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ISZ AMERIKOS SUSIMAISZIUS
SZEIMYNA

BAISI VIESULĄ 
UŽMUSZE 52 

GYVENTOJUS

SŪNŪS APSIPAOZIAVO SU 
NASZLE, TĖVAS SU JOS 

DUKTERE IR KAS ISZ 
TO ISZEJO.

300 SUŽEISTI SZESZIUOSE 
PAVIETUOSE.

PRASIDĖJO MISSISSIPPI, 
PASIBAIGĖ ILLINOJUJ.

Springfield, Ill.

gal daugiau kaip

Baisi vie
sulą kuri prasidėjo Mississippi 
o užsibaigė Illinojuj, užmusze 

>2 žmonis o 
sužeido daugiau kaip 300, Pa-
nedelio diena.

(’arollton užmusze 8, Buffa
lo Heart 8, Cornland 3, Chest
nut 2, Hardin 2, Centerville 4, 
Mount Pulaskey 2, Wright 5, 
Laomi 6, Woodville 2, Kafer 2 
ir t.t.

Illinojni apie 30 žuvo o su
virtum szinVtas sužeista. Corn
land *e visi namai likos nupūs
ti. Centerville, viso mokslai ne 
sugriuvo kur sužeista 25 vai
kai, o daraktorka Miss Keller 
likos užmuszta.

Stogai namu likos nuneszti 
keliolika myliu ir tokiu bndu 
žmones kitur dasiprato kad 
viesulą užgavo netolimus mies
telius. Bledes yra milžiniszkos 
het da negalima spėti ant kiek

(’e nter vi lie 4

milijonų, taleriu in«inhis y ' 
sula padare.

San Francisco, Calif. — .1. S. 
Patton, 26 motu, apsipaeziavo 
ana diena su naszle Mrs. Sabi
na Robertts, kuri turėjodukte- 
re Anetta. Po kokiam lai lai
kui senas Patton insimylejo in 
duktere su kuria apsipaeziavo.

Kada reporteriai užklauso 
jauno Pat ton’o, kokia dabar 
giminysta pastojo tarp juju isz 
priežasties tojo apsipaeziavi- 
mo, tai jaunas Patton’as jiems 
pasako: Matot, dabar mano pa
ti, marti mano tėvo, pasiliko 
uoszve, podiikto mano yra ma
no moezeka, o tėvas mano, per 
savo apripacziavima, pasiliko 
mano posunui.

Mano moezeka, podukte ma
no paezios, pagimdo sunu, ku
ris man yra broliu, ba yra sū
num mano tėvo ir moezekos 
mano; o kad jisai yra taipgi su
mini mano podu'kters, todėl 
mano pati pasiliko jojo moeziu- 
to, o asz dieduku mano priimto 
brolio.

Mano pati taipgi pagimdė 
sunn, todėl moezeka yra jojo 
priimta sesuo ir mocziute, o 
mano tėvas, kaipo vyras sesers 
mano sūnaus, yra 
■MBsunaus.

„alo asz osmiu broliu 
mano sūnaus, esmių szvogoriu 
mano motinos, mano paiti yra 
teta savo sumins, mano sunūs 
yra anuku mano tėvu, o asz ant 
prideczko da esmių dieduku 
pats sau.

Reporteriai stovėjo iszsižio- 
ja ir negalėjo suprasti ka jiems 
Patton kalbėjo o du net apal
po.

mocziute

szvogenu

prasidėjo EKSPLOZIJOJ GAZO ŽUVO 
12 ANGLEKASIU.

Mons, Belgije. — Dvyleka 
anglekasiu likos užmuszta per 
fajerdempa Levant De Mons 
kasvklosia. Dvvldkn nesurnii- 
da o 16 likosi sužeisti isz kuriu 
keli kaip rodos mirs. Visas 
szaptas likos suardytas 
eksplozije.

mirs.
per

te, palikdamas visa

MILIJONIERIS MARKELIS 
ISZDALINS TURTĄ DEL 

LABO ŽMONIJOS.
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M 38 METAS

Isz VisuSzaliu
%ŽYDAI PAVOGĖ

KITA ŽYDĄ
už TAI, KAD NORĖJO 
PERSIKRIKSZTYT ANT 
KATALIKO;
JUOM PADARE, TAI

NEŽINE.

KA SU

KaimoLublinas, Lenkije.
Janovica, Lubelskam pavieto, 
atsibuvo sekantis nepaprastas 
atsitikimas:

Pas gera katalika Stanislo
va Mitszali, apsigyveno 17 me
tu jaunas žydelis, kuris pasi- 
renginejo priimti katalikiszka 
tikėjimą, o kuri mokino kuni
gas Zyszkeviczius. Jaunas Žy
delis gyvendamas pas gerus 
žmonis, greitai mokinosi ir už 
keliu sanvaieziu ketino priim
ti krikszta.

Žydams tas baisiai nepatiko. 
Tula diena susirinko didele 
myne Žydu prie namo Misztalo 
tiksle iszvogimo juju tautie- 
ezio. In pagialba pasiėmė szal- 
tysziu Juozą Gruszka, kuri ge
rai nugirdė ir tas inejas pas 
Mitszali aresztavojo jauna Žy
deli “vardan tiesos” 

valkata.”
Pasklydus žiniai apie pavo- 

, susirinko keli 
idant 

atimti jauna Žydeli isz ranku 
jnipi^u^ios mynios, .bet jiems 
tas užmanymas nepasiseko, ne#>

4 4

girna Žydelio, 
szviesesni gaspadoriai

kaipo

Žydu buvo daugiau, ir pasiėmė 
su cavim.

Kas atsitiko su jaunu Žyde
liu, tai niekas nedažinojo, bet 
kaip nekuriu mano, tai Žydai 
turėjo savo auka baisiai nu- 
kankyt kuris dryso priimti ge
imu tikėjimą.

Palicije visai neinsikiszo in 
taji reikalą norints gaspadoriai 
melde juju idant jeszkotu jau
no Žydelio.

200 NAMU SUDEGE 
MOLDAVIJOJ,

Bukaresžtas. — Užėjus di
deliam vėjui, laike deganezio 
namo, ugnis prasiplatino groi-
tai ant kitu ir in kolos valandas 
sudegė 200 namu miestelyje 
Bubusu, Moldavijoj. Bledes pa
daryta ant 300įtukstancziu do
leriu.

i

sios tėvai i 
siu ” 
nie

PASIPRJLESZINO PRIESZ 
TĖVUS.

Sztai mergaite Jennie Gongs 
i.-z Chicago, kuri su pagialba 
sūdo užprotestavojo idant jo- 

“nekiszln savo no-
in josios gyvenimą. .Jen- 

turi 18 motu ir sako kad 
josios levai atimdavo nuo jo
sios visa uždarbi ir nepavėli
no turėti jokiu svietiszkn link- 
smvbiu.

VAIKAS 16 METU, O JAU 
YRA PROFESORIUM.

Taszkentas, Rosi jo. — Sovia- 
tinejo Rosijoj randasi jauniau- 
ses kolegijos profesoris, kuris 
vos pa badge 16 mot u
yra Nikalėjus N,azarpvgs. Vai

> o juo m

kas instojo iii universitetą tu
rėdamas deszimis metu užbaig
damas visa mokslą in

užimdavo kitiems 
deszimts

• pordet filiai pa
ženklino ji profesorium mate-

molns, ka 
studentams 
Iniversi'teto

keturis

melu.

m ai t i k os— r o k u 11 d u.
KETURIOS MOTERES 

TEISIAMOS UŽ 
ŽUDINSTAS.

Trvs mot eresNew York.
rziam vaktyje yra teisiamos už 
žndinstas o ketvirta yra New 
Jersey, Mrs. Snyder, kuri nu
žudo su savo 
budu savo

j

ISZ LIETUVOS
BEVALYDAMAS KŪDRA 

RADO SENOVĖS DAIKTU.
Veliuonos valscziaus Birby

nes kaimo ūkininkas Gimimus 
kas praėjusiais metais valyda
mas kūdra ties senkapiu, dvie
ju metru gilumoj rado molini 
indą, kuriame buvo indomiu 
aukso daiktu ir pinigu. Isz ju 
trys pnnaszus in dui'klus ar 
peilius. Viename buvęs net ir 
paraszas. Pinigai paprasto me
talo ir visiszkai surūdiję Dali 
auksiniu daiktu pilietis Gim- 
bauskas kažkam pardavės, 
kai kuriuo dar tebeturi.
NEVIENODAS MASTAS.

Sziauliu aps 
Dar priosz Ka

lėdas, A. Dundulis turėdamas 
szaūkimą in Radviliszkio Nuo
vados Teismo Teisėja, nuvyko 
labai bjauriu keliu lijo, snigo 

ir kiti žmones 
suvažiavo,

teisėjas p. Milvydas neatva
žiavo isz ten pat esanezio savo 
dvaro Matkacziu.
sza uk i a m a s i s neat v y.k s t n. 
baudžia.

Na, Jr mastas gi!
GALVANAUSKAS KLAIPĖ
DOS UOSTO DIREKCIJOS 

PIRMININKAS.
Klaipeda. — Isz patikimu 

szaltiniu sužinota, kad ikiszio- 
linis Lietuvos pasiuntinis Lon
done skiriamas nuo Balandžio 
menesio . L dienos Klaipėdos 
L V0vv .viii 

Sanryszyj

Sziaulenai, 
(“V.” kor.)

O

ir szalo); 
už 28 'kilom.

isz 
bet

O jeigu
ta:

t

Uosto jdirekci jos pirmininku, 
j su sziuo i n vyk si a 

bendri užsienio atstovybes pa
sikeitimai, būtent p. Galva
nausko vieton skiriamas da
bartinis Lietuvos atstovas Sa
viem Valstijoms p Bizauskas, 
gi p. Bizausko vieton dabarti
nis Uosto direkcijos pirminin
kas p. Naruszoviczius.

Kai kuriu laikraszcziu 
kleisti gandai,

būtent

r c ■
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KARALIENE KARNAVOLO.
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Pana Puta Graham isz Det
roit, Mich., likos iszrinkla kai
po karaliene karnavolo I 
de Lemi, kuris‘atsiims szimet

Augustine, Floridoje. 1
Graliam yra baltplauke

lankosi in Sz. Juozapo Akade
mijų tam mieste.

St. 
na

>

szei-
Motina GO
isztekojusi

BAISI ŽMOGŽUDYSTE.
Liudvinavo miestelyj Mari- 

ampoles apskr. isz Kovo 23, in 
24 nakti rasta apie 7 valanda 
ryto visa Vincbergienes 
myna pasmaugti, 
metu ir jos dulk t e
Szileriene 40 metu. Jos valdo 
vienus namus nuostolyje ir 
krautuve ir provincijoj vode 
savo sūnaus žemos ilki. Apskri
ties policijos vadas, su gydyto
ju, tardytoju ir kriminales 
policijos valdininkais nuvvko 
nužudymo vieton. Nustatyta, 
kad žmogžudyste padaryta pa
sipelnymo tikslais.

ir

> once

’a-
ir

DAUG DAR LENKU ŽEMES 
GIRDI, PASILIKĘ LIE

TUVIU PUSEI.
Dziennik Wi
tt mėtinėmis 

Masionio

i 4

J

Vilnius, 
lenski” r 
sukaktuvėmis Lenku 
korpuso atsiutimo prie demar
kacijos linijos raszo, kad per 
metus korpuso sargybų sulai
kyta 78 kontrabandininkai. Be 
to, isz Vilniaus kraszto in Lie
tuva su ūkio leidimais praleis
ta 71,571 žmogus *n isz Lietu
vos in Vilniaus kraszta — 40,- 
166 žmonių. Arkliu pervaryta 
su leidimais isz Vilniaus krasz- 
to 10,672. Isz Lietuvos — 7,739 
galviju isz Vilniaus kraszto — 
40,243 isz Lietuvos — 74,150. 
Isz sziu skaieziu “ Dziennik 

daro akiplesziszka
4 4

PAVASARIS.
Sziaulenai, Sziauliu aps. (V 

Didele atmaina; atsi- 
szalcziui isz dideliu 

pa s i

kor.) - 
leidus szalezim isz 
speigu, jau rogių keliai 
baigė, žmonos miszko m»suspo- 
jo susivežti. — Paukszcziai 
pradėjo parskristi, pajuto pa
vasari. Vasniro 28 pirmas vy
turys, kaip seni žmones sako, 
isz po akmens izslindo. Kovo 3 
pasirodė ir pempes; antys tm 
szimet ir per žiema buvo. Su 
žiema pasibaigė draug ir ve> 
tuves, kuiu szimet nepaprastai 
daug buvo.

Gripo epidemija sinuezia: 
serga isztisi kaimai 5 nuoszim* 
t is mirszta 'klebonas nespėja 
kavoti; nuo tos ubago pasakos 
kriksztas szliubai, 
mai — koc pasiusk.

Kovo 28 “Mumszelio 
ke medis

palaidoji*

virsdamas
Cziakft užmusze.

