiausio geležinke
lio, (odei pagelba negalėjo taip 
greit būti atsiunsta ir daugelis 
sužeistu įnirę. Tik penki namai 
visam miestelyje pasiliko ant 
savo pamatu. Miestelis suside
da isz 1,500 gyventoju.

cr-

viesu-

LIETUVA VELA PAREIKA
LAVO NUO 

SUGRĄŽINIMĄ 
VILNIAUS.

LENKU

f '

VilniausRyga, Latvija.
klausimas vėl iszkeltas. Lietu
vos valdžia inteike Anglijos 
ministerini Rygoj, Sir Tudorui 
Vaughanui nota kuria ji atkar
toja, savo reikalavimus gražinti 
Lietuvai Vilniaus kraszta, Len
ku užgrobia 1920 metais.

Notos, kopijos, kai tenka su
žinot, buvp intei'ktos taipjau 
Jungi iuiu iValstiju, Farncijos 
ir Italijos ministeriams Rygoj.
Ta nota vra atsakymas in An
glijos nota, kuri buvo inteikta 
Lietuvos valdžiai sziu metu 
Vasario 19 diena ir kuria Bri
tai klausei ar Lietuva pasireu-

Moskva, Rosije.^—-V)na Boję-i 
36 motu motore, gyvo-;

1 <

ISZVAŽIAVO AMERIKON 
LIETUVIU VYSKUPAS 

J. GRITENAS.
Kovo 13 diena 4:30 valanda 

popiet iszvažiavo trumpa laika 
Lietuvoje Lietuviu 

Bažnvczios 
Gritenas.' Ji

vieno, 
nanti Izeveleve 
nemažai 
gyventojus pagimdyduma pen- 
kes dukreles ant syk isz kuriu 
kožna sverc nito dvieju lyg tri
jų svaru.

Žino apie 
gimdymą 
greitumu po visa aplinkine ir 
tolinus 
žinodavo kas diena pas Boje- 
vus pažiūrėti mažiuleliu, 
duodami motinai laiko prižiū
rėti savo dukrelių, todėl visos 
mire in laika penkių dienu.

Daktarai paėmė lavonus 
kvintuku in Petrogrado vaisti
ni daktariszka muzeju.

I
I

I Shanghai, Kinai, 
arti Kursko,! lo Chiango vaiskus užklupo ant 

1 užmiesztyje, 
muszdami 120 ir sužeido apie 
350, prick tam 40 
si raikieriu .taipgi

žal nustebimo aplinkinius raudonųjų

t a ji nepaprasta 
pasklydo žaibiniu

Mynes žiopliu a t va-

ne-

f

Genero-

vieszejes
Tautos Kataliku 
vyskupas Jonas 
palydėjo nemažas būrys visuo
menes veikėju ir studentu ku
riu tarpe buvo: p. Liūtas, M. 
Durys su žmona, buvusi s 

korporaci
už-

>

1 pi k iota i 
likos 11 ž- 

nuiszti kurie laike paroda po 
miestą.

Miestai Fukow prie Yangtze 
upes likos paimtas per žiemi- 
nia armije su dideliu pralieji
mu kraujo.

Japonai 
pra.*zyma in savo valdžia idant 
atsiunstu daugiau vaisko ap
saugoti juos nuo Kinisz’ku už
kili pi mu.

Rcsije siunezia vaiska prie 
Kiniszko rubežiaus. Daug tik
ra jinieczi u meldžia valdžios 
idant duotu jiems pavelinima 
instoti in Kinu glitas pagelbėt 
jiems kovoti.
NUŽUDĖ SAVO KŪDIKI, 

KAD BUVO PER 
STIPRUS.

LodžiuB, Lenkije. — Voiva- 
džafo kaime, netoli nuo 
nais, gimė vienam 
sūnūs, kuris svėrė 15 svaru ir 
buvo nepaprastai stiprus; pir 
ina diena stengėsi, 
vežjotojos 
Prietaringas tėvas, matydamas 
tokia Hepaprastn drūtuma ku- 
dikyj, mane kad jame insiku- 
nijo Ant įkristas ir paemes kir
vi sukapojo ji ant szmoteliu. I

Motina gulėdama lovoj isz- 
girdus kliksma savo kūdikio 

"' iszszoko isz lovos pažiūrėti 'kas

prit k 
U raikieriu

Pe k i ne nusiuntė

žmona, 
“Noo-Lithuanijos” 
jos pirmininkas K. Marcziulio 
uis, Sziauliu Sąjungos C. V. 
soikretorius A. Marcinkeviczius 
bu žmona, O. Putvinskaito, 
Seimo narys Žygelis, dr. Torci- 
jonass ir kiti. Vyskupui intrik- 
tas Lietnviszku geliu bukietas.

KRATOS IR SUĖMIMAI 
LIETUVOJE.

Kaunas. — Penktadieni Ko
vo 11 areszt uotas Lietuvos 
.Jaunimo sąjungos centro narys 
ir valstiecziu liaudininku Že- • 
maitijoj veikėjas studentas Ad. 
Kaminskis.

Be to, ta paezia diena p. A. 
Kaminskio bute padaryta nuo
dugni krata, tacziau nieko in 
kriminuojamo nerasta. . 
tuotasis padėtas Kauno 
kiuju darini kalėjimai!.

Kovo 10 diena 
areszt not as 
nas.

Kėdainių mokytoju semina
rijos mokiniu bendrabuty j Ko 
vo 11 diena padaryta krata. 
Nieko neleistino nerasta.

S I U N T E

o.

\

200 ŽUVO SU JAPONISZKU 
LAIVU.

Tokio. — Du szimtai pasa- 
žieriu nuskendo drauge su Ja- 
ponlszku laivu Daichaci, kuris 
nuskendo prie pristovos Tusau. 
Laivas prisiartinojo prie pris- 
tovos kada pradėjo skensti. 
Kokia tame buvo priežaste tai 
lyg sziam laikui da neisztyri- 
neta.

gus tartis su Lenkija savo gin- 
•czui del Vįlniaus baigti.

Lenkai (tako, kad jeigu jie 
pripažinsią Lietuva tai paskui 
Lietuviai iszeisia su savo pa
darytąja sju Maskva sutartim 

pri pa
teisėta 

pretendentą. Vilniaus 'krasztui. 
Tuo buldu Lietuviai banda ap
mauti IjOnkus — privilioti Lie
tuviu pareikalavimu.

| Antra, kjlutis ,yi;a 
Lietuviu, Lenkams pavyko

I cionalizuot i daug Vilniaus 
, kraszte gyvenaneziu Lietuviu 
tarnaujaneziu Lenku kariuo
menėj ir invairiose kitose val
džios vietose, gresia arcsztas, 
jei tik jie atlanko Kauna, tuo 
tarpu kai Lenkams Lietuvoje 
taipjau gresia aresztas, jei jie 
apsilanko Vilnijoj.

LENKAI ATMETE 
PASZELPA RAUDONŲJŲ.
Varszava. — Audėju unije 

Lodžinje atmetė paszelpa pri
simint a per audėju unije isz 

rleszimts tukstan- 
ezius rubliu sriszelpti straikie- 
riu.s. Lenkai atmesdami paszel
pa atsako kad nereikalaujako- 
munistiszku agitatorių ir juju 
paszelpos.

E K S P L O Z I J E 
MALDNAMYJ.

Lucknow,
— Kas tokis inmete bomba in 
maldmimi Muzulmonu, kada 
susiriūkia žmones meldėsi pr'ie 
kapo szventojo. Dvyloka žmo
nių likos užmuszta o 33 sužeis
ti. Palicije arėsztavojo kolos 
nužiūrėtas ypatas.

PO VINCZIAVONEI UŽMIG
DĖ SAVO PAOZIULE

IR APVOGĖ.
Jankelis Kalint

da ryta ja sb Maskva 
kuria Sovietu Rusija

BAISI VĖTRA OKLAHOMO- ži,u,s Lietiuv,\. kail)0
8 UŽMUSZTI, 

MIRSZTA, DAUG 
SUŽEISTA.

Tulsa, Okla. — Asztuonios 
ypatas. lik^s užmušios, dail

JE; 15

gelis sužeista ir 15 mirszta li- 
gonbutoje, per baisia vėtra ku
ri prapute pro McCurtain. Ble- 
dos padaryta daug.

Fort Smith, Ark.
užmusze

Ta pati 
vėtra užmusze czionais kolos 
ypatas, sužeidė 12 
apie 150 namu.

Anadarko, Okla. — Czionais 
padare nemažai 

bledes iszvcrsdama daugeli 
mu, bet nieką nesužeidė, 
žmones pasislėpė in skiepus in 
laika.

Oklahoma City. — Upelukai 
ir upes užliejo daugeli aplinki
niu czionais. Apie du szimtai 
szeimynu buvo priverstos ap
leisti savo gyvenimus.

60 METU IN KALĖJIMĄ UŽ 
APIPLESZIMA IR 

ŽUDINSTA.
Pittsburgh. — Povylas 

vorski,

ir perverto

ta > kad, 
nn-

sun

daug
La t v i jos pa rl i amen -

ISZRINKO NAUJA 
LATVIJOS PREZIDENTĄ.
Ryga

tas ištrinko Gustavu Zemgals
valstybes prezidentu vietoje 
mirusio Jono Czaksztes. Zein- 
gals buvo kandidatu u'kiniuku) 
ir demokratines ' --"u; ib 
jos. Socialistai state savo kan-i' t • n * • » t » • • w v • y . I

centro parti

taipgi vėtra
lia
nos

MoSk vos,

«

czio- 
ukininkui

pagriebęs
rankas atsisėsti.

antru kar 
studentas Zviro

didata, bet jis pralhimejo. Vie
nok Zemgals laimėjo tik vieno 
balso dauguma. Už ji paduota 

balsai, už jo priesza, 72.
— Komunistu rateliuose po

licija padare krata, ir areszta
vo 10 asmenų. Susekta, kad ko
munistai tureje planus invyk- 
dyti sukylima priesz valdžia.

79b)

ja m atsitiko,
* i'

Ja- 
kuris prisipažino .prie 

dalybavimo apiplesžime $104,-
• iszmokoti 
nužudinime 

likos nubaustas 
ant 30 lyg 60 metu in kalėjimu.

Badai Ja verskis vra reika
laujamas Detroito už nužmlini- 
ma tenaitinio palicijanto.
NUŽUDĖ MOTINA UŽ TAI 

KAD JAM NEPAVELINO 
DEGINTI ZAPALKAS.

Chambersburg, Pa. — Ketu
rių metu Tamosziukas Ruby 
nuszove savo motina ant'smert 
už tai kad jam uždraudė degin- 
t zapalkas, o kada atėjo koro-/ 
neris padaryti sheet va ir su- 
raszy't protokolą, Tamosziukas 
pagriebęs peili nuo stalo norė
jo ji nudurti. Po žudinstai pa

dubai’ tai gaIe
nos man

An gi isz ka Indije.
000 kūrinos 
darbininkams 
dvieju sargu

veze-
ir i

szauke: “na 
siu degint zapalkas, 
niekas neuždraus. ‘

J

U Tokio, Ja poni jo. — Arli 
Fuson, Koreos apsiverto per-
vazas ant kurio radosi apie 200 
žmonių. Suvirszum 30 žmonių 
prigėrė.

fl Barnsley, York, Angliję. 
— Asztuoni anglokasiai likos 
užgriautais ant smert per nu- 
kritimu augliu Warncliffo ka-

f

Varšzava. — .m.,

Jeruzalemiszkas silkinis szlek- 
ta kuris maitinosi nežino kaip, 
susipažino su apterszta balan
dėlė, kuri buvo gana patogi ir 
turęjo 2,000 doleriu. Po keliu 
susitikimu, Jankelis papraszo 
savo mylemos Blimos Kalt
inami idant jam paskolintu 
tūkstanti ant uždėjimo biznio, 
bet BĮ ima sako, kad pirma tiv 
ri su ja ja apsipaeziuot, po tam 
duos jam pinigus.

