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No. 57 JBNTIKBD AT TUB MAUANOT U1TY. FA 
! AB BBOOND O LAMB MAIL 1

/ JINTBHB 
VroBiornoM

ISZ AMERIKOS
SKARBAS UŽ RĖMU
RADO 8,000 DOLERIU UŽ 
PAVEIKSLO KURI 

PADOVANOJO SAVO 
ANŪKEI.

Da-
Miss S. Kthela Ger-

pa

New Britain, Conn, 
raktorka 
rish, norėdama permainyti se
nus rėmus idant iszimti 
veikslą savo bobutes ir indeti
in puikesnius rėmus, nemažai 
nusistebėjo kada atpleszus len
tukes, užtiko už paveikslo asz- 
tuonis tukstanezius doleriu bu- 
maszkomis.

Paveiksią padovanojo jai jo
sios bobute 1911 mete priesz 
mirti. Anūkėlė nesitikėjo nieko 
nuo bobutes nes mane kad jiji 
neturėjo ne skabi ko. Dabar pir
ko da puikesnius romus pž 
taip gausia dovana.

rėmus

MOTINA UŽTROSZKINO DU 
VAIKUS IR PATI SAVE.
Philadelphia. — Mikalina 

Olivera, 24 metu, susibarus su 
savo vyru, nuėjo ant virszaus 
su dviem vaikais, atsuko gaza « 
ir trys lavonai likos surasta 
ant rytojaus. Vyras pabudo isz 
miego suvuode gaza, 
duris kambario kuriame moto
re miegodavo, lx*t jau buvo už 
vėlai-

SZLIUBA EME ANT ... 
ARKLIU.

Bath, Me. — Arkliai daly- 
bavo vinezevoneje panos Kat
rės McAnslan su Hiram A. 
IIJse czionais. Abudu sėdėda
mi ant arkliu, o aplinkid jau
navedžius draugai’ padare di
deli rota sėdėdami taipgi 
arkliu, kunigas taipgi 
ant arklio ir porele 
mazgu moterystes, 
dis yra aktorius o jaunamarte 
daraktorka vietinėje 
neje.
RADO ŽMONIS MILIJONO 

METU SENUMO.
Ileckley, W. Va. — Czionni- 

likos 
ir niote-

nuėjo ant virszaus

iszlauže

ant 
atjojo 

suriszo 
Jan nave-

mokslai-

finoje augliu kasiklosia, 
surasti lavonai vyro 
ros tarp dvieju szmotu anglies, 
kurie gal gulėjo tojo 
apie milijoną metu. ] 
kad abudu likos

vietoje 
Manoma, 

pagauti toje 
vietoje kada anglis 
tik susitverti.
apie septynos pėdas dydžio, o 
motore daug mažesne, 
buvo gerai iszsivystinia, 
nepanaszius in tebyriu žmogų 
ne in beždžionias.
SUŽEIDĖ PACZIA IR PER

PJOVĖ SAU GERKLE.
Chicago. — Franas Voznak, 

50 metu, parėjus namo girtas, 
pradėjo bartis su savo paezia 
Eini liję, 
nes pagriebė britva, 
baisiai supjaustė 
paezios, 
gerkle, mirdamas 
laika. Motore likos nuvežta in 
ligonbutia kur badai pasveiks. 
Pasiutėlis konia 
pjovė sau galva.
BROLIS ISZGIALBEJO

BROLI NUO KARTUVIŲ.
Chicago. — Russell Scott, ne 

seniai buvo nuteistas ant elek- 
trikines kėdes 
aptiekoriaus Juozo Maurer, ir 
ir ketino neužilgo paaukauti 
gyvastį už tai. Sztai ana diena 
jojo brolis Robertas prisipaži
no sude po prisiega, buk tai ji
sai nužudė aptiekoriu o no jo 
brolis. Sudas paleido Russelli 
o patalpino jo broli ant viso 
gyvasezio in kalėjimą. Tokin 
bildu nbudu nnsilikn trvvnis.

pradejo
Vyras turėjo

abudu
bet

Insiutias nuo nam'i- 
su kuria 

veidą savo 
po tam perpjovė sau 

in trumpa

visiszka'i at-

už nužudymą

NURIJO 850
DOLERIU

GIRTA MOTERE NURIJO 
DEIMANTINI iŽIEDA ISZ 
BAIMES KADA LIKOSI 

ARESZTAVOTA.

Salinas, Calif. — Mrs. Grace 
G ran f f isz Los Angeles, likos 
aresztavota už pasiutiszka va
žiavimu automobiliu būdama 
girta. Isz baimes kad ja užda
rys kalėjime nurijo puiku dei
mantini žiedą verties 850 dole
riu. Slidžia isz pradžių nežino
jo ka su ja daryt, ar
kalėjimo ar nusiunsti in ligon- 
buti — nusiuntė iii ligoubuti, 
kur daktarai žiedą surado vi- 
duruoso. Automobiliujo kuria
mo motore važiavo, policijo su
rado dvi bonkas gužutes.

uždarvt

nuo

SUMUSZE PLAKTUKU 
SAVO MOTERE 

ANT SMERT.
Erie, Pa. — iMunszaiiie buvo 

priežaste žudinstos Magdelc- 
nos Pavlak, 32 metu, kuri mirė 

balisaus’ suplakimo su
plaktuku isz ranku savo vyro 
Romano, kuris atejas namo 
girtas be jokios priežasties pa
griebė siaucziszka plaktuku 
baisiai suplakė savo moterių 
kuri in kelias valandas po tam 
mirė Iigonbuteje. Motore pali
ko vienuolika vaiku. Vvra už
dare kalėjime.

DEL $4 UŽMU§ZE 
MOTERISZKE

Lowell, Mass. — Czia likos 
suimtas Donald Ferguson 19 
metu amžiaus vaikezas, 
policija kaltina užmuszimu 
Mrs. Frost, 
moteriszkes, kuri buvo atrasta 
savo krautuvėlėj su suskaldy
ta galva. Policija sako, kad su
imtasis prisipažino užmuszes 
ta senuko del $4.G0, kuriuos jis 
paskui isz jos iszplesze. Pini
gai jam buvo reikalingi nupir
kimui mergai dovanu.

'kuri
kaltina

60 metu amžiaus

GERAI NUBAUDĖ VYRA,— 
BAUSME PATIKO LABAI 

PACZIULIAI.
Pittsburgh, Pa. — 

nusivesti
norints 

tok is ta i
Eng-

“Turėsi 
savo paežiule ant 

kintamųjų paveikslu 
karta ant savaites,”
buvo virokas sudžiaus 
land del Adomo Patriuskio, G0 
metu senumo.

Adomas buvo

vyro

aresztavotas 
už žveriszka pasielgimu su sa
vo paezia, kuri susimylėjo ant 

praszyjdama lengvo nu
baudimo savo vvro. Slidžia ne
ilgai mausto iszduodamas' Ado
mui toki vi roką.

Patriuskiene sake sudžiui 
buk vyras tankiai ja suplak
davo būdamas girtu, bet 
sziaip buvo malszaus budo 
žmogus. Ant jokiu pasilinks
minimu nebuvo per 40 metu.
KIETA GALVA PERKŪ
NAS NEGALĖJO

SUSKALDYTI.
Alliance, Nebr. — Perkūnas 

staeziai patai'ke in virszugalvi 
farmeni’i Juozui Kennedy, 45 
metu, ir norints ant vietos ne
teko pajėgu, bet in trumpa lai
ka atsikėlė nuo žemes ir nuėjo 
namo. Farmeris tame laike aro 
su ketvertą arkliais, 
mato prisiartinanti szturma, 
dirbo be paliovos. Juozas sako, 
buk negirdejo jokio trenksum 
ne sužaibavimo, 
kad jam rodos kas tok is ūžda
vo kuju per galva ir daugiau 
neatsimena kas su juoms atsi
tiko. Ant galvos dabar ne turi 
no plaukuezio, nes perkūnas 
v i an nn Vmia^.i nnavJl inn

sake

girtu

norints

bet pajuto
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MONIKA VAITKIENE IR 
ANTANINA DIGRIENE 
NETEKO GYVASTIES.

DIGRYS IR VAITKUS 
SUŽEISTI.

nika Vaitkiene

New Buffalo, Mich. — Arti 
czionais praeito Ketverge nak- 
ti Pere Marquette geložinke- 
liok ryžkelej, traukiniui užga
vus automobili, buvo užmusz- 
tos dvi Cliicagos Lietuves, Mo- 

, 3113 So. Hal-
sted St., akuszere, ir Antanina 
Digrieno, 6403 Campbell Avė., 
Vaitkienės duktė.

Važiavo su jomis vyrai, Vol
teris Vaitkus buvo sunkiai su
žeistas, o Pranas Digrys, Vait
kienės žentas, South Parko po
licininkas, sužeistas lengviau.

Sofija Baniuto, Vaitkienės 
duktė po pirmuoju vyru, kuri 
suspėjo iszszokti isz automobi
li pirmiau no traukinys užga
vo. iszliko sveika.

Visa partija, važiavo in St. 
Josepha savaites pabaigai pra
leisti. Nelaime atsitiko ju au
tomobiliui sustojus ant begiu 
tuo tarpu, kai ju juos greitai 
artinos traukinys.
PIRMA MIRTIES BAUSME 

KUBOJE IN 20 METU.
Santiago, Kuba. — Salvato

re Aguilera, 20 metu, likos gar
nį tuotas ana diort© už suplaki
mą savo diedienes ant smert 
su dideliu misinginiu likto
rium. Buvo tai* pirmutine 
bausme mirties Kuboje in laika 
20 metu. Salvatore papildo ža
dinsią už tai, kad jam diediene 
nedavė pinigu ant pragorimo.

Garrutavimas yra tai 
viszkas Iszpaniszkas 
mirties. Nusprenstam uždeda 
ant kaklo misinginia 
kurioje randasi szriubas, 'kuri 
budelis pasuka tik du kart su- 

spranda. tuojaus. 
kad tai vra lengva

misinginiu 
Buvo

seno- 
budas

rinkia,

O VYRAI

a. 4 Kokiu

LAIKYKITE) MERGINAS 
ANT FAR

PASILIKS.
Philadelphia j I

bildu iszlaikyti vyrus ant far- 
yra didžiausiu sziandioni- 

,1r I n ti r tmm *
mu, 
n i u klausymu,” - 
Mrs. Vau Rensoalcr 
k a ekonomiszkp mokslo Cor
nell uni versi t e, 
prakalba ant silsi rinkimo far
mer'll!.

Poni Renssealor iszriszo taji 
svarbu klausymą sekaneziai: 
“Suraskite 
merginu ant Tarnui, o vyrai 
patys pasiliks namie ir nojosz- 
kos užsiemimii ir merginu 
miestuosia.”

y

kalbėjo 
profesor-

kada I u rojo

būda uzlnikimo 
ant tarnui,

ir

HAMBURGO LAIVINE 
KOMPANIJE PIRKO 

TRIS LAIVUS.
Trys dideliNew York. — 

pasažioijniai laivai prigulinti
United States Lines —

ir Clove-
prie
Resolute, Reliance 
land, likos parduoti ana diena 
d(‘l Hamburg—American Lihe, 
už szeszis milijonus doleriu.

SUKAPOTAS MERGINOS 
KŪNAS MAISZE.

Boston. — Darbininkas Tar- 
rio Jennez eidams namo, 
moję Calvary kapiniu 
maisza kuriame
pjaustytas jaunos merginos la-

Lavonas buvo supjaus*-

radosi

arti- 
rado 

su-

vonas.
tvtas ant asztuoniu daliu. Po- 
licije neužėjo ant jokiu pedsa- 
kiu lyg sziam laikui, bet mano, 

likos nužudvta
dienu atgal o su- 
atli’ko gerai iszma-

kad mergina 
keliolika 
pjaustymu 
nantis daktaras’ nes darbas li
kos padarytas profesionalisz- 
kai.

Jurgis 
patemino, kad

PAVOGĖ VISZTAS IR 
SZUNI.

Kenosha, Wise. 
Zalenkevicziiis 
nuo kokio tai laiko, kas tokis
vage viszteles isz visztinyczios. 
Kada tūla vakaro dingo viena 
visztele, tai ant rytojaus Įding- 
davo dvi. Policijo nieko jam 
negalėjo pagialbet, tik patarė 
nusipirkt gera szuni. Per ke
lias dienas Jurgis turėjo ramy
bių, beri sztai,

Minu. — Antanas 
Luking, farmeris, prisipažino 
prie kaltes už supla'kima savo 
broliuna ant smert su guminia 
pa i pa,

lauždamas
Sakoma,
mirtis. Juk Iszpanai žinojo ko
kius budus naudoti ant savo 
auk u.
SUPLAKĖ BROLIUNA ANT 

SMERT.
Hastings

Artura Maurer, devy
nių metu vaika. Likos nubaus
tas ant penkiolikos metu kalė
jimo,
NEISZGYDE RUMATIZMO 

GAZOLINU.
Watertown, Mass. — Kokis 

tai draugas davė rodą Moskui 
Parsekiu,
geras ant iszgydymo rumatiz- 

Moskus pripylęs bliuda 
gazolyno, 
jame kojas,

kad gazolinas yra

1110,

žmogelis
tik kad randasi Ii-

atsisėdo pamirkyt 
bet ant nelaimes 

užmirszo iszimt pypke isz bur
nos isz kurios, kibirksztis in- 
puole in gazoliną, kilo didelis 
“puff!” ir daugiau 
nepamena,
gonbuteje. Ugniagesiai užgesi
no narna, kuri padare bledes 
ant 2,500 doleriu.
14 MILIJONIERIAI ISZDA- 

LINS SAVO TURTUS.
San Francisco, Calif. — Ke

turiolika turtingiausiu žmonių 
czionais, kuriu verte daeina 
suvirszum ant szimto milijonu 
doleriu, nutarė iszdalint savo 
turtus ant labdaringu tikslu 
kaip tai: mokslo, geradejingu 
užmanimu ir moksliszku tyri
nėjimu ir suszelpimo visokiu 
mielaszirdingu institutu pana- 
sziai kaip daro Rockofelleris 
i K T^iioooll T)nn»n

szuni.

ana vakaru Už
tai baladojimagirdos koiki

visztinyczioje, mane kad tai 
szuo loja ant menulio, bet ka
da nuėjo pažiūrėti 
visteliu, nerado ne
vagis ne tik pasiėmė dvylika 
viszteliu bet draugo ir szuni.

isz ryto 
vienos —

ISZMETE PACZIULE ISZ 
AUTOMOBILIAUS.

