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ISZ AMERIKOS Sveczes Isz Japonijos.

Baisi nelaime; 6 likos už- 
muszti per truki.

Binghampton, N. Y. — Sze- 
szios ypatus likos užmusztos o 
viena teip sunkei sužeista, jog 
nuo žaiduliu mirs, kada Krie 
trūkis trenkė in automobilini 
truki ant kelio prie Grays. Vi
si likos ant vietos 
mergaite szrsziu
mirtinai sužeista ir kaip rodos 
teipgi mirs. Mergaite likos nu- 
ymta nuo lokomotiv< 
ve net už mvlios 
laimei.

Vžmusztieji yra: 
Rudis, Antanas 
Bartas Hubernik, 
bernik visi isz Endicot to; Pra
nas Hardik ir Katre Tvaironis 
isz Binghamptono.

Visi važiavo namo 
kokis

sumalt i bet 
motu likos

>s 
kelio

pusgy- 
po ue-

Ala rt inas 
Kaminskas 

Mare Hu

> i>z pa m 
la \ aka ra 

namie pas Tvaironie 
t rokas prigule- 

l'riikis tame laike bego 60 
myliu ant valandos. Matyt szo 
feris neužtemino 
tame laike buvo labai miglota.

Isz nekuriu pravardžių, tai 
duodasi matyt kad toje nelai
me jo žuvo keli lietuvei.
Vaikai bovinosi “indijonus 
sudegino du savo draugus 

prie laužo.
Spring Lake, N. .L — Boviji- 

mas kaipo “indijonai 
maine ant netikėtos
Jei 11 metu (Jiarleso Spindler 
ir 16 motu William Hubbard, 
kurie teip sudege, jog in trum
pa laika įnirę lįgonbuteje.

Dick Korman 16 metu
, Taylor Hubbard 18 metu brolis 

mirusio \ ra uždaryti kalėjime. 
Vyresnieji vaikai pririszo jau- 

» ‘ ‘ bal- 
’’ apkrovė 

aplinkui skiedrų ir uždegė. Ka
da pamate, jog vaikams pavo
jus grasina ir negalėdami juos 
ižgiaibet nubėgo 
pagialbos,

linksminimo 
atsibuvo 
ne, prie kurio 
j"-

sign oi o nes

>,

persi-
nelaimes

ir
r i

nesnius prie stulpo kaipi 
t uosius nevalninkus

szaukdami 
o kada žmonis su

bėgo abudu vaikai apdegė ant 
anglių bet da buvo gyvi, sa

vy resnieji juoskydami, buk
užilege.
10 bandytu pavogė 45 baczkas 

arielkos.
Tris banditaiChicago. — 

gerai apsiginklavę sulaiko tris 
sargus, o septini iszrito 45 
baczkas geros arielkos isz ma- 
gažino Wakcni McLanglin, 
sukrovė viską ant t roku ir isz- 
piszkino isz 
buvo po 
buvo verta 
tukstanezei doleriu.
Motina perszove sunu kuris ne

norėjo dirbti.
Chicago. — Nekarta

o

rp

miesto. Arielka 
valdžios prižiūra ir 

nemažiau kaip 90

imiai-
nemažaimingos motinos turi 

ergelio su savo suneleis kurio 
ne nori dirbti tiktai per dienas 
slankioje po uliczes 
mins, jeszkodami
uždarbio. Panaszei buvo ir su 
Mrs. Rozalije Zimizienia, kuri 
perszovo savo 19 metu sunu, 
nes

ir pulrui- 
lengvesnio

nenorėjo nieko dirbti ir 
kožna diena su motina burda
vosi. Sūneli nugabeno in ligon- 
bntia o motina in kalėjimą.

Tėvas nužudė du sūnūs ir 
pats save.

Rochester, Pa. — Charles 
Stewart, 42 metu, kasijerius 
Rochester Trust Co. banko nu- 
szove ant smert savo 14 metu 
senumo sunu Horace ir 9 metu 
Walteri, po tam pats sau palei
do kulka in krūtiniu. Badai 
Stewart baisei lindėjo paskui 

. savo mirusia paezia 
bai mylėjo' ir

kuria la- 
negale.io be io-

M
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Dr. 'I'siųvolii J’amwa isz J o-
kuris pildi 

supredimto tenai!iniu 
parku, dal>ar lankosi Amerike 
at lankydama 
kus kaipo ir

k i o, 
d i nsta

Japonijos,

visokius
Paradise Valley, 

h’ainier National Parke.

par-

Senukas neužmirszo gero 
vaiko.