Ka daryt? Jankelis butu ir 
in pekla szokes 11/ tukstmiti 
doleriu. Sutiko. Po apsivedi-

syklosia.

mui ta vakara, Jankelis pa- 
ozestavojo savo paeziūle stik
leliu vyno nuo kurio sunkiai 
užmigo, o kada pabudo, nera
do ne savo Jankelio no pinigiu 
Badai Jankelis iszplauko in 
Amerika užsidėt 'bizni.

LENINGRADAS ARSZESNIS 
UŽ CHICAGA.

Leningradas, Rosije. — Szis 
bokzevikiszkas miestas per- 
augsztino visus kitus Europos 
miestus su savo prasižengimais 
ir žudi'ustoms o net ir Ameri- 
koniszka miestą Chicago. Le
ningrade paprastai atsibuna 
trys žudinstos kas diena. In 
viena sanvaite arosztuota net 
5,G28 žmones už girtuokliavi
mą. O kur kiti prasižengimai?

MOTERE VERTA 
TIK 60 CENTU.

Anglijo. — Tula mo
tore, kuri skundu savo vyra 
ant mokėjimo jai mėnesines 
duokles ,po persiskyrimui, jo
sios praszymas likos atmestas 
per sudžia Lord HeXvart, kuris 
jai pripažino tik 60 centu, nes 
motore apskundė kita vy ra rei
kalaudama nuo jojo 200 svaru. 
Sudže pasako, kad tokia mote- 

yra daugiau..verta kaip

Leeds J

re ne
G0 centu ir tik tiek gaVo.

ISZGAUS DU LAIVUS 
SENOVISZKAIS 

SKARBAIS.
Rymas. —- 

lini, paliepė arkiologams

SU

Pronlieris Musso- 
1 su- 

jeszkoti vieta prie Herkulauu- 
mo, kur du Rymiszki seuovisz- 
ki laivai nuskendo ežere Noni, 
prikrauti su auksu ir sidabru. 
Darba pradės ateinanti meiie-
si. Tasai auksas ir sidabras ba
dai yra vertai keliolika mili-

■jonu doleriu. 
I

, o kada pamate 
sukruvintus szmotus kūdikio ir 
tęva stovinti su kirviu 
iszsigaudo kad puolė ant 
du negyva. Tėvas apvesias nuo 
savo paszelumo ir supratęs ka 

! padaro, staigai neteko proto ir 
turėjo būti iszvožtas in paikszu 
prieglauda.

ISZL1ETW0S
RADO VIESZKELYJ NUŽU 

DYTUS DU ŽMONES.
Kaunas. — Kovo 18 diena 

apie 10 valanda vakaro tarp 
Pacuneliu miestelio, Kėdainių 
apskriezio ir Taudinaicziu kai
mo Panevėžio apskrity] ant 
vieszkelio rasti nužudyti Bur- 
nys Kazys, Pacuneliu svaigių
jų gėralu pardavėjas, ir jo ve
žikus Bilieczius Leonas. Nužu
dytieji ta put diena buvo važia
vę in Panevoži parsivežti deg
tines.
NE ISZ GERO ŽMONES

BĖGA ISZ LIETUVOS.
Mariampolej ir jos apylinkė

se pastaruoju laiku vietoj gri
po iszsiplete Argentinos epide
mija. Daug ik a.s i s zs i parduoda 
savo (daiktus ir važiuoja in 
Argentina. Kasdien traukinys 
iszveža viena kita isz Al aria m- 
poles in ta szali. Daug isz ju 
gryžta isz Kauno agentu pri
gauti. Dabartiniu laiku vėl at
sirado daug i n vari u agentu, 
kaip paeziame Alariampoles 
miesto taip ir jos apylinkėse.

SMARKUS POTVINYS.
Seredžius. — Czia netoli 

miestelio siuvena mažas upe
lis — Amena, kuris szi pava
sari gana placziai iszsiliojo 
ir nunesze kelis mažus tiltus. 
Kaimo gyventojams kuri laika 
buvo pertrauktas susisiekimas 
su miesteliu, nes neturėta luo
tu.

apskrity]

taip 
trrin-

TĖVAS SIUNTĖ ISZ 
AMERIKOS DOLERIUS O 

SŪNELIS BULIAMS 
MARSZUS 

PIRKDAVO.
Eimantai, Ežvilko vals., Tau 

rages apskr. — Anot patarles; 
ginti saldu — mokėti kariu" 

ūkininkui 
tekėjusi isz 

sziae

C 4 
taip ir szio kaimo 
Jonui Szauliui 
Amerikos doleria is lai nu
Jion virto karezia tulžmi. Mat. 
nabagėlis neturėjo ateieziai pa 
sidares jokios sanmatos ir per 
daug drąsiai ir auksztai leke, 
norėdamas ne sau lygius asm**- 

pinigus nieku 
kad ne

j uis prilygti ir 
laikydamas dėlto, Kad ne j<» 
buvo uždirbti. Nes tėvas ūkio 
roikalainss siųsdavo, o szis va 
sara Gegužiuose buliams mai
šaus pirkdavo, miestelio szu 
nims deszras ant kaklo kabiu 
davo, bonkas su brangiais go
rimais, savo simpatijai ir dau 
geliui matant isz unoro daužy 
davo, ąavo vestuvėms daugiau 
kaip už 1,000 litu degtino* nu
pirko ir daugiau dar visokiu 
kvailybių pridaro. Bot »laba r. 
anot asilo, kūmute, 
matytum: paliegęs guli urvoje, 
tarytum, ne atsidvesi i-z >kohi 
negali. Anadiena atvežiave- 
antstolis 
sanskai tom is

kad tu ji

Anadiena 
tūkstantinėmis 

net 
karvute aprasze. 
gražia kolonija kiek

Tur but tėvelis už jnru- 
mareliu nieko apie sūnelio sziu 
kas nežino. Gaila!

MUSU MIRUSIEJI.
Žvirgžjdaicziai, Szakiu apskr. 

— Sziu metu Vasario 10 diena 
amžiai užmerkė akis, net urėdą 
mas no G0 metu, Zvirgždaicziu 
klebonas a.a. Laurvnaiti- 
pora metu padirbėjus Z 
daieziuose, savo uoliu pareigu 
ėjimu ir nuoszirdumu, už-ipel 
no pagarba ir prisiriszima. To 
del ir in jo laidotuves susirinko 
aplinkiniai kunigai ir daugy
be tikineziuju, 
jam paskutini 
Vietos Pavasarininkai uždoj

v • zins.

su
paskut ine

Kažin, ar j<» 
nesiima

Vos 
rgž

kad suteikus 
patarnavimu.

o 
vainiku ir orginazuotai daly
vavo laidotuvėse. Galybių 
Vieszpats tasu-Uiikj^ jam amži
na ramybe.
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y ĮSIEMS musu Skaitytojams linkime linksmu sžVencžiu Velykų!
’ ir sėrg^ti nuo visu nelaimiu

‘ . . ■ į1

Velina isZ szirdies, Redakcije

I
r ,v

4,

masu
Lai Dievas visus

■ ■ 1 ... ■ •

su lauk tumėm sveikti kitu Velykų!
To viso
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užlaiko sveikatoje i ir kad
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prisikėlė ir visa

Ir(

Velvkos!
Kristus 

gamta a d gi jo!
Galime linkimai sakyti: 

vėl 'iisihinkeme linksmu Velv-
kn isz malones Dievo, už ka tu
rime būti dėkingi kad Viesz- 
pats pavėlino mums pagyventi 
ant szio svieto ir džiaugtis isz 
Jojo prisikėlimo.

Vėl skamba Velykų varpai 
po visa svietą, kur tik kriksz- 
czionybo randasi. Kristus mirė 
už teisiuosius ir neteisiuosius 
— lygiai, idant visus nusidėjė
lius iszgelhet nuo amžinos pra
pulties.

Apmaiistykime gerai svarbu 
ženklvvuma szios szventes ir 
aipvaik.-zczio'kime jaja pride- 
reneziai.

Amerikonai turi papratimu 
keliauti kas metas po Europa 
žiopsotis ir praleisti savo pini
gus. Bet szimet ketina susipa- 

su savo “Kontru” kuri 
pažysta. Badai szimet

žinti 
mažai

Kontru 
Badai 

autoinohilinini turistai praleis 
apie keturis bilijonus doleriu, 
nes vakacijes turus apie 40 mi
lijonu žmonių, važiuodami de- 
.szimts milijonu automobiliais. 
Taip prana <za uja American 
Automobile A.ssociation.

Isz visu szaliu Suv. Valst. 
danesza, buk daugelis žmonių 
pas i re n gi n ėja ant t uju kelio
nių atlankvti visas dalis Suv. 
Valst. o ir in Kanada važiuos

prana <zauja

____________ ;____________ • - ■ . ................ -■ • ’ - ■ 
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(XX) doleriu, btives A(lktru-Ven- Į 
gru imperatorius — apie 5.000 
000 ir btives Rusu enrns — 
8,500,OOO doleriu.
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“Daugiau negu viena mote-j 
re pasiliks prezidentu Suvieny- 

Ituju Valstijų in laika ateinan- 
cziu 150 motu. Keliolika motu 
adgal politikieriai mane kad' 
mot eres vieta yra prie peeziaus 
ir gimdyti vaikus, bet nuo ka
da aplaike lygias tiesas su vy
rius ir'užėmė visokius dinstus, 
tai vvrarn^ atsidarė akys ir da
bar nesiprieszina motorinis jai
gu eina ant visokiu urėdu.”

Taip kalbėjo Nellie Taylor 
Ross, buvusi gubernatore isz 
Wyoming, kada turėjo prakal
ba ant susirinkimo Amoriko- 
niszkn moterių Waldorf Asto-1 
ria kotelyje New Yorko.

I

I

1 1

TARADAIKA

-v

f

t

DUETAS.
(Vienas gieda plonu halsu o kitas storu.)

Past oris Harry Fosdiek isz 
•\v Yorko, laike -pamokslo w * •Yorko 

kalbėjo, buk Jėzus Kristus ve
la butu nukryžiavotas jaigu su- 
gryžtu vela ant žemes. Dūdavo 
jisai:

4 *

y

paprasti žmones nu

Žmonos kurio nukryžiavo- 
jo Krislu, buvo tai paprasti 
žmones pakurstyti per kitus ir 
lokiais pat kaip ir visur. Szia- 
dien no
kryžiavotu Krislu, bet patys 
kunigai, kurie žmoniems skelb
tu kad lai kokis revoliucijonie- 
ris ir bolszevikas, kuris atėjo 
arzint žmonis prieszais juo- • t •
S1U‘.

žmonis prieszais

Praeita mota Amerike likos 
50 nauju ligonbueziu. 