"** "IK”

nusz-
zmogu

Žydas visada pastatys 
ant savo.

Tūlas Žydelis 
susilaukt

DAŽIURETOJA LIGONIU 
APLAIKYS $3,000,000 PO 

MIRUSEI GIMINEI.
Custer, S. D. — Keli mene

siai adgal pana Alvina Olsen, 
buvo dažiuretoja ligoniu-norso 
Webster, bot dabar staigai pa
siliko milijonierka.

Ih'torije tojo turto
200 metu adgal, kada tai James 
Sabo, jaunas laivorius, iszsi- 
gelbejo nuo tkenstanezio laivo 
ant North mariu, artimoje ,Ho- 
landijos. Iszplaukes ant kran
to pusgyvis, užėjo pas Danisz- 
ka grota jeszkoti prieglaudos, 
kuris labai pamylėjo Sabo, da
vė jam pinigu ir uždėjo jam 
bizni kuriame tnrejo d'nlžiau- 
sia pasekmių.

Sabo mirė ne vedos 1765 mo- 
avo turtą

po apgloba Amsterdam Bank, 
kuris atnoszdavo po du procen
tus ant paliktu pinigu. Pinigai 
turėjo pasilikti bankoje lyg 
szcsztai geni kurtei jojo viena
tines sesers Elzbietos Sabo, kur 
tame laike gyveno Norvegijoj, 
ir tik tada pinigai turi Imti pa
dalyti tarp giminiu Elzbietos 
Sabos.

Sabo tada paliko 25 milijo
nus doferiu. Per tuos metus to
ji suma pasididino per procen
tą ir dubeltava procentą ant 
600 milijonu ddleriu, kurie pa
gal jojo palikta testamenta, da
bar bus padalinti <lel 200 są
nariu po Elzbietai Sabo.

Panofi Olson motina, Hele
na Wickle Olson, buvo viena 
i< z tosios* szesztos gentkartes, 
bet jiji jau yra mirus, todėl Al
vina aplaikys mirusios moti
nos dali tojo milžiniszko turto. 
Amsterdamo Bankas užtvirti
no josios giininysta ir turtas 
Ims iszdalintas kaip lik atsiras 
da keli gimines kuriu bankas 
da jeszko. Alvina sako kad jai 

• pripuola 3,000,000 doleriu da
lios. Po aplaikymui pinigu su- 

‘riaadtfs juos ant mokslo ir ko-

Hazleton, Pa. — Gerai žino
mas szioje aplinkinėje milijo
nierius ang-liu-kasyklu, apgar
sino, buk jisai sumanė paau
kauti visa savo milžiniszka 
turtą del labo visuomenes: už
dėti mokslą i nes, szelpti studen
tus, statyti prieglaudas del 
vargezu, ligonbutes, jeszkoti 
naujus budus gydymo nepa
prastu ligų ir t.t.

Tame tiksle likos perstatyta 
byla Albany, N. Y., legislatli
roje kuri rūpinsis iszdalinimo 
tojo turto.

Vioname bul-

LENINAS BUVĘS “RAUDO
NASIS RUSIJOS CARAS.
Berlynas.

variszkame laikrasztyj spaus
dinami Lenino žmonos (Krups- 
kos) atsiminimai apie Leniną. 
Lenino naszle savo atsimini
mams padėjo labai charakte
ringa antraszte, būtent: 
agitatoriaus ligi 
caro”
litines 'karjeros laipsniai.

Indomu, kad pati

‘ ‘ N uo 
raudonojo 

. Tokie buvo Lenino po-

' lionin po svietą.

Paskutines Žinutes.
— Seszl

mylemu, baisiu 
v v ra. Antra v ra 

Kristina Stoble isz Freehold 
N. .J., kuri nužudo savo dukte-
re Rosa už Įiagimdyma kudi- 

vra L u c v Baxter 
N. Y’., kuri nužu

do savo vvra del meiles ledu 
vožėjo. Ketvirta yra Mrs. Ro
se r isz Sussex pavieto kuri pri- 
gialbejo savo 'bernui Pranui 
Vansickle nužudvti savo vvra.

Bet kaip rodos tai ne viena 
ne bus nubausta 
eleklrikiuos kėdės, 
konai ne turi szirdies bausti 
motore mirezia.
JAUNA MOTINA PAGIMDĖ 

ANT KARTO PENKIS 
KŪDIKIUS.

-— Osorne

kio. Treczia 
isz Newburg 

sa vo

(■'■zile.

m i rėžia ant 
nes Ameri-

negalėdamas 
nusprendimo sūdo 

kokiam tai teisme sūdo, (‘imi 
pas sudŽia ir kalba:

— Perpraszau

Wilenski”
iszvada, kad daug dar Lenku 

pasiliko Lietuviužemes esa 
pusėj.

KIEK ISZGERIA.
Sziauliai. — Vietos valsty

bes degtines ir spirito sandelio 
žiniomis 1926 mete Gegužes mo

pono su-na • 
buk p. Galva

nauskas busiąs paskirtas Klai
pėdos Kraszto Gubernatoriumi 
neat a tinka tikrenybei.

Ponas Galvanauskas tuo tar
pu dar Klai pedon neatvykęs 
bet laukiama veikiai atvyks
tant.

I^isikal bedamas su kores
pondentu p. Galvanauskas |)a 
reiszkes, kad Londoną galuti 
nai apleidęs. Su vyriausybes 
pasiulymu užimti Uosto Dirok 
cijo pirmininko vieta principe 
sutikės, bet galutina atsakyma 
rezesvaves iki busią iszaiszkin- 
ti kai kurie svarbus klausymai 
kurie lieczia konvencija, direk
torijos santykius su centro 
vyriausybe ir bendrai darbu 
programa.
LIETUVOJE 20 KARININ

KU ARESZTUOTA.
Ryga. — Raszo ežia isz Kau

no, jogei partines kovos pradė
jo ardyti karininku korpusą 
ir gresia armijos demoralizavi
mu. Nesenai aresztuota 20 ka
rininku Kauno garnizoe. Da- 
batines valdžios szalininkai in- 
kaltina tuos karininkui už sa-

S11 ZlJ1 ° J) 
(Krikszczionimis 
tais?) ir už ruoszima. priosz- 4

džiaus, ka turi prieszais mane, 
teismuskad daug mažesnius 

nusprendi, o mano taip svarbu 
visAdos atmeti ir neužbaigi!

Sudže:— Ba jus Žydai nužu- 
nesyj iszgerta degtines —2959 let Kristų.
litru spirito — 10 lit r.; Birželio
men. degtines

su

Jis pats sau 
Žydelis.

Ai vai, nu,
— pasza uke

Jisai ‘butu apeliavęs in 
augsztefni suda, tai taip ilgai

00; sPir'-1 kalias 
to — 340 htr.; Rugpuczio men. j j-nj,ru 

: —30,300 litr.; spirito i °
— 120 litr.; Rugsėjo men. deg- j 
tines — 26,350 lt r.;
90 Itr.; Spalio men. degtines— 
31,250 Itr.; spirito — 110 Itr.; 
Lapkriczio men. degtines — 
26,060 litr.; spirito — 90 litr.; 
ir Gruodžio men. degtines 31, 
350 litr.; spirito -— 160 litr. 
Isz viso degtines — 193,469 li
trai, spirito — 990 litru.

192,7 Sausio mėnesyj degti
nes — 31,900 litr., spirito — 
140 litr.; Vairiu menesi degti
nes — 33,600 lit., spirito — 170 
litr.

Miesto savivaldybes skerdy
kloj 1926 metais pakarsta: 
raguoeziu — 3,676, kiaulin — 
1,770, vorsziu — 5.892 aviu — 
3193 ožJiu x-' 94.

degtines

•>J i ,o

30,300 lit r. spirito

spirito —

Į

31,250 lt r.; spirito

"įimtu laukos ant savo teismo,
1 kad butu lyg sziai dienai g»\ \ e-
nes. Kodėl neapeliavo!

Po tokiam argument ui, 
nusprendė teismą ant ry-

su-
~ I džia Y* * I

I tojaus ir Žydelis buvo nžgana- 
dintas. *

z /<5

< 4
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SHENANDOAH 
KARALIENE.”

Kennvta

Santiago, 
viena moteriszke, Angelina Al
varado, 22 
karto pagimdo penki 
kins, 
gimusiu teeziau ne viena negy
veno ilgiau kaip asztiioniolikn 
valandų.

(Priosz pora sanvaieziu tele
gramai isz Rusijos buvo pra
ncūze, kad viena Rusu kaimie
te pagimdžius ant karto pen
kias dukteris, kurios betgi ne
ilgai gyvenusios.)
PAS1SKA1TIMO KNYGELE No. 199

Pulki Pasakų apie Juoda Peria — 
Bausme Dievo 
žinos — Virokas Smertios — Dzūko 
Pasaka — Dapildymas Nedatekliaus 
Jubilėjinio po Grunvaldo Muszio su 
Kryžiokais 1410 meto — Sudas Dievo 
— Turtingiausios Moteris Amorike — 
Priežodžiai,

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

metu amžiaus, ant 
s ki|di- 

v Įsa s me rgy t es. ■; N a uja i

Lenino 
žmona pripažino, kad josios 

“Jo Didenybe Ro- 
sijos caras!” Taigi pilnai gali
ma sutikti su bu v use 
nosios carienes 
Rusijoje 
valdžios 
vieszpatauja ‘ ‘raudonas 
rizmas.

Ro’dos nereikėtų ir kalbėti 
api e tai, kad jis susilauks to- 

baltasis” carizmas, 
carizmas 

tas dar

vyras buvo

fl Gaming, N. Y.
sanarei szeimynos Henklo su
degė klegancziam name — vy
ras, pati ir Iketuri maži vaikai.

fl Pittsburgh, Pa. — Du 
Italai Angelo Diano ir Mario 
Diano likos nu.izauti ant smert 
per kaimynu Sblffano,. kivir- 
cze už automobiliu. Penki šio- 
ratukai pasiliko be tėvu.

Oakland, Calif. — Trys 
Kinczikai sudege dcgnnęziam 
name o 15 nesuranda Ugne jo, 
kuri įkilo Kinoziku dalyje mies
to. . tazininke.”

“raudo- 
” nuomone, kad 

jokios darbininku 
nebuvo ir nėra, 

. 9 9
o 

ca-

kio pat likimo, kaip kad susi
laukė ir u 
Kad “raudonasis” 
gyvuoja 10 metu - 
nieko nereiszkia. Romanovai 
vioszpatavo 300 motu, o iszny- 
ko per tris dienas.

Istorija, anot Prancūzu vie
no raškytojo yra “didele fan-

Klausimas Sav-

Visokios Mielos. .15c.

mokslavima chadekais
Demokra-

valstybines klastos.
VERSZIS DVIEM GALVOM.
Auiksztaiczini, Tytavenu vals. 

— Vasario 13 diena szio kaimo 
pilieczjo V. karve atvede vei- 
sziuka dviem galvom. Galvos 
virszugalvyje suaugusios in 
viena ir tik nuo alkiu persisky
rusius; snukai du, normalu:', 
akys keturios, ausys dvi, kak
las storesnis. Sziaip verszis ne

RADO LAVONA SZULINI.
Szvekszna. — Kovo menesio 

24 diena ryto Motekaicziu kai
mo pilieti P. Blindžių eidama 
jeszkoti jo žmona, rado inkri- 
tusi in nelabai gilu szulini. Yra 
spėjama,“'kad B.-nuo vargingo 
gyvenimo bus pamiszes ir nu- 
siskadiiibs.
KAUNO KOMENDANTAS

t* ’'"’i;. .. . 'T_n . f., • .

normalur

didelis. Versziukas buvo gyvas 
tik laiko apsiwrsziftvimG 
duso. Karvei nekonke.

uz-
I

NUĘAUDE KURSTYOJA.
Kauno karo komendantas 

nesenai nubaudė pilieti P. Ra- 
sika 1500 litu arba 3 menesius 
areszto už tai, kad jis kurstė 

, einantipatruli priosz kaeivi 
tarnybos pareigas.

• 4

Mrs. Kennvta Gilpin isz 
Clark pavieto, Virginijos, duk
tė senatoriaus Lawrence Ty
son isz Tennessee, likos isz- 
rinkta “Shenandoah Karalie
ne“ 
kurhvdaikys AViuehoster, Va., 
pabaigoje szio menėsio.

laike obuolines parodos
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ADRESAI LIETUVISZKO
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

p
r 
»

Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W., 

Washington, D. C.

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

Lithuanian Consulate, 
608 So. Dearborn St., Chicago, Ill.

MBaMOTMa*- Awfci *....... ■■m* m — — ■— —

Kas Girdėt
—■■* .......... .........  ............W-1"—- - * .. ...- -- r L ...

M usu priežodi 
vra sidabru, o 
su.