Hazleton, Pa. — Pravažiuo- 
jentis steitinis užmiesto pama
te ant plento gulinczia mote
rių su keliais žaiduliais. Moto
re sake, buk vadinasi Helena 
Bukotz, 23 metu,
Barriu. Važiuodami namo mo
tore negalėjo uždaryti savo žo- 
ties, nuolatos 
savo vyra kaip 
automobiliu. Vyras negalėda
mas klausyti nuolatinio bo- 
biszko klegėjimo, iszmoto jaja 
isz automobiliaus.

isz Wilkes-

4 4 bosaudama ’ ’ 
turi valdyti

UŽSIMOKĖJO PIKTAI UŽ 
GERA PATARNAVIMA.

Superior, Wise. — Paskuti
niu darbeliu gyvastįje Juozo 
Montygo, 45 metu, buvo in- 
kandimas in koja savo draugui 
Petrui Zaleskiui, kuris stengė
si pakelti nuo ulyczios girta 
savo dranga Kada Petras pasi- 
onko pakelti Juozą,
kando jam in koja padaryda
mas gana (didel i žaiduli. In k e-

Isz Visu Szaliu ISZ LIETUVOS
VILKAI

UŽPULDINĖJA
NEDUODA ŽMONĖMS RA- 

MYBIA, DRASKO GYVU
LIUS DIENOS LAIKE O 

KAIP KADA IR 
ŽMONIS.

B r. Mari-

beariant

i
I
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I
i
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i
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Echo” (kaip danesza

Maskva. — Kaimenes di
deliu ir iszal’kusiu vilku ne- 
duojda ramybes žmonoms pro
vincijoj Altajos, Sibyro, taip 
insidrasino, kad net dienos lai
ke užpuldinėja ant gyvuliu ir 
nosza avis isz po žmonių akiu, 

vaikai likos su
per (aisias bestijos,

vilkti

Keli maži 
draskyti 

v 

kada motinos radosi ant lauku 
prie darbo.

In tris sanvaites žinonvs isz- 
szaude apie asztuonis szimt.ua 
vilku.

MOTINA PERPJOVĖ GERK
LES SAVO VAIKAMS.

Aniedu i us. — Pelagi je Rasu
lova, pati konduktoriaus, ken
tėjo nuo kokio tai laiko nuo 
suardymo nervu, Taji vakaro 
kada jos vyras Boleslavas su
sibaręs su jaja, iszejo iii mies
tą, ligone staigai neteko proto, 
pagriebė ilga mėsini peili per 
pjaudama juom gerkles savo 

3 motu ir G metu, 
po tam panasziu budu atome, 
sau gyvastį. Vyras sugiyžias 
namo rado ant grindų tris su
kruvintus lavonus.

y

vaikams

NAUJAS BUDAS SAV- 
ŽUDINSTOS.

Budapest, Vengrai. — Er
nestas Žadzi, netek ias savo 
mylimos, kuri nenorėjo už jojo 
teketi, nuėjo in kroma ’kur nu
sipirko pakuti vinių. Atsigu
lęs in lova, pradėjo ryti vinis 
po vena, bet nepasiseko visus 
nuryti, ba pradėjo szaukti pa- 
gialbos. Daktaras nieko nega
lėjo pagialbet noiszmaneliui, 
kuris po kokiam tai laikui mi
re baisiosia kankesia. Kada po 
mireziai perpjovė jo pilvą, 
daktarai rado jame 2G2 vines.

netek ias

sve-

RUSAI TVERIA LIETUVIU 
PULKĄ.

Berlin. — Rusai sumano or
ganizuoti taip vadinama
timtaueziu legioną, in kuri pri
klausys pulkai in va iriu Rusi
jos tautu. Tarp kitu, organi
zuojama pulkas isz Rusijoje 
gyvenaiieziu Lietuviu jauni- 
kaieziu, .kuriems privalu 
stoti kariuomenėn.

jau

1,372,218

Philadel-

AUTOMOBILIU;
PENNSYLVANIJOJ RA

DOSI TIEK AUTOMO
BILIU 1925 M.,- UŽ- / 
MOKĖJO $21,294,649 

TAKSU.
Harrisburg, Pa.

phia pavietas turi daugiau 
automobiliu nekaip kiti pavie
tai Pennsylvanijoj. Mete 1925 
Philadelphia pavietas turėjo 
214,972 automobiliu nuo kuriu 
sūrini: t a 3,339,568,39 doleriu. 
Tame moto rodosi Pennsylva
nijoj 1,372,109 automobiliu ir 
įnotorciklu 'kurie užmokėjo 
$21,294,940 taksu.Į |
37,062; 
Northumberland 
Schuylkill 28,268.

Kiek randasi szymet, tai da 
liaš minutas po tam, Juozas nesuskaityta, bot manoma knd 
mirė ant vietos nuo užtrucini- bus daugiau, Qcaip pusantro

Lackawanna pavieto buvo 
Luzerneje

ISZARE SENOVISZKUS 
PINIGUS ISZ ŽEMES.

Mojaus menei jo,
Ii mins ijsz Staezi imu kaimo- Pu
sžili o t o v a 1 szeZi a u s,
savo lauka, rado puodą visokiu 
senu sidabriniu ’pinigu.
ga'i buvo nuo laiko Lietuvos 
Zigmanto 1, II <ir III isz 150G 
iki 1G32 motu da isz Lenkijos' 
unijos laiku, Prūsijos ir maža 
dalele Rusijosiisz tu paežiu me
tu. Pinligaii su puodu bus gal 
nupirkti’ir paderi in Panevėžio 
muziejų. Palis pinigai kad ir 
buvo sidabrini bet buvo tiek 
sužieliave kad buvo tikėtis isz 
ju gero,'bet nuvalius, rasta a- 
pie GO monetų kuriu da muzie
jaus rinkinyje nesiranda.

DIDELI VIESULĄ.
Vilka vi szko

Pini

kuris i n vyko 
Būtent,

gauja

NEŽMONISZKAS PASIEL
GIMAS GAUJOS SU KA

REIVIAIS ARTI
* h SZIAULIU.

Szios dienos Rusu dienrasz- 
tis “
“Rytas”) aproszo skandalin
ga invyki Petraszunu stotyje 
netoli Sziauliu, 
Birželio men. 24 d.

banditu insigrudo iii
stoti if užpuolė osanezius ten 
du karininkus, plusdami juos 
visokiais inžeidžianeziais žo
džiais, kaip antai, buržujai, 
žmogžudžiai, kraugeriai ir pa- 
nasziai. Atėjus traukiniu, ka
rininkams einant in vagona, 
toji gauja pastojo jiems kelia. 
Tada vienas isz karininku isz- 
szove ir gauja pasitraukė. Bot 
inejus karininkui in vagono, 
gauja ta 
iszpleszia
Karininkas buvęs 
nudėtas, bet ji užstojo ir isz- 
gelbėjo traukiniu važiuojanti 
publika.

Nuostabus supuolimas. Gau
ja užpuoliku Petraszunu stoty
je tais pat žodžiais plūdo kari
ninkus, 
dem.

vagona apkabina ir 
ta karininko lauk.

ežia pat ir
Bart j įlinkuose, 

apskrityje 3 Birželio buvo di
dele audra kuri padare gyven
tojams <laug blcdies. Smarkiai 
lijo ir krito tam'biu ledu kurie 
iszkirto daugljavu o vejas isz- 
lauže daug medžiu ir sugriovė 
apie 15 visokiu namu, kuriuose 
ne tik turto bet ‘ir gyvuliu už- 

kaip kur tai tik likogriuvo-
pamatai. Gyvuliu užtiktus lau
kuose teip 'in’baugina iriszvai- 
ke kad ktus 
juos surado.

EME DOLERIUS ISZ 
LAISZKU-

Sasnavos .valszcziaus sargas 
Treigys jau nuo senai buvo in-

* M ■ ■ M a A "MM

in kelinta diena

kuriais Seimo soc.
” plūdo

Mes stovim 
ant vulkan. Ar jau ežia tai da
bartino “ 
be.

“komsomolcai 
Vyties karžygius.
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tariamas isziminjime isz Jaisz- 
ku doleriu.
sekretoriam 
nukensti. Bet 10 diena Mojaus 
pasirodo ka atpleszia laiszkus 
su dolerais. Kokis tai Ambra
sas nuėjo in Vinczu paczto a- 
gentura ir jannpasake kad gau
na laiszka su doleriu kuri isz- 
nesze valszcziaus sargas bet 
dolerio laiszke nerasta. Padū
davus policininku'i krata, pas 
ta sargu atrado dolerius su tpo 
pat n u mari u.
LENKAI VILNIUJE MOKI

NASI LIĘTUVISZKAI.
Vilniuje tarp Lenku paste

bėta kad po Pilsudskio perver
smo, ju pradėta mokytis lietu
viu kalbos- Sakosi kad netoli
moj ateitije reikes mokėti lie
tu vi szkai.

LENKAI UŽPUOLĖ ANT 
LIETUVIU-

Kaunas — 1 diena Birželio 
apie 12 valanda, lenku pasie
nio sargybos szautuvu ugnimi 
apszaude musu pasienio poli
cijos pirmo rajono, antra sar
gyba. *Ta pati diena lenku ka
reiviu* būrys prisiliaužes prie 
demarkacijos linijos ties Szei- 
miniszkiu kaimo, meto in kai
mą Azompolino granata ir už- 
musze to kaimo gyventoju Vla
da Drazdauska.

UŽ LITĄ NUSKENDO,
Virbali jo gale miesto, beka- 

sant žvyrių, 
liausios duobes. Jos dabar pil
nos vandens. Vasara per karsz- 
cziiis daugelis žmonių ypacz 
vaikai juose maudosi o ūkinin
kai net arklius ten plukdo. 
Dabar nesonei vienas ūkinin
kas atsivedęs arklius ir neno
rėdamas pats juos maudyti, 
užsodino 10 metu vaika, suly
gęs už tai užmokėti jam viena 
litą. Vaikutis paskalytas litu 
injojo su arkliais in paezia gel
me bet vandens iszkeltas in 
vyrszu pasileido nuo arkliu iii 
nuskendo o arkliai iszplauko iii 
krasztak Vaika tuojaus surado 
ir palaidojo o ūkininkas likos

------1-1- - J— -----------

Nekuriem, ypacz 
ir nekaltai teko

iszraustos dide-

tai sprogo.

NELAIME SPROGDINANT 
AKMENIS.

Šiauliuose 17 Birželio ak
menų skal<lyt<ijui Juozui Kerui 
betaisant akmenų sprogdini- 
nimui piroksiliną sis netike-

Suskilusiais ak-,
menimis sulaužvta Kerui de- 
szinioji koja ir rankos ir buvo 
nugabentas in miesto ligoubuti. 
VILNIAUS KRASZTE VĖL

MASINAI SUEIMIMAI.
Vilnius — Lenku spauda pra 

nesza apie masinius gudu suei- 
mimus neva už dalyvavima 
komunistu partijoi, kurios kur 
jeris buvęs suimtas pakeliui 
iii Szvenczionis su instrukcijo
mis. Pagal spaudos, esą buvo 
planuuta užpulti keli apskri- 
cziu centrai. Kaip paprastai, 
lenkai neužmirsztft ir lietuviu 
szauliu, kurie esą veike konta
kte su gudais. Vilniui vis daž
niau in vyksta ekscesai priesz 
žvdus. kuriuos be lenku stu
dentu, (dalyvauja viduriniųjų 
ir technikos mokyklų moki
niai*

SUDEGE UGNAGESIU 
SALE.

Rokiszkije 13 Birželio sude
gė gaisrininku sale.

Į

. Gaišto 
priežastis yra jog laike kru- 
tamuju paveikslu rodymą už
sidegė filmą. Žmones persigan
dę gerai apsidraskė rublis, o 
bledes buvo padaryta ant 20 
tukstaneziu litu.

Trumpi Telegramai.
— Monta- 

Idaho dega gi irios.
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H Denver, Colo, 
no jo ir 
Montanoje iszdogo 3,0(X) ake- 
riu kaipo daug Washingtone, 
Oregane ir Kanadoje.

11 Smirna, Turkije. — Try- 
leka žmonių likos pakarti už 
surasza nužudinime prezident0 
Kemal Pasha.

K Catskill, N. Y. — Ugnis 
sunaikino vasarini hotel i Sun
light Inn, Catskill kainuosiu. 
Badai 20 svecziu sudegė. Ug
nis prasidėjo kuknioje apie pu
siaunakti.