Amerike dabar randasi 
apie keturi milijonai žmonių 6,946 ligonbueziu su 859,445 lo

voms, kurie gali apžiūrėti pen
kis milijonus ligoniu. Mokslai- 
niu del dažiuretojn ligoniu 
(nor?iu) yra apie du tukstan- 
cziai isz kuriu daugiausia yra 
Pcnnsy]vanijoj. Ant kožno de- 
pzimts tukstaneziu žmonių-pri
puola vos 28 dažiuretojos. Ma
žiausia turi valscziai Georgia 
ir Mississippi kur yra tik sep
tynios dažiuretojos ant kožno 
deszimts tukstapeziu žmonių.

ant iržganadinimo savo trosz- 
kimo. Argi ne imtu malonu 
idant tieji pinigai pasiliktu 
musu >klype jaigu turėtumėm 
ka gertiBet isz to 
puikiai Kanada, kuri 
gai ketina priimti savo kaimy
nus Amerikieczius.

pasinaudos 
szirdin-

Pagal aplaikytas
'kas žinias isz Lietuvos, 
Lietuva randasi pavojingam 
politikiszkam persverime. Ko- 
nia kožna diena atsibuvinoja 
visokios kratos ir aresztavoji- 
mai nužiūrėtu žmonių, 'farp 
aresztavotu likos suimtas so
cialistas Požys, nž dalybavima 
surasze pri<‘szais valdžia. Ke
lis jau suszande o kitus nubau
dė kalėjimu.

(’kiniuku padėjimas yra ap- 
neri- 

parodo, kad vela 
gali kilti neužilgio kokia per
varta valdžioje.

Konia kas na n vaite
* tūkstantis žmonių apleidžia 

Lietuva joszkoti duonutes ki-

i>z
privat isz 

tai

verkt Inas ir visi baisiai 
rnanja, kas

kns
žmonių

apie

tnr. Valdžia stengėsi iszeivvs- 
ia užbėgti.

uždeta 
Viso

NAUJI NAMAI 
PARSIDUODA.

Pastatyta pagal naujausia 
mada su visokiom vigadom. 
Szeszi ruimai ir maudyne, di
delis garret as, atidari t ropai, 
didelis i.szcemantuotas skiepas, 
drenai visur suvadžioti. Taip- 
pat parduodu lotus ir pastatau 

taip kaip kas reikalau- 
(lif.8

namus 
ja. I

Antanas Wasaitia
132 N. Balliet St.

Frackville, Pa.
Bell phono 519J I

ANT PARDAVIMO.
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Sztai del ko Europos gyven
tojai visados’kenoze sunku jun
ga ant savo sprando ir turi 
nuakėti didelius padotkus ant 
užlaikymo ciesorių ir karalių 
ir kitus dykaduonius, 
tieje valdytojai aplaiko 
nes algos:

** Nation”
karalius gaunas per 
3,500,(X)0 doleriu. 
200,000. Anglo ■ 
Japonu 
1,775,(XX) Pietualavu
500, Rumunu 500,04M) Szvedn 
— 463,600, Bulgaru — 400.(XX) 
____ i — .300,000 ir

žiniomis.

N te

Sekan- 
nii'ti-

Namai del dvieju sZeimynU, 
ant puses loto, prie 524 W. Mu- 
hanoy St. ir 525 W. South St.‘ 
Atsiszauikite ant ridreso:

526 W. Mahanoy St., 
Mahanoy City, Pa.t.f.)

Keli halei neužilgio- bus, tai szoksim po Velykų 
Tai reikė nusipirkti kėlės poras czeveryku. 

Tai kad vieni nusikultu, 
Aęba puspadžiai atpultu, 

Kitais npsiausim, veda opa, opa, 
Kalidžion, blok botom ii- galopu, 
Polka Liet uviszka — adhulinia. 

Sau atstato krutinia.
Mat, kaip nekuriu vyrukai mums gromatas raszo, 

Ir po mergina pripirszti mudviejų praszo, 
Vieniem kad ir kreiva, szloiva ar 'kuprota, , 

Bile tik butu bagota. 
Kiti vėl nori gražiu, 

Pasiputusiu kaip žužiu, 
Kiti vėl nori labai mokytu
Kad jiems burnas užra'kytu, 

Bot tegul mudviejų prapuola, 
Trankiam iii žemiu koczel'a ir mucin, 

Jai negaus visi po vyra ir merguėzia.
Kad mes pristosiu! ir praliesim jum iszrinkt, 

O-sziur, iszgirsite tiktai trinkt, 
Ir po Velykų užsakys,-o tuos pirmiausia, 

Kurie prasz<‘ labiausia.
...........  . . M 1 . , . .... . .

t
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1. Kaipo po ilgos ir sunkios 
žiemos, kada užhlizga szviesios 
pAvnsario dienoto, saule, pasiro
džius isz uždebesu, atgaivina i? 
palinksmina visa prigimimą, 
taip po tu ilgu želnvos ir nuliū
dimo, po tu sopuliu ir stispaii- 
dimo* dienu, užžibejo tikro 
džiaugsmo ir linksmybes- die
nos, didžios ir neiszpasakytai 
szventos. 'Pose dienoje Jėzus 
Kristus, ta teisybes saule, pri
sikėlęs isz tamsybes grabo, pa
linksmina musu szirdis ir 
duszias.

2. Vakar

jog yra dangaus ir žemes, gy- Iszgany tojaus 
veninio ir smerties Vieszpacziu Aniolas jiems prisakė, idnnt ei

tu in Galilėja ir tonais pasvei- ' 
numirusiu

Kristų. Apeiname apie -szventa 
bažnvezia tris kartus del isz- 
relszkimo dideles musu links-

Ten

t

9 n

Tik drošiu iici>irki(e ne jokiai poniai, 
Nes pinigus paėmus sukis: iszgriausz Antanai, 

Kad nori, tai tu ja paszauk. 
Bot neraszysiu labai daug;

Ba vaikinai dainuodami musu dainas, 
Tai ir užbaigsim szita musu eile.

Tik tiek da pasakysim: velinam linksmu Velykų,
Del vyreliu, jnot ori u, paneliu ir vaiku,
Kad Dievas visus sveikatoje užlaikytu, 
Nuo mirties ir sveikatoje apsaugotu.

Sziojo Didžioje Sail vai toje nieko nogiedosim, 
Ba tai svarbus laikas del krikszczioniu, 
Po \relyku jums daugiau pagiedosim, 
Kada kolos dienas namie atsilsėsiu!.

ryju seile,

j
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musu

su n u liu dusiom i s 
akimis ir su sopulinga szirdžia 
Veiz('jome ant szveiito kry
žiaus, aplieto szveneziausiu 
Iszganytojaus krauju1. Veizėjo
me ant kruvinu ronu Jo ranko
se, szone ir kojose perkaltose. 
Ir no vienas tikras katalikas, 
stovėdamas prie Iszganytojaus 
grabo, szirdirigai vei’kc, dūmo
damas sau, jog ”ar-gi vertas 
esmių, asz piktas grieszniukas, 
idant Tu, saldžia u sis Jėzau, 
taip daugel už mane kentetu- 
inei, tuotarpu kada taip tan
kiai ir sunkiai priosz Tave nu
sidėjau!” *

3. () szendiena su visti k i to
li iszkas regėjimas pasirodo 
musu akims. Didis ir sunkus 
akmuo nuo Viešzpatles grabo 
a t Verst as; pOczotOs nu pleszt os. 
Sargai, kurie stovėjo prie gra
bo, ant žemes parversti. Laido
tuvių Je/a irs rubai szalyjc pa
dėti. Aniolas žilmns saules 
skaistumu, ant akmens grabo 
sodžius, ir meilei prakal'baiis 
prie dievobaimingu moterisz- 
kiu, ikurios neszaskvepenezius 
aliejus, idant su anais patepti 
szveneziausi Jėzaus, kuria,

graba 
visokiomis žole-

aplieto

jog

ir 
gražiais
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KAM KENTĖTI?

'Railmatizmo, neuralgijos ir raumenį 
gčtirnai greitai nustoja, jeigu patrini su

& PAIN-EXPELLER
ValzbažBuklI* nireg. 8; V. Pat. OCie. .

■y
Žiūrėk, kari gautum tikrajj-garsuji per

■ , - . - ■_.......... . ■...................... .............

ANT PARDAVIMO GERAS 
SALUNAS POTTSVILLEJ.
Gal visi žino salima kuri lai

ke Czižauckas, tuojaus skersai 
sūdo, o kad mirė, tai roike v.i- 

turta sudavadyt ir todėl da-
daugiau kaip 50 metų.

įceiKuiaiik, icmi tortui 
yUsbažeiikiį

z 11 * 11 i|h4 y i

Iteftulauk, kad tdr<5tu Ikaro (Anchor)
"ii' l. ii •

ir Karaliumi, prie.sz kuri dreba 
dangiszkbs, : 
garbžkos stiprybes. 4) priosziil
gai, kaipo sako szv.
A pasėtaI41;s:
nebutu prisi'kel(‘s, tildą nieko mylves, Jėzaus szloves ir gar- 
nertovis butu musu apsakiil(‘ji- 
mas, nieku stovis butu ir musu 
1 ike įima s. ’ ’

(>. Szendiena musu tikėjimas 
apszviesta.'“ ir patvirtintas! 
Szendiena piktadejai užtylėjo; 
gricszninikai sudrėbėjo, o tei
singi pasilinksmino. Užtatai ir 
szv. Bažuyczia, žadina szendie
na visus krikszczionis prie t ik
ros dvasiszkos ]

žeinisžkos ir pra- kinta kėlusi i
* i te. I .u* I . ■ "Ii * Ita

4 4

Po v via s
O jeigu Kristus

(M'or.XV, 14).

bes. Ir ifįftikro, kada tos pro
cesijos laike aukso spindulei 
tokanezios saidos liejasi ant 
szveneziausio Iszganytojaus 
kūno prisikėlusio isz numiru
siu, gyvenanezio musu tarpe, 
tada nltisu duszios prisipila 
dangiszku tlžiaugsrhu. Mums 
rodosi, kad gyvename danguje 
prie Dievo sosto, aprėdytu mA-

linksmybes i jutotu amžiaus garbes ir Inks-
* 1 ■ • H « te •

szaukdama: Tegul džiaugiasi tancziu lukstancziais dangisz-
Aniohi mines! Tegul Dievo pa
slaptys bus paszloviutos! Te
gul žeme apszviesta spinduleis 
Ims pripildyta linksmybe! Te- 
L r> 
amžinas Karalius ant jo iszpy- 
le, bus isz tamsybių (grioku) 
i. zliuosuota! Tegul džiaugiasi 
musu Motina Bažuyczia, taip 
'didžiu skaistumu apszviesta! 
O jos vaikai su didžiu džiaugs
mu isz visos szirdios, sylos ir 
duszios, tegul garbina Dievą. 
Nes a t (-jo Velykų szvonte, ku
rioje tasai tikras Avinėlis už- 
muszta? sziojo naktyje, sutrau
kęs sinorties rysžius,

apibarstyti 
kvietkais ir 
mis: Nenusigąskite (tarė joms 
Aniolas), jeszkote Nazarensko 
Jėzaus, nukryžiavote. Kolos, 
nėra czionai! Szitai vieta, kur 
buvo jis padėtas. (Mor.XVI,6.) 1

4. Taip, tada Jėzus Įkristus, 
kursai mirė už mus griesznus, 
kurio smerti vakar gailingo
mis a. žaromis apverkėme,

isz grabo prisikėlė, 
kaipo garbingas pnrgaleto'jas, 
sudaužės pragariszka galybe.

Kristaus duszia treczioje 
dienoje pribuvo prie 
cziaulsio kūno. Ir vienam akies 
niirksnyje su j irom snsivienyjo. 
Visas (langus užžibejo dan- 
giszka szviesybe. O Jėzus par
ojęs uola, pasikėlė in ora augsz
tyn. Tarpo nakties tamsybių 
pasirodė neiszpa.sakytai gra
žus, skaistus ir žibąs. Akys Jo 
buvo kaipo žaibas, o rūbai bal
ti kaipo sniegas. O isz ronu 
spindėjo skaistis spindulei. 
Visas kūnas Jo stojosi gražos-

nukryžiavote.

l.-
szondien

szven-

k u szviesybiu. I sznyksta tada, 
kaipo naktine migla, visi nu
budimai ir musu žemiszko gy
venimo nelaime. Ir isz jausmo

jjiil tarpo los szv i esybes, kuria '.lnngiwkos linksmybes isz mu-

kes siPorties ryszius, iszejo 
pergalėtoju isz grabo apstaty
to sargais.