- kalba
tylėjimas auk-

ako:
sidabru, 
bet mažai randasi žmonių 

anl svieto, kurie per tylėjimą 
dasidirbm tojo “aukso,” 
retai at>itaiko, kad tylinti 
žmones pastojo garsingi. Sztai 

rarzo tūlas laikrasz.tis 
kad tūlas molormo- 

ir kunduktoris ant to pa- 
>t ryt kario neprakalbėjo 

ne žodelio viein in kiln per 14 
metu. Dulko jiedu tarp 
nekalbėjo? l’as pasiliko 
slaptybe.

Atsitinka daugeli kartu kad 
vyras su paežiu neprakalba ne 
žodelio vienas in kita per dau
geli metu, kaip tai atsitiko su 
Franciiziszka motere. kuri už
vedė teiMna prieszais savo vy- 

knriuom pergyveno 
dvideszimts metu, isz- 

o bet nekalbėjo 
kaip tik ta, kas 

reikalingiausia o tarp sa- 
susinesze tiktai >u pagini* 

ha vaiku.

kaip 
Anglijoj, 
na s 
l ies

Tas pasilik

sura, 
drauge 
augino vaikus, 
in ji daugiau 
buvo 
\ es

Tris kartus aprinktas
Majorium Chicagos

miesto. •t

? v.
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Daug laiko praėjo pakol skly
pai padare tikraji skaitliu, 
(bot ir lai da nežino) žuvusiu, 

lingusiu kareiviu

t ik ra j i

sužeist u ir < 
Svietiniji“ Kareje.

Francnzai, prie

siu.

jnnszyje
Manio, kuris atsibuvo 10 Sep- 
temlierio 1914 mete, buvo vie
nas isz didžiausiu ir kruviniau- 

o kuriame dalybavo 7G0,-
000 vyru, užmuszta 21,000, su- 

o alingo 84,000. 
Aficieriu 1,200 užmuszta, 3,000 
sužei-fa ir 400 dinge. Vokiė- 
uziu dalybavo G80,00(l vyru, isz 
tu užmuszta 43,000, sužeista 
173.000 ir dingo 40,000. Angli- 
ku dalyl.avo isz pradžin 82,- 
4MM) isz kuriu užmuszta 18.174, 
sužeista 50.9G9, dingo 2G.5II o 
laivorin 4.O8G,

Kiek Amerikonu žuvo, 
žeista ir < 
ne.

Dabar paimkime bledes ko
kias turėjo senovi.'zkiiosu lai
kuose karėse, kada tai reikėjo 
konia ant knmszcziu musziis.

Waterloo 1815

žeista 122,009

Sll- 
lingo tai tikrai neži

Muszyje po 
mete užmu zta Francuzii 125,- 
000, sužeista 31,000; kitu tau
tu užmnszfa 215,000, >užeista 
22,500.

Muszyje prie (Gettysburg, 
Amerike 18G3 meti1 Suv. Vals. 
kareiviu užmuszta 3,072 o su
žeista 14,407 — dalybavo 94,- 
000. Konfederatu užmuszta 2,- 
.592, sužeista 12,709 — dalyba
vo 80,000.

Sudano, Afrike, kareje 1870 
mete žuvo ir sužeista 
Franenzii

prie

žuvo ir sužeista 17,009 
o Vokieczin !>,000. 

Francnzai turėjo 125,(MM) vyru 
o Vokieczini 200,000.

Mukdeno kareje 1905 mule 
Japonai turėjo 310/XMI vyru 
isz kuriu užmuszta ir sužeista 

45,(MX). Rusai lure jo 310,(XX) vy
ru isz kuriu užmuszta ir su
žeista 90,(XX).

Bet ateitoje gal ne tiek žmo
ni n žus, nes kares bus kitokios, 
baisesnes ir groicziaii pasi
baigs.

Naujos mados <lol moteliu 
primena mums isz laiku pirmu
tines Jevutes, kuri turėjo susi- 
neszima su žaleziu Rojuje.

Ana Nedelia, NFzzoje, Fran- 
(kaip musu Atlantic Ci

ty) Paryžiniai biznieriai mote- 
riszku paredu užsiimto in to
nais savo modelkas parodytas 

jQteriszku.s pa- 
“ moto-

IWw
Mb raw f

|rjy«1 .P'L 
m" Jie
ii

puredyta iii puikia skrybėlaitę,

iii naujausius mot
radus idant Jpghr.

i neszejnes.
Viena isss tujų modelku buvo

riszkas
Wnti 
f >

* .V*

gėlimus:

st
I Skausmus irARTI SUKVAILEJIMO 

DEL UŽPAKALIO 
SKAUSMU.

PAJESZKOJIMAI
i

Pajeszkau mano, pusbroliu 
Milka ir Joną Sziulaučku paei
nanti isz Ūdrijos para., 
mia gyveno Pennsylvania da-

I
A

IJetuviszkft* Graboriut {

K. RĖKLAITIS ,
Laidoja numlrOllns pa* 4

I

i II I i
i 
h
I i

’ 1
1

3

, Pi’’-
PAIN-EXPELLER

VaHbtUntdk utrtg. K, V. Pat. Obsa.

DRAUGAS REIKALE

Johnson’s Red Cross Kidney 
plaster’įai teikia greita, 

tikra pagelba.

į gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninko motorems. Priei
namos prekes.

M fl W. Npriier Nt.. 
MAHANOY CITY.

:|O« MAUKEI' KT . 
TAMAQUA, I’A.

t

bar nežinau kur. Taipgi pa- 
jeszkau Prano Mickey i ežia u*

• s
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paeina isz Balberiszkio Para.,
Meldžiu atiszaukt po adream

Matt Žuke,

11.
R. F, D. No. 1 
Thompson, Iowa.

BALTRUVIENE

Del nekuriu sziadien 
užgiedosiu

M

W’illiam Hale Thompson, 12 
Apriliaus, treti karta užėmė 
(’hieagos majoro vieta, kada 
miesto tarybor 
rinkimas nžgire jo kaucija. 
Prisaika gi jis sudėjo dar Pa- 
nedelyj. Miesto taryba taipjau 
užgiri* miesto klerko Patrick 
Sheridan Smith ir miesto iždi
ninko Charles S. Peterson kau
cijas. Tokiu bildu nuo vakar 
dienos senoji miesto valdžia, > 
su majoru Dover prieky, pasi
traukė ir pareigas pradėjo eiti 
naujoji valdžia. Betgi formale 
Thompsono inauguracija buvo 
praeita 
skirsią s ir savo 
ne k u r iu s < 
ninkus. T' 
iždininko pagelbininku mano 
paskirti Szymczak, buvusi de
mokratu kandidatn in iždinin
kus.

speciali s susi
ję

Panedeli. Tada jis pa- 
“ kabinėta ” —

I p part a men t u virszi- 
l'arp kitko jis miesto

diržą, parasonika ir szlebo pa
siūta isz žalczio skaros. Toji 
^zlebnke kasztavo visai mažai 
— ha net 25 tukstanezius fran
ku.

'Lok tos 
žaleziu \ ra pigesnes, <> bran
giausios isz skaros trucinan- 
czin žalcdiu -isz Indijos, nes 
sunkiau juosius sugauti.

lai tau bobiszka mada. Ki
tados puoszdavosi in panksz- 
eziu plunksnas, bet dabar ma
da daejo prie galo jaign rodo
si in žaleziu skaras. K a daryt ? 
motore, maUyt, vis glaudžesi 
prie lojo pirmutinio pagundy- 

žalczio, kuris drau-

Jusu kaltes papasakosiu, 
Liežuvninkcr paklausykit, 
Pa ežios gerai pamislykit.

Ar kada gero padarėte, 
Kaip liežuvius isz nieko 

sudarot ?
Vien szetonui gerai darot, 
Jam tarnauti nepaliauja!, 
Jus jo smala vis naudoja!, 
Kitiems rūbus su tėplioja t, 
Szetons stato smalinyczia, 
Jus liežuvi kyszot tyczia, 
Kad smalos prisitraukti,

Fr ka nors apderki i,
Po tam ifz to turit juoką, 
Kad papildei ta grieka, 

Dorybe purvais apdrepstot, 
Kaip padukia tada lakstot, 

Meiles artymo nematot, 
Paezio's savo angsztai statot 
Jnsu akys nustoja szviosos, 
Turite grieka ant duszios, 
Kito pamatot mažiausia 

krisleli,
Savo negalite matyt ne 

szakele,
Jus už lai kritikavojat, 

Ir paezios nežinote ka plovojat. 
Vis bridat gilyn in bala, 

Nežinant kas bus ant galo, 
Reikės purvus numazgoti, 
Už savo liežuvi atraudoti. 
Kur dingo jirsu kantrybe?

Toji gražumo puikybe,
Ka gi
Sveika szirdi užkavpjo?

Pa.s jumi meile artymo 
užgesus, .* , » v « '' ■-< a s^i-*

esate ant dvasios,L* ’

imta jus apdovanoji!

1

szlolies
yra pigesnes, 

i sz s k n ros 
ža ledi u

Mes pajeszkom vaikino arba 
vedusiu jaunu žmonių su ma
ža szoimvna. Katrie mylėtu gy- 
vent i ant farmos, nes savo vai
ku neturime, tai norėtumėm 
priimti ant adoption arba isz- 
auginimo kaipo savo vaikus. 
Turime 1G0 likeri u žemes, visa 
dirbama vertes $25,000. Farma 
bus užraszyta ir gaus popieras 
arba “deedsus’’ 
ne^z $5,000. Atsiszalikite ant 

(t.32

Greita pagelba yra patikrinta nuo 
pnt pradėjimo vaitot Johnson'* Red 
Crons Kidney Plaster dedant prie 
skaudamos vietos.

Szildantis, malonus szis gelbstantis 
vaistas paszalins asztrius ir atszipu- 
sius skaudėjimus, sutvirtins ir gra
žins atgal muskulu tvirtuma ir visi 
trukumai mngiszku Hudu hus pasza- 
linti.

Greitai pagelba i
vaitot Johnson's Red Cross Kidney 
Plaster su raudona flanele užpaka
lyje. Visi vaistininkai juos parduoda.

ncužmirszk

ANT PARDAVIMO.

B V

PA.

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

GYD1KIS SU ŽOLĖMS
Gerinusia* būdas gydlti* su Žolėm*, 
nes žole* yra tai tyrinusi** vaiste* 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra, sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo

adreso

tas kalvas in-

Kaz. Žvirgždas
R. No. 1 Box 57 f I II

Fountain, Mieli.
BANGOR ŽMOGUS KALBA.

I «l J .-| ,S l| .|V y JI 14. I m. t. .4

1 ■~n'"TJT! ' ’ * . . I
Mr. Raymond L. Kneobone. 

234 N. 7th St., Bangor, Pa. ra 
S74) mumis: “Vartojau Dr. 
White’s Blood ir None Toni
ka del savo szeimvnos ir atra 
dau jame gera Tonika. Patariu 
ligoniams jj vartoti.’’

Dr. White’s gyduoles par J 
duoda visur.

1 M H 4

mumis:

|| 4

t

Valgiu Gaminimas

Namu Prižiūrėjimas
* Kožna moteris ar mergina 

privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek- 
vienam name. 1G2 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
a ude k 1 i nai s a pda ra įs.

Preke tiktai $1.50
W. D. BOCZKAUSKAS-CO

Namai del dvieju szvimynu, 
ant puses loto, prie 524, W. Ma- 
hanoy St. ir 525 W. South St. 
Atsiszaūkite ant adreso:

526 W. Mahanoy St., 
Mahanoy City, It.f.) >ra.

ANT PARDAVIMO.

Biznavas namas prie 528 W.
Teipgi namai ant 

dviejų szoimynii ant kito galo 
loto.
preke. Kreipkitės ant adreso:

Walier Zetuskey
300-302 Zet uskey Bldg.

Frackville. Pa.

Centro Si.

Parsiduos už prieinama

t.f.)

NAUJI NAMAI 
PARSIDUODA.

Mftinii'riu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkite*, Gerkliniu kosulį*, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkus 
kurtumas au*y*e, IJ/.yma* galvoje, 
Galvos perszalirnas, Užkimimas gal
vos, Ihz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 
PREKE 25c. (užmokesti prisluskite ir pecziu skaudėjimo, lovoj azlaplni*

Iszrastn ir mosi, pcrszallmo, rumatlzmo ir LL 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma-

metu. i

Atgavimo ne* žoles JT*. sveikUnal 
va lutai vartoti del žmogau* kraujo 
kurio* atitaiso žmogau* krauj* nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome invai- 
rinusia* žole* nuo visokiu Ugu kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bite kokios astma,, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų

pinigais ne stempomis). 
parduodama vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY 1 rl°’ K0,V09 Bkau,,rao» hr 
724 MULBERRY ST. READING. PA. 
Pasinaudokite isz tns stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.

užima, bemieges, Bzirdiea drebėjimo, 
vandenine* ligos, užslsenejasio kata
ro, balt-lige* ir t.t po 85c. pakelia.