11HI
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49,423;
15,920;tasai in-

DAINŲ KNYGELE, telpri tinkama 
> kaipo eiles ir dekltamacijos. 98 pus

lapiu, popierini apdarai. Preke 25c
W. D. BOCZKAUSKAS . COM
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28 Rugpjuczio 'artinasi, 
pusantro menesio laiko beliko 
prio jos prisirnoszti. o darbo 
daug. Taigi visus kviepziamo 
pradėti niosztis. Mos visiems, 
kurio tik reikalingi busite pa
dėsimo savo patarimais kuo 
ir kaip jus galite kuogražlan- 
siai ir kuoprieinainiausiai, 
dideliu iszlaidu, pasinalyti 
svotimtaneziams ir sau bei sa
vo kolonijai pelnyti garbe.

Nors trumpos mus iszkilmes, 
lx‘t ilgalaike bus jusu garbe, 
knri ilgai pasiliks visu atmin
ty jo, o užraszyta knygos la
puose skambės kartu kartose. 
Apie tai iszgirs ir Brangioji 
musu Motina Towne T Jot n va 
ir džiaugsis žinodama, kad už 
juru — mariu esanti ja mylin
ti vaikeliai neužmiršto dar jos. 
Už tai ji tobulindama savo 
valstybini gyvenimą paruosz 
malone ir romo prieglauda 
kiekvienam Amorikiecziui Lie
tuviui, kuris po sunkiu darbu 
ir nuovargio užsimanys jon sn- 
ryžti ramiai atsilsėti ir baigti 

gyvenimo dieneles; ji kas 
besitvarkvdama 

iszbnjos visose okonminio gy
venimo szakose ir paruosz tin
kama dirva naudingam biznie- 
riszkam sunaudojimui czia isz- 
oivijoje sntanpintns dolerius; 
ji su iszsiilgirnu lankia iki isz 
Amerikos jaunuomenes tarpo 
iszdigs garsus daininkai-es, 
kurie-ios gražiau už buksztin- 
galas erfiulbes Lietuvos padan
goje ir linksmins- artojo szirtli, 
iki pasirodys nauji narsus kar
žygiai ar mokslininkai, 
bus mvlimos musu 
žv-nigždes. Lietuva moka gerb
ti ir gerbia savo didvyrius ir 
ja myrinezins.
taip brangioje iszkilmiu dieno
je ne tik save pasi rodysi me, 
bet ir parodysime, kad myli
me savo tauta ir savo lovvne 
ir mokame ja tinkamai pa
gerbti.

iszbudu.

g
savo 
kart goriau

garsus
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kurio 
tautos
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Tad visi kieno tik krutinėjo |
žėruoja tėvynės ir tautos mei
les ugnis stokim in darbai

ypacz 
nemokau-

Lietuviai ateiviai Brazilijoi 
ir Argentinoje, laiszknose ir 
)H>r spauda, ganėtinai nuszvie- 
czia tas sunkias gyvenimo sau- 
lygas, in kurias jie pateko, be- 
jeszkodami geresnes duonos 
svetur, o ne savo kraszto- Ame
rikos konsulu raportai patvir
tina kad Pietų Amerikos res
publikose vieszpatauja biznio 
krizis, kuris palieczia 
skaudžiai kalbos 
ežius emigrantus.

Brazilijoi, sakoma kaip 
zos 4‘Vienybe” 
visai prasta. Stoka pinigu. Pa
dėtis panaszi in lietuvos, kur 
vieszpatauja tvirtas litas, bet 
to lito labai mažai apyvartoje. 
Brazilijos pinigai'buvo nukrito 
bet dabar pagerėjo bet tu pini
gu arija kredito maža. Dauge
lis biznio firmn bankrutuoja.

Argentina kenezia nuo to, 
kad eksporto-prekes, arba ūkio 
produktai labai pigus. Farme- 
riai neturi pinigu ir visas biz
nis merdi. Javai, vienok sako
ma geri užaugs szimet.

Lietuviu pasirodo net Chile 
respublikoje, kur yra szalia 
Argentinos, bet augi-zti kalnai

Vienas 
razbai-

ra-
biznio padėtis

tas valstybes skiria- 
lietuvis pranesza kad 
įlinkai” atome isz jo paszporta 
ir jis noris kito, 
vaikszto basi,
iszsimaitina. Pragyventi labai 
sunku. Valdžia net valdinin
kams neinstengia algų iszmo- 
keti.

i i

Darbininkai 
nudriskę, vos

yra pripa rodos, kad

Profesoriuss Bruner ’is isz 
biologinio skyriaus vedėjas 
Butler universiteto Amerika, 
pagal laikraszczia “New York 
Herald”
ateities žmogus nustosiąs ke
liu szonkauliu ir maiu kojų 
pirsztu, kad jo smagenys labai 
iszsivystysia ir visas korpusas 
lai yra kūno sudėjimus prasi-

plosiąs. Ateities žmogus ilgiau 
gyvens, mažiau sirgs negu da
bar, jo atmintis galės apimt 
daugiau mokslo ir sziaip viso
kiu žinių. Mikrobai arba ligų 
^emelai bus visai isznaikinti. 
Žmonos lytiniu ;
lygiai pasiskirsto; motoru por- 
virszius taros alpuli. Tai 
teip pranaszauja apie ateities 
žmogų viiszminetas moksli
ninkas. Reikia manyt, kad jo, 
kaipo mokslininko,
yra ne be pagrindu.. Pagyven
sime, pamatysime jei ne mes, 
tai ateities žmones, busianezios 
gent kartės.
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ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

Kalifornijos
Valstija

sziadien

atžvilgiu bus

alpuli.

spėjimas

Chicago. —

3257
gyv. 

mirė.

ir iszsprogdine
10 tukstaneziu

ir už $2,400

1848 metais auksas pritran
kė daugybe žmonių in Califor
nia. Tu metu Sausio 19 d. Ja
mes WdMarshall, Amerikietis 
isz Now Jersey vašit.ybos, ku
ris tuom lailku dirbo orio

tos pranyko ir sziadien pa
prasta ūke susideda isz 10 ak
ru, vandeni m i aplieti isz savo 

miesto 
1850 metais pa- 

4,456.6 akru

vandens1 i id a įsos arba 
pritaisytos.
prasta ūke buvo 
didumo, 1920-24 9.9 akru di
dumo. 1920 metais 
buvo 117,670 ūkiu

Amerikos valdžios paszporlu 
sekcija iszdmsla raportą kad 
(legiržio ir Birželio melionuose 
mažesnis skaitlį amerikonu isz- 
sieme paszpprtus važiuoti in 
Europa negu pernai. Yra saky
ta kad st ra i kas 
kenkė keleiviams,
džio menesije iszdnota daugiau 
paszportu negu pernai. Birželio 
menesije szimet iszdnota apie 
25 tukstaneziu 
Amerikonu.

kurie pabėgo

Jurgio

Anglijoi pa
nos Balan-

paszportu del

Emigracijos komisionierius 
iszduoda raportu kad (legužio 
menesije atvyko in Amerika 

ateiviai, o iszvažiavo 
Tokiu budu Amerikai 

daugiau atei-

52,777
19,521.
pasiliko 33,256
viu negu buvo pirmiau. Sugra
žinta adgal ta menesi 1,063. 
Daugiausia buvo sugražinti už 
tai kad nelegaliszkai atvyka-

to-vagia, 
at si t <‘i si i ”.

Antanas Czo- 
reszka, 40 moto amžiaus,

W.| Potomac St., 
Jis buvo Grand avė. gatveka- 
rio baisiai suzefstas ties Spaul
ding avo.

Du pleszikai ana diena 
užpuolė ’.Joliet Boston Sztora 
suriszo sargu 
seifą isznosze
doleriu pinigais 
vertes szilku. Manoma kad tai 
buvo pleszikai 
isz Stateville kalėjimo-

Koki laika adgalios lai- 
kraszeznose buvo raszyta apie 
pražuvima lietuvio
Daugino kuris angelskai vadi
nosi George Dauphin, ir kuris 
gyveno po No. 818 W. 35tb PI. 
ir kuris turėjo maža karponte- 
ryska szapa prie 2216 Archer 
Avė. J'isai prapuolė 15 diena 
Birželio. Dabar likos surastas 
jo lavonas niaždj szandeleje 
prie 2161 Archer Avė. kur jis 
pirmiau turejjo vieta pasidėti 
inrankiams. Ji rado aprėdyta 

d ra pa na i s, pr i-
riszta prie kopecziu ir turbūt 
pasmaugta. Szale jio gulėjo jo 
kiti drabužiai. Daktarai pripa
žino, 
diean
(a laika iszgulojo toj szantelije- 
Dabar (‘ina tyrinėjimai ir kol 
kas nieko tikro nekalima pra- 
neszti., —N.

moteriszkais

kad jis nužudytas apie 16 
Birželio ir lavonas visa

N(dankiai vaikai 
del kad “
Maryte, 
Tbom, buvo apatinga, bet tuo 
paežiu laiku -draugiszka mer
gaite, kuri jokiu budu nenorė
jo prisipažinti prie papildytu 
vagyseziu. .Ji noirai sutiko pa
pasakoti apie savo gyvenimą. 
Ji pareiszke, kad leilu negalinti 
pakęsti, bet megtanti bėginėti 

gatvėj. Apie 
szeimyna ji nieko nesako, bet 
nesunku buvo matyti jog ji 
nėra patenkinta . savo gyveni
mu. Vėliau sako tas daktaras 
Thom, mergaite atvirtai prisi
pažino vogusi.

Asz nežinau kodėl. Mergaites 
nemėgsta manes — jos musza 
ir t vežiojasi isz manos- 
vogiau tik isz tu, kurie (vežio
jasi isz manos, ir kuriu asz ne
mėgstu”.

Vogimu 
tiems, kurie

jie nori 
sako daktaras D. A.

Easton, Pa. —. 21 Birželio 
tūlas -Jonas (laudanszius teip 
primnsze savo paezia, kad kai
mynu paszaukta policija ja ra
do vos gyva ant grindžiu, krau 
juose paplukusia. Aresztuotas 
ir nuteistas (laudasziu 3 mene
siams in kalėjimą arba užsi
mokėti $302.50, norėjo atsedet 
kalėjime bet bevežamas
galvojo ir asimokejo pinigai 
Jo pati guli ligonbntije.
dasziu namuose rasta daug pri
virtos (h‘gtiii(‘s, kuri matomai 
ir buvo tos tragedijos priežas
tis. ’ —V.

ir žaisti savo
apsi-

S.

(Jau-

i1
Ji apreiszke:

Asz

Maryte kerszijo 
erzino

eziojosi isz jos.
isz kers.zto vagia. Ypaez mer
gaites, kurios tai daro net ir 
paaugėjusios. Sesziolikos metu 
mergaite) tapo suimta už vogi
mą. Isz savo drauges namu ji 
iszsinoszs žiedą ir kelis kitus 
daigius kuriuos j 
Tuos vogtus daigiu 
nevartojo. Tyrinėjimas parode 
kad mergaite tai dare isz pavy
dumo.. ežiurint in tai kad ji la
bai mėgo savo drauge, bet kar
tais pas ja gindavo keistas pa
vydas, ypacz tokiuose atsiti
kimuose kada jos dratfge pasi
rengdavo gražiaia drabužiais, 
kokiu ji neiszstengdavo nusi
pirkti- Tokiais pavydo momen
tais pas ja ir gimdavo pagunda 
vogti.

ja ir ty- 
Vaikai retai

rp
ji paslėpė, 
is ji niekad

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 

Gatavas
Jau užbaigom daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, bu dau
gybe nauju paveikslu, 
ifizaiszkina visokius sa
pnus kokius 
gali sapnuot. Knyga 
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

W. D. Boczkau»ka8-Co. 
Mahanoy City, Pa.

J?

žmogus7.

Mahanojaus motere jin giria.

Mrs. Abe Hawkes, 222 E- 
Mahanov Ave. raszo kad varto- 
jo Dr. Whites Blood ir Nerve 
'I’on'ika ir aplaike greita pa
lengvinimą ir sako, kad visada 

gyduoles, 
arba nuo

vartuos D r. Whites
(Ja lit e pirkti visur

National Laboratories,
Lehighton, Pa. ad.
First

4 Reading 
. lines >

►

Dubeltavaa 
Tikietaa$3.75

1N 
ATLANTIC CITY ARBA

$3.25 *»>
WILLOW GROVE 

NEDELIOJ 18 LIEPOS
Specinli* Ekakursini* Treina*

Iszeis ryte 
.... 2:39 
.... 2:49

Isz
Gilberton . . .
Mahanoy City
E. Mah. Junction ...... 3:04
Tamaqua........................... 8:16
Pribus in Philadelphia ... 6:00

Grįžtant—Apleis Philadelphia 
7:15 vakare Standard Time o 
8:15 vakaro Daylight Time.

15 ir 29

1G Dienine Ekskurcija in 
ATLANTIC OITY, 
OCEAN CITY, Etc. 