“O tikrai palaiminta rinktis! 
Ta naktis skaiseziausia už die
na, apmazgojo bjaurybes', su
gražina nekaltybe grieszniems 
ir linksmybe nuliudusiems; irz
liai kiną neapykauta, o atnesza 
vienybe, sutarti, paini j u ir mei
lu. Žemi.szkas 
AitgSzcziausiojo valdžios pada
vė. Ta naktis, kurioje daiktai 
dangiszki susivienijo su že- 
miszkais, dioviszki'su žmonisz-

p<S

kais.
i.

lieta
Tokia tai linksmybe isz- 

visose Bažnycziosv rai ’ r t 'maldose ant Velykų szventes.
Bet ir szendieniszkoji noba- 
ženstva yra labai graži ir pra
sideda nuo puikios apeigos 
(ceremonijos) kuria vadiname 
“Besurekcija. Priesz Viosz-

su krutinės, iszsimusza giesme 
pilna garbes ir meiles del mu- 
su Iszgany tojaus 
diena apturėjom ir 1.1.

4 4

i K

Linksma 
” Toji 

giesme nueina per laukus, pie
vas ir miszkus. O paskui in-si- 
muszus augsztyn, sueina su 
giesmėmis Aniolu ir Szventuju 
be s i 1 i n k m i n a n cz i u szon diena 
isz numimsiu prisikėlimo ju 
Karaliaus.

Laike tos procesijos neszasi 
uždegta žvake, kuri vadinasi 

(paschal), 
j, kurios 

liepsnos matosi ant musu gal
vos, iszreiszkia szviesybe musu 
tikėjimo, kuri nebus užgesinta, 
nors pragariszkoji galybe per 
bedieviu visokius persekioji
mus ir suspaudimus norės mu
su szventa tikėjimą užgesinti. 
Vienok nieko nepadarys, pakol 
ant galo tas musu szventas, ži
bąs ir nesuteptas tikėjimas su- 
grvž in dangų isz kurio iszejus 
kaipo ta žvake gryžta prie al
toriaus.

Toji dide Velykų žvake, ku
ria uždega per szv. miszias 
Evangelijos laike iki inžęngi- 
mui in dangų Vieszpaties Kris
taus, ženklina taipo-gi ugnies 

‘stulpą, kursai naktyje szvies- 
damas rode kele Izraelitams, 
kada Viesžpats iszvede anuos 
isz Egipto. Del mus toji žvake 
atmena ta, jogei kaipo ta^ai 
ugnies stulpas vede per pust y- 
m' Izraelitus, taip Kristus per 
isz numirusiu prisikėlimą, isz
vede mus isz pragaro ir velnio 
nevalęs.

Procesijos laike, d muge su 
žvake nesza taipo gi szv. kry
žių, raudona stula perjuosta, 
kuris atmena mums Iszganyto
jaus kruvinus kentėjimus, ir 
kruvina smerti ant kryžiaus. 
Nesza taipo-gi Kristaus isz- 
reiszkima su karūna rankoje, 
kurs iszreiszkia musu Iszgany- 
tojaus isz numirusiu prisikėli
mą.

velykn žva'ke” 
Toji uždegta žvake
, 4

‘ ‘ Kesurekcija. ’ ’ 
paties grabo kunigas baltai ap
rodytas, linksmais rubais, gie
da psalmes. Tomis psalmėmis 
iszaugsztina Dievo inielaszir- 
dvste. Pabudimi visas sVieto 
gimines, idant jam nusižemin
tu ir garbe atiduotu. Ir ant ga
lo graudingais žodžiais pabu
dina mus tos psalmes, idant vi
sa musu vilti padotumomo pas 
Dieva visuose duszios varguo
se ir suspaudimuose. Nes go- 
riausis musu dangiszkasis Tė
vas visados yra pasitaisęs Isz- 
klausyti mus isz savo szvonto 
kalno, 
augsztybim Visados yra pasi
taisęs apginti ir priglausti po

tai yra isz dangausuis už visa dangų. Tuomi tar
pu žeme sudrebėjo. O kareivai 
(žalnieroi) persigando su dide
le baiino stojosi kaipo numirė 
ir puolė veidu ant žemes. (Szv.

’ 2”4);
5. Ta szendieniszkoji szvon- 

to instatyta per Szv. Bažhyozia 
del atminimo to garbingo Jo-

krikszciiiotiiszka szvoute.

įkėlimas yra phhiatas vifco 

ilęzus Kristus, in kufijtikiril
A « ■ • k «. . 1 1 f H t li'i'% . * I 1

savo <1 i eviszkagaly be.:
!«j* 1 f

sa i 
bar parsiduoda. Yra tai gera 
ir sena bizniava vieta kurioje 
geras žmogus gali daryti pui
ku bizni. Atsiszaukite tuojaus

C. B. Dawson, 
c/o P. P. & D. Co„ 

Shenandoah, Pa.
H. W. Lawson,

sparnais savo apvaizdos, visus 
gerus ir Ji myli nežiną žmones. 
O pribszingni sudaužys ir isz- 
naikys visus neprietelius musu 
iszganymo, ir visus piktus

Mnt.Wv.XXVm PAIESZKOMA.

Biznavas namas prie 528 W. 
Centro St. Taipgi namai ant

Lietuviai*. Graborjua

Laidoja numirėlius pa-

i

K. RĖKLAITIS

gi! naujausia mada Ir 
mokslą. Turiu pagelbi-

Siamo 
motus

29,04X)000
Ispanu
- 665-

Italu

2.250,000,

Danu -
244,0041

Buvęs
gaudavęs.algos per motus 5,0()0

Nmvegi.

Vokiecziu kaizeris

ANT PARDAVIMO.

dviejų szoimynu rtilt kito galo
loto. Pa Vaiduos už prieinama
preko. Kfeipkitea alit adreho;

Walter Zotuskey 
300*34)2 Zotuskęy Bldg.

t.f.) rraokville, Ph.
ii’ih..* H A
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zaus Kristaus isz i 
prisiikelifno, yra visnd[džiau
siu krikszciiioiiisžka szvoute. 
Nes Kristaus isz numirusiu tiri- .... .

i
i

f'"'j
F 1

mitsu tikėjimo. Nes ^zriridibita 
Jėzus Kristus, in kuri 
phsitodo tikru Dįovit. 'Pahxlov:.

.<■ I- “ • .» 9

**‘•1

; 11.

mtčd’e
J

*

Petras Szvontažecki kuris 
kitados strielcziavo Gelgodisz-

iszganymo, ir ,
žmones. (Ps.lltj ir 3). Po atgie- I’ 
dujinio tu psalmių isz vidaus kiu girnosia Romanovo posh- L a a . te » * M • * a « w aappzvibsto grabo, ‘kunigas rodo doje. Pas ji randasi laivai svar- 
ihums szvonezinnsi Jėzaus Ku- bus i'eitkaltis kuri aplaikiau 
nn ir atiroisžkra ta didele’ na u- isz Liėtuvos. . Tegul jis pids 
jiena, jogei KriAtus isfc iltimi
, ir aliroisrida ta didold.nau
jiena, jogei Kristus isfc nnmL: 
brisiu kolos! Paskiau prasidedi 
ją'a lemensi in. kiiri iRV.rniflririAl 
^kelione nuo Ap 
fiibaiiįiingh Thofe

į

procesija, kuri iWeį
m K ) W 1 , .1 A l1 Ii i’ vli k k I. Il> te1 a. Ml I

keliono nuo Afcaažfalų iįdi<
Ji

i 1

k

isz Liėtuvos. Tegul jis phi 
r i

* !

i *> "i. i.

oru atbdth
i i

atsiszauke hrba 'kas npie ji ži-

JdMlis Kulikailskafc, • H > . * . X. .
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i

ho lai man tUojahs prahosza.

I
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VELYKŲ SZVENTE
H141VI > E K1M. giesmes giedo’kim, 4.

-ra

li- Jėzui yarhe duokim, 
Kurs sziandiena kelpsi, 
Nei akmens užritimas, 
N ei u ž poeze t a v o j i ma s, 
Nei sargai nesulaiko .Ii.

Žeme ir uolos judėjo, 
Isz iszga.-ezio drebėjo, 
Baimes pilni sargai, 
Del dangiszkos szviesyhes, 
Ir aniuolu skaistybes, 
Sznh’u jie pabėgo urnai.<

K i i si ns pergalėjo, 
Ir tobulini laimėjo 
Aid peklos ir mirties, 
K a 1 e j ima s isza rdy tas, 
1 Jueipieris suimtas, 
Per galybe musu Vieszpaties.

Ak Jėzau, mielas Pone, 
Suteik tavo malone, 
Ir isztaisyk t ikrai, m 
M naujo darbn savo, 
Kad mes viornybeje Tavo, 
Pagarbint limeni amžinai.

“Moteres Jeruzoliaus, Ko Jeszkote?
Jėzaus Nazarieties Kėlės 

Nėra Jo Czia”
f

Velikonis Suknele
GERAS PAMOKINIMAS 
GlRTUOKLIVI TĖVUI.

' !)idvsis Kbtvergas 
priesz A'elykas, Saulyte szian- 
'dieii pirma karta tai]» sriuirkiai 
$2ilde, kad, rodos, visa gamta 

■ seniau numetusi sniego -skran
da dabar .‘ taiga atgijo. Žmonių 

I veidai taip pat linksmesni da- 
[ rosi, 1 
Velykos 
Vaikai

Kada Kristų padėjo in gra
bą, užritino dideli akmeni, už
dėjo peczeti ir vyriausi kuni
gai melde Piloto kad pastaty
tu sargyba kad Jo apasztalai 
nepavogtu Jo kuna ir nesaky
tu po tam kad kėlėsi, nes Kris
tus 
kad Jisai numirs ir 
dienoje kelsis isz numirusiu.

Treczioje dienojo vos pradė
jo auszti, nakties tamsybe pa
būgus dienos szviesos slėpėsi in 
amžinasties erdves saulele auk
so spinduliais pradėjo puoszti 
medžių virszunes; angelas nu
žengė prie Kristaus grabo, at 
rito akmeni, Jėzus savo galy, 
be kėlėsi isz grabo. Jo rūbai 
balti buvo kai]) sniegas, 
dos žibėjo kaip saule, 
iszsigando o Kristus pirmiau
sia pasirodė Jo Motinai Szven- 
cziausiai, trims moterims Ma
rijai Klevopai, Marijai Magda- 
lotei ir Marijai Saliomijai. 
Vos pradėjus auszti skubinasi 
neszdamos brangias mestis, no
rėdamos patepti Kristaus žaiz
das.

Kalbėjo tarp saves rūpestin
gai kas mums akmeni airi t is 
nes yra labai sunkus, kaip mes 
galėsim graImi atidaryt, kaip 
mes galėsim Jėzaus žaizdas pa
tepti. Kada atėjo pas graba isz
sigando. Iszvydo akmeni atriš
ta, graba tuszezia ir sodenti 
jaunikaiti po deszinej baltuose 
rūbuose kuris tarė iii moteris:
4 A

'kote? Nesi bijoki t e, 
zarietis kėlėsi, norą jo 
eikite ir pasakykite jo 
niams.