.uLt i—1 Jeigu kenti koki nesmaguma isz virai

I
A. RAMANAUSKAS minėtu ligų, tai greieziau* kreipkite*

I (Ti pus mane. Asz tukstaneziams autai*
LIETUVISZKAS GRADORIUS 

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

(Hzbalsamuoja ir laidoj* mirusiai 
ant visokiu kapiniu. Pagrabu* paruo 
szia nuo papruseziausiu iki prakil
niausiu. Pantim d o automobiliu* dc) 
laidotuvių, regeliu, krikoztynio h 
kitiem* nasivažinejimams.

Bell Telefoną*

kinu sveikata bu savo garsiom* žolėm* 
ka ir suteiksiu ir jumi*. Pa* mane 
galite gauti Didysis Szaltlnis, Tilže* 
spaudu*, pagal tikra 10 ir 6 spaudi 
ma, puslapiu 092 su juodai* mink- 
sztai* apdarai* po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogą. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėm* po visu* lietuviszku* 
kolonija*. Adrcsavokite szitoip:

M. ŽUKATTIS, 
25 Giltet Rd. 1Spencerport, N. Y.

Pastatyta, pagal naujausiai 
mada su visokiom vigadom. 
Szeszi ruimai ir maudyne, di
delis garretas, atidari tropai, 
didelis iszcemant uotas skiepas, 
drenai visur suvadžioti. Taip- 
pat parduodu lotus ir pastatau 
namus 
ja.

delis

taip kaip kas reikalau- 
(M.8

Antanas W’asaitis
132 N. Balliet St., 

Frackville,
Boll phono 519J

Pa.

». iMk.« n. «. »     Iwlli*>i «»"l—«<li m     :“**•   •"* O**’**"-1"'J *r f mimBMM

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

-----—$--
-ežia Procentas už justi pinigus ir saugumas del jusu 

gerinus negu lG-tas Procentas, be jokio
•> . > 
pinigus yra 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą nžjnsu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-karl augau didyti. 
del žmogaus kuris dirba ir ezodina. 
pinigus iii szita Įlanka u 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

ipkmmmmnm* . wMbiruii nein*i||ni iw -* •>i*-hiihi i iim*w*wiwiHf' *ie*ie*' ■

Yra tai saugiau ir geriau 
Dėkite savo 

persitikrinsite ir matysite

» « « « #1 A 4 » » ♦• • IV t * i s > t « « « <| flk a » » »

tsz didesniu Virai atszalc

tojaus 
gavo • u jnja Rojuje.

I ,ai krasztis “(’hrislian Her
ald”. apskaitė, buk sziuom lai
ku yra 471 milijonu Ameriko
nu. prigulincziu prie visokiu 
Lzpažinimii parapijų. Isz tojo 
^kailliaus daugiausia yra kata
liku — 1G milijonu, paskui se
ka metodistai su 7 milijonais o 
treez.iu yra baptistai turinti G 
milijonus sąnariu.

m ms—P ii

Suraszu bjnras Washingto
ne paduoda, Imk Kovo mene
syje "8 didesniuose miestuose 
Amerike automobiliai užmusze 
441 ypatas. Argi tai ne perdi- 
delis skaitlius? O kvailiai da 
nori Mivaržyti gimimus.

bažnyczios ap-

(larnys buvo labai geras del 
szeimynos J. Nagobis, Buffalo, 
N. Y., palikdamas tris dukreles 
anl kari. Popas Kedroff isz 
p ra vos lavų
kriksztino t riaukus Vera, Nad- 
jezda ir Luba. Tėvas randasi 
be darho ir jau vargas pradėjo 
skverbtis po pastogia Nagobi- 
s’o. FTiek tam szeimyna turi 
<.
nvs
Ivieju metu sūneli. Matyt gar- 

neapleidžia pastogia ir 
vargszo, palikdamas daugiau 

‘ ‘ diev iszk u dovaneli u ’ ’ 
reikėtų, o pas t.urczius nžmirsz- 
ta atsilankvti.

ne kaip

KVITU knygele Draugystėms del lax- 
mokėjimo pinigu ligoniam*. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėm* del Ka- 
sierlaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke • - - 25c.

W. P. BOCZKAUSKAS - CO„ 
MAHANOY CITY, PA.

Preke

# *

i

Liežuviu malal be imdunes 
Nesibijo! ne koroneri, 

Ateis del jus rusti di.ejia, 
Drebėsite kožna be viena,

Visus savo darbus pamatysit 
Liežuvi savo kramtysit.

Kuriam dabai' duodat vale, 
Turėsit vilgyt in $mala, 
Ir su velneis pleporiuot, 

Per amžius sunkei dejuot.
Jaigu nenorite to (laši lauk t, 
'l’urito apkalbėjimus paliaut, 

Klausykite mano rodos, 
Busite linksmos ant visados.

vale neduokite, 
už dantų laikvki'te

Nuo apkalbėjimo kitu 
atpraskit,

Vaisiu kantrybes savyje 
suraskit,

Tada nuo liežuvio purvai 
dings,

Liežuviui
Visada

J

Visi žodžiai prie linksmybes 
liks, 

Artymas bus lygus tau, 
Kaip sena teisybe sakau!

♦ ♦ *

Rūteles
♦

re ike gerai viralu 
apžiūrėti,

Kad bambadierio nepraryti
Ba paskui vemti vereze, 
Teisybe tikra, aibeeze, 

Kaip tai Szenadoryj nesenai 
atsiejo, 

Kad mergica bainbadiori 
nurijo, vemti turėjo.

Reike lobai apsisaugoti, 
Kad bambadieri nenuryti 

Bambadioriai, 
Dievaž no gerai, 

Tai trucizna, 
Ant sziadion bus gana.

; \ •

Juozas Karaszauskas
LIETUVISZKAS AGENTAS

v r * IT * - .. ■ • i , į, ’ 1

Apdraudžia namus, rakandus, 
automobilius ir visokius kitokius 
daigtus nuo ugnies. Taipgi Įeito 
kius apdraudimus kokius tik kas 
reikalauja. Geriausios ir didžiau
sios kompanijos ameriko.

Geriausloą ir didžiau 
stos kompanijos ameriko. 
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ŠĮ amžių yra sunkiausia užganė
dinti—jis labiausia atskiria negu 
kada nors buvo žinoma, lodei no* 
VėduiniiH pasidžiaugti cigaretais jis 
kreipiasi prie Camels. Tik tikras 
tabakas užganėdins modernini rū
kytojų, o Caniels pagaminti iš pa- 
rinkėiaųsitp tabaku kų auga, stebė
tinai sumaišytų. Šių dienų rūkyto
jai turi tiesų reikalaudami Camels; 
geresnių cigare tų nėra daroma, 
nežiūrint kainos.

Paieškoti tikrų pasirukymą yra 
rasti, Camel-—parinktų moderninio 
pasaulio. Camels yra atidengimas 
gerumo, visados malonaus, švel
naus ir minkšto. Šis amžius rodo 
kelių j pusidžiaugimų rūkymu—

^Imkite CameL"
tL 

I

modeminis 
amžius

ruko
yį t

, i

Camelsi

tabakas uzgauedi 
kytojų, o Caniels

I

t

t.

t

rusti, Cųniel— parinktų moderninio

gerumo, visados malonaus, švel-
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Popo Naguose
w4i«

lauike. )Ml Ii.. ‘ ’< >- ’
Isz tikrųjų, ilgai laukti ne

pridėjo. Vąkąrop, sambrcHzkiui

»■

Ežeru popas ir-gi buvo užsi
kirtos. Jis stvėrėsi naujo budo 
tam, kad priversti Margeli pa
siduoti jo norams. Susitaręs su 
"stražniku" ir valscziaus rasz- 
tininku uždėjo Margeliui pa
bauda po puse rublio kasdiena, 
kol kūdikis nebus pakrikszty- 
tas cerkvėje. Nerdamasis isz 
kailio Margelis mokėjo pabau
da, bot nepasidavė. Porai sa
vaičių praslinkus pabauda ta
po padvigubinta. Ir to nepasi
baugino Margelis. Tolesniai 
mokėjo. Kada iždas isztuszte- 
jo ir pask ritini uosi u s skatikus 
iszleido padengimui paskirtos 
pabaudos, pradėjo pardavinėti 
galvijelius. Pardavė dvi avi, 
penima paminką, bet kūdi
kio cerkven nenesze. Pagaliau 
atėjo sunki dienele, kada pas 
Margeli nieko nebeliko: stubel- 
ka su tvarteliu, nesėtas lauka? 
ir viena karvyte. Bausme tuo 
tarpu augo. “St ražu i kas” kas
diena ateidavo pasiimti pa
skirtąja bausme, Pinigu gi jau 
pritruko ir nebuvo isz kur gau
ti. V'isur tuszczia. vien vejai 
szvilpia, viskas iszparduota, gi 
uždarbis vien pragyvenimo 
iszlaidas padengdavo.

— :Toliaus bus:—
Stražnikas

gailestingai spire sumokėti 
Neatsižvelgiant in 

drėgna ir szalta rudens orą, 
atėmė Mageliu visus sziltus 
nihus, pataline 
vaikus vientnarszkinius.
boj pasiliko plikos 
szaltis Lapkriczio menesyje ne 
vien vaikus }>et ir tėvus pradė
jo gnybti. Neatsižvelgiant in 
nepaprastai dideli varga Mar
geliai nusistatė viską nukentė
ti, bet kūdikio

“Stražnikas 
geruoju

Nuneszkit savo kūdiki cerk
vėm Pamatysite, jog už tai jus 
ne vien apdovanos, bet ir visas 
ligsziol paimtas isz jusu bans-

M arge Ii.s tacziau 
suspaudęs 

trenkė in stula ir tarė: 
cziau jus mane negyva matysi
te, nekaip eerkven savo kūdiki 
neszanti. ”

Pagaliau pabaudos

vien

t A > > 
spiro

tuo tarpu Im'-

bausme.

kriksztyti. 
pradėjo l t

Dievui tarnauja, gero mokina, 
— intikinejo pasidavoliai.

Szinos žodžius pagirdo ir-gi 
Margelis, tat prisiartinos prie

• i • ' > <

padėjus tirsztoti, netoli miszko 
kelyj, kurs veda i p Ežerus pa 
sirode keli raiteliai ir du veži
mai. Visas Budrikiu 'kaimas 
žaibo greitumu 'sužinojo, kad 
kareiviai ateina liausi i 
tovszczikns”
Kaime kilo neiszpasakytas su- 
miszima's, kliksmai, verksniai, 
dejavimai bėgiojimas. Tacziau 
viskas urnai nurimo, nutilo.

“bnn-
(maisztininikus).

vyru tnre garsiai, kad ir kiti 
gan istkaitlingai susirinkusieji 
Budrikio kaimo žmonos isz- 
girstn:

—- Oi, vyrueziai, yyrucziai! langai isz vidaus lentomis už 
Kur jusu smogonysf Ar jus jau Mat Vti ta . ta ’

nurimo,
< St ubu durys tapo uždarytos,

rudens
visus 

palikdamas
Stu- 

lovos. o

ne 
vėl

cerkvėje
t 1

intikinet i:

mes gražins.
kumsztis drueziai

1 »

Grei-

atėjo

mi vyrai nei-žądžio in tai neat
sako,

HW —

mo, o
ffryž,

Turime laiko, paląkeri"
* •* ta.' • _ i J .1 < J ty '*♦ ’ 1

viszteles su viszcziukais 
—• tarp pasit ycziodamas 

popas. Kareiviai pradėjo jesz- 
koti pėdu. Galop suseko pėdas 
ir viskas paaiszkojo.. Moterys 
siį vaikais pabėgo in miszka. 
Tuojau nusiusta raitus karei- ta » .ta ■' . • ta »•

virto. Daug prisėjo ve! triūso• i > , '5| V • • 'H ‘ i ■ — ’ -

padėti, kad viską ne tai kad 
sutyarkįus, bet bent pastoge 
paruoszus.
člrikiu kaimo moterys sunkaus

« - *1 ta.. I .■ 1 . ' .ta

Nepasibaisojo • Bu

ir Dieva pamirszote ir sarma
tos netekote taip bogediszkai 
ir neprotingai kalbėti! Jau jus 
neiszskiriate Kataliku kunigo 
nuo Rusu popo... Kunigas yra 

Dievo siustas tam, kad 
mokyti, prie gero lenkti 

kriksztyti ir laidoti, gi popas 
czinovnikas”. Kata

liku kunigas mano szeima už
jautė, szelpe, o popas matote 
ka padare. Juk jus ežia gimė, 
ežia augę, Katalikais buvo ju
su tėveliai ir boeziai, o jus da
bar del tuszczios baimes metei 
Szventaji Tikėjimą, susidėjote 

atėjūnais, valkatomis ir 
skriaudikais. Popas mus nori 
padaryti iszgamomis sau pana- 
sziais, jis nori ii’rgi isznaikinti 
Lietuviu kalba.... Ar verta, ar 
dera doram žmogui del menko 
skatiko iszsižadeti savo tikėji
mo, kalbos, tautybes?... Patys 
pasvarstykite, juk Judas del 
kdliu skatiku iszd-ave Kristų, o 
ar jis laimingas buvo? Pasiko
rė. Lygu gala gaus ir visi, ku
rie lengvai iszsižada tikėjimo 
ir tautybes. Asz ne kunigu lai
kaus. bet Kristaus Bažnyežios, 
o mano patirtus smūgius ne 
žmones atlygins bet Dievas. Ir 
mirdamas isz bado jausiuos 
laimingesnis,

nuo 
mus

tani,

v ra caro

su

4 i

veik visose grineziose 
užkurta krosnis, i'sz kaminu 
kilo durnai, gatvėj negyvo su-’ 
tvėrimo. Tuotarpn kareiviai, 
pasiekė kaimo gala, ir patemi- 
je nepaprasta tyla karininkui 
paliepus sustojo atsargoje. Ka 
rininkas prisiartino prie popo 
kuris kartu su kareiviais vyko 
in Budrikius suteikti szio kai- 
nio gyventojams kruvina 
ki-ikszta pravoslavijos, tarė:

— Ka Tamsta manote ? Ko
dėl kaime taip ramu?