KETVERGAIS
Liepos

Augusto 12 ir 26. Sept. 9 
IN TEN IR ADGAL $7.20 

(Tikietui geri ir ant Pullman 
Karu primokant regularlsz- 

ka Pullman preke).
ISZ MAHANOY CITY
Tikietai geri ant bile kokio 

treino ta diena priskiront ir ta 
treina kuris apleidžia Williams
port 11:20 vai nokti priesz tai. 
Galima sustot Philadelphijoj va- 
žuojant ir grįžtant.

i' H f *■ ii,1*' r ■ I
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tuom lailku dirbo prie 
Szveicaro, John Stutter, buda- 
vojant lentu-piovinyczia netoli 
Coloma rado kelius szmotolius 
geltonu lusteliu. Ir kad nors 
tie keli žmones kurie dirbdami 
prie Sutter’o, žinojo apie auk
so radima, stenga tarpo savos 
laikyti svarbia žinia, jiems ne 
pasiseko to padaryti, 
per visa, szali pasiklydo, 
sekancziuis kelius metus daug 
aukso isz>kasta, ir net iki sziai 
dienai auksa ton kasa. Califor
nia pravardžiuota “auksine 

(Golden Stato). Bot 
praėjo tos dienos kuomet žmo
gus vienu kasimu pasiliko la
bai turtingu, Californijoj szia
dien aukso industrija susideda 
isz putnago kasimu — arba 
gilesnis knisimas originaliszku 
vietų. Tas reikalauja daug pi
nigu, patyrimo ir laiko. Auk
so kasimas noiižintorosuoja di
džiuma žmonių kad nors kas 
mot daug aukso produkuota.

California pritraukia imi
grantus, bot žmones kurie ton 
apsigyveno per pereitus 30 ar
ba 40 metu yra skirtingi nuo 
pirmosnieju. Dabar ton vyksta 
turtingi vyrai ir moterys, juos 
pritraukia Californijos purkos 
klimatas. Gal visas pasaulis 
žino apie jos klimato. Tos val
stybes gyventojams niekad ne- 
nubosta kalbėti apie klimato. 
Svocz’ias lankydamas (’a Ii for
ui ja pirma karta niekad neuž- 
mirsz jos kviotkas — aguonė
lės, kurios auga net (arpe gelž- 
koliu, arba gandrasnapos 
augsztesnos už krūmus ir tvo
ras. Tarpo Vasario ir Kovo 
menesio, žmogus gali keliauti 
400 mvliu ir’ su kiekvienu 
žingsniu minti' kviotkas.

Californijoj yra tik du sezo
nai szlapias ir sanas. Žiema, ar 
lietingas sezonas, yra nuo Spa
lio iki Balandžio menesio su 
15 arba 25 lietingoms dienoms. 
Su Gegužes pradžia ir per so- 
kanezlns szeszis menesius lie
taus beveik nėr, 
yra smarkus ir tuoj 
Kad nors visur klimatas noisz- 
pasakytai puikus bot kalnuose 
gana szaltas, tokiu budu žmo- 

valstybej

valstybėj 
ir beveik 

kiekvienos verte buvo $29,158. 
Kaikuriose atsitikimuose ak
ras kaiinuja tik $1,000. Beveik 
treczia dalis ūkininku svetim- 
szaliai. Isz ju 4.453 yra Halai, 
4,199 Vokiecziai, 3,440 Portu- 

, 2,245 Szvedai, 1,988 
Szvoicarai, 1,917 Danu ir 1,166 

Buvo 5,152 Japonai

Magijos Monu Stebuklai.
(paraus lietuviu magikaa f’rof. J. 

Cekanųvicziua iszleido 10 Stebuklin
gu Magijos Paslaptis. Visi paaisz- 
kinimai lietuviu kalboje. Kurio pri
sisiusite szitas paslaptis tie prikrė- 
site kur susirinkimuose baimes, juoku 
ir nuostobumo. PriHiuskitc viena 
doleri Money Orderi arba indčkite 
doleri in laiszka. In lietuva nesiun- 
cziu todėl neraszykite užklausimu.

Prof. J. Cekanovich
5353 S. Turner Ave. Chicago.

I8ZPOPIERUOJA IR
MALAVO J A STUBAS

EICHE IR JUENGST 
24 South 4-th Ulycsla, 

FRACKVILLE, PA.
t

ir tuoj
Per

pravardžiuota 
valstvbo”

jeigu yra tai 
sustoja.

I galai, 
I 
Rusai, 
ūkininkai Californijoj.

1924 metuose buvo 
000 apelsinu medžiu 
nijoi, nuo kuriu buvo pristaty
ta 22 milijonai ba'ksu apelsinu, 
iki $46,200,000 v(irtes. Kas me- 

siunezinmi isz 
beveik 60 nuo- 

augintu 
nuginti Cali-

Bet vvnuokes dar

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

Antras floras Kline Name.
19 W. Center St. Mahanoy City

Eiche ir Juengst (Raczins- 
kas), popieriui ja ir iszmalavo
je stubas, grąžei ir gerai. Duo
kite savo tautiecziams tuos 
darbus o busite isz to nžgana- 
dyfais. Juengst (Raczinskas), 
yra Lietuvys ir privalote ji 
suszelpti.

■j

17,114,- 
(lai i f or-

nesi apelsinai 
Cali foru i jos, 
szimt.is visu apelsinu 
Suv Valstybėse 
f orui joj.
(langiaus pinigu atneszo, 1924 
m. — $54,250,000. Beverk de
vynios doszimt dalvs visu vvn- 
uogiu auga Californijoj.
taipgi yra 
citrinų.
be j augo

Czia 
3,890,000 medžiu 

Kadangi szioj valsty- 
visoki vaisiai, bet

vaisiu džiovinimas ir 
vavimas užima labai 
role.

'k o n sal
sva rbi a

(TOLIĄUS RUS.)

KREIPK1TES PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialist* 

Viaoa Kroniazko* Ligo*.

Serganti Vyrai ir Motero* 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiege 

dirbti. Apsisaugokite pavojau*.

Silpni,

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

Kraujo ir Odos Liga* visuose pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Kodu ir patarimas dykan.

Kožna *anvaite--- Seredomi*, Ket-
vergaia ir Pctnycziomia.
lando*: 9 ryte iki 8 vakare.

BAUSUM NAME.
4 S. CENTRE ST.

Ofiso* va>

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,358.02

Uatuviazkaa Graborlua

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada Ir mokslą. 

Prieiname prekes.

516 W. SPRUCE 3TR., 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 149

Mokame 8.ežiu procentą ant 
nudėtu pinigu. Procentą pride- 
dnm prio jusu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
Jus turėtumėt reikalą su musu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis.

IL BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Prs*. 
j. E. FERGUSON, Kas.

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1U3 

MILL 4k PATTERSON STS^ 
ST. CLAIR, PA.

I 
iRzbalfl&muoja ir laidoja mlraaiaa 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo- 
flzia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veaeliu. kriksztyniu ii 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1878-M.

/
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Why JMoes Buckeye
Sell Faster.

i

gus gali rasti szioj 
kokio klimato nori.

Nokurio laiku netoli Los 
Angeles galima parimti roges, 
iszvažinoti apie 12 myliu isz 
miesto ir matyti'visokiu kviet- 
ku, važiuojant dar valanda, 
galima dasiekti Pacific okea
no, kur visuomet galima mau
dytis.

California yra
t v irt ainiu mvliu didumo, ir po 
Texas yra Sųv. Valstybių di-

158,297 ko-

džiausiav alstybe. Tn sziaurus 
randais Oregon, in rytus No- v 
vada ir Arizona, iii pietus Že
mesne California (Meksikos 
valstybe) ir in vakarus Paci- 
fiko okeanas,
1,000 myliu, kurio apsupa di
džiuli Californijos kloni. Dvi 
didžiausios upes yra Sacra
mento ir San Joan quin. Cali
fornijoj

krantas apima

randami augszczia tr 
sias Icalnas Suv. Valstybėse, 
apart Alaskos, kalnas yra Mt. 
Whitney kuris kyla iki 14,501 
pėdu.

1920 m.
2, 
nuoszimtis gyveno 
Didžiausias miestas

Cali torn i ja turėjo 
426,861 gyventoja, kuriu, 68 

miestuose, 
vra Los 

Angeles su 576,673 gyvento
jais, antras didžiausias mies
tas San Francisco su 506,676 
gy ven t oja is, treczi a s, Oakla 11 d 
su 216261 gyventoju.
mento su 65,908 gyventojais 
yra valstybes sostapile.

California pagarsėjusi del 
vaisiu auginimo, ir kaipo gi
mimo vieta Luther Burbank, 
kurio darbai per visa pasauli • • -Y- M a 'k. M

Sacra-

žinomi. Žemdirbystes pirmose 
dienose buvo daugybe dideliu 
ukiu ir ganyklų. Bet bu laiku

i

Antra* Floras, 

POTTSVILLE, PA.

10 O 7. PU”6 ■
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KODĖL BUCKEYE 
PARSIDUODA 
GRE1CZIAU?

Viena dalyku ka žmonis 
patcmlnn apie Buckeye ' 
Pure Malt Ekstrakto— 
yra kad visada yra tas 
pats. Viena bleszinc ar 
pakelis nesiskire nuo 
kito. Nesiranda jokios 
abejones apie jos ruszi. 
Kožna uncija ka aplei
džia dirbtuve perėjo per 
ta pati iszbandymu.

Už tai mes ji gvaran- 
tiname. Ir už tai kostu- 
meriai perka jo daugiau. 
Buckeye yra teip suda
rytas idant visada duoti 
pilna užganėdinima.

i

W. TRASKAUSKAS 
, PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numeireliu. Pasamdo 
automobilius del laldotuviu, kriksz- 
tlnlu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t. 
520 W. Centra St. Mahanoy City, P*.

FLO ELECTRIC ČO.
(F. D. Boczkauakaa, Locnininkaa)

312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

UŽVEDA ELEKTRIKINIA 
SZVIESA 

in Namu*, Sztorua, Mukalalnea, Baž- 
nyczeanyczea ir kur tik yra reikalinga 
Elektrikine Szvieaa. Teipgi parduoda 

FIKSCZERIUS 
(LIKTORIUS)

pigiau ne kaip gauaite aztoroaia. Už
veda varpelu* prie duriu, taiao elek- 
trikinius prosu* ir kitokius elektrikin- 
iu* Intaisu*. Ateikite pa* mane jeigu 
manote užvesti szvieaa arba permai
nyti savo narna pagal naujausia siste
ma o asz mielai suteiksiu jum prekes. 
Apslymu iszpildyti dideliu* kontrak
tu* ant apszvietimo Saliu, Mokslainiu 
ir Bažnycziu. Duokite pirmybia **vo 
tautiecziui pakol ejsite kur kitur.

FLO ELECTRIC CO.
312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

t
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the BURGER BROS. £2=
CINCINNATI, OHIO.

In the Malt and Hops Business Since 1874
>, .M 1 - o- M, M.

A*’ * * *! I

Cl-16 it't

PRANESZIMAS

OR. CHARLES BERGER
GARSINGAS PHILADELPHIA SPECIALISTAS

1 ! I I I
Atidarė Ofisą del Vyru ir Moterų
20 N. Centre St. Pottsville, Pa.

Ofiso Valandos: Nuo 9 iki 12; 1 iki 5; 7 iki 8. i/

... .................. - . .....- - - -—I---------------

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

■■ .......r-S

3-cžias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
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.del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dėkite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

...........................  ;............  i i ■ ii 1.1 *
■t 1-Mi

. ,JI



■ '*<

X

“ SAULE”

Į^įjvininkas
O kirvininkas dantis sukan

dės tylėjo. Užgint negalėjo, bet 
to žmogaus nekente ir savo 
siela nuo jo uždare, ir savo 
mintis paslėpė, idant ,ju ans 
iszmintingasai neapspiaUtu!

Pasidarė slaptingas ir pa
niuręs. Jau niekuomet nieko 
apie savo ponia nesiteiravo, 
jos vardo neminėdavo.

Tik kadaisia nusiminęs pa
stebėjo, kad iszkirstose Vietosi* 
vėl pradedąs iniszkas augt, ne- 
pere i na masa i tanku m y na s ve I 
pradeda isz žeme^ kelties, klo
ti iszarta dirvoną, 
busiąs nuszkas ten,

leszomis pra- 
kruvino darbo 

. neliksią nei žymes. Veltui dir
bo — nieko negavo 
savo poniai nepadaro.

miszka ant

ja dairiausi.
— Jau ant slenksozio. Tuo- 

jaus ja ingysi.
Kirvnnlnkas pažvelgė in jos 

veidą ir užsisvajojo.
— Aha! Tatai yra! — tarė 

ir jau visa suprato.
Ir jau buvo anapus gyveni

mo slenksczio, 
aiszkiai, (d^'^uRai^iogai szyp- 
soties, o moteris linktelėjo in 
ji galva ir atsisėdo prie ugnia
vietes....

Ryto meta turėjo pasirodyt 
užvirtint toje-pat vietoje 

nauja kirvinika. Tasa'i užbaigė 
ano darba....

— J Naruszeviczius.

nes pradėjo

IN AMERIKA
. ■ - ' I f

Žmonių daugybe suėjo in 
bažnyczig o pąmaldpms PRfei’ 
baigus, būriai rinkosi linksmai 
sau szenkucziuodami szvento- 
riuje.

Viename būryje, kur buvo ir 
Stonis su savo žmona, stovėjo 
žmogus, kurs žymiai skyrėsi

— 0 kad ne
gausite darbo, ka tada veiksi
te? Keliaus inrpauytuipet su- 
gryžti namo!

Pamažu 
gryždami namo.

i

t

r

ir

atsiliepė kitus*.