Gvvvbe

skamba visose pasaulio krnsz- 
tuo.se. Kraujo upeliai nedžiusta 
nuo žemes veido, nebora meiles 
nebera vienybes, žmones lig 
alkani žvėris drasko vienas ki- 

pra-

s būdamas kalbėjo 
treczioje

žaiz- 
sargai

Moters Jeruzoliaus, ko jesz- 
Jezus X'a- 

ezia, 
n loki

ta ir rengia viens kitam 
gaisztiės žabangus.

Isztiesu žmogus turėtu gėdy
tis priesz gamta. Pazvelgkime 
in gamta, iii girios žvėrelius, in 
oro pauksztelius kaip jie nuo 
pradžios sutvėrimo pasaulio 
isztikimai pildo Dievo instatus I 
o žmogus kuri Dievas sutvėrė 
ant savo paveikslo apdovano
jo iszminezia stebuklingai pa
state ji gamtos karalium. Nėra 
]>asaulyje tokio dalyko kuris 
galėtu žmogui pasiprieszinti, o 
žmogus vietoje Imti Dievui dė
kingas už tas malones tai per
žengia Dievo nustatymus, su
laužė jo.tiesas, pasinėrė isztvir- 
kimo purvyne ir taip aptemdė 
savo protą kad jau drysta sa
kyti kad Dievo norą. Užtaigi 
Dievo rykszto palytėjo pasauli 
ir nelaimėse skėsta visas že
mes kamuolis. Net pati žeme 
jau nenori maitinti to nedoro 
žmogaus nes kas meta mažiaus 
ir mažiaus vaisiu iszduoda, ir 
tol nebus geroves kol žmonija 
msitgims Kristuje. O Kristau! 
Prisikeles*isz numirusiu pri
kelk žmonija isz nedorybių 
grabo! l^ai musu szirdyje su
žaliuoja liesos atgyjimo pava
saris, musu darbai lai puosze- 
si dorybių gėlėlėms kad ir mes 
tinkamai jiasifiiiosze galėtumo 
patikti Kristų prisikėlusi isz 
numirusiu ir linksmai su ange
lais ir visa gamta užgiodotu-

pradžios pasaulio

visi mat džiaugėsi,'kad 
i bus 'gražios szillos. 
per diena besiszilde 

priesz saulute ir lėlės belipdo, 
dabar motinėlių raginami ne
noromis traukėsi in vidų, nes 
artinosi vakaras. J. miestelio 
berniukai bėgiojo nlycziomis ir 
tarszkino klegecziais, kviesila- 
mi žmones prie lomentaeiju in 
bažnvezia. Vaikai tarszkino su 
kokiu tai pasididžiavimu ir 
malonumu, matyt nusimanyda
mi ki/kia svarbia pareiga at
lieka varpams užsigavėjus — 
kvieezia žmones in bažnyezia.

Mamyte, ar eisi in baž
nyčia — jau berniukai senai 
tarszkina / — paklausė Maryte, 
7 metu mergaite, 
Rupeikos dūk ryti*.

— Eisiu, vaikei, eisiu. Ma
tai ])o turgaus dienos negaliu, 
kaip reikia apsidirbti. Palesin
siu viszteles, ir tuojau begu... 
Tik 'kažin kur musu tėvas, kati 
bent smukioje nesėdėtu, — at
siliepė Rupeikiene. •

Mamyte, pamatysi, kaip 
bažnyczioje gražu... gražu... 
Kaip (ik kunigas Dievuli in- 
nesze in kalėjimą, asz visa lai
ka, inamyte, klūpojau ir žiurė
jau... O mergytes, mamyte, to
kios gražios klupi... — 
si mergaite.

Motina pa'baigusi 
sius darbus užsimėtė 
ežiu skara, tai]) pat apgo'bo 
vb dukrele ir abi nusiskubino 
in bažnvezia.

Bažnyczioje žmoni u buvo ne
daug. Vidury bažnyezios sto
vėjo trikampis dvylikos žerin- 
cziu žvakių, o kunigai liūdnai 
giedojo lementacijas; ju aidas 
skambėjo a]ntuszteje bažny- 
ezioje sudarydamas savotiszka 
lipa. Koplytėlė, kurioje bu’vo 
inrengtas Kristaus kalėjimas, 
buvo tamsi, tik virpaneziu žva
kių szviesa apszvicte pilkai jos 
sienas ir ineldžianczin žmonių 
veidus, ('zia žmonių buvo dau
giau, 
kieno su savo dukrele. Mergai-

miesteleno

gražu...

džiaugė-

skubiuo- 
ant lie

sa -

ir ežia atsiklaupė Rupei- 
_ ----- - --------

te neilgai trukusi ir kumszte-
lejusi motinai suszrribždejo:

— Mamyte, žiūrėk kai]) tos 
gražiai klupi...mergytes gražiai klupi... ko

kios j u baltos gražios sukne
les!...

SAULĖ" '
t tvNuknjžtauniimafi

p

priHtkrlimas Utrszp. jj^tutw
m

mažai

U»
bet atsiminus

?... Tėvelis

t.

o pa
ne

giminei

Pnd ]nišoj 
mergaitei tenkintis tais skali

ji sutaupo 
surinktas.

lėtu pirkti balta suknele. Bet 
kita met atsitiko laime — mo
tina sužinojo kad tolimam jos 

reikalinga piomenelo,

kais, kuriuos ji sutaupo už 
uogas vasara surinktas. Te- 
cziaus dar daug truko, kad ga

tu kas žasu ganyti, bet samdy
toju neatsirado. I I

ra! Bet isz kur gaus balta suk
nele, szilkini kaspino-, gražius 
batelius/ Motina ir taip vos 
gali bet kokia suknele nupirk
ti, o tėvelis
rūpinasi dukrele, jis vis tan
kiau pasigerės pareina ir moti
nėlė nekaltai primusza, 
ežiai dukrelei isz baimes 
karta teko drebėti.

Maryte norėjo jau tuoj moti-| todėl ir pasiūlijo savo dukrele, 
uos ipapraszyti. kad nupirktu Gimine sutiko imti Maryte ir 
suknele, bet atsiminus, 
motina skundžiasi, kad sunku 
ir duonos uždirbti, susiramino 
ir vėl pra'ddjo kal'boti, kaip mo
kėjo, jioterius,’kad Dievas duo
tu mamai daugiau pinigu už
dirbti.

Bet ir vėl Marytei neilgai 
meldėsi. Pasirodo vėl nauja 
mergaieziu pora ir Maryte su
žiuro in jas. (Jos atėjo pakeis
ti pirmiau klūpėjusiu). Dabar 
mergaitei pasirodo,'kad naujai 
ai (‘jusi u dar gražesnes sukne
les, ir ji uois’/kentus kumszte- 
lejo motinai:

I >ievuliau
mergaites!... Nupirk 
ir man

papraszyti, kad nupirktu Gimine sutiko imti Maryte 
kai]) trims dienoms Velykas atleisti 

miestan, ir isząnksto duoti dali 
algos suknelei nupirkti.

Vėl atėjo Didžiojo Ketver
ge lytas. Maryte szoimininkn 
atvežta miestan iszlipusi isz 

bego 
'kad užsivilkus 

baltute suknele galėtu bėgti 
bažnvezion. v

— Na, brangioji 
parodyk man suknele, — pa- 

pasvei kiausi

ra t u pas i szok i ned a ma 
pas motina,

prasze mergaite 
motina ir teva|
• — Dar
vaikeli

%

mamyte,

nepasiuvo

Szis finikus paveikslas “ Nukryžiavojimo” randasi Vati
kane, Ryme, Szvento Petro bažnyczioje, kuri iszmaliavo gar
sus artistas.Niccolo Almino, turintis apie keturis szimtus me
tu senumo. Ihiveikslas turi 20 pėdu dydžio ir 12 pedn ploczio.

N ukryžiąvojinio

Visos y pa tos yra labai aiszkios am paveikslo, kuris iszrodo,
kad buvo iszmaliavotas tiktai keli metai adgal.

Užmigo ir ja sergėjusi motina
Nakti lyg tyczia pakilo szal 

telis. Apie pusiau ketvirtos va
landos ryto kada pradėjo 
brekszti, buvo gerokai pasza- 
liis.O tuo tarpu-prie bažnyezios 
duru klūpojo kažin kokis kadi 
kis Isz drebanezio plono bal 
sėlio galima buvo spręsti, kad
ten buvo mergaite. Insiklau- ranku, o paskui ramiai sudėjus 

buvo rankutes atsiklaupė priesz Nu- 
aiszkiai girdėti kaip ji susza- kryžiavotaji. Abi moterys ty

isz klaju ir prasze ja apviįkti. 
Motina matydama dukters silp 
n urna prasze palaukti rytojaus 
Velykų, bet mergaites nebuvo 
galima perkalbėti. Kada svy- 
ruojanezia mergaite Rupeikie
ne ir Gabriene apvilko, rodės 
ji net pasveikejo. Neiszkentusi 
ji puolė bueziuoti Gabrienei

?

J

kokios gra
žios los mergaites!.., Nupirk, 
mamyte, ir man tokia balta 
suknele, ir asz noriu taip gra
žiai klūpėti...

-— Gerai, 
kad tėvelis nusietu 
pinigu uždirbtu, 
nupirksiu, 
na.

Mergaitei, kažin koks saldus 
sukuteno szlrdele, 

ir Ji vėl kaip mokėdama melde- 
neužmirszdama pa- 
gražiasias, puikia- 

, 'kurios taip lai- 
pdi klūpoti prie 

altoriaus ir

džia ilgimas

?

musu siuvę

vaikeli, melskis
D*

, tada asz tau
. P 1 1 LMi « tn f U f ) i slirammo rnoti-

'erti, kad

ji ne

si u ve,j a

sius ir a rėžiau priėjus,

Insi drebaneziu balseliu 
dama ar tai meldės, ar sziaip 
griaudžiai dejavo:

— O-o, kaip szalta!.. 
vuli, Dievulėliau, susimylėk... 
Man tėvelis, mano 

atsiusk

verk

Die

Tik staiga

si, žinoma, 
si žiu re (i iii 
sias mergaites, 

nes g 
kabojimo

iui ligos, 
Dievo 
grabo.

Pasibaigus

dabar nesi bar 
piktas! 
kad teveli

ledamos žiurėjo...
mergaite pakilo ir svyruodama, 
pradėjo artintis prie durti ir 
staiga pas vyro. Jei ne motina, 
gal ji ir labai butu susimuszu- 
si, bet szi sugriebus dukterį 
nunesze lovon.

— Mamyte, brangioji, asz 
matau angeliukus ir pati Die- 

. vuli balta.... Angeliukai taip 
pat baltomis suknelėmis apsi
rėdė. Žiūrėk! Asz eisiu pas 
juos! — suszuko kliedėdama 
mergaite. O po to ji galutinai 
nusilpo.

Man tėvelis, mano tėvelis... 
Susimylėk, atsiusk man gra
žiąja suknele — asz noriu tau, 
Dievuliau, patarnauti. Pasigai
lėk manos ir mano vargsze* 
mamytes. — Tai dejavo Rupei 
kiu Maryte. Ji nakti pabudusi 
pradėjo verkti, o gal greiezian 
šiai klededama viena suknele 
atsidūrė prie bažnyezios durų 
Taip beverkianezia suszalusia 
mergaite pastebėjo ėjusi anks

ui n n o
— kažin kaip nevyku

siai atsako atsidususi motina 
-- O kodėl, mamvte?... nu 

simine mergaite.
— Ak, vaikei,

ja susirgo, prisėjo duoti kita: 
o ta tik iki sziam vakarui prl 
žadėjo pasiūti. Vakare gal su 
Jau ksi.