— Nieko ypatingo — at sa
ke popas. — Mužikai užsidaro 
savo bakūžėse manydami, kad 
mes ju isz šlubu neiszkrapszty- 
sime. Paliepkite ‘kareiviams 
laužti duris, greitai pasiduos.

Karininkas,
popo patarimo, paliepė karei
viams su syk užatakuoti visa's 
stabas. Kareiviai 15 vym ekai- 
cziuje puolė namus. Pasigirdo 
neszvarus Rusiszki keiksmai 
duni daužymai, skambesys su 
gurytu bangu stiklu. Bet apsi
rikta.
nesą bauksztus, 
stipriai. Besiveržiantiejo pro 
langus kareiviai tapo paszla’k- 
sztyti verdaneziu vandeniu, gi 
insibrovu'sieji in priemones isz 
tamsiu pakampiu liko pasvei
kinti spragilais. Puolimas ne-

vsz

gyventojams

klausvdamas •1

Budrikiecziai pasirodė 
pa’siprieszino 

Besiveržiantiejo

negu jus, kurie 
sziandiona susidėję su popu ii’ pavyko. Vienon tik stubon pa-

visolko turitejo pakalikais
apseziai ’ ’...

Visi, kurie klausėsi Margo 
lio žodžiu, jam karsztai prita
rė. Gi "stražnikas”, matyda-"stražnikas” 
mas, jog gražumu Margeli ne 

’ pareikalavopareita I?

siseke insiveržti.
pasenusi žmogeli.
gerokai
vargsza

Rado viena 
Kareiviai 

suriszo 
vežiman.

vilti saugoti per nokti miszka 
kad jnoterys isz ton nepabėgtu 
kad rytojaus diena padarius 
" medžiokle "
begalo džiūgavo, nes buvo tik
ras, jog aukos'jau tikrai jam 
5iepaspruks isz nagu.

Popas dabar

9

Bergždžia popo buvo viltis, 
nes moterų jau miszike nei vie 
nos nebuvo. Kuomet Budri k ie- 
cziai pamate buri kareiviu be- 

kaiman, 
paskuboms

kartinanti kaiman, moterys, 
aprengusios paskuboms savo 
vaikuezius, iszbego su jais in 
sodnelius, paktu iriasi gavo jau 
ju gi tolesniai kloniais per lau
kus ligi pat misz'ko bego. Tame 
bėgimo rudens miglos ir vaka
ro sambresžkis savo nepęrren 
giama skara apdengė, paslėpė 
jas nuo akiu besiartinaneziu
kareiviu ir popo. .Mjszkan da
ngavusios, valandėlė atilsėju
sios, leidosi vien joms žinomais 
takais ir takeliais prie Nemu
no,
persikėle

'kareiviais

be. Po pamokslo pradėta gie
doti: "Šzventas Dieve, Szven- 
tas Galingasis, Šzventas Am
žinasis, pasigitilek musu!... Sa
vo Szven'tnja Bažnyczia iszlai- 
kyti teikis, 
Vieszpatie!.,
pasigailėk musu!

kiekvienoje vietojo^kuHK^mi)^ 
vilioja ir verezia tėvu — Mar
geliu iszkovota Lietuvybe, ti
kėjimą ir dora paminti. Skau
du darosi prisiminus Rusu des^ 
potu terorizavimu žmonių už ju 
tikėjimą, tautybe... Bet ar ne
skaudžiai! sziandien žiūrėti, 
kai Lietuvos iszdy'ke vaikai tė
vu apgintąjį tikėjimą ir dora 
bjauriai puola ?...

Tik iszgama garbingai žu
vusiu tėvu nepaiso, tik kieta- 
szirdis in ju kanezias ranka 
numoti drysta, tik piktadarys 
didvyriu pavyzdžiu neseka... 
Jei niekais virto galiūnu pa
stangos nuversti Kryžių, jei 
neapykantos ir kerszto sėja su
kėlusi audras milžinus prarijo, 
tai nėr dvejones, kad ir nudie- 
nu nyksztukn nedorus siekiai 
pražus prie P<»tro uolos.

Mer, Lietuviai katalikai, did- 
vyriu-kanjeiniu ainiai, kovoje 
už Bažnyczia ir Tėvyne tikėji
mo, meiles ir vilties szarvąis 
apsiszarvave, kantrybes sky
dą iszkele, žcngkime pirmyn!... 
0 jei ir mii’t prisieitu, atminki
me, kad musu boeziai pirm to 
jau mirė ir isz kapu Garbinga 
Kryžių rodo!...

Galas.

l ' " i J I w Į

darbo. Paožios stogus taisė, 
paezios tvoras tvėre, 
langus ir duris 'dėjo. Po keliu 
savaiezin Budrikiu jau nebepa 
žiu turn. Tuo tarifai gryžo isz ka
lėjimo paliuosuoti Ežeru ku
nigai. Pirmas ju rupesnis buvo 
padėti Budrikiu kaimo mote
rims. Sekanti Sekmadieni pa
skelbė visoj parapijoj nuken
tėjusiam kaimui rinkliava. Sa- pasibaigus, nuo aukuro atsisu- 
vaitei praslinkus, vežimu veži
mai surinktu gerybių ėjo in 
Budrikius. Taip sojai taip pra
gyvenimui viso ko užtdko. Ge
ri kaimynai stojo talkon ir 
padėjo lauko darbus nudirbti. 
Gyvenimu apsirūpinta. Budri
ki ecz i u tacziau vvru dar nesi
mato, jie dar ilgai puvo toli
muose svet imame kraszto kalė
jimuose. Tik kartais klebonė
lis, aplankęs juos, parveždavo 
namiszkiams žinių, kad kol kas 
dar gyvi.

Prabėgo penki moteliai. In 
Budrikius atėjo linksma žinia, 
jog vyrai tapo 
grvžta namo, 
iliaugsmas kilo visame kaime. 
Pasiilgusios savo vyru moterys 
paaugusieji ir ilgai tėvu nema- 
cziusieji vaikai, visi iszbego 
in laukus sutikti savo brangių
jų teveliu. Sztai tuo paežiu ke
liu, kuriuo penki motai tam at
gal budeliai, popo vadini, 
kankinti Biidrikieeziu, pasiro
do burrs vvtu. Džiaugsmo 
aszaros riedėjo taip laukian- 
cziuju, taip gyžtaneziuju 
skruostais. Su skaiseziomis gė
lomis sutikti, meilingomis szir- 
dimis pasveikinti inejo in Bu
drikius tie, kurie juos apleido 
žandaru nagaikomis kapojami 

Saulute, matydama szi jau
tru vaizdu, isz auiksztu židrai- 
niu nusiszypsojo ir szviosiais, 
skaiseziais spinduliais Budri- 
kieczin džiaugsmu nuszviete...

Sekanti Sekmadieni visi Bu- 
di’ikiecziai .nuvyko 
padėkoti Dievui už 
isztverme kentejiniuose ir pa 
rei'kszta grobą 
J i ems iszvaži u o ja n t 
kam galingai sugaudo bažny- 
czios varpai. Visa Ežeru para 
pija sujudus, o daugel sviete
lio isz visur atvykusio szioms 
iszkilmeins, 
szventoriaus. Kunigai su pro
cesija invede gryžusius kovo
tojus už Bažnyczia ir Tėvynė 
bažnyczion ir ju intencija at
laike Šzventas Miszias. Nie
kad taip karsztai nesimeldė 
žmoneliai, 
sziu pamaldų. Gilus ir jautrus 
atsidu'ksejimai, karsztos meiles 
jaumai, griaudus maldos- žo
džiai su stambiomis džiaugsmo 
aszaromis veržėsi isz nesuskai
tomos minios akiu, pakeltu 

N uk ry žinoto jo Kristaus 
Ikenteje Budrikiu 

iszarotas savo akis nu-.

paczios

palįuosuofi ir 
Neiszpasakytas

ėjo

meldžiam Tavęs 
O Jėzau, Jėzau, 
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Visi Budrikiecziai gryžo, isz-
skiriant 'Margdli. Visos mote
rys džiaugėsi, susilaukusios 
wavo vyru, vien Margeliene lin
dėjo savo Kazio netekusi. Jis 
katargos žiaurumu heiszlaikc 
ir ton mirė. Sztai, giedojimui

kos kunigas praneszo visiems 
maždaug sokaueziai:

— Mieli parapijiecziai: Kas 
jusu nebuvo pažinos Kazio 
Margelio. Visi ji pažinojote ir 
visi ji gerbote. Protingas ir do
ras tai buvo vyras. Jam dau
giausia prisiėjo nukentėti mm 
persekiojimo, jis smarkiausia 
ir-gi tapo nubaustas. Taigi 
liūdna praneszu jums žinia: 
Kazys Margelis jau mires toli
mame Sibire. Jis kovojo už 
Kristaus Bažnyczia paguldė 
savo galva tarp svetimųjų. Su
giedokime dabar už jo siela 
“Vieszpaties Angelas”... Ku
nigas ilgiau kalbėti nepajėgė, 
nes aszaros suspaudė jam gerk
le, o jei ir kalbėtu tai jo nieks 
neiszgirstu, nes kilo neiszpasa
kytas žmonių vaitojimas... 
Margelio visi gailėjosi, nes ge
rai žinojo, kad jo pastangomis 
ir ęaginimn visi Ežcriecziai at
rėmė klastinga ir žiauru popo 
puolimą sziame kampelyje.

Pamaldoms pasibaigus, visi 
iszejo isz Bažnyczios, bot dar 
ne greitai iszsiskirste, nes Bud
ri k ieczius vyrus apspito žmo
nes teiriaudamiesi ju apie isz- 
vargtus vargelius, sveikinda
mi juos už ju drąsą...

Margelienes vyriausias vai
kas, Adomas, jau buvo paau
gės ir pradėjo uždarbiauti. A- 
domukas užėmė tėvo vieta ir 
išlaikydavo visa szeima. Vai
kutis, kuri ‘4stražnikas” ver
te Margelius cofkveje ap- 
kriksztyti tapo apkriksztyitas 
tik tuomet, kada kunigai gry
žo isz kalėjimo, ir gavo levo 
varda Kazys.

Lietuvai atgavus Nepriklau
somybe, isz Budrikiu kaimo 
pasidavė savanoriais 50 jaunu 
vyru ir sudarė atskira kuopa, 
kuriai vadovavo Kazys Marge
lis. Karui pasibaigus, visi su- 
gryžo pas savuosius in Budri
kius, vienas tik Kazys Marge
lis iszvyko in Amerika, kur, 
gavės gerai apmokama darba, 
szelpia savo motuszele dažnai 
siunsdamas reikalingu jos pra
gyvenimui pinigu.

in.
Daug pasaulyje buvo kilo ir 

praūžė audru, kurios stengėsi 
griuvėsiais paversti Kristaus 
Bažnyczios ruma. Nemažai at
sirado galiūnu, kurie buvo pa
siryžo Lidtuviu Tauta pa
smaugti savo asztriais ir kie
tais nagais... Nutilo ir niekais 
virto tos audros, negarbingai 
žuvo ir-gi tie galiūnai... Tironu 
atmintis iszbluko, žudytoju 
vardai isznyko, despotai asza- 
ru jurose paskendo... O Kris
taus Bažnyczia klesteja, ir 
Lietuva gyvuoja!

Doros, szvontumo ir nekalty
bes Kristaus skydas yra tvir
tesnis už klastos, žiaurumo ir 
neapykantos klaidatikiu ir be
dieviu smūgius. Pragaro var
tai ncperga’les Kristaus Bažny- 
czios.

Tikėjimu, meile ir 
apsiszarvavusi Lietuva atlai
ke žiaurius prieszu puolimus’. 
Kantrybes skydas apsaugojo 
ja nuo geležines barbaru kum- 
sztios smūgiu. Tais paežiais 
szarvais ir tuo paežiu skydu 
mes sziąndien ir-gi privalomo 
apsiszarvoje užsidengti kovo
dami ąu Bažnyczios ir Tautos 
prięszais.