Meriden, ( 'onn. - - Kit i vai
kai i szj noki nėjo ir visaip szan- 
lino isz seno žmogaus llolla- 

mo, bei szesziolikos melu Kl- 
meris P. Rader, snnus fabriki
nio darbininko 
nuolatos jam 
ir kada senukas jam paliepda
vo ka atneszt isz miesto tai 
darydavo su mielu noru. Taigi, 
už laja geradejyste 
vaikui atsimokėjo 
kada advokatas perskaitė mi
rusio ana 
menta, buvo jame užraszyta 
del Klmerio 59 t ukstaneziai do^- 
leriu.

Puse isz t uju pinigu aplaikys 
1 uojaus, 
met lis. 
(

Kiti

i

ji guodojo ir 
buvo prilaukus

smuikas
gausei, nes

diena senuko lesta
jame

daejs in
siinau-

gailesį, jo 
elge su “
L

pasi- 
” nes 

palikins ke-

o puse kada 
Pinigus ketina 

loti ant mokslo nes ketina lan
kytis in universitetą. Senukas
paliko po tūkstanti doleriu del 
ketin iu seserunaieziu. Senukas 
buvo naszlvs bet vaiku neture- 
jo.

Dabar kiti vaikai isz miesto 
g nemandagei

old man Hallam, 
gal ir jiems butu 

’ liolika szimteliu.
I Pati turėjo atiduoti vyro 

kelnes.
Detroit, Mieli. - 

das Williams susibarė su savo 
prisiegelia, pasieim* savo krep- 

iula koki tu
miojo pas 

skunda ant 
l’uredamas su- 

nuejo ant 
prisiegelia, 

naujės kelnes 
ant 

britva raukusia

A rchibal

szi ir vienatini 
rejo ant pecziu 
advokai a 
persisky rimo, 
pivszu^ias kelno 
rytojaus pas i 
idant pasiymti 
bet ji pasitiko 
pacziule su 
žadėdama jam iszpjauti szirdi 
jeigu peržengtu slenksti. Laike 
teismo prieszais savo prisiege- 

neiždave kel- 
poniulci

s 
i r 

užvesl i 
! I ’

S 
sa vo

slenksczio

lia kad toji jam
sndže paliepi*

Williams atiduoti vyro kelnes 
ir kitas jojo drapanas, nes prie- 
Hzingarn laike bus uždaryta 
kalėjime. Pacziule atidavė kel
nes su aszaromis, nps tai buvo 
vvro vienatinis atsiminimas.

Tėvas nužudė subjaurintoju 
savo poduktes.

Boa umont,

niu,

Tex. — II. G. 
Bickham, turtingas žmogus, li
kos nužudintas savo gyvenime 
per Roberta Wnrda, už tai, kad 
iszvežo Wardo poduktia ,auto- **’■* • •• v * 1 *

DUOS 10 PROCENTĄ 
DAUGIAU. Motcrc Lckiotoja Stengsis Laimėti Dovana.
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Isz Lietuvos.
l’a-

Pabėgo su aktorka palikdamas 
savo szeimynelia.

Mount Carmel, Pa.
bėgti su aktorka isz karnava
lo tai mažas dalykas, jeigu vy
ras ne turi szeimvnos, bet ve- 
dusiam Vyrui tai padaryti lai 
kas kito. Pati Jono Sakalaucko 
pasiprii‘szino priesz toki pasi
elgimą Jono, kurio nuo tosios;

Scale kcmitetas suvažiavo in 
Harrisburga apsvarstyt apie 

straika — gal susitaikins.

Harrisburg, Pa.
mitetas suvažiavo ezionais

; svarstyti visa anglckasiu pade-

Scale ko-
ap-

dienos jeszkojo idant ji už tai ,,(d puts biskupas Uoka
o kada 

trankytis po svietą
Jonukui du

su

isz Serantu teipgi atlankė 
pibernatoriu Pinchota ant ap- 

svarst vmo ♦ 
dėjimo.

Paskalai

nas
< r

darbininkiszko pa-

ir uždare 
Jonukas

nusinnte in te
ku ris pabėgėlius 

už Proteliu, 
prasi kalto 

kaipo ir
11Z

nubausl, 
bodo
savo nauja m.vlema, atvažiavo 
in 'Szamokus (kėlės mylės nuo 
M,ontkariniu). Pacziule dagir- 
dus buk josios Jonelis randasi 
Szamokiiosia, 
nais dedia, 
suėmė 
nes
svet imnioteriavima 
jojo mylema.