M a i M e' dži ėk' U ė k iii ii iii < 1 o 
bet viltis, (kad' nors rytojui bus 
suknele, ja palaiko, ir 
kantriai lauke vakaro.

— Mamyte, .kodėl
neatnesza sukneles? — klausia 
Dakaro mergaite, kai levo ne
buvo griezioj.

— Palauk, Maryte; oiksze 
pas mane... — ir motina prade 
jo verkti. Neturėsi tu Vely
koms sukneles... Abi mes nu- 
skriaustos, abi naszlaites. Ta
vo tėvas tavo suknele pragėrė 
atradęs suknelei paslėptus pi
nigus... Vargezle; tu mano 
vargszele, gal kitos Velykos 
bus linksmesnes, 
ma karsztai mergaite prie mo- 
tiniszkos krutinės ir bueziuo- 
dama dukters jaunuti veideli 
verlke motina.

Ji ramino veVkianczia duk- 
ji no

rėjo matyti dukrele laiminga, 
o dabar jai liūdėsi suteikė.

♦ ♦ ♦

Gražus Velykų rytas,

Vargezle;

ra r-
ti pro bažnyezia viena mote- pais džiaugsmingai skambino,

kad Kristus kėlės. Didžiule 
procesija eidama apie bažny- 
czia giedojo džiaugsingai Alle- 
liujal Tekanczios 
skaistus spinduliai nuszviete ir 
joje gulėjusi ant lentos Mary
tes lavonu. Ji ramiai gulėjo 
balta suknele papuoszta su ni
tu vainikėliu virszugalvy, o 
gale lento dege dvi vasžkines 
žvakes. Prie Marytes stovėjo 
iszbalusi jos motina, ir szluoste 
karezias aszaras, o viena netur
tinga moteriszke, kiek toliau, 
kalbėjo poterius.

PERSERGIMAS MOTINOS.

— spausda-

lementacijoms 
motina ėjo namon. Tuo 'tarpu 
kartu ėjusi ir Maryte paklausė 
mot inos:

Mamyte, ar musu lovelis 
s, ar nebus toks

.. Asz labai meldžiaus, 
s negirt uokliautu.

Kažin ar gelbes jam ka 
malda, kai ji pats save ir mus 
skandina, — atsake giliai atsi
dusus motina ir vėl pridūrė: 
Palauk, mano dukrele, kai busi 
piemonole, kai pati užsidibsi 
tada ir asz pridėjus nupirksiu 
suknele...
abi....

Tai isztarus motina nutilo. 
Suspaudė skausmas jos sziildi 
pamanius, kad ji vieninteliam 
savo kūdikiui negali jokio ma
lonumo suteikti del girtuoklio 
vyro taip pat prisiminė ir sa
vo sunkia dali, 
pradėjus klausinėti ko mama 
nutilo, vėl praszneko.

Toliau beeinant niažbji Ma
ryte pasisiūlo dar szi nieta eiti 
bandos žasu ganyti, jei tik kas 
samdytu. Nors skaudu darosi 
rnotimii klausant tokiu d irk-ro
les kalbu, toeziau sutiko.

Praėjo Didžiosios savaites

saulutes

Tylėk, vai’knl, — perspė
jo motina. — Tos mergaites 
garbina Dievuli uždaryta kalė
jimo, ir (u tai]) pat pagarbink, 
pasimelsk, juk poterėlius mo
ki... Bažnyczioj negražu kalbė
tis.

Mergaite motinos sudrausta 
nutilo ir pradėjo kalbėti pote
rius, bet neilgai ji juos kalbė
jo. Virpėjusios lupos greit su
stojo, o gražios Mai’ytos aku
tes vol insmigo in mergaites, 
klupo ja nezias pilie altoriaus. 
Jai labai patilto mergaieziu 
baltos sukneles, palaidos gels
vos kasos o virszugalvy ratu 
vainikėlis. Masino ja ir Violeti
niai platus kaspinai perjuosti 
per poli mergaitėms, ir skysto 
balto szydo uždan^iai priden
gė mergaieziu galvas, jieczius 
ir veidelius., Marytei rodosi, 
kad mergaites taip gražiai klu
po rankutes sudejusios, jog ir 
dangaus angeliukai negalėtu

rele, bet ir pati verke,

mano

riszke.
— Ko verki, mergyte? Kaip 

czia atėjai ? Ir suszalt gali taip 
plonai apsivilkus, — pakalbi
no moteris mergaite.

— Asz meldžiuos...
tėvelis pragėrė mano baltaja 
gražia ja suknele, su kuria asz 
norėjau Dievuliui patamauti... 
•— Tai isztarus mergaite dar 
labiau pradėjo verkti,

me:Į 

mirti,
Kristus kėlėsi.

apgalėjo
szviesa nugalej tamsybe. Kris
tus prisikėlė, prisikėlė su Jnom 

žeme pasipuoszo 
> rubli, upeliai

1 «

visa gamta, 
žolių gyvybes 
bėga linksmai pliaukHzdami 
linksmai iszsiliuosave isz nuo 
žiemos kalu retežiu. Medeliai 
apsidenge pnpureliais, pražydo 
balta lelija karalaite visu geliu. 
Praskleidė savo žiedelius gra
žioji rože, pakvipo mėlynoji 
fijolka, pragydo giriose chorai 
paukszteliu. Visa gamta tinka
mai pasipuoszc jiatikti Jezu 
prisikėlusi isz numirusiu. O 
pasaulio žmones
pasirengė patikti Kristų prisi
kėlusi isz numirusiu? Oi ne! 
Žmonija dar tebeguli netiesos 
tamsybių grabe, nedorybių ak 
niuo tebe Megia krutino, isztvir 
kimo tamsa laiko uždengus do
rybių saulele, kerszto kardai

Linksma diena apturėjom, 
Kuri nuo seno norėjom 

Jezu kėlusi regėjom 
Aleliuja! Aleliuja!

— Menka Dulkele.

f
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PAJESZKOJIMAS

O dabar 'kentėkim Mergaite, ne vakarienes neval
gius nuėjo verkdama gulti. O 
tėvas? Tėvas, vos spėjo mer-
gaitė inlipti in lova- parėjo dai
nuodamas namo.

— Teveli, kodėl mano gra
sios sukneles pinigus pragėrei 
— verkdama na.klau.se Įnor

numirusi u.
ar tinkamai

4

Mes pajorzkom vaikino arba 
vedusiu jaunu žmonių su ma
ža szeimyna. Katrie mylėtu gy
venti ant farmos, nes savo vai
ku neturimo, lai norėtumėm 
priimti ant adoption arba isz- 
aliginimo kaipo savo vaikus. 
Turime 160 akeriu žemes, visa 
dirbama vertes $25,000. Karma 
bus užraszyta ir gaus po p i eras 
arba “deedsus” tas'katras in- 
nesz $5,000. Afsiszaukite ant 
adreso. (t.32

deedsus

Kaz. Žvirgždas
R. No. 1 Box 57 

Fountain, Mich

v

bet dukrelei
— verkdama paklausė 
gaite.

Snargle plepi— Ka tu, Snargle pleP*ll 
sz jokiu tavo pinigu nežilmi. 

taino tavoO jei -asz geriu, 
darbas... Ar jau pradės kinu- 
szinis viszta mokyt, — s^tiko 
bartis tėvas. Mergaitei pasa
kius jog jai mama sakiusi, kad 
tėvas su pinigais taip pasiil
gės, tuoj ievas puolė motinos

iszkilmingosios dienos. Maryte muszti, mergaite iszkritb’i^ to
no 'karta bogo in bažnyezia ir vos, ir puolė gelbėti motinėlės,

but i gražesni ir meilesni, O, ilgas valanda^ žiurėjo in gra- ir czia tėvas ja kumseziu por- 
kaip ji norėtu taip pat su kito- žiasias mergaites.
mis mergaitėmis klūpėti! 'kaip Velykos,

. Praėjo ir trenke in žeme ir dar koja pa- 
o Maryte dideliu no- spyrė. Pagaliau ilgai verkusi ir

bufli ghlžu, saldu, saldu ir ge- kantrumu lauke, kad nusamdy- drebėjusi mergaite užmigo.
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labiau pradėjo verkti, o ypa
tingai griaudu darėsi prisimi
nus, kad tėvelis nekaltai ja 
musze. Moteriszke prižadėjus 
nupirkti mergaite balta suk
nele nugabeno ja in namus. 
Motina nusigandusi puolė prie 
dukters Verkdama sukloste su- 
szilde. Vos tik mergaite pradė
jo leistis in miega, karsztis ja 
jau labai galingai buvo suomes 
ir ji pradėjo 'klajoti, 
Atvestas gydytojas taip pat 
nieko nepagelbejo.
klojodama puldama, drebėda
ma ir verkdama sulaukė Di 
džiosios Subatos.

Kada nusiminusi Rupeikiene 
žiurėjo in truputi nurimusia 
dukrele, t robon i nėjo auksz- 
cziau minėtoji moteris, vadi
nama Gabriene, ir atnesze ža
dėtoja suknele. Mergaite isz-

O

verkti.

Mergaite

girdusi apie suknele pabud

K

Motina duoda persergejima 
savo sunui, kuris kėliausia in 
Europa, idant nesimaudintu 
Juodosia mariuosia, ba galėtu 
sugryžti namo juodu. *

PAS IS KAITIMO KNYGELE No. ita

Puiki Pasaka apie Juoda Peria — 
Bausme Dievo 
žines — Virokas Smerties — Dzūko 
Pasaka — Dapildymas Nodatekliaus 
Jubilūjinio po Grunvaldo Muszio su 
Kryžiokais 1410 mete — Sudas Dievo 
— Turtingiausios Moteris Amerike — 
Priežodžiai, — Visokios Mįsles.. 15c.

Klausimas Sav-

W. D. ROC7KAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA.
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ŽINIOS VIETINES

pa-

— Nedelioj Velykos.
— Pamaldos Szv. Juozapo 

Lietuviu bažnyczioje Nedėliojo 
per Velykos prasidės 6 valan
da ryte. Pirmausią i bus Resu- 
rekcija arba Prisikėlimo
maldos, dalyvaujant Sodalites 
Mergaicziu draugijai. Bažnyti
nis choras vadovaujant pro!. 
K. Žalnieraicziui giedos Vely
kines giesmes. Po procesijai 
bus pamokslas apie Kristaus 
prisikėlimą isz numirusiu, pas
kui Szv. Miszios. Suma, kaip 
visuomet 10 valanda ir miszpa- 
rai 7 valanda vakari*.

SHENANDOAH, PA.
f Utarninko po piot mirė 

Helena, 3 menesiu dukrele Juo
zo Mickaloniu ant 300Vį S. 
Ferguson nli. Laidotuves atsi
buvo Ketverge ryta.

Kokis tai paszeles bani
hilistas sužeidė baisiai 6 metu 
Vincuką Sapnagi isz t

lengviau.

KAS GIRDĖT
LIETUVOJE

tris kitus
Lost

AMERIKIECZIAM NEPASL 
VEDA LIETUVOJE, ŽYDAI 
GERIAU GYVENA, JUJU 

RANKOSE VISKAS.
# .... ......  . ....—....... ui.... ..

PINIGU MAŽAI, O VISKAS

Creek o
Vincukas ir da 'kitas vaikas li
kos nuvežti in ligonbuti. Auto
mobilistą aresztavos nes paėmė 
jojo nnmara.