Kur-gi tie

—Draugas.

žmonių taKuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

0 suradusius pora valcziu 
s n vaikais kiton pu

sėn Nemuno. 0 ten tai jau joms 
nebuvo baimes, nes pažysta
mieji, kaimynai bei gimines 
priėmė jas in savo pastoges ir 
paslėpė nuo žiauru popo perse 
kiojimu.

Ilgai popas su
kratė miszka, dvi dieni skam
bėjo kareiviu szukaviniai, szu 
nu lojimai, bet tuszezias dar
bas nieko nesurado. Moteris 
lig žeme prarijo... Kamantine- 
jami ir žiauriai kankinami vy
rai paslapties neiszdave. Popas 
vienok vis dar vilties nenusto
jo susilaukti gryžtaneziu Bu
drikiu kaimo moterų ii’ vaiku. 
Lauke menesi, antra, o ju kaip 
nėr, taip rier...

taip Geriausia vaistas nuo viduriu 
užkietėjimo.

A. J. SAKALAUSKAS 
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Palaidojimu 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimts minutu.

Nubudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavima.

ji apdaužė, 
ir inrnete

Isz senelio sužinota, jog mote- 
nėra, 

paslaptingu

Prasidėjo Bu'drikiszkiu teis
mas. Pavasario vėjelis gaivina 

i‘S ir skais- 
visus

in Ežerus 
suteiktagamta, saulute sziltai 

ežiais spindulėliais visus su
tvėrimus džiugina žmonos lau 
kuose triūsa, gi Budrikiu vyrai 
suvarginti, nukamuoti badu 
marinami, nagaikomis pliekia
mi, pūdomi 
laukia teismo dienos, 
atėjo toji dienele. Ne 
Budrikiszkiu tikėjosi, jog teis
me bus progos pasiteisinti, isz 
aiszkinti visas savo skriaudas 
ir tuo budu pasiliuosuoti nuo 
kankinimu ir Eženi popo

st ražniko ’ ’ .persekiojimu,
apsiriko, 

Teismo na-

ru ir vaiku kaime nėra, jos 
kokiu tai paslaptingu budu 
kur tai dingo. In stubas insi
veržti nebuvo galimybes, tat 
kitos iszeities nebliko, kai tik 
palikus sargybas kaime gryžti

galima palenkti, 
atiduoti karve padengimui už 
silikusios nemokėtos bausmes.

— Imkit patys ir veskit. 
Lai Dievas mato, kad prievai- 
ta mane plečiate. 
Margelis.

“Stražnikas 
brais iszejo 
vartus, iszvede karve, isz tvar 
lėlio. Tuotarpn st ūboje pasili
ko Margelei su savo kaimynais, sargyboje. 
Neiszpasakytas 
suspaudė visu szirdis, visi ty
lėjo. Margeliene, iszvydnsi pro 

I ta ta « ta «•<

su savo se 
laukan, atidarė

> *

atsak< in Ežerus ir laukti isz apskri- 
czio pagelbos 
ta: popas, 
žandarai susėdo in vežimus ir 
pasuko arklius in mieseziuka, 
o keli raiti kareiviai pasiliko

Taip ir padary- 
karinįnkas ir keli

Trakiu 'kalėjimo 
Sztai ir 

vienas

nusiminimas

priaugo 
už dvi savaites' 14 rubliu, o su
mokėti nebuvo i«z ko.

Sztai ii* “stražnikas” 
su keliais parsidavėliais vyrais
kurie pasidavė popui ir jam 
tarnavo. Inejes stubon 
nika?” pareikalavo sumokėti Įauga, kad vaikucziu vioninte 
14 rubliu. Margelis ruseziai in 
ji pažvelgęs tarė:

— Juk pats Tamsta žinai, neiszpasakytai 
kad pinigu nebeturiu. Kiek tu- jinoteri 
rojau visus jums atidaviau.

pareikalavo
straž

I
— Man tas nerupi. Pabau- in szali vedanti karve 

du turi but sumokėta,
stražnikas.”
— Imk pats, jei gali, bet 

asz daugiau nemokėsiu, nes ne 
turiu, — tarė Margelis.

— Dar taip 
kaip kai! Tamsta 
juokaudamas atsake “straž
nikas”. — Juk dar tvarte yra 
karve. Jei nesumokėsi pinigais 
tai turiu insakyma paimli kar
ve

atsake
i a

blogai 
sakai, 

atsake • i

norą

— Imk, jei szirdis tau lei- 
Atimsitę karve, 

neturės ko valgyti, 
niekis.
donoms pasiduoti.

i 4 C

džia. vaikai 
Bet ta* 

Velyghlrti, negu novi-
...

szeunvnoms. e
mieseziu-

sutiko juos prie

nika ”
jo sėbrus. Bet kur tau...

le viltis dingsta, pradėjo gar
siai raudoti. Margeliui sziidis 

sugėlė, kada 
suraudojo. Ilgai uogai 

vojus iszbego isz stubos, stumo 
"straž-

, mėgino ir-gi iszvaikvti 
Keli 

vyrai Margeli apnyko, gi vie
nas smoge jam pagaliau gal
von ii- Margelis, kraujais apsi
pylęs, krito ant žemes. Esan
tieji šluboje Budrikiszkiai vy
rai pamate szi baisu nuožmu
mą, iszbego isz stubos gelbėti 

Viename aki-
stražnika” 

sidaveliais apkūlė ir 
inrnete tvarteliu, 
isz ‘4stražniko”
go. Ir tuom tai visi labai susi
rūpino. Nubėgs 
Ežerus pas popa,

savo kaimvna. 
mirksnyje i i su pa- 

suriszc 
Vienas tik 

szaikos pa be

Bet sztai ir 
nepraslinkus Budrikiuose kil 
gaisras. Tai Margeliu tvartas 
doge. Sagybiniai kareiviai, bi
jodami artintis prie įkainio ne
gelbėjo, gi ugnis ‘ sparėžiai 
augo. Užsidarė šlubose žmones 
bijodami, 'kad gaisras neapim
tu viso kaimo, pradėjo 
kilusios ugnies gesinti, 
mine, j 
risztas "stražnika” su 
sėbrai®. Keli 'drąsuoliai szoko 
tvartelio vidun, jau liepsna 
apimtan, ir už valandėlės kiek
vienas juju vilko su savim su- 
raisziota's žmogystas, Taip tai 
tapo iszgclbetas nuo mirties 
Budrikiu kaimo budelis. Mar
geliu karvyte dar pjrm to pati 
iszbego isz tvarto.

Tuo . tarpu lyg

pusvalandžiui 
n

begi i 
Prisi- 

kad tvartelyje buvo ■su- 
: “stražnika” su savo

9 7i i

Tuotarpn skaudžiai 
m

bei

kaip dabar laike

isznaudotoju ir
?‘abrusitoliu”

Telefonas 872.

KREIPK1TES PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialistą 

Visos Kronisskos Ligos.

kurie taip mane.
riais buvo tie patys Rusai, po
pu vaikai, 
R'kriarideju bei
užtarėjai. Nei iszsižiot neleido
norintiems pasiteisinti. Ir sztai 
paskelbtas sprendimas: Kazys 
Margelis už kurstymą Budri
kiu 'kaimo gyventoju 
valdžia nubaustas 
metu katargos darbu
kiti po 5 metus paprasto kalė
jimo Rusijos gilumoje. Iszklau-

• • ta . t1* < ta ta. ta ta

f

pries z.

gi visi
deszimt

sius sprondiąia, visi begalo nu
siminė, bet nei vienas nesfigai- 
lejo....

Isznni'kinos ir

prie
Garbingai
vyrai, f
kreipe prie Jėzaus prie Kry1 

prikaltojo, ir aukojo

Silpni, Serganti Vyrai Ir MoterW 
Ne Serganti bet visgi Ira tik pajlaga 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.

žiaus
Jam savo ilgu metu kanezias: 
ju moterys ir vaikucziai doko-, 
jo r ................... ....
už grąžinimą

Gydau pasekmingai katarą, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo ir Odos Ligas visuose pa
dėjimuose. Lltistkas vyru Ilgas.

Be operacijos ir patrUnlma laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Kolna sanvaito Serodomis, Ket
vertais Ir Potnycaiomis. Olisoe va- 
landost 9 ryte iki 8 vakaro.

BAUSUM NAME.
Antras Floras,

Szvencziausiajai Motinėlei 
, teveliu, — o 

silpno budo prasidaveliai mu- 
szesi smarkiai in krutinės, 
maldaudami atleidimo iszda- 
vystes prasikaltimo. Per pa
mokslą klebonas tarė:”

— Nuki^žiuotojo Kristaus 
laiminu szi and i e jus,

nuskriaudęs 
Budrikiu kaima popas nieko 
nelaimėjo. Cerkves nieks isz 
Ežeriecžiu nelanko, mokykla 
tuszczia stovėjo, net keli parsi
davėliai, kurie' isz baimes susi
dėjo su popu, dabar atsitolino 
nuo jo, lig nuo ^piktosios dva

smarkiai ini. , f r / '■

perkūnas 
trenkė in minia. Staiga isz vi 
su pusiu pasijuto ęsanti apsnp 
ta kareiviais ir žandarais. Mat, 
kelyje in Ežerus, pamate gais
ra žandarai, karininkas ir po
pas paskubėjo gyžti atgal, o 
ežia atvykę pasiskubino paty
lomis apsuti susirinkusius vy
rus.
suszuko: 
ties” 
drikioeziams kitolkio iszejimo 
nebuyo kaip tik pqsiduoti in 
nevidonu nagus. Keli kareiviai 
paliuosavo gulincziii's ant že 
mes “stražnika” ir jo sėbrus, 
gi kaimo vyrus žandarai sąva
re in dideli kluoną.
kratyti stubafc, bet nieko nesu - vo... Turtinga® kadais Budri- • •’ . a ta I a. * a

4 S. CENTRE ST. 
POTTSVILLE. PA.

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

va rd u, 
kurie 
smurtui. J tisu kentėjimai jusu

nelabasis in 
pranesz po. 

pui apie visa invyki, o tasai 
parsikvies pagelbai žandarus... 
O t uomet, kas bus ?

—' Ka dabar veiksimo? — 
užklausė tuląs vyras.
—Nepasiduosime! - 

sziikb dcset'kas balsu. Ir 
Budrikiszkiu taqie kilo pasi
ryžimas kovoti ligi paskutiniu- 
ju, kad misi kraczius popo prie
spaudos ir 
rum^r.

Tūlam laikui paslinkus jau 
Margeliu kieme nei vieno sve
timo žmogaus nebuvo. Visi isz- 
vaiksztinojo po otivo stuhas. 
Budrikius apgaubė nerimasties 

ir-gi dvasiszka ypata, jis ir-gi ‘dvasia. Visi ko tai nepaprasto

Stražniko" zebrai tuotai'pu 
pradėjo Margeliene kalbinti:

— Nežudykite
Nebaikite
"ukazas”,

j r 
szeimvmos. Nebokite kvaili 
Toks iszejo "ukazas”, tai ji 
pildykite. O kai inpykinsite 
valdžia, tai jinai jums viską 
atims ir isz ukes iszvan s.

— Lai atirffn ir szias 
deszimtines, visvien jau prie 
ubago terbos privarė — atsake 
Mageliene. <— Sziaip ar taip, 
Hrsziau jau nebus, kaip kad yra 
dabar, t

— Ar ne vis vien, kas jusu 
kūdiki patkriksztys: Lietuvis 
kunigas, ar popas? Juk popas

saves

dvi

pas paskubėjo gyžti atgal, sios. Tuo budu popo gyveni-
*M,. - 'b *1 . 1WV

Nepasiduosime! su- 
visu

Prieszakyj iszejes popas 
‘ ‘ Ncgodiaji, podaj 

(latrai, pasiduoki!). Bū

ma» pa«|dare Ežeruose nepa- 
kenežiamas ir Ifaivo priverstas 
pasitrarikti. Su popu iszsidan-

f

4 4 Rt ražniko** žiau- stražnika
111 /;■

Pradėta

nopasidavete prieszu

jc ran j ii invaszyti Kristaus Baž- 
nvezios kankiniu sanraszuose,

• . < L

viltimi

gino ir-gi ir liaudies mokyklos 
mokytojas, kuris pildo “psa- 
lomsczi'ko” pareigas cerkvoje.