Lietuviszkos Pasakos.
GERAS VAIKELIS ■i

■I

savo gyvenimo 
verte, taigi jo

Taigi vėl 
kur jis ji PAJESZKOJIMAS

žmones sklaidosi 
Stoniai taip 

pat skubėjo in savo soda. Pa
meloje Stonis urnai tarė pa
ežiai:

SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.

ir nieko
< > j<>K

buvo žadejos visa 
bzono paguldyt!

Tuomet pajuto, 
silpnas, pavargęs, ir atsisėdės 
ant tėvo kapo užsisvajojo apie 
mirti.

Vos-ne-vos ta vakaru atrė
pliojo in savo luaziiele, jau net 
ir kirvis jam pasunkėjo, nega
li* apėmė kaulus.

O ryto meta nokole isz lovos 
— jau visa jėga iszsiseine.

Gulėjo pats vienas, ugnia
viete spingsėjo — kiemo vejas 
lapus nesziojo ir saujomis 
berdavo in langu szibus.

Kirvininkas gal užsnūdo, 
gal ir neužsnudes buvo.

Tyliai durvs atsidaro — 
in<‘jo jo ponia.

Kirvininkas (>aszoko nuo lo
vos, ir nejausdamas jokio sopė
jimo, jokio froszkimo, puolė 
priesz ja ant keliu bueziuoda- 
mas kraszta naszles rubu.

— O mano ;>onia! Mane at
siminei! — iszstenejo.

— Atsimindavau apie tave 
per visas tavo 
nas.

•kad esąs,

nesziojo

Pajeszkau savo se
11 k

nu drau
gu ir pažystamu sifkuriais esu 
dirbins mainos® ir kitur. Nore- 
cziau susiraszyt, malonėkit at- 
siszaukt ant adreso:

J. A. Simanaviczius
1 W. 112th PI., 

lt.) Chicago, Ill.

Nazareth Motere Užganėdinta.

?

Church str-Mrs. Young, 
Nazareth, Pa. sako kad yra la
bai užganėdinta 
kuri a pleike 
Wh'ites Blood ir Nerve Tonika

'jin naudoti, 
arba nuo

nu visu kitu žmonių. Apsida
ręs jis buvo juodai, 'kaip koks 
ponas, ant galvos turėjo juoda 
aukszta. skrybėlė, ant ranku — 
geltonas pirsztines, rankoje — 
skėti, ant kojų blizgėjo nauji- 
telnicziai kalioszai. Visas bū
relis žiurėjo in ji ir klausėsi jo 
kalbos.

— Ko czia daug ir bekal
bėti! — sake jisai. — Ne paly
ginti negalima Amerikos .su 
musu krasztu! Czia darbuokis 
darbuokis žmogus, 
gali iszsimaitinti. 
iszsimaitinmas: srebi vis juo
da putra, mėsos retai tematy
damas. O Amerikoj, oho! Tie
sa, sunkiai reikia darbuotis, 
bet užtat ir uždarbis toks, kad 
ir valgai sau,

— Ar žinai ka, Onele, man 
isz galvos neiszeina tas Paliu
lio apie Amerika pasakojipuis. 
Paszelusiai ir sukrovęs pinigu, 
du tukstaneziu! Keturis motus 
pabuvo ir dabar sau ponas!

— O kaip apsidaręs! — 
pridėjo Stoniene, — ne pažinti 
negalima, jog tai tas patsjog tai tas pats

t r

TARADAIKA

ir vos te- 
Ir koks gi

negalima 
žmogus!

— Dėlto! O kad taip man 
iszvažiavus in ta Amerika?

— O Jergutėliau! suszuko 
Stoniene, — o kaip gi ųsz ežia 
pasilikeziau su vaikais, ne
duok Dieve intoki kelia iszlei- 
dus! r

vaikais,

ir nieko

Asz ne

su pa e k m e 
variuodama Dr.

kaip ponas, ’ir 
drabužius gorus nusiperki, ir 
dar atlieka pinigu; per keletą 
metu gali sau 
susikrauti.

Taigi,
Gerai sako! — kalbėjo žmones 
būryje.

koki tūkstanti

ir vėlina vi'iems
Galite visur pirkti

National La bora t ori e s
Lehighton, Pa. ad.

taigi žinoma!

Firt Amerikonas trauke toliau:

— Na, ar vienas eina! Nu
eina ir vėl pareina, 
jiems blogo neatsitinka, o pini
gu parsiunezia kiek!
juokais sakau. Kuo asz bloges
nis už kitus? Uždirba kiti, už
dirbsiu ir asz; ne girtuoklis 
juk esu, ne tinginys koks. O ko 
ežia namie sėdėti? Ka asz ežia 
uždirbsiu ant tu keturiu de- 
sziintiniu? Sukrovęs kiek pini
gu Amerikoj, 
pirkti žemes 
kita!

galeeziau
— tai butu kas

pri-

nereikia

Valgiu Gaminimas
ir cm—m 

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji-turėtu rastis kiek
vienam name. 1G2 puslapiu 

Drūtais

gyvenimo die-

— O asz tau, kaip žadėjau 
tarnavau, 
kaip skruzdės 
paliko l)e žymes.

— Bet isz meiles ji dirbai ?
— Isz meiles, mano ponia, 

isz meiles. Nepaisiau žmonių 
kalbu, pajuokimu ir užinokes- 
nio. Kirvis atszipo, mane joga 
apleido — asz tavęs laukiau 
isz meiles.

— Sztai atėjau 
mokesniu.

Jo szirdis pradėjo nepapras- 
nes

bet mano darbas, 
ir . kirminėlio

su už-

tai plakti ir džiaugtiems, 
jam pasidarė szviesu, szviesu 
— ir buvo gera ir lengva sielo
je.

— Ka-gi norėsi isz manos, 
už savo darba ? jinai ji klausia.

— Norecziau žinot, 
jis yra vertas tamstos 
Gal nieko?

— T
Ir iszejo.

kitas pasaulis. Vietoj miszko, 
laukai auksinėmis varpomis 
bangavo, tarp ju gražus namai 
stovėjo, žmones linksmi, juo
kėsi, miestai ir bažnyczios 
spindėjo, girdėjosi džiaugsmin
gos dainos.

Kirvininkas žiurėjo, žiurė
jo ir džiaugdamasis keliavo 
paskui savo ponia, o kas ji su- 

sveikindavo ir ki-

kiek 
akvse.

Lai iszeik!
Bet buvo kai j) ir

miestai

tikdavo, 
tiems ji rodydavo.

— kiūrėk!

r

Tai tas, kas 
miszka kirto. Tai tas, kas kel
mus verte. Tai tas, kas garbes 
nenorėjo, o £arbo apturėjo! 
kiūrėk!

Siela kirvininko augo ir nu
siramindavo, kaip didžiule ju-

— Ponia, Isz kur jie mano 
pažysta — klausė.

— Asz jiems apie tave kal
bėjau! Dabar eina atsiteist.

Ir vėl abu atsidūrė miszko 
luaznelej, kur silpnai žybeziojo 
ugniaviete ir žibėjo kampe nu
dilintas kirais.

Moteris iszeme rūbuose pa
slėpta auksini lanka, tarsi ka
rūna, o jis žiūrėdamas in ja, 
nedrąsiai paklausė:

— O ponia! Man atneszei 
vieszpatavima — o kame gi 
laime, kuria man žadėjai? Per 
yišą savp gyvenimą veltui in

didelio formato.
a u deki i na i s a pda ra i s.

Preke tiktai $1.50

— Tik, žinoma, 
tingėti. Tinginys ar koks gir
tuoklis vereziau 
Amerika.

teneeinie iii 
Bet darbszcziain 

žmogui visados patariu eiti.
— O kodėl pats pargryžai 

isz tos savo Amerikos? — pa
klauso kažin kas.

— Gana jau man: prisi
kroviau apie du tukstaneziu, 
bene krosui pinigais įkūrensiu!

— Nuje! Gerai sako! Kada 
ežia tu, žmogus, suklotume i to
kia daugybe pinigui 
brolau, važiuoti visiems, ir ga
na!

man:

Sakau

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

/tb 1 <

Teisybes Kelione
Važiuokit, važiuokit!—

J* > 4h |M|

Vaikams

s-

Žinonys kalba, kada tai praeitej žiloj, 
Kaip sulinkusi senute su lazda rankoj, 

i, i------------ .iszvaizda mūriŽeme vaikszcziojo Teisybe
Vos tik veika senas kojas, batai jos kiauri.
Kas ji, isz kur ji kilus, kam ji ji skirta,
Niekados nesužinojo ne viena tauta, 
Ir apėjo toji Senute daugeli krasztu, 
Kryžiaus naszta užsidėjus isz mažu dienu.
Nieks ne nori jos priglausti kaip geros viesznios, 
Tartum maro, josios bijo — visi lenkias jos, 
Jai užkliūdavo in ramus pas linksmus turezius 
Susilaukdavo nuo ponu vien barnius karezius.
Pas turtuolius, kaip nelaimei gaudavo kumszeziu, 
“Lauk isz ežia, tu paleistuve, neturim smulkiu! 
Pas vargdieni, in bakūže slenka vakarop, 
Czia atkisze sausa plota siunezia ja velniop.
Turtingieji jos nemėgsta, nuo mažu dienu, 
O vargdieniai josios bijo — gal sulaukti bedu 
Sugalvojo ŽiPgalvele užsukti teisman, 
Bet isz czia, paęmia lazda vijo ja laukan....
Ėjo karta pas Untauta ginti Lietuviu

}

7

ta-

— Gerai butu! 
nereikėtų po svetimas kerezias 
valkiotis. Bet vienu atsimini
mu, jogei gali iszvažiuoti, szir
dis dreba!

Kiek skaudėjo, kiek drebėjo 
biednos Stonienės szirdis,
cziau Stonis nepametė savo su
manymo. Inkalbinejo paežiai, 
kaip bus gera, jam in Amerika 
iszejus: kaip uždirbsiąs daug 
pinigu, 
tenai, pasku'i 
pripirksias žemes, 
ūkininkas, kaip reikiant; kaip 
vaikams busią geriau, galesia 
koki viena, pagaliau, in moks
lus leisti gal ir kupigu iszmo-

Inkalbinejo paežiai
« a < a Mk

koletą metu pabusiąs 
gi sugryszias. 

busiąs sau

kysia, jei Dievas duos- daug 
Amerikoj uždirbti.

Beklausydama tu vyro žo
džiu, Stoniene nusiramino. Isz- 
mane ir ji, 
rui pinigu parneszus, ir guodė
si tarydama: kokią treji, ket- 
veri metai — ne visas juk am
žių praeis jie, ne juste nepaju- 
siu, ir sulauksiu savo vyro pa
reinant, jei tik Dievas sveikata 
duos.

Ir Stoniui 
ant szirdies. 
palikti paezia ir 
riuos taip mylėjo,

jog gera butu vy-

nelengva buvo 
Ir jisai gailėjosi 

vaikus, ku
li* savo 

kraszta, kur gimė ir augo. To
nebodamas, tacziau nusprendė 
važiuoti.

Tuojau parasze 
broliui, kursai jau buvo Ame
rikoj, praszydamas jo atsiusti 
‘ ‘ szipkarte, ’1 
n i iszkeliauti.

— Szatrijos Ragana.

savo pus-

ir pasiryžo rude-

Bet ir czia vargszei senutei pridavė lazdų, 
Tautai Sąjungai užsuko Vilnių iszvaduoti, 
Ir isz czia Tautu Galiūnai eme ja vanot. 
Vatikanan nuvažiavo Lietuva užtart, 
Kardinolai ja sugavę eme smarkiai bart 
Pas “Tavorszczius,“ Rusu Rojų ėjo būdavot 
Bolszevikai tuoj prie sienos pastate 
Lenku -ponu kariuguma bandė atvedyt, 
“Idz do djabla ty chamurla!“ kagi daryt? 
Plaukia drasei per mares laisvojon szalin, 
Ellis Islande sulaiko vėl adgal gražiu.
Ir visur ji pabuvojo, niekur nemiela, 
Visur in kaili gavo; !liauk, kol da ciela! 
Ilgus amžius vaiksztinejus, pavargo visai, 
Ir žmonėms taip supliuszkejus, nulindo labai. 
Jau ir meile netekus nedoriems žmonėms, 
Ant galo nutarė senute kerszyti visiems, 
Pasiprasziusi Palaimos isz puikaus dangaus, 
Nukeliavo in giryna, oszanczio, ramaus, 
Pa įdirbus lazda ilga, omo kopt virszun, 
Visai parai nepraslinkus inženge dangun. 
O kad žmonys nedorieji nesektu paskui 
Ji ta lazda insikelus pastate danguj.
Kaip dabar isz tos auksztybes žemen nupraszyt? 
Jai paežiai neapsimoka mus barnių klausyt, 
Nuo to lajko Teisybe nelipa žemyn, -r • • * V 1 • • _•

i C
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rostreliot!

>
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Ir vargai szioje žemelej eina vis baieyn,

GYD1K1S SU ŽOLĖMS
v' 1 f: ' ‘ ' -F ii ’

Goriausias būdas gyditis su žolėms, 
nos žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yru geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemylimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, Ipvoj szlapini- 
mosi, perszaliiųo, rumatizmo ir t.t. 
po GOc. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 86c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz vir*z 
minėtu Ilgu, tai greieziaus kreipkitės 
pas mano. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 Ir 0 spaudi
mą, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų

-Vargdisniti. 25 auiet m

4

Ant kriksztynu buvau, 
Už stalo su kiitais sėdėjau 

O buvo tali Iladock, 
Visi szauko ‘munszaines duok.’ 