— Žeme po Dali ūso ga ra
džiu, nuslinko in iszkasta skie
pą szale ir kaip rodos visas na
mas sugrius. Namas priguli 
prie Davidsono.

Mount Carmel, Pa. f Ona Kar- 
pinskieno, 53 metu 
Franui Karpinskui, 
diena po trumpai ligai, palik
dama asztuonis vaikus.

naszle po 
mirė ana

BRANGU.

fcia gromata aplaikem nuo 
musu f’kaitytojaus, kuria rasze 
jam brolis isz Aviže n u kaimo, 
Seiriju valseziaus, A lytaus ap- 
skriczioH-

•uNežinau, kas tai yra, kad 
su Amerikos pinigais (parvež
tais in Lietuva, negalima pra-

dangaus, tai negalėtu visiems 
intikt.

Katrie turi jevu parduoti, tai 
giria prezidentą, nes rugiai jau 
pakilo ant 45 ir 52 litu už kar- 
czin; kviecziai po 60 litu už 
kareziū, du pūdai avižų už 42 
litu, bet katriems reike pirkti 
tai p. Smetona yra negeras, 
Arkliai tai pigus ba netrauko 
in rirbežiu. Gera darbini ark Ii 
gali pirkti už 300 litu. Drapa
nos ir apsiavimai labai bran
gus ba randasi Žydu rankose.

DIDELIS
PARAPIJOS BALIUS

Plymouth, Pa. — Sored oje 
sudege Harris ir Baichcr biz- 
niavi namai ant Main nlyczios, 
kuriuosia talpinos! American

Nedelioj Rusnaku Ver-1 store Porach kotelis ir gyveni-
J u \ dykos ■szi- mo ruįinHį ant virszaus. Bledes

Nosinis Katatae ir Asthma 
arba Dusulis.1'

... ' f

Mainioriu asthma, Gerkline astbma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautie, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos persznlimas, Užkimimas, gal
vos, r

GERIAUSIAS'DEL 
SILPNU STRĖNŲ.______ ♦*

Ar jus keneziate del raiszumu silp
nybes, skaudamu atrenu? Jus gali
te gauti visai greita pagelba panau
dodami Johnson’s Red Cross'Kidney 
Plaster’i. Jis azildo, szvelnina ir gal* 
vlnu nusilpusias strėnas ir szvelnyjaW priszakio galvos Aausmas.

Neapmokama gyduole naudojama su masažuoja pieveles kiekvienu jusu 
stebėtina pasekme per 80 metu, kūno judesiu, tuo padedamas ntsta- 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempomis). Iszrastn ii 
parduodama vien tik per
THE HAMPTON LABORATORY

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

tyt tinkama cirkuliacija ir normali 
stipruma, Johnson’s Red Cross Kid
ney Plaster’ls suteikia nuostabiai 
greita rezultatu, del to, kad jo vais
tai persisunkia tiesiai per oda in ap
imtas vietas — skausmas praeina, 
kentėjimai apleidžia, jėga sugryžta, 
beveik urnai. Tik nueikit in bile vais
tine ir pareikalaukite Johnson’s di
deli Red Cross Kidney Plaster’i* su 
raudona flanele užpakalyje.

* »

tfVTTJS?*

KREIPKITĖS PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialist* 

Visos Kroniazkos Ligos.

imtas vietas skausmas praeina, Silpni,
Ne Serganti bet risgi

dirbti. Apsiaeugokite pavojaus.

Serganti Vyrai ir Moterai 
tik pajiege

bu Nedelia.
met pripuola 24 Aprilaus.

— Isz priežasties papigini- 
ma anglių, Readingo kompani- 
je aplaikineja daug užkalbini
mu kaipo ir kitos anglines kom 
ponijos. Operatoriai, sako, buk 
turi pritatyt nemažiau kaip 
deszimts milionu tonu. Readin
go-Pine Forest kasyklos arti 
Pottsvilles dirba diena ir nak- 

užsak vmus

padaryta ant 50 tukstaneziu 
doleriu.

Czionais
žvaira-akiu Filipinczi-

t i idant iszpildyt 
ant anglių.

— Parapines mokslainos su 
stojo per Velykiuos szventes. 
Lietuviszka mokslaino bus ati
daryta Utarninko.

— Daug studentu isz moks- 
lainiu ir dirbtuvių atvažiavo 
namo perleist vakacijes su sa
vo tėveliais.

— M. Kralikas, 333 W. Ma
hanoy Avė., pirko puiku fono- 
grapa nuo musu tautieczio 
Jono Lizdo isz
Ponstva Kralikai yra užgana- 
dyti isz fonograpo ir pakvietė 
savo kaimynus ant Velykų pa 
szokti kelis trepsnius.

“Midnight Hawks

Detroit, Mich. - 
priviso 
ku kurio apsigyveno pas musu 
tautieczius Lietuvius o dau
giausia
Negana to, kad Lietuviai save 
nužemino laikydami juos ant 
burdo, nes kitos tautos juju ne
priėmė, tai da musu Lietuvai
tes su tais kacziu veisles tran
kosi bambiliais naktimis po vi
sas pakampes; o viena taip nu
sižemino, kad likos aresztavo- 
ta su Filipinų tamsiam užka
boryje. Geda jums Lietuvaites, 
draugauti su tokiais, kuriuos 
kiti paniekina ir da 
juos ant burdo. Sarmata!

Lietuvius o 
ant Russell nlyczios.

laikyti
*

musu
Wilkes-Barre

lai -

ant

kys balių Seredojc, 11 Gegužio 
ant parapines sales.

— Profesorka Violeta Moc- 
kaieziuto, inst ruktorka
skripkos laikys muzikalis/ka 

Ketverge, 2 .J u niaus 
Township High School. Lietu- 
visZkas koras taipgi dalybaus 
kaipo žymus profesoris Otto 
Mover isz Ijoefson-Hill konser
vatorijos isz Philadelphijos 
grajis puikius szmotelius. Pasi
rūpinkit tikietus isz laik.

— Po Velykų turėsimo pui- 
ke Veselka, nes musu tautietis 
Vincas Žemaitis, jaunikaitis 
apsvarstė kad ilgiaus nesi mo
ka būti singeliu todėl nuvažia
vo in Pottsvilles suda ir užėmė 

kad apsipa-
cziuot su gerai žinoma visiems 
naszlelia p. Franciszka Pajau . 
jiene isz Minersvilles. Gud 1 
luck abiem
— LINKSMU VELYKŲ

B-A-L-I-U-S-!

valka ra

ženvbos laimiu*

Minersvilles.

Rengia A.D.A.D. 7ta kuopa. 
Balius bus laikomas antra die- 1 i
na Velykų, 18 Apriliaus, ant'
Aidukaiczio sales, 1139 E. Ma-; 
hanoy St., Mahanoy City, Pa.!
Prasidės 7ta valanda vakare.; 
Inžanga vyrams 50c. Moterems 

Kvieezia Rengimo 
Komisija.

... PIRMUTINIS. 77 
VELYKŲ BALIUS IR 

SKRAJOJANTI KRASA!

25c. ii

Du Bois, Pa. — Darbai konia 
visai sustojo musu aplinkinė
je, 
ant kampu be darbu, bet mote
rėlėms tasai visai nerupi, nes 
konia kožnojo šlubojo varo na
mine, o kada nueina in bažny- 
czia ant pamaldų, tai iszeinant 
apkalba savo artimus’. Baltru
viene aplaike tokiu vardus ir 
jaigu neužilgio nepaliaus ma
limą liežuviu, tai visu vardus 
apraszys savo litanijoj.

žmonių stovi dideli būriai

Elizabeth, N. J. f Persisky
rė su sziuom svietu AI įkalina 
mylema pati Sosmeno, kuri vos 
susilaukė 25 metu (po tėvais 
vadinosi Czesniute). Velione 
paliko didžiausiam nuliudime 
vyra, lovelius ir viena sesutia 
Ona, broliukus Juozą ir Petra. 
Paėjo isz Vilniaus guber., Va
rėnos parapijos, sodžiaus Gira- 
žerio. Laidotuves atsibuvo su 
bažnytinėms apeigoms ant 
kuriu dalybavo daug pažysta
mu ir giminiu. 1

sigy'vonti. Ne tik man paežiam, 
bet ir kitiems Amerikiecziams 
tas pats kaip iv man.

Parvažiavęs in Lietuva 18- 
89 mete, nusipirkau žemes 14 
margu, vedžiau .pirma motore, 
kuri vėliaus mirė po pirmam 
vaikui, in deszimts menesiu po 
tam apsipaeziavau antru kar
tu, su 
sūnus ir dukrele. Inlindau in 
skola lyg ausu. Isz.važiaves isz 
Mahanoy City in Lietuva nuo 
1898 lyg 1912 iszmokėjau sko
la ir parsivežiau apie tūkstanti 
doleriu. Sunu A.ntana iszloidan 
in Amerika, duktore iszleidau 
už ūkininko ir daviau 500 rub
liu pasogaus. Pinigus paskoli
nau kaimynams, o likusius in- 
dejau in Vaisiinia kasa.

Kada kilo kare, pinigu nega
lėjau gauti isz kasos ne nuo 
kaimynu: Mete 1916 mano ant
ra motore mirė ir duktė ta pa
ti menesi, reikėjo vela vesti 
treezia motoro kuri turėjo 35 
metus ir su- kuria susilaukiau 
kelis mažus vaikus ant senat
vės.

Nuo Antano negaunu jokios 
pagelbos o Juozas 1918 pasi
davė in kariumene, iszbuves 
apie 15 menesiu už ka aplaike 
20 margu žemes Burlunu dva
re, Sūnūs Vincas ir tarnavo ka
ri uomenejb, bet nieko negavo, 
ba ne isz savo liueso noro in- 
ženge in kariuomene.

Tai tokia nauda isz vaiku 
ant senatvės. Kaip iszanga tai 
panasziai kaip viszta isztupi 
aneziukus ir kol da maži, tai 
palenda po sparnu o kaip pa
sensta kolos dienas, tai nerei- 
kalauna prieglaudos ir eina in 
vandeni o motina stovi ant 
kranto ba nemoka plaukti.

Žydams daug geriau, ba mu
su kaimu jaunuomene šarma ti
nusi eiti in miestą su kaimisz- 
koms drapanoms, nes vienas 
isz kito juokėsi ir pirsztais ba
do. Žydai daro geresnius gi- 
szeftus. Už jovus moka pigiai 
o parduoda brangiai 
rankose viskas ir pinigai ir ta-

kuria susilaukiau tris

do. Zvdai daro
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Isz 
Shamokin .........................

Mt. Carmel.......................
Ashland........ .. .................
Girardville.........................
Shenandoah .......................

Ant naudos Szv, Kazimiero *> Mahanoy City ...................

Ryte 
12:01 
12:10 
12:47 
12:55 
12:35 
U16 
1:45 

i New Yorke pribus Liberty St. 6:35Para., Saint Clair, Pa. Atafbiw v™
Antra Diena Velykų, Panede- 
lyje ‘Vale., Balandžio (April)
18, 1927, ant ( Parapijos Svet., $ nuo W. 23x d St. 6:47 vakare, nuo 
prasidės 5 vai, vakare, grajis > 
pirmos kliasos Orkestrą.

Užpraszo Visus!
Komitetas.

New York pribus W. 23rd St. 7:40 
GRĮŽTANT—Apleis New Yorka

Liberty St. 7:00'vakare.

Ant Readlngo Geležinkelio

vorai.
Seiriju dvaru tai da-priesz 

kara iszdalino ir pardavė kas 
tik turėjo pinigu, kas davė ke
lis szimtus ant ranku tai gavo 
ant iszmo'kesczio ant 32 metu 
su procentu 8 rublius ant szim- 
to. Toki tik gali mokėti pado t- 
kus ir daugiau nieko.