Ęopui iszsidanginus, "straž- 
pasi'keitus, Ežeruose 

pasidarė ramu. Iszkrikusios 
Budrikiu kaimo moterys su

mokytojas, kuris pildo

pikui1 ’

vaikais pradėjo gryžti in na
mus. 0, baiauH tie ju namai bu-

‘ * IT*

jusu pasiszvontimai del Lietu
vybės labo pažymėti Lietuviu 
tautos didvyriu knygoje. Pa
tirti smūgiai paruosze jupis 
garbes vainiką danguje ir tė
vynainiu vardu Liętuyią bro-; 
Ii u tarpe. Jusu darbus mines 
ainiu abitai per ilgus amžius jr 
skatins juos branginti Bažny
czia, už kuria 'jus, ju tėvai, 
i *1 * • i n i ♦ • *

k ra uja 1 ie joto, kale jirąiioso pu- prioszai?
nudienn musu

Laidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksi- 
tiniu, vesellju, pasivažinėjimo ir L t, 
820 W. Centro St., Mahanoy City, Pa. 
*' ...—' ............................. ........... ...... . ......

DEL RUKANCZIU
DYKAI aiuneziame praba pulkio 

tabako. Kreipkitės pas mus. 
Europa Book Co.

57 Dey Street,

Pasamdo

New York, N. Y.

rasta, nesurasta ir-gi motoru kiu (kaiifaas atrodo lig ubagu 
bei vaiku/

— Kur moterys su vaikais! sugriąątosj sodnai isznaikinti
*— roko nnnm/. Thėzinn inrdn. iri nnnrti Inn'lrni dirvnnniu

vieta.. Stogai kiauri, tvoros
M

roke popas. Tacziau tardo-Į gi nearti laukai dirvonais pa

i

('

vote, kazoku jiagaiku ringes Tiesa, nėr jau krah’geripgo
patyrele”... ,r Bismarko, žuvęs ir-gi Murav-

Klinįgui jįj^gaibant narnoj ‘
la, visi griaudžiai verkę. lt

Kunigui boljąlbant ęambkš-l jevas korikas, bot. dar gyvuo-
’ ■ į Trę ct;, . ” ”■' T” " J 4 4 4 B V J * (.< ^4^ q v F J f 44 1. 01>4 4C4 4' K* **

neverksi, kad tikra tiesa slcel-Į liu anūkai, kurie mus apnyko
* ■

ją ano “atraįniko" parridave-

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuvisskas
Dentistas Mah&nojuje, 
Ant antro floro Kline Sztoro, 

19 W. Center St. Mahąnoy City
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— Ateihanezia Subata pri
puola Szv. Jurgio

— Nedvlioj Rusnaku vely-
kos.

I?

— Pirma valanda Panede- 
lio ryta garnys paliko puikia 
ir sveika 'dnkrelia p. Edvardui 
RutkauCkui, 531 W. Spuce uli. 
Motina ir dukrele sveikos.

— Panedelije likos suriszti 
mazgu moterystes Szv. Juoza
po bažnyczioje Antanas Jurko- 
nis isz Brandonville su pana 
Amilije Kauniute, duktė Mares 
Kaunienės, 800 East Market 
ulyczios. Jaunavedžiai apsigy
vens Brandonville.
— Franas Potluns isz Schuyl

kill Haven, parandavojo Penn
sylvania Hotel nuo Kurtzo. 
Kurtzas drauge su Vincu Stan- 
kevieziu parandavojo Barnes-

X
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UŽVADUOJA VYRA
< # DAKTARAS GYDO 

PATRŪKIMA
SHENANDOAH, PA. 'KOKIS GYVENIMAS1 Ar Žmones Amerikoje 

LIETUVIU IR KITU Gyvena Ledu Amžiui
Primityviszkas žmogus gy- 

I veoo Amerikoje daug anks- 
cziau'S negu daugumo moksli
ninku tikėta, sulig nauju pri
rodymu surinktu dvieju moks
lininku Colorados valstijoj kur 
buvo rasta senoviszku'4 ranku 
darbo inrankiai.

Archeologai ir antropologai 
sako, kad Amerikos Indi joną i 
atsirado isz Azijos priesz 8,000 
arba 25,000 mėtų, bet 
žmoniszkus liekanai del pana- 
szumo in isznylkusius gyvulius, 
ir kadangi nekuria yra seno- 
viszkos gadynės goologiszkus 
depozitai, priguli prie taip va
dinamo Pleistocene periodo — 
tai yra garsus Ledu Amžius, 
kuomet sziaur-rytine Amerika 
buvo periodiszkai apdengta 
dideliais ledynais ir priesz-is- 
toriszkus sloniai’ir mastodon
tai visur pasirodo. Tai yra 
priesz 25,000 arba. 1,000,000 
metu.

Trijose vietose Amerikoje 
szitie liekanai rasti, Oklnho- 
moj, Taksoj ir Naujoj Meksi
koj. Netoli Tjėhe AVolf Creek, 
arti Colorados miesto, Teksos

— Margariota, dukrele Szi- 
mano Valaicziu, 19 N. Gilbert 
ulyezios likos palaidota Utar- 
ninko ryta.

— Airiszis Patrikas Malo
ney alėjas pas daktara Petriką 
apvogė ofisą nut 150 doleriu 
pasiimdamas daug gyduolių, 
lakos aresztavotas.

— Praejta Subata kilo ug
nis Mandouro hoteli ant kam
po Main ir Coal uli., padaryda
ma blades ant. $60,000. Mali ere 
sale taipgi nemažai nukent e 
nuo ugnies.

t Panedelio po piot, po li
gai keliu sanvaieziu, mirė An
drius Mikonis pas savo duktė 
ria ant 404 E. Llovd ulyczios. 
Velionis pergyveno mieste 
daugeli motu ir buvo gerai ži
nomas del daugelio žmonių, 

j Laidotuves atsibuvo

nemažai

pergyveno

ARGENTINOJE
Isz Lietuvos kreipėsi žino 

nes in savo gimines Amerikoj, 
‘ ii u'žklausymu: “Ar velytumet 
mum iszke.liauti in Argentina, 
Brazilija arba in kitus Pieti
nes .

y
Amerikos krasztus. Žmo

gus toki laiszka gavės kreipia
si kito, kaip jis mano, turėtu 
žinoti apie Pietines Amerikos 
gyvenimą atdiviam 
asz esmių patyręs 
nes .

villes Hoteli, kuri isztaisys pa- | 
gal naujausia būda del kelei
viu.

f Kazys Bajorūnas 45 me
tu senumo gyvenantis po ? 
822 E. Centre St., likos atras
tas negyvas lovoje Seredos ry
ta. Priežastis mirties nežinoma 
nes visai nesijauto sergantis ir 
diena priesz vtai i 
syk lojo. Velionis 
Mabanojuj per 25 metus. Pali
ko paezia, viena sunu Ignotą, 
dvi dukteres Matilda ir Ona, 
ir dvi seseros Elena Romanauc- 
kiene ir Mare Bartasziene. Lai
dotuvėms užsienio graborins 
Sakalauckas.

— Lietuviszko Independent 
Kliubo pokylius buvo 
isz pasekmingiausiu 1 
kitus. Sveteliu pribuvo ne tik 
isz visu daliu pavieto bet ir isz 
tolimesniu miestu. Moterėlės 
ir merginos buvo puikai pasi- 
redia iszrodindamos kaip ko
kios grafienes, o sale buvo pui
kiai papuoszta. Visi buvo 
ganedinti ir linksminosi 
paežiam rytui.

— Seredoje atsibuvo laido- 
uužudytos moteres

O.

iszdirbo ka-
; iszgyveno

• vienas 
už visus

uz- 
lyg

vyra Chmielaucka, kuria

Szv.

tuve.s
savo
jir nužudo pas josios motina 
Frackville. Laidotuves atsibu
vo su bažnytinėms apeigomis 

Kazimiero Lcnkiszkoje
bažnyczioje ant kuriu dalyba- 
vo daug žmonių. Graudus buvo 
reginys, kada szeszi sierai ūkai 
stovėjo prie grabo savo nužu
dytos motinos, o levas tame 
laike apnianstydavo Po'ttsvil- 
les kalėjimo savo paszelusi 
darba. 
sos------------------- ....... ............ . .........

DIDELIS VELYKINIS 
PARDAVIMAS NAUJU 
PIANU, PLAYER PIANU 
IR BABY GRAND PIANU

savo

Į

k

Gvarantyti Nauji Playerai BU 
didele duett 

muzikes

j

' gražu
! .

ne

Laidotuves atsibuvo Petny 
1 ežios ryta su bažnytinėms apei- 
! gomis Szv. Jurgio bažnyczioje.
Paliko dideliam nuliudimia 
vedusia duktere Miklauskiene, 
Ona ir Juozą namie.

— Policije padare krata ho- 
telije A. P. Krankovskio pas 
kuri rado uždrausto sztopo ir 
žmogelis turėjo pasirupyt kau- 
cije lyg teismui.

— Policije taipgi
' Shenadorio kalneli kur padare 
krata pas Joną Dubaucka, Vin
cą Kazlovski ir Andriu Ali- 
szaueka, kur rado loszimo pini
gines maszinas. Visi likos nu- 

1 bausti po $14. Maszinas sudau
žė.

t Seredos ryta apie 9 va
landa mirė Antanas Gavanaue- 
kas apie 54 motu senumo. Jisai 
buvo vienas isz seniausiu gy
ventoju szio miesto. Paliko pa
ežio ir viena sunu. Laidotuves 
buvo Petnyczios ryta. Grabo- 
rius Sakalu nekas laidojo.

atlanko

Brooklyn, N. Y. — Jau buvo 
raszyta apie užsibaigusia byla 
banditu, kuriu tarpan inkliu- 
vo ir Lietuvaite kirptukeLietuvaite
(bobbed hair) banditnke, Ellenper

■3rd. St. Ji dabar, teismui užsi
baigus, sėdi Raymond St. kalė
jimo, akivaizdoje 20 mejįu sun 
kiuju darbu Sing Sing kalėji
mo.

Apskrities Teisme priesz tei
sėja Taylor, džiuro nuteisi* ja 
ir tris vyrus, kaltus pirmo 
laipsnio ginkluoto apipleszimo. y 
Jie buvo puolė Antana Žilin
ską, pas kuri pirmiaus Ellena 
dirbo, jo krautuvėje 228 No. 5 
St., Kovo 8 diena.

Džiure buvo pasiulusi teise 
jui, kad Ellenos pasigailėtu, 
bet teisėjas nurodė, kad sulyg 

vadinamo 
“Baumes Law” jis niėko dau
giau negalis padalyti, 'kaip tik 
paskirti neapribota bausme, 
kurios bus mažiausiai 20 metu. 
Ellena yra pirmutine moteris 
kuri tampa nubausta 

•Baumes Law padidinta baus 
rne už pleszima.

Blandt, 19 metu nuo 197 So.

I

naujo instatymo, 
Baumes Law”

sulyg

uždangalu, 
ir 24 rolukai

Tiktai $390.00
Ant lengvu iszlygu

I . . .Juru sena piana, vargonų arba 
vietrola priimame kaipo dali tU- 
mokeRties ant naujo piano arba 
playerio. Visi playerei per r.zita 
dideli pardavima už 10% pigiau. 
Raižykite o gausite dykai musu

I

mokenties ant naujo piano arba

kataloge su specialiszkom prekem. 
Pristatom Pianus arba Plejcrius 

in jusu namus dykai.

JOHN LIZDAS
PIANO STORE

477 SOUTH MAIN ST. 
WILKES-BARRE, PA.

f

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo Ir 
raižymo, dėl vteikama.

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

KANTICZKOS arba glesmio knyga.
paprastais įdėtais apdarais. Preke |1.

W. D. BOCZKAUSKAS.CO.
I

Preke 15c

MAHANOY CITY, PA.

Philadelphia, Pa. — 3 metu 
Jono Jageliszkio duktė, gyve
nanti 4813 Almond St., pasiga
vusi dėžutė su vaistu pilemls, 
suvalgo 20 ir pasimirė nuo vi
duriu skausmo ligonbutyj.

Koncertas ir Balius Sz.
Juozapo Parapijos 

Mahanoy City.
Szv. Juozapo parapijos kon-

certivs ir balius parapijos nau
dai atsibus Panedelyjo 25 die-

Apri liaus,
I
na Apriliaus, Nor'kevicziaus 

; Saloje. Prasidės 8 vad. vakare. 
1 Griež per szokius geriausia or
kestrą. Ghoras padainuos kele
tą gražiu Lietuviszku dainų. 
O skiepo bus gardus gerymai, 
užkandžiai ir szvieži Havanos 
cigarai.

Tad visi parapi’jonai ir taip- 
pat svecziai praszomi atsilan
kyti. (t.33

Rengėjai

s. Bet kiek 
apie Pieti- 

Amerikos gyvenimą, Ha i 
nevedineziau ne vienam Lietu
viui tenai keliauti ir laimes 
jeszkoti, jei jau Lietuvoje var
gingai .gyveni 
vargi ogiau gyvensi. Kas 
kaneziame laiszke, vieno Lie
tuvio isz Argentinos 
yra, kuris Jan. 22 1927 
Keleivyje” 
ir ezionai del informacijos at
spausdintas yra, tinka apie vi
sas szalis Pietines Amerikos:

Brangieji brolei ir seserys:— 
Prie progos turime garbes pra- 
ncszti jums apie gyvenimą jau
nuoliu Argent inijo'je.