Du kuma'i ant kart suėjo, 
Pasveikyt viens kita pradėjo 

Galvas daužyti, 
Akis draskyti.

Svecziai po stalu sulindo, 
O vienas net in cebcri inliudo 

Da kaip gyvas neregėjau 
tokiu balių, 

Po apkriksztiniinui vaikeliu.
* ♦ ♦

Isz B rook lyno in Bull Run, 
Du sportai pribuvo senavagun 

Pas gerus žmonis sustojo, 
Abudu tenaiis apsistojo, 

Po trumpam laikui isziiyko, 
Ti'k savo senus ezoverykus 

paliko, 
Kitus nuskriaudia, 
Baksus iszkrauste.

Jaigu tieje szpiceliai in 'kur 
alsi balados, 

Tiejei iszgamos — valkatos, 
Duokite priėmimą gera, 

Szvaistvirit nugara.
Abudu Mikai vadinasi 
Ant freitu ‘kabinasi,

Ba pinigu suvis neturi.
In svetimus kiszenius pažiūri. 

Valkatos dideli, 
Apsiginti nuo ju negali.

♦ ♦ ♦
Oj dievuliau mieliauses, 
Net sutinia mano ausis, 

Paisenau rūpindamas.
Po svietą žiirias rinkdamas. 
In Binghaniptona pribuvau

7
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kataloga. Reikalaujama pardavinėtp- 
j u musu žolėms po visus lletuviszkue 
kolonijas. Adresą vokite sziteip:

m. Bukaitis,
1. i Spencerport, N. Y.

. I »■ ■
j
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Tonais sporteli radau 
Gyvena nedorai, 

Su mergina badai 
Ant vienos kėdės sėda 
Isz vieno bliųlo ėda.

Sportelis be darbo, namie 
snaudže, 

Nedyvai kad vargas isz 
visu szalin spaudže, 

Tik jo įnyleina Margarute, 
Uždirba vargszui duonute, 
Visi pirsztais kvailius bado, 

Savo kalte j’ie nemato.
Žmonys spyrė 'kad apsivestu, 

Svietą in piktumą nevestu, 
Bet sportas pinigu netur, 

Norintš jeszkojo visur, 
Jau ilginus nedalaikysiu, 

Ta j i sportą gerai pamokysiu.
Nusidavimu toliau, 

Amt kito atryto pasukau, 
Labai nusistebėjau, 

Dyvus ten paregėjau. 
Du iszgamos isz stubos 

iszvtirto, 
Ir szluota su savim iszvilko 
Užpiltus pakauszius turėjo, 

Pas savo kaimynu užėjo, 
Kuri priesz svietą visa 

lapsmeižinejo, 
Jojo dora moterių visaip 

paniekinėjo, 
Moteriai kas tokia in auri 

kalbėjo, 
Kad tiejei pragertsmogenei 

jau atėjo.
Motere greit sukrutėjo, 

Sziuota iii pamazgas indejo, 
Pradėjo sveezius krupyti, 
Vėlinius laukan praszyti.

Visiems taip bus, , 
Jaigu prie moterių suks. 
Ant sziiųdien gana jau bus, 

Ant vakaciju ir asz važiuoju 
sveikinu jus.

>

Apie viena žmogų, kuri? 
szventeje maudėsi.

Vienas žmogus nuėjo maudy
tis ežeran. O buvo tai Nedėlios 
dienoj, paežiam meldimo laike. 
Tik ka nusivilkės marszkinius 
in'brido ir pradėjo plaukt, kaip 
pamate, kad baisiai didele ly
deka isz’kiszus galva isz vande
nio ir iszsi'žiojus tiesiai ant jo 
plauke. Szdko žmogus isz van
denio bėgt, o lydeka eme ji vyt. 
Led-no-led paspėjo -žmogus isz- 
szokt isz vandenio, o lydeka 
baisiai suprunkszte vandenyje 
ir atsiliepe isz ežero balsas: 
Tai tavo laime, kad tu pasisku
binai iszbegt isz vandenio!“

MINERS’ ASTHMA
Anglekasio dusulis, gerkli

nis dusulis, sunkaus kvėpimo, 
nosines kataro, kurtumo, uži
mąs ir skausmas galvos ir t.t. 
neapmokama gyduole vartoja
ma su stebetine pasekme per 
30 metu. Preke tiktai 25c per 
paczta. Iszrasta ir parduodama 
tik per

The Hampton Laboratory 
724-736 Mulberry Street

Reading, Pa.
p

'S

Buvo penketas vaikucziu 
vargingoje szeimynoje ir visi 
dar mnžycziai, nes vyriauses 
šunelis ėjo vos deszimtus me
tus. Motina jau senei ilsėjosi, 
kapuose, o vargszas tėvas, nors 
sunkiai dirbo, užsdirbdavo tik 
tiek, kad sziaip taip pramitus. 
Vakarais, parojęs namo, dary
davo maistu vaikucziams, sau 
pasilikdamas mažiausia dalele.

Viena vakaru Juozukas, vy
riauses sūnelis paemes jam pa
skirta duonos gabalėli, tarė:

— Tėte, asz sziadien ne
sveikas, suvalgyk tamsta ma
no duonele.

— Ar sergi, vaikeli? — pą- 
susirupines tėvas. Ir 

tėvas, taip stiprus

ijįl

Apie Raugu Urboniuka.
Jūžintu 

u ly ežioj 
bonas. Dabartinio Urbono se
nelio brolis numirė baisia 
smerezia. Tenai, galui Daulili
nu lauko, seninus buvo jgzilas, 
kuria maskoliai (“paselenczi- 
kai“) iszkirto. Visai pakrasz- 
tyje szilo yra baisiai didelis 
kalnas vadinamas “Ožnuga- 
riu“ (ožio-nugara). Tas kalnas 
yra tikrai supiltas, nes navat- 
nai pailgas, status ir patys 
žmones pasakoja, kad supiltas, 
tik kas supylė tai nežino. Gal 
buvo tenai vainos, dėlto kad 
daugelis ardami rado ir da ran
da visokiu pinigu ir auksiniu 
kilpų. Bet tai visas butą baika, 
ale kad tenai labai vaidenasi 
tai blogai! Tai-gi tas Urbono 
prosenis, n up jo Nedėlios diena 
grybaut in ta szila ir nusivedė 
su savim nedideli berniuką. 
Tik k a anas užlipo ant Užnuga
rio, kaip pakilus viesulą kaip 
ims sukt pagavus Urboną! Su
ko, suko, ant galo primygo ant 
ėglio ir paliko. Tas berniukas 
matydamas, kad Urbonas stovi 
ne nekruta, pradėjo szaukt, 
jam pa baisėjo?
einam namo!“ Bet szitas tar
tum kurezias, stovi ir gana! 
Priėjo berniukas artyn ir pa
mate, kad jo dėdės rankos už
pakalin sumestos ir vyržiaia 
apie egle prisuktas, o anas pats 
visas juodas ir negyvas. Persi
gandęs vaikiukas parbėgo na
mo.
Apie viena bernaiti, kuriam isz 

nežinių pinigai papuolė.
Vienas bernaitis važiavo ant 

veseilios. Bevažiuojant jam, 
pradėjo labai lyt, eme anas su
stojo galo ulyczios ir palindo 
paklojiman. Jam ten belau
kiant kada nustos lyt, iszgirdo 
kad jaujuje szneka. Prikiszo 
ausi prie langelio ir klauso. 
Girdi, 'kąd vienas balsas sako: 
“Man pinigai — tau katilas!” 
“Ne, tau katilas, o man pini
gai!“ Ir taip ilgai jiems tenai 
besiremeczijant, bernaitis eme 
ir iszsitare: “Man pinigai—tau 
katilas!“ Kaip tik anas pra
kalbėjo, tuojau jaujuje vienas 
balsas nutilo, o kitas eme su 
bernaieziu ginezytis. Ginczijo- 
si, ginezijosi, bet bernaitis nie
kaip neapsileido, eme ir atsi
liepe balsas isz jaujos, sakyda
mas: “na, tegul .,ja u bus pagal 
tavo! Na tai atsiimk sau pini
gus, nes man 'katilas reikalin
gas!“ Bet bernaitis visa ta gin- 
cza vedo tik del juoko ir kaip 
tik dabar jam liepe eiti jaujun 
atsiimt pinigus, anas nusigan
do — pabijojo, kad ne prisika
bintu prie jo kažinkoki, o ge
rai da tuojau nustojo lyt, sėdo 
in ratus ir nuvažiavo sau. Nu
važiavęs veseilion ir užmirszo 
apie szita atsitikima. Sztai jam 
sėdint už stalo ir valgant, pra
vėrė duris juodas Vokietelis ir 
sako: “
ant kiemo iszpihi!“ Vokietolio 
kalbos niekas negirdęjo, tik 
vienas bernaitis ir niekas ne
mato, kaip Vokietelis iszbere

parapijos, Raugu 
yra gaspadorius Ur-

kla use 
vargszas
prie darbo ir kidtas varge, ap
sipylė gailioms aszaroms, 
glausdamas prie savo krutinės 
mažyti Juozuką. Taip, mat, 
karsztai mylėjo savo vaikelius.

— Kas tau, sakyk sūneli? 
vėl paklausė tėvas vaiko.

— Nieks, tetuszi, pro verks
mus atsake Juozukas, —tik 
sziadien valgyti negaliu, nore- 
cziau atsigulti.

Rūpestingas tėvas pats nu-

gailioms

' I
I
'll

JM

j
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vadinamas

status

U Dede! dede!

Pasiimk pinigus, sze

pinigus. Žinoma dabar jau ber
naitis pinigus pasiėmė.

* .ToliftUfl bus.i *•

nesze ji in lovele, liet nenurim
damas del sūnaus sveikatos ant 
rytojaus anksti nubėgo pas gy
dytoja, kad jis pasigailėdamas 
atlankytu ligoni.

Gydytojas buvo geras ir gai
lestingas žmogus, taigi pasi
skubino pas serganti Juozuką. 
Apžiūrėjęs ligoni patyrė, kad 
jokios ligos neesama, tik dide
lis nusilpimas, kuriam ketino 
jau užraszyti vaistu.

— Ai, tamstele, neraszyk 
man meldžiamas vaistu, asz ju 
visai neimsiu.

— Kaip tai, vaikeli, nenori 
vaistu. Kodel-gi?

— Kodėl? atrėmė vaikutis, 
ne nesiklausk tamsta, asz to 
niekad nepasakysiu.

— Na, Juozuk, ar tu busi 
toks nemandagus! Kas czia per 
užsikirtimas?

— Tikrai sakau, kad neuž- 
sikirtimas.

— Negaliu tavęs 
kad pasakytum man savo pa
slaptį, bet paklausiu tėvo, ka 
tai reiszkia.

— Tik ne tėvo, — suszuko 
nusigandęs vaikas. — Tamsta, 
nesakyk meldžiamas, jam nie
ko.

Vereziau asz pasakysią ta-i 
mistai. Mat... mes... esame la
bai... pavargę ir neturime kuą 
bado apmalszinti. Todėl pasL 
ryžau nieko negerti ir nevalgys 
ti ir apsimecziau ligoniu, ka<J 
tik toto ir kiti .vaikai turėtą 
daugiau maisto. 4

—• Tai tu visai alkanas? —* 
paklausė gydytojas.

— Taigi labai alkanas, be< 
už tai jie mažiau ’bado kenezia. 
Gal neužilgio mirsiu, tai dan
guje karsztai melsiu Dievo, 
kad duotu tetei daugiau duo- 

Matai dabar, tamista, 
kad man jokiu vaistu nereikia. 
Praszycziau tik tamstos, kad 
teiktumiesi pakviesti man ku
nigą. Iszpažincziau jam savo 
melagyste. Kunigas iszklausya 
manes ir duos man iszriszima. 
Mirti nusidėjęs jokiu budu ne- 
norecziau.

Gydytojui sužibo akyse asza- 
ros, bet, nenorėdamas parody
ti savo susigraudinimo, greitai 
iszejo isz kambario.

Tecziaus (vienok) neatsiun
tė Juozukui kunigo, tik pinti- 
naite, pilna maisto.

Keliomis dienomis paskiau 
susitikęs gerojo vaikelio tęva, 
gydytojas ji prasznekino, tary
damas:

— Duok man Juozuką auk
lėti; jis mums abiem atnesz 
laime. Tau, kaipo tėvui, bus 
lengviau, o asz busiu laimin
gas, priemes už savo sunu vai
ku kuris turi taip gera ir dora 
szirdi.

versti,

nos.

KANTIŠKOS arba domiu kam, 
paprastais kietais apdarais. Preke |1, 
Su geresneis apdarais, preke $14* 

W. D. BOCZKAUSKAS - CO, .
MABANQ/ CITY, PA.
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ŽINIOS VIETINES
Ponstva Adomas Vitli- 

pa su paeziulo Ona ir sūnūs 
Adolfas ir Klemensas 
Bridgeport, Ohio, 
atlankyti savo sosutia Ona 
Stepulaitienia kuri gyvena 
William Penu arti Szenadorio. 
Prie tos progos ponst va Vi t l i
pai atlankė ir redakcije 
les.”

visi isz 
atvažiavo

kuri

i l Sau-

— Per trūkimą automobi
linio gurno Subatos nakti atsi
tiko nelaime arti Kluczinsku 

West Centre ulv-namo unt
Antanas Sakalauckas 

važiuodamas isz Ilazletono, 
negalėjo suvaldyti

- *" »» r

ežios.

maszinos 
kada ratas truko, trenkdamas 
in maszina Kluczinskm 
maszinos likos gerai 
tos. Sakalauckas paliko maszi
na pas “daktara” iszvažiuo- 
damas namo ant trūkio.