Nesenei keliaujeiitis karna- 
sustojas Montkar- 

radosi 
patogi mergina vardu Klara 
Szinkiute, kuri radosi ant bnr- 

Jonukas 
insimylejo

Klara ir nutarė abudu iszpisz- 
kvti iu 
laimes, bet juju 
pasibaigė už kalėjimo mūru. 
Senuke apsiszutino ant smert.

Wildwood, N. J. — Mrs. K 
Kngleman, 66 metu senumo, isz 
Piladvlfijos, iiilipus in karszta 
vonia, apslobo ir apmirė, o ka
da jaja 
nas.

apibėgi neja, 
anglekasiai atsižadės ezek of

listrikte likos iž- 
idant V1SI

valas buvo
Terp aktorių

mergi ua
muosia. T

do pas Sakalauckus. 
pasiūt iszkai m

platu svietą jeszkoti
“saldi meile”

surado hotelinis tar
tai senuke visiszkai apsi- 

szutino ir buvo negyva.
Nebuvo tai žaltis kuris 
pagundė Jeva Rojuje.

Philadelphia, Pa. — Norints 
Mrs. Laura Llemensiene nege
ro munszaines, bet josios ner
vai yra teip sugadyti jog ran
dasi ligonbuteje. Ana diena ji- 
ji maudėsi namie ir per atida- 

slenkant i
regėjimo mo

terėlė vandenije apalpo, nes 
žaltis buvo apie szeszes pėdas 

Kada
daugiau persigandi 
susisuk uis

buk
o 

priyms deszimts centu pakėli
mo mokėsiies. Bet taji paskala 
operatoriai ne anglekasiai ne- 
užt virt ina.

Pottsvill
j duot i 
aiiglekasvklu darbininkai pa
mestu savo užsiėmimus petny- 
ezios nakt i 31 Augusto.

Tas duot u suprast i jog 1 
ženklina piimpmoniis, 

jermonai, inžinieriai, 
jai ir kiti.

Prie kasyklų 
del boileriu. M inersvilleje 
dasi tiktai ant. dvieju 
ežiu, isz ko duodasi matyt, jun
gai kompanijos nesitiki susto
jimo kasyklų arba 
dirbs per straika.

Girdėjome, Ijtk 
susitaikins.su operatoreis ant 
geru iszlygu ir pagal nuomone 
“nugsztesniuju 
sineszimiis su 
žino gerai visa 
v i.s isz k a

si: ’ ’
vi 
fa 

taisvto-

i 4

augliu mažai 
rau- 

sanvai-

visae ne-

anglekasei

ryta langu paregėjo 
žalt i. Nuo tokio 

vandenije

i Igio. daatsikvotejo, 
nes žalt is 

josiosant

kas su ja ja 
jeviszkam

< r

pabudinda
vę Ventoj us isz miego, 
kaimynai užmusze

(>•

gulėjo 
sziltos krutinės.

Ilgiams nelanko 
atsitiks, iszszokus
paredalia (neužsidengus ne fi
gos lapeliu) klykdama iszbo- 
go isz maudynes, 
rna kitus 
Subegia
žalti. Vėliaus perstįkrinta, jo 
žaltis pabėgo nuo kokio tai lu- 
dijono kurie keliavo isz miesto 
in miestą parduodamas patmi- 
lavotas gyduoles.

Gerai kad moterėle 
isz baimes!
Argi tai butu užkastas auksas 

prigulintis prie slekerio 
Bergdolio.

I lagerstovvn, Md. — Neture- 
ne dolerio 

Lee House r

neini re

vakar — 
prastas 
staigai

5

damas
sziadien
darbininkas pasiliko
turtingu surasdamas 100 tuks-
taneziu dolbriu aukse ir bu- 
rnaszkoms, vbet niekam nesako 
kur tuosius' pinigus isznaujo 
paslėpė.

House r is kasė g ra bes prie 
kelio, kur iszkasc dože sumuk- 
su. Yra manoma, buk (ai pini
gai priguli prie garsingo sle- 
kerip Bergdolio, kuris iszbego 
in Vokietija nenorėdamas tar
nauti kariumeneje laike kares. 