Rublis-kitados turėjo penkis 
kartus daugiau vertes no kaip 
litfli, bet vis buvo lengviau 
pragyventi, bet sziadien, tasai

Rengia S.S. Petro ir Povy- 
lo parapija, del naudos para
pijos. Invyks 21 diena Apri
liaus Ketverge, Liberty saloje, 
Tamaqua, Pa.

Lietuviai! Lietuvaites!
Szis balius bus paskutinis ir 

didžiausias balius kuris da at
sibuvo Liberty salėje nes neuž
ilgio sale, bus pertaisyta in ga- 
radžiu, todėl ateikite paskutini 
syki pasilin’ksminti ir iszsi- 
trepseti toje didžiulėj salėjo.

MuzVka pasamdyta pirmos 
kliasos.

Visus szirdingai užpraszo.
— Rengėjai.

DAKTARAS GYDO 
PATRŪKIMA

BE PEILIO, OPERACIJOS 
IR LIGONIS NETROTINA 

DARBO LAIKO.

Didelo atyda atkreipia pub
lika iii stebėtina gundymą Pa
trūkimo, Hydrocele ir Norvisz- 
ku arba trofinio veisles ligų, 
per Daktaru Andrew O’Malley 
isz Wilkes,Barre, Pa., be var
tojimo peilio ir operacijos ir 
'isz.sk i riant arszosnius atsitiki
mus, nereikalauja trotinti lai
ka nuo darbo ar 'kitokio užsi
ėmimo. j

Žmones paprastai mistino, 
kad nesiranda gydymo del pa
trūkimo, kaii) tik su pagelba 
operacijos, bet tas yra tik ne
tiesa. Sziandien Dr. O’Malley 
praleido didesne dali savo dak
taravimo del isztyrinejimo ir 
gydymo Patrūkimo be skaus
mingos 
jam iszpildyti savo norą, taip 
kad nėra apie tai abejones.
DĖKINGAS PACIJENTAS SAKO:

Beverly, N. J. 
Brangus Dr. O’Malley:—

Negaliu rasti žodžiu invales jums 
padėkoti už stebėtina patarnavima 
del manes, iszgydydamas mane nuo 
dubeltavos rupturos, nuo kurios ken
tėjau per devynis metus ir negalėjau 
dirbti. Bandžiau kitokius daktarus, 
bet man negalėjo pagelbėti. Dabar 
esmių sveikas, aeziu Dr. O’Malley isz 
Wilkes-Barre, Pa. Asz esmių Lietu
vis 70 metu amžiaus ir szirdingai re
komenduoju Dr. O’Malley del kiek
vieno Tautieczio, kuris yra tame pa- 
cziame padėjime, kaip kad asz pir
miau buvau.

mistino

operacijos, ir pasiseko

Jonas Gedminas 
Box G8, Beverly, N. J.

(Tikra gromuta randasi mano ofiso.)
DAKTARAS O’MALLEY SAKO:-—

Penki metai atgal po dvie
ju metu isztyrinejimo,, iszra- 
dau nauja būda gydymo Patru-

litas taip mažas, bet ji sunkiau |(iluo ;r vadinu ta būda gydy-
sugauti ir ju visai nematyt, o 
jaigu reike juju pasiskolyt, lai 
reike ir pakauszi pasikasyti 
gerai, pakol surandi žmogų ku
ris tau paskolintu ir tai už di
deli procentą, ba ima nuo 25
lyg 30 litu ant szimto o Žydai 
lupa nuo 40 lyg 50 litu. Tai 
kaip ežia žmogus gali gyventi ? 
Ūkininkams vis tas pats — 
anksti kelkis ir vėlai guli ir 
sunkiai turi dirbti be jokios 
naudos. Valdžias permaina vi
sai mus negelbsti.

Asz jau savo gyvenime per
gyvenau tris ciesorius ir dabar 
tris Lietuvisžkus prezidentus. 
Kaip pirma buvo prezidentas 
Smetona tai buvo gerai, o Gri
nius visai trumpai valde, tai 
negalėjo parodyt žmoniems ka 
gali padaryti del juju labo — 
vis tas pats butu Lietuvoje kad 
ir pats aniuolas nužengtu isz

mo ‘Chemic-ElecIro’ būdas gy
dymo Patru'kimo del iszdmtu 
Patrukusiu žmonių. Nebuvo di
desnio iszradimo medicinoje, 
nei gydymuose nuo laiko iszra- 
dimo X-Ray ir daug'iaus svar
besnio žmonijai. Jeigu esate 
vienas isz tu skaitlingu kon- 
ezianeziu, 
nopakenežiamos ligos uPatrū
kimo” asz galiu jus iszgydyt'i. 
Nelaukite. Jeigu reikalaujate 
rodos, tai nieko nekasztuos, 
kaip tik paraszymas gromatos 
ar atsilankymas in mano ofisą 
asab'iszkai. Raszylęito, prisiu®- 
dami už 6c. štampu, o gausite 
paveiksluota knygute apio Pa
trūkima. Adresuokite:

DR, A. W. O’MALLEY
.* * ' 'I ,

serganeziu ant tos

Adresuokite:

SPECIALIST 
68 S. FRANKLIN ST. 

WILKES-BARRE, PA.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS "GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA.

■ i.i —■■■ ■■ ■■ ■ ■ i ■■ ■»■■■■■ ■ , i. ui a.................. , i, į —,

JOS. P. M1LAUSKAS
Lietuvlizkai Skvajerli

Iszbalsamuojs ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo 
<i7.ia nuo puprascziausiu iki prakll 
niausiu, 
laidotuvių, 
kitiems pasivažinėjimams.

Heli Telefonas 1X78-M

Parsnrndo automobilius de) 
veBciiu. krikflztyniu b

SKAITYKITE!

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

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

I
SKAITYKITE!

PĄDEKAVONE DEL DR. MENDELSOHN.
I

I I

veido para-
Viena ryta pabudau ir kada iszlipau isz lovos,

Esmių dėkinga del Dr. Mendelsohn isz Wilkes-Barre 
Pa., už iszgydyma manos nuo baisios ligos 
lyžaus. ” 
jaueziausi lyg visa nnkreivinta, negalėjau uždaryti burnos 
ir vienos akies, negalėjau aiszkiai kalbėti. Iszsigandau, o 
mano vyras.'paszauke daktara kuris pasakė kad turiu 

ir kad niano padėjimas yra blogas. Tu-.

4 4

“veido paralyžių” 
rojau keletą daktaru ir iszbandžiau viską kas tik buvo 
man darodyta, bet vis nepasitaisiau. Negalėjau valgyt, tik 
goriau pieną isz szauksztuko nes negalėjau atidaryti bur- i 
nos, nei nuryti valgi. Mano kaireji akis vis'buvo atidaryta, 
negalėjau užmerkti. Kada nusiprausdavau veidą, vanduo 1 
insigaudavo in aki per ka labai skaudėdavo, o *kada ėjau

I

•gulti vis akies negalėjau užmerkti, veidas mano buvo nu- 
kreivintas. Trotinau ant vogos ir mielinau jog mirsiu nuo 
be-miegio ir bado. Mano vyras daginio apie Dr. Mendel
sohn ir kiek jisai žmonių yra iszgydos, ir kreipėsi pas ta 
■daktaru o mažiau kaip in du menesius likausi visiszkai 
iszgydinta ir meldžiuosiu ka'd no viena ypata tokia liga 
nesirgtu kaip asz sirgau nes buvo tai ardžiau negtr mirtis.

Mrs. įsa d o re Fried, 
N. Sherman St.,

\

Wilkes-Barre, Pa.
1 *

1 Jeigu kada jigote ar sergate dabar, ir norite tikra ir teisinga iaztiri- 
nėjima apie juso liga ir aplaikyti tam tikra gydimą ir jeigu galima 
visiszka iszgydima, tai kreipkitės pas mane. Asz pats gydau ligonius 
ypatiszkai, netftriu jokiu studentu kad praktikuotu ant jus. Turiu 
teipgi motore pagelbininke del moterų ligoniu. Jeigu sergate ar kada 
sirgote ir ne buvote visiszkai iszgydinti, nelaukite kolei visai busite 
neiszgydomi ir arti mirties, bet ateikite pas mane tuojaus. Ne atidė
kite ir nepaisykite ant tolumo ar kasztu idant aplaikyti geriausia 
prižiūra, nes juso sveikata pirmesne už viską ir prailgina juso gyvaste. 
GoHte pas mane atsilankyti be tlu moeziaus nes asz pats kalbu visas 
ka.bas su ligoniais. Nedelomis mano ofisai uždaryti. Jeigu gyvenate 
toliau nuo czionais, tai atraszykite laiszka kokia sanvaite priesz laik 
o tada praneszu jumis kada galėtumėt atvažiuoti. Per paczta negydu.

DR. MENDELSOHN
SPECIALISTAS DEL VYRU IR MOTERŲ.

12 E. Market St. Wilkes-Barre, Pa.
****** Ui >
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Pareikalaukite 
veltui duodamos 

pavyzdines bonkutes.

Jie visi mėgsta

BABY 
k FI

*«*

NSra nieko geresnio nuo
ir

car
L»; I

užkietėjimo vidurių • • * •* •suirusio skilvio.

F. AD RICHTER & CO.
Berry & So. 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y.

35c.
Už

BONKĄ

i
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA. '♦1

■

3-ežia s Procentas užjusu pinigus ir saugumas del jusu
pinigus yra gedaus negu 104as Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
moka 3-ozia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dėkite e&vo 
pinigus in szitp Bunka o persitikrinsite ir matysite
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

I

Gydau pasekmingai katara, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatizm* lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo ir Odos Ligai visuose pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Kožna lanvaita—Seredomis, Ket
vertais ir Petnycziomia. Ofiso* va

ryte iki 8 vakare.
BAUSUM NAME.

Antras Florai,

laodos: 9

4 S. CENTRE ST.
POTTSVILLE. PA.

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

PasamdoLaidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu? veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

Df. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkaa
Dentistas Mahanojuje.
Ant antro floro Kline Sztoro.

19 W. Center St. Mahanoy City

Juozas Karaszauskas
LIETUVISZKAS AGENTAS

Apdraudžia namus, rakandus, 
automobilius ir visokius kitokius 
daigtus nuo ugnies. Teipgi kito 
kius apdraudimus kokius tik kai 
reikalauja. Geriausios ir didžiau
sios kompanijos amorike.
137-139 W. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

New York, N. Y.

DEL RUKANCZ1U
DYKAI siuneziamo praba puikio 

tabako. Kreipkitės pas mus.
Europa Book Co.

57 Dey Street,

CAPITAL STOCK 1126,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1623,368 61

Mokame 3.ežia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio 
(r 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikale so musu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis.

f

H. BALL, Prezidentą*
G. W. BARLOW, Vica-Prm.
J. E. FERGUSON. Kas

GYD1KIS SU ŽOLĖMS 
Geriausias būdas gyditia au žolėm*, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
vjsokiu Ilgu. Mes užlaikome invai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkleiBjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, . rumatizmo ir Lt 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyso 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir Lt po 85c. pakelia. 
Jeigu kenti koki nesmagume isz virsi 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkite* 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms Žolėm* 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltini*, Tilže* 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu Žolių ir knygų 
kataloge. Reikalauja m* pardavinėto
ju musu Žolėms po visus lietuvisžkus 
kolonijas. Adresą vokite szlteip:

M. ŽUKAITIS. 
25 Gillet Rd.

ma

Spencerport, N. Y.