Abi 
apdaužy-

daktaru

Subata— Praėjusia Suliata ant 
Tunnel Hill likos sužeistos kt 
turios ypatos. 
važiuodamas 
automobiliujd* apsiverto, kada 
norėjo pasukt isz kelio kitai 
maszinai. Mare Paniatauskie- 
ne, Mare Rapas ir Jonas Do
gas isz miesto likos 
gana pavojingai, o Mikola Ha
mer isz Pittsburgo aplaike ap- 
draskima keliu.

»•

Juozas Dogas
Nashnaujam

sužeist i

Parsiduoda Biznavas Namas.

biznavas 
Frackville.

Didelis 14 ruimu 
namas su salimu, 
Didelis lotas. Viskas geram pa
dėjime. Parsiduos isz priežas
ties senatvės locnininko. Gera 
proga jaunenian^ žmogui ap
imti bizni- ir padaryti pinigo.

J. Bendoraitis, 
Frackville, Pa.

2t
275 Line St.

ANT PARDAVIMO.

Trys lotai mieste Shoentown 
szale Port Carbon, Pa. Atsi- 
szaukite ant adreso. (t.45 

412 W. Mahanoy St.
: Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO

Murinis namas del dvieju fa- 
miliju, ant Walnut St., Ash
land, Pa. Geram padėjimo. Tu
ri but parduotas tuojaus. (J. 16 

Mrs. R. Reese, 
•t135 A St G i ra rd vi lie, Pa.

ANT PARDAVIMO.

/ Moderniszkas 10 ruimu
mas, 220 W. Pine St. Visos vi- 

Galima tuojaus insi-

nu

gados.
kraustyti. Kreipkitės ant vie
tos. *’ (Jy.27.)

EKSKURCIJA 
in New Y orka
NEDELIOJ 18 LIEPOS 

^4.00^u^e^a(>as Tikietas 
Treinaa apleis Mahanoy City 4:40 
ryte. Grįžtant apleis Jersey City 
(Exchange PI. Stacijos) 8:35 vak.

(Eastern Standard Time)

LehlghTOk^r 
Railroad 

*Me*Mte afThe BladcDkunend

GUODOT1N1 SKAITYTOJAI!

Laike bedarbes po visa Amerika, 
laikraszczei ir nemažai sukentejo, nes 
skaitytojai negalėjo atsilygint už pre
numerata, ir mes buvome priversti 
laukti geresniu laiku. O kad dabar 
laikai pasigerino, fabrikai ir kasiklos 
pradėjo dirbt, meldžeme paguodotu 
skaitytoju atsilygint su skola ir pri
siųsti užvilkta prenumerata.

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

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo Ir 
raižymo, del vaikams.

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

KVITU knygelę Draugystėms del Isz- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka
steriama nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu.

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

Preke 15c

Preke .• • - 25c.

Isz Shenandoah, Pa.
t Ona Kondratavicziene ku

ri pergyveno ilga laika Szena- 
dorije, mirė praojt-a Petnyczia 
pas snvo poduktia Kaminskie
ne isz Frackville#, pas kuria 
gyveno arti du metus. Velione 
paliko penkis vaikus.

— Name Motiejaus Kut- 
niaucko, 409E. Centre uli

munszaininis nesuprat i-
Burdingicris Antanas 

norėdamas pasi-

M

AMERIKOS-LIETUVIU 
DIENA.

szimtis metu

fcti

VISU TAUTU VAIKAI LANKOSI IN SZITA MOKSLAINIA

buvo
Antanas Kirkic-

pakliu-

si! szaknfi- 
szimtmetinius me-
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va-

ant 
JJgonbuteje 
nupjaut ran-

kilo 
mas. 
Balkeviczius 
rodyt geriausiu faiteriu kirto 
per galva Juozui Rarigni, kad 
net daktaras turėjo susinti.

— Nuszokes nuo užpakalio 
antomobiliaus ant kurio 
užsikabinės,
kas, vienuoikos metu, 
vo po kitu automobiliu ir likos 
baisiai sužeistas. Autom!)!lie
tas pasienio valka nuveždamas 
ji in vietinia Tigonbutia. Anta
nukas gyvena William Penn.

— Kokis tai Iszpanas
žinodamas motorcikliu, sužei
dė Juozuką Polubinska, ketu
rių motu. Vaikuczio ranka ga
vosi in lenciūgą kuris vos .jos 
neisztraiiike ir tik kabojo 
vienos gyslos, 
daktarai turėjo
ka. Policije da nesurado kalti
ninko.

— Petnyczios vakaro, 7 $0 
valanda, 
žymus sveczias isz Lietuvos 
Arch i vyskupas Jurgis Matule- 
viezius, kuris kitados 
vyskupu Vilniuje.
sveczio bus Szv. .Jurgio Lietu- 
viszkoje parapijoj, vakare, kur 
pasakys puiku pamokslu ir 
duos visiems savo 
ma. Subatoje iszvažiuos in 
Pittsburga. Arcivyskupas Ma- 
tuleviczius lankysis po 
neš kolonijos 
užtruks czionais koki 
laiko pakol iszvažiuos in Lie
tuva.

In Szonadori atvažiuos apie 
JO isz Skrantu. Bus sutilctas

atsilankys 
sveczias

czionais

kuris buvo 
Priėmimas

palaimini-

didės-
Amerike ir gal 

menesį

5
ant stoties su Lietuviszka ka
peli je, parapijomis ir bažnyti
nes draugystes.

Vietiniai Lietuviai nors kai-
— betta turės savo vyskupą 

tik vienai dienai.

Hazleton, Pa.
Vaiksznovicz, 
v i et i n e jo Ii goi i b u t e, j e 
žeidimu kokius
automobiliu, kada ėjo namo isz 
darbo. Paliko 
brolius.

— Per

Petras 
mirė 

nuo šu- 
aplaike per

34 moty,

paezia ir kelis

nupuolimą augliu 
Audenried kasvklosia likos už
griautas ant smert Franas 
Czarneckis, 27 metu, gyvenan
tis McAdoo. Paliko paezia, ke
lis vaikus ir motina.

— Katruto, penkių metu 
dukrele Andriaus Rol<ovicziu, 
mirė czionaitinejo ligonbuteįe 
nuo baisiu apdegimu kokius 
aplaike nuo zapalku kurias de
gino ant kiemo.

Priesz kare

Pittston, Pa. —(Sebastopol) 
— Julajaus 27 pribus isz Lie
tuvos Vladislava Telaisziute, 
kuri yra gimus Amerike, Hud
son, Pa., miesto.
parvažiavo su tėvais in tevy- 

kaida turėjo du metus se- 
'. Josios tevAi paeina isz 

Mariampoles apskriezio, 
navos gmino ir parapijos, kai
mo Rudiszkiu, duktė Juozo Te- 
leiszio. Paliko tėvelius Lietu
voje kaipo viena broli ir ketu- 
res sesutes. Josios dede Anta
ną Meldažis prisiuntė jai lai- 
vokorto ir kitas reikalinga# 
popieras užtvirtinantes kad 
Vladislava yra gimus czio
nais. Ji Amerike turi daug gi
miniu.

nia, 
n ūmo

Tamaqua, Pa. — Kazimieras 
Kunegiszkis, 26 metu, gyve
nantis ant Willing ulyczios, 
važiuodamas automobiliu Cen
tre Valley, artimoje Allentown 
užmusze penkiu metu vaikiu
ką Danielių Stabler. Kunegisz- 
kis likos aresztavotais ir pasta
tyta po 200 doleriu kaucijos 
lyg teismui.

sziamdie 
miestai, vandens

Greit ir nesugryžtamai sro
vena upelyje vanduo, dar grei- Į 
cziau bėga žmonijos gyvenimo 
dienos. Praeities tamsybes 
nejucziomlia dingsta metai, do- 

isztisi amžiai.
Ir itužusios audros nuvalo visa 
ka sutinka kelyje, 
mis rauna, 
džius griauna namus ir net isz- 
tisus kaimus, miestePius iszar- 
do, taip amžiai naikina ir kei- 
czia žemes veidą: ten kur pra
eityje bangavo neiszbrendami 
miszikai — sziadien liūliuoja 
iszauge javai; kur buvo neisz- 
brendamois pelkes, balos — 

'i szsta ty tli didžiuliai 
kur pirmai

laike apglebo žemes plotus — 
žaliuoja gražia’! 

sužėlusi žolele. Mainosi gamta, 
keieziasi gyvenimo sąlygos bei 
aplinkybes. /didžiausius per
versmus inaieszdamos žmoni- 
jon, jos kultūrini, ekonominiu 
ir dvasiniu gyvenimam

Atskleidė musu tautos isto
rijos lapus iszvysime irgi dide
liu permainu.

Musu tauta garbinga buvo 
pati savo kilme; garbinga savo 
kalba, nes žodžiais Vyskupo 
Vilisquo ji yra 
sas pasaulio kalbas, 
tauta iszdavusi daug didvyriu, 
kuriu dalis aplinkybėmis susi
dėjus nors ir darbavosi svetim- 
taueziu tarpo, vienok buvo mu
su tautos kilmes žmones. Mu
su tauta viduramžiuose buvo 
galinga. Ta galybe pražydėjo, 

sutruszk'ino nenuga- 
v i(1 u ra m žiaus Europos 

gali u na — Totorius, kuris no
rėjo pavergti visa Europa. Bet 
gyvenimo aplinkybes iszplesze 
musu tautos garbe ir galybe ir 
paskandino ja Rusu ir Vokie- 
cziu vargijoje. Ilgus metus 
musu protėviai f linkiai verga
vo svetimi aucziu prislėgti; 
baudžiava 
skut'ines gyvybes jogas -— isz- 
tvenni ngas Lietu vys savo kali
nimu nugalėjo sepoves’ amžių 
liekanas Europoje ir susilaukė 
laisvo žemdirbio gadynes. 
Spaudos persėk i o j imas, 
sybes
mai neleido Lietuvos ūkinin
kui drauge su kitu szaliu ūki
ninkais sparcz>iai žengti prie 
kulturingesnio gyvenimo, prie 
savo būvio pagerinimo,

ten sziandie

kuomet 
Įima

nes
“raktas in v'i-

Musu

Ilgus

svetimi aneziu
cziulpe isz ju pa-

žemdirbio
tam-

ir in vairiausi suvaržy
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Quinn publi'kine mokslą ine Bethlehem, Pa., turi vaikus isz dvideszimts invairiu tau-
kurioje yra John McNamara prineipolu. Joje randasi 98 procentastu, 

isz ateiviu tėvu.
studentu gimusiu

tai Amerikos Lietuviu 
privalomo

) 

dainas,
baletus ir

iszkilmese
nors musu istorija 

grąžinsiąs
y

mus tautos garbinga praeities, 
jos priespaudos bei pergale. 
Jei gyvenimo aplinkybes ne
leido Lietuviams turėti savo 
skyrių paezioje parodoje ir pa
rodyti musu dailės ir mono ku
riniu, 
Dienos
parodyti 
gyvenimą, 
tautiszkus szokius 
t.t.

Ne vien tėvynės meile ragi- 
Amerikos Lietuvius prisi

dėti ir dalyvauti sziuose isz- 
kilmese, bet taipgi ir paežiu 
tautinio pareiga ir Amerikos 
Lietuviu vienybes gaivinimas.

Amerikos Lietuviams 
tauta mylėti yra ne vien kilnu, 
bet ir naudinga.

ir 
paprocziu,

tos tautos siHvbiu. 
priespaudos “neleido ju pažinti 
pirpiiaus gyvenusioms 
vojo Amerikiecziams,

savo vergiku griuvėsiu, 
sekdami savo
jos gražiu savybių kilnumą 
pilnai galime ant savo phikiitu 
— iszraszyti: “Doros ir tikėji
mo vaisius — tautos nemirtin
gumas.“

.Geriau pažindami savo tau- 
žengsim ir

Amerikiecziai Lietuviai
, nipcs- 
szviesti

na

meileje gludi 
protėviu

Nes tautos 
pamėgimas 

gražiu 
Ilgolaikes

Amerikiecziams 
gereti s i r d i dž i u oi i s. 
gai.

žvmia •>

Aukso Szalyje”

Lietu- 
jomis 

Prieszin- 
vargas, kurs 

dauguma 
sau g:::::

n y

n

i

Nekaltink Kūdikio
Veiktrnat yra vienatiniu ba

du, kuriuo kūdikis x*li jums pM* 
•išakyti, kad jia jaučaii nciina* 
giai.

Kiekviena motina lino ar joa 
kūdikis verkia del iialkimo, 
ik.iusmo ar pykčio.

BAMBINO
Kūdikių Geriausi* Drsugss 

nepatenkina kūdikio alkio taliau 

ir spgaMS Jo pyktį, jti vidurių 
užkietėjimas yra to prieiaBlimL 

____ _____ iiuo-

Bambino galite Rauti pan »avo 
vaistininką arba tiesiai ii !alx>- 
ratorijoi po JSc. už bonk^.