Valdže daro slieetva ir jeigu 
tai isztikruju pinigai yra Berg
dolio, tai privers Ilouseri ant 
sugrąžinimo,

mobilium ir jaja žveriszkai su
bjaurino. Po tam iinejas in pa
licije atidavė revolveri ir liepe 
save uždaryti kalėjime, bet pa- konfiskuos, bet žmogelis sako,.
licije jojo praszymo neiszpil- 
de, tik pareikalavo mažos knn-

nes valdže juos

jeigu tai Bergdolio tai nieka
dos ilriu neatiduos ii* finai Ii Ir a

ka turi su- 
o perą t ore i s ir 
padėjimą, tai 

nuomone vra kad 
straiko ne bus.

Kad tiejei žodžei iszsipildy- 
tu.

Gubernatorius hadai ketina 
persta t y t operatoriams 
czekof butu priimtas pusiau' 
duoti anglekasiams 
ma mokesezio ir
Jeigu ant to nesutiktu, tai kad 
per 30 dienu butu suspensze- 
uas ant varvino tolimesniu de- 
rybu. Ant suspenszeno angle- 
kasei jokiu budu nesutiks nes 
jau turėjo tojo uždaug praėji 
tuosia straikuosia.

1 i

v ra

idant

i padidini-
8 valandas.

Nepaprastas Rinkimis.

7 i
•Nora tai krūva szaku tiktai 

ragai elniu ir 
k u kurie | 
Yellowstone
surenka parko sargai ir sumo
ta ant krūvos po tam parduoda 
del keleiviu'kurie atlanko par
ka.

briedžiu ir osz- 
pameta savo ragus

> Parke, kuriuos

Vokiecziai padare kontrak
tą su soviatine Bosiję idant 
jiems pristatytu atojnanti me
ta 12,795,000 Imszeliu rugiu, 
už ka Itbsijoi užmokės su josios 
i žd i r by stems. — Taigi bolszę- 
vikai savo gyventojus marina 
Ine In it

Taigi bolsze-

trr ii d nu i ava iii i d iii n ta

W

Pirmutine motore kuri dali ha lis

P i 
i

Naktiniu gydytoju dežuru nėra
Kaunas. — Nuo peranai me

tu prie L. Alejos Nr. 12 Kau
no Miesto Valdvbos buvo in- 
taisyta naktiniai gydytoju de- 
žurai.

metus laiko
publika dežuravusiu

Kadangi per 
Kauno 
gydytoju patarnavimais labai 
mažai naudojosi, tai nuo Lie
pos 1 d. tie dežurai atmainyti. 
Kiti sako, kad ta Miesto Savi
valdybes 
del esam karo 
nes kas

priemone nepasiseko 
stovio Kaune, 

rizikuos eiti nakezia 
pas gydytoja, kad už tai gre
sia nakvyne szaltojoj.

areoplanu lenkt) nesia 
mete, \ ra Mrs.kuri atsibus t Ikloberio 1, 2 ir 3 diena 1923

Berta Harchem isz Ransom, Kan., kuri nesenei iszleke in pa-
v ra

16,300 pėdu. Lenktine^< la ilges
ko in miestą Saint Louis, Mo., 
tolimiausio miesto

atsibus isz visu szaliu Ameri- 
o kat ras

aplaikys dovana 1,000 doleriu.

“S

atlėks isz

ISZ VISU SZALIU I . . . , ,
**»-■<*•*-«* v , testonu katedra.

------- «,-------

Tikejimiszki maiszačzei plati
nasi po Indije.

, B ri t i sz k a 1 n d i jo; — 
telegramas, tai tikėji

mą iszaczei kas kart

Simla, 
Pagal 
miszki 
daugiau platinasi ezionais. In- 
dusai ir Muzulmonai susirėmė 

kuriame žuvo daug 
Visi k romą i 
geleži nkelei 

padare

A grojo, 
ant abieju Imsim 
likos uždaryti 
sustojo, 
daug 
Gimda.

O

M aszt minkai
bledes Sabarunpare ir 

Maszaczei kylo terp
Indusn ir Muzulmonu kadA vie
ni kitiems |>erszkadino tikeji- 
miszkuosia apeiguosia.

700 namai sudege turkiszkam 
mieste liję.

Konstant inopolius,
— l’gnis sunaikino visa mies-

prie Bosbaro, 
nuo ezionais. 
namu sudege

Sariyara,

rnl