Kiekvienas 
leidžiasi in 
nežinomus

tai tenai dar 
gyvensi. Kas sė

♦

raszyta 
‘4 Na n j. 

patalpintas buvo

jeszko laimes, 
svetimus ir visai 

krasztus ir musu 
broliu Lietuviu daugiausia va
žiuoja in Argentiniją. Važiuo
dami mano, kad laimes szalyje 
dirbti nereiks, tik auksu dol
menus prisipils ir oria kaban- 
cziais tirtais pa si va ži nos. Bet 
atsitinka visiszkai kitaip. Per
plaukęs per juras sutinka du 

Varga ir Bada.” 
Vargas, atlanko tik 

ka irzejus isz Emigracijos ar
ba Ateiviu prieglaudos. Neran
di nei vieno pažinstamo pas ku
ri galėtumei prisiglausti. In 
nakvyne niekas nepriima, gal
voje policija miegoti neduoda, 
o ant 'žemes laukuose, esantie
ji visoki gaivalai ir neleidžia

draugus:
Pirmasis

I i Badu.

užmigii. Nakvynes jeszkosi 
stotyje, vagonuose, bet kprtais 
atsitinka kad bemieganezius 
iszveža ir paleidžia už keliu 
tukstaneziu kilometru ncinžen- 

iamose girrioso, kur gyvena 
nematyti laukiniai žvėrys■

Nakvynes

<r 
tik ] 
ir isz ten reikia smukti atgal. 
Kelione nemokaneziam susi
kalbėti yra begalo sunki ir var
ginga, ne duonos kąsnio nega
lima iszsipraszyti. Tikras 
drangas Badas sutinka tada 
kada isz namu atsivežtas pas
kutini centą, iszldkli. Tuomet 
kąsnio duonos nusipirkti ne
gali, prie darbo davėju areziau 
prieiti ir negali kaip per 200 
žingsniu, turi su delnais ploti 
tai jei ka. nors priszauksi ir 
leis, tai in vidų gali ineiti, jei
gu tylomis kaip Lietuvoj, prie 
žmogaus artnsiesi, tai jis nie
ko nelaukdamas tiesiog in žmo
gų szauna. 'Kokioje sunkioje 
padėtyje isz keliu dese'tku žmo
nių, jei vienas gauna darba ir 
pragyvenimą tai dar tikra lai
me yra.

Dabar žodi tarsime del dar
bu: darbo galima gauti girno
se ir prie naujai būda vejamu 
geležkeliu. Argenti ni jo j karsz- 
tis nepakeneziamas ir darbi
ninkams tenka gulėti ant že
mos kur lando visokios gyva
tes ir ore skraido, Lietuvoje 
nematytos baisenybes. Kiek
viena minute gali žūti nuo vi
sokiu gyvaeziu arba nuo Tnd'i- 
jonu peilio. Tokiuose darbuose 
kliuvę turi bėgti in miestus ar
ba in apgyventas vietas. M’ies- 
tuoso fabriku visai mažai ir 
darbo tikėtis negalima. Ne vie
na motina verkia su mažais kū
dikėliais, neturėdama ka val
gyti. Daugelis praranda savo 
protą, ir sau gala pasidaro. Sy
ki paragavęs girrios gyvenimo 
kad ir varomas dauginus Beei
si. Žmones sako verespiaus ba
du numirti, ne kaip konst i toki 
baisu gyvenimą.

Perspedami visus, praszome 
szita musu gromata visur pa
skelbti. Kas mums nenori tikė
ti, tas parsiduoda save ir savo 
valnybc visokiems agentams.

iszsipraszyti.

f zauna.

Tai

87,1 tie

valstijoj, vaw(hioWJdįnge kau- 
b • n • • J * • '1lūs isznykusiirbizAnu ir4* kuo
met žeme, kurioj jie. isismai- 
gyti, buvo kasiame transpor- 
taeijai, rasta trys vilyczios ir 
jos neturėjo jokio panaszumo 
in bile'kitus žinomus rinkimus, 
(kloekcijas.)

Vilyczios padarytos isz žilo 
tinago, plonos ir be rameziu.

Folsom’o, Naujoj Meksikoj, 
isZkasami kaulai rasti, ir tarpe 
tu kaulu vilyczios. Kaulai bnv(> 
dontifikuoti kaipo bizonu. 
Taipgi tikėta kad gyvuliai pri
guli prie Ledu Amžiaus.

Daugiausia, daigiu rasta ne
toli FnulericJfv Oklahomoj. To
nais labai tąnkiai vilyczios ir 
akmens trinimo inrankiai ati
dengti kasimo vietose. Duobe- 

rado net tris 
eiles depozitu, ir tuomet darbi
ninkai panesze, kad ne pirma 
syki jie,rado tokiu daigiu, jie

KO tyrinėtojai

ju tankiai rasdavo ir visuomet 
numoto nežinodami koki buvo 
brangus.

Kad nors visos vii vežios bu- t 
vo primityviszkos, bet žmogus 
kuris jas padaro daug ‘ 
apie kultūra.

n

kuris jas padaro daug žinojo

Kaiminkos jaunos naszleles, 
ponios Rožes, nuolatos jaja 
kalbindavo ant isztekejimo. 
Ant galo negalėdama nukensti 
nuobrodžiu kumueziu atsako:

— Kam man po szimts pyp
kių, teketi vela itž antro vyro 
kad man ir taip linksma — tu
riu szuni, papūga ir kalina, tai 
man užtenka.

— Bet mano miela — atsi
liepė viena isz kumueziu — tai 
neužims vieta vyro! *

— Kaip tai ne! Juk szuo vi
sados loja ir kanda, papūga 
koike per visa diena, o katinas 
praleidžia naktis už namo. Vi
si turi tuos paežius budus ka 
turi vyrai, tai kam man teketi?

Kiunu'tcs palingavo su gal
voms ant ženklo teisvbes ir 
iszejo namo. *
fLigJKUJI' 1' a JI'JglLJLJįlĮ. ______ tsru J.1.
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VADAS PROHIBICIJOS.
Roy A. Haynes, likos paženk

lintas prohibicijos vadu per 
sekretorių Mellon. Po jojo val
džia rasis visi kiti prohibicijos 
virszininkai.

T

SKAITYKITE!
I

Martynas Sludnick kuris pir miau gyveno Philadelphijoj 
Bet dabar gyvena Wilk es-Barre, pasakoja apie

Dr. Mendelsohn.

1 ‘Sirgau per-paskutinius 7 motus, buvau gydomas per 
geriausius daktarus Philadelphijojo, taipgi gydžiausi li- 
gonbutese, bot ncaplaikiau jokios pagialbos.

i i • ’ i • n • i 4 • i • v If '

n

nas. Kožnas daktaras man kitaip sakydavo, visi negalėjo 
atminti mano liga. Taip blogai man pasidaro, bijojausi 
jog mirsiu. Pagirdau apie Dr. Mendelsohn*a ir kiek jisai

u
, Negalėjau 

valgyt, miegot, nei dirbti, tekis buvau sergantis ir silp-

esą žmonių iszgydes, todėl nutariau pas ji atsilankyti ir j, 
(ikrai dažinoti apie savo liga.
mano peržiurėjo, iszegzam inavojo mano krauja, szlapu- ! 
ma, vidurius, szirdi ir pla uezius, po tam mano pasvėrė ir 
pasako apie mano liga. Tik pamislykit jog sirgau per 7 
motus ir kentėjau per visa ta laika nežinodamas apie sa
vo liga po gydymąsi per tiek daktaru, bet kada mane pra
dėjo gydinti Dr. Mendelsohn’as tuojaus pradėjau jaustis 
geriau.. Dabar galiu dirbti, miegot ir geriau valgyt negu 
kitados, jaueziausiu lyg vyras 20 motu vieton 32. Patariu 
sergantiems nepaisant kai p toli gyventu kreiptis pas Dr. 
Mendelsohn in Wilkes Barre. Martinas Sludnick.

Į
_ -------------------------- ------ , ■ ■ , ■ -7 - - . . -     —■ —    _ —
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Tasai daktaras atsargiai

Jeigu kada sigoto ar sergate dabar, ir norite tikra ir teisinga, isztiri-
nėjima apie |uso liga ir aplaikyti tam tikra gydimą ir jeigtr-^aĮima 

ypatiszkai, peturiu jokiu studentu kad praktikuotu ant jus. Turiu 
teipgi motoro pagelbininkc del moterų ligoniu. Jeigu sergate ar kada 
sirgote ir no buvote visiszkai iszgydinti, nelaukite kolei visai busite 
neiszgydoml ir arti mirties, bet ateikite pas mane tuojaus. atide
kite ir nepaisykite ant tolumo ar kasztu idant aplaikyti geriausia 
prižiūra, nes j ūso sveikata pirmesne už viską ir prailgina juso gyvaste. 
GaHte pas mano 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 sanvaito priesz laik 
o tada praneszu jumis kada galėtum et atvažiuoti. Per paczta negydu.

DR. MENDELSOHN
SPECIALISTAS DEL VYRU IR MOTERŲ.

12 E. Market St. Wilkes-Barre, Pa.

visiszka iszgydima, tai kreipkitės pas mane. Asz pats gydau ligonius
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BE PEILIO, OPERACIJOS 
IR LIGONIS NETROTINA 

DARBO LAIKO.

Didėle atydrt atkreipia pub
lika in stebėtina gydymą Pa
trūkimo, Hydi*ocele ir Nervisz- 
ku arba trotimo veisles ligų, 
per Daktaru Andrew O’Malley 
isz Wilkes-Barre, Pa., be var
tojimo peilio ir operacijos ir 
iszskiriant arszesnius atsitiki
mus, nereikalauja t rot in t i lai
ka nuo darbo ar 'kitokio užsi
ėmimo.

Žmones ph p rast a i
kad nesiranda gydymo del pa
trūkimo, kaip tik su pa geibu

mistino,

operacijos, Vra tik ne
tiesa. Sziandien Dr. O’Malley 
praleido didesne dali savo dak
taravimo del isztyrincjimo ir 
gydymo Patrūkimo be skaus
mingos operacijos, ir pasiseko 
jam iszpildyti savo norą, taip 
kad nėra apie tai abejones.
DĖKINGAS PACIJENTAS SAKO: 

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

Negaliu rasti žodžiu invalcs jums 
padėkoti už stebėtina patarnavimu 
del manes, išlydydamas 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. Jonas Gedminas 

Box 68, Beverly, N. J. 
(Tikra gromata randasi mano ofise.)
DAKTARAS O’MALLEY SAKO:—

Penki metai atgal po dvie
ju metu isztyrinejimo, Lszra- 
dau nauja būda gydymo Patrū
kimo ir vadinu ta būda gydy
mo ‘Chemic-Electro’ būdas gy
dymo Patrūkimo del szimtn 
Patrukusiu žmonių. Nebuvo di- 
deftnio iszradimo medicinoje, 
nei gydymuose nuo laiko iszra- 
dimo X-Ray ir dauginus svar
besnio žmonijai. Jeigu esate 
vienas isz tu skaitlingu ken- 
ezianeziu,
nepakoneziamos ligos 
kimo” 
Nelaukite. Jeigu reikalaujate 
rodos, tai nieko nekąsztuos, 
kaip tik paraszymas gromatos 
ar atsilankymas in mano ofisą 
asabiszkai. Raszykite, prisiųs
dami už 6c. štampu, o gausite 
paveiksluota knygute apie Pa
truki ma. A< l resuok i t e:

DR, A. W. O’MALLEY 
SPECIALIST 

68 S. FRANKLIN ST.
WILKES-BARRE, PA.

serganeziu ant tos 
“ Patru- 

asz galiu jus iszgydyti.
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PARSIDUODA LOTAI
MIESTE SELTZER CITY

I NORWEGIAN TOWNSHIP, SCHUYLKILL PAVIETE
I

I

>
Yra Ui viena isz gražiausiu ir sveikiausiu vietų visam Schuylkill Paviete. Dvi

j miles nuo Pottsvilles, Ir tik viena mile in Minersville. Arti in asztuonis kasiklM

S vandenines paipos investos, dreinai ir viskas ’ kas tik reikalinga mieste" 'Apie

JUOZĄ MAUER, 422 NORTH SECOND ST. POTTSVILLE, PA.
ij» ....... Galima susikalMti Lietuvisskai.

.[ Mieste invest! elektrikos žiburei, telefonai, pacztas, iszmieruotos ulyczios

• į daugiaug informacijos kreipkitės pas *ie * r— M MM A

Galima susikalbėti Lietuviszkai.
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tai nieko

| Jei plaukai slenka? J
Naudok |

1Raffle

CAPITAL STOCK $125.000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.62
£

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt roikala su musu banku 
nepaisant ar matas ar didelis.

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Pres.

J. E. FERGUSON, Kas.

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuviaskaa Skvajeris

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

32 W. PINE 8T. 
MAHANOY CITY, PA.
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