F. AD. RICHTER & CO. 
Berrv and S

Brooklyn,

iit' tikrai palengvint jo tkaumf 
ir apgr1^ ** * t ‘
užkietėj

Pareikalaukite veltui
čiamos pavyzdinės bo n k ulės. • 

Bambino galite gauti pas savo 
vaiMininkq arba tiesiai labo-

and So. Sth Sti.
» N. Y.
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Mes priklausomybes iszkovojime, o 
tautos garbe ir tatai ir 150 metu nepriklauso

mybes apvaikszcziojime mums 
reikia ypatingu biiflu pasižy

fęTYLISH STOįryl..............
A Out Sizes j 

VA *****

Apsiavimai 
del diktu moterųreikia ypatingu bujii 

meti ir pasirūpinti ir labiau 
susiartinti su bendros 

žvilgsniu gi minga 
Amerikos tauta.

Amerikos Lietuviu Diena— 
Amerikos Lietuviu 
diena. Visi mes esame arba isz 
Lietuvos atvykę arba Lietuviu 
tėvu vaikai. Nors tarpe sve
ti mtauczi u gyvename, bet visu 
musu gyslose teka Lietuviu 
kraujas, ir savuosius areziau 
vienas kito traukia. Tiesa nu
siskundžiama, 
ežiams stinga vienybes, 
pasaulėžiūros 
suskaldė partijomis ir nustatė 
juos vienus priesz kitus. Ame
rikos Lietuviu diena 
bes diena, kurioje 
idealu — tevvnes meiles 
dėkingumo sziai antrajai savo 
tėvynini suvesti visi galėsime 
bendrai pasidžiaugti ir pasida
lyti tais maloniais inspudžiais, 
kuriuos szirdžiai suteikė 
gimtas 
jausmas, 
iszoivio likimas, 
spiestis vienybe.
būdami ilgiau nežūsime tau- 
tiszkai ir garbingais protėviu 
keliais grasiai žengsim laimin- 
gon ateitin.

Galutinai, 
viu Diena yra istorine Ameri
kos Lietuviu gyvenimo diena. 
Musu iszkilmingas dalyvavi-

Ainerikos Suvienytu 
Valstijų istoriniame jubilejuje 
paliks užraszytas ju istorijos 

Sesqui-Centennial

mes
netai

sau

vienybes

Viskas kas reikalinga idant 
jie iszrodytu siaurus yra pora 
“Stylish Stouts” apsiavimai; 
tikro ilgumo ir platumo.

“Stylish Stouts” jus žinote, 
yra padirbti vien tik del diktu 
moterų. Neverže kojų ir koja 
iszrodo daug siauresne.

tos garbe narsiau 
mes 
gražesnei! savo ateitin 
tingiau stengsimos 
savo vaikus, kad isz fabriku ir
kasyklų iszvesti juos in švie
sesne ateiti, nuteisti jiems kele 
in geresni gyvenimą. Musu 
tauta iszdave 
sa m s, Vi >k i cc z i a m s

savo ji dabar geresnius didvyrius 
sziai antrai musu tėvynini, 
Amerikai, pagimdys jai nnu- 
',,lS 
musu tautos garbinga praeitis 
szvies savo sunainiu kelia ežia 
iszeivijos kraszto ir ves juos 
laimingesnei! ateitin..
Amerikos Suvienytosios Vals

tijos apva’ikszczioja savo 150 
metu nepriklausomybes sukak
tuves. Ju džiaugsmus — drau
ge ir Amerikos Lietuviu 
džiaugsmas. Nes jos iszkovojo 
nepriklausomybe, /dailiai su
tvarkė szi kraszta, sudarė jau
kia prieglauda ir 700,000 Lie
tuviu. Amerikos Suvienytųjų 
Valstijų nepriklausomybe pri
glaudo daugeli pabėgusiu nuo 
Rusijos valdžios persekiojimu, 
nenorėjusiu jos kariuomeneje 
vargti — svetimtauczi’ams tar
nauti, nuszluoste 
ras daugybei Lietuvoje buvu
siu varguoliu. Jei sziandie 
Amerikos Lietuviai dailini pa
sirėdė, skanai pavalgė, gražio
se gryneziose gyvena ir dauge
lis automobiliais važinėja, tai 
pirmutine tam nuteisė kelia 
Amerikos nepriklausomybe.

Amerikos Suvienytųjų Vals
tijų džiaugsmas yra ir Lietu
viu tautos džiaugsmas, nes 
musu t auta* asmenyje vado Ge
nerolo Tado Kasciuszkos prisi
dėjo prie jos nepriklausomy
bes iszkovpjimo. Mat iszsivada 
ves isz Petrapilio kalėjimo 
Gen. T. Kaseiuszkas dar su ne
užgijusiomis žaizdomis, kurias 
gavo kovoje su savo prieszais 
— Rusais, 
George Washing!ono

gyvenima.
didvyriu Ru-

iszHugine

musu tėvynini 
pagimdys jai 

karžygius Kaseiusz'kas...

geres-
pesi-

Materialis
privertos
< c

nio gyvenimo jeszkoti;
mizmu užnuodijo ne vieno szir-

Ir tatai daugelis tu tėvu 
vaikams pasakojo vien

Pa-

di.
savo
apie Lietuvos purvą, savo var
gus kiaulių szerima ir t.t.
tys nepažindami kilniųjų tau
tos Savybių vien tamsiose spal
vose ja vaizduoja. Nestebetinia 
tad kadjaunoji karta isz vie
nos puses girdėdama tėvu pa- 
naszias kalbas isz antros gi ap- 

Graikijos siausta galinga Ameri'konizmo 
bainga silpnėja t antinai prade
da isztanteti.
t autoj i mo

kad neskaitlin-

bet 
užtai sustiprino ing*imta Lietu
viui atsparuma ir isztvermin- 
gurrta. Ir nors kaip liudija isto
rija: žuvo pirmoje pasaulyje 
Aigipto valstybe, sunyko gai
šiosios Persijos ir
valstybes; sutrupėjo galinga 
Romos imperija ir t.t. Dingo 
daugelis tautu bet mos galime 
pasididžiuoti, 
goji musu tauta nežuvo. Ir dar
daugiau: ant Rusijos griuvė
siu dalies iszdygo nauja vals
tybe. Vėl iszsiblaive aptemusi 
musu tėvynės padange ir 
szviesiais keliais ji gali žengti 
savo garbingon ateitin.

Nors plati ir gilus vandeny 
pas skiria Amerikos Lietuvius 
nuo brangios Tėvynės; nors 
akys nemato 
lauku ir žydaneziu geliu; nors 
negirdi skambus laiksztinga- 
los cziulbejimo; vienok meile 
prie saviszku* ir gimtojo krasz- 
to dar dega ju szirdyso. Ir ne jiman veda 
karta pareiksztn gi ne 
maloniais žodžiais, bet parody
ta darbais, pastangomis, gau
siomis aukomis ir t.t. Amerikic 
ežiai Lietuviai kiekvienai pro
ga pasitaikius kele savo tautos 
varda pasaulio akyse; padėjo 
atgauti jai nepriklausomybe.

Ir dabar Amerikos visuome
nei vėl artinasi puiki proga 
parodyti meile link savo myli
mos tautos, tautos vertos mei
les ir pagarbos, 
Lieuviu Diena“ sz. m. Rugpjū
čio m. 28 diena — diena, kiv 
rioje Amerikos Lietuviu visno- 
.mene parodys, kad savo tauta 
myli ir moka ja pagerbti.

“Amerikos Lietuviu Diena 
sulig iszgaliu bus atvaizduota-

r-

Tevvnes; . 7

žialiuojaneziu

vien

i < Amerikos

»,

vargo asza-

Jei
mas

kad Amerikie
nos

nevienodumą^

— vieny- 
kilniausiu

ir

in- 
tautiszkos vienybes 

Bendra nelaime — 
mus verezia 

Vienybėje

Amerikos Lietu-

TREGELLAS
Shoe Store

33 E. CENTRE ST.

TAI YRA BAISU!
Kaip gali kęsti, taip žiaurius 

skausmus sąnariuose.

Dmuge su isz- 
d va si a ja u nosim 

szirdysna skverbiasi ir dabai- 
• upe 
— j u 
Szioji

jaunimo 
I don’t care

tinio Amerikos 
dvasia “I don’t care“ • 
valios silpnumo žyme.
yjda Amerikai yra ligi Pmnci- 

kuris 
priveda prie iszsigninio.

ižiuroju^ Amerikos 
myniniams gyvenimui 
kad “eidonkerizmo” 
arsziau už dorini nusilpnėjimą

jos doriniam smukimui 
ja 
Pris szei- 

regim, 
dvasia

ardo szeimynas. Nuo szio ne
muša 

isz di-
lemto likimo gelbėti 
jaunimą ii* ^ra vienas 
džiausiu priemoiiiu — pamylė
jimas savo tautos’ Bet pamyle- 

vien pažinimas.
Taigi privalome visas priomo-

iszbogo Amerikos 
st o v v- a 

klon ir praszosi priimti jo ka
riuomenėn.
klauso: 4 Ivc. uivm,

T. Kasei uszkas
Iszbandyk mano, ponas Ge

nerolo. ’ ’ 
kareiviu

Washingtonas už- 
Ka moki, Tamsta?” 

atsako:
nes sunaudoti, kad Amerikos 
Lietuviu Jaunuomene supažin
dinti su musu tautos gražiomis 
savybėmis. , Toins savybėmis 
musu tauta.yra turtinga: dora, 
tikėjimo meile, įszt vėrini ilgu
mas, ingimti gabumai mokslo 
ar mono srytyje, blaivi pažiū
ra ateitin — tai gele puoszan- 
czios Lietuvio ^zirdi.

4 ‘ Amerikos Lietuviu Diena ’ ’ 
yra viena ir tam tikslui graži 
proga ir ji įms gyvas vaizdas, 
ka gaunama už minėtu savy
bių užlaikyma. Žuvo didžiules 
valstybes, sutriuszkejo galiū
nai, bet dora ir tikinti 
Lietuviu tauta nusikraezius 
vergijos panezius atsistojo ant | vusi Suvienytu Valstijų

maža

< <

Tuomet jis gavo buri 
, su kuriais nepapras

tai greit pasižymėjo, 
pasiszauke Washingtonas in 
savo stovykla pabueziavo 
1____ 1__________ l L M 1 • . Y *

Tada

ky dainas:' 
man sūnūs.

i sir
“Nuo szios dienos

Po to buvo pa
keltas generolu ir apdovanotas

(TRADE MARK)

Meszkos Balsamas
(BEAR BALSAM)

Tuojaus praszalina visus dieglius 
ir SKAUSMUS SĄNARIUOSE, 
kaip tik pradėsi vartoti ta visu 
linimentu karalių “Mcsxko* Bal
sams." Jeigu negausi tuos vaistus 
pas vietini aptiekoriu arba parda
vėja, tai prisiusk mums 35c ir 5c. 
už pasiuntimą, mes tuojaus isz- 
siusime buteliuką Balsamo.
Bear Balsam Products Co. 

214 S. Main St. Shenandoah, Pa.

»»

kuri už

lapuose.
Lietuviu Komitetas pasistengs 
irgi iszleisti Amerikos Lietu
viu Dienos istorija, 
szimto metu ar daugiau kuo
met, Amerikoje Lietuviu nesi- 
ras, bot joje Lietuviu buities 
žyme; bus knygose užraszyta 

fotografijomis parodyta 
Amerikos Lietuviu Dienos“

vaizdai, kurio liudys — butą 
garbingu sunainiu, 
savo tauta.

ir 
t <

mylėjusiu

Presos Komisija:
Kun. Draugelis, M. Griga

liūniene, Z,-Jankauskas, K. Vi- 
dikauskas, O. Unguraite, 
Dryža, K. Czeledinas.

ANT PARDAVIMO?

Kun. Draugelis,

K.

Lotas
Geras biznavas

Trijų lubu namas. 
25x125 pėdu, 
namas su sklodu ant kito galo 
loto. Randasi 200 bloke ant E. 
Centro St. 
tas.

Geras in vestmen-

James H. Kirchner, 
Record-American Ofise.

Jy.16) Mahanoy City, Pa. 
-----——:------ ;----- ncjrp-----  

W. Szneideris ir Sūnūs
GRABEORIAL

>

dideliais žemes plotais. Ame
rikai gi jis paliko labai didele
atminti iszstatydamas tvirtove

inkurdamas akademija
West Poin an Hudsono upes.
Szi akademija yra liudininku, 
kad Lietuviu tauta yra dalyva-

[ ne- 215 E. Centre St. Shenandoah.

ir Patarnaujame slmpatlaikai, 
mandagiai ir pigiai.

Automobiliai vestuvine 
krtksztynoms ir tt, 

tfrkvtnn ' •»
— _ „ V-Bell Telefonas 90

LADIES!
YOUR DRUaaiBT 
RKCOMMKNDR

ROYAL PURPLE
PILLS

ATTEHTIOMt

»■

Ruffles ir
“Charleston© 
Soldi.
Sok ir strepsėk ir n!v« kraipyki

lokėjui
jt“ --

met įmovus

Bet saugokit neprikriak tavoiffokis neprikr«*K mvo 
akis pleiskanom.

lit ikro yra apgiilHlna,* kyo* 
_ i apsileidžia plehka*
nom.

Rpff/es
Plelsksnq mirtinas prieis* too-

i su apvalys Ja* nuo to Jkyraas 
r naikinančio parai i to.

Pamėginkite bonkg per aa» 
vaite ar dclimti dienu, O busite 
nustebinti.

•5c. vaistinėse arba 7$c. per 
paitg tiesiai ii laboratorijot.

P. AD. RICHTER * Ca
Barry and So. 5th Sta.

Brooklyn, N. Y.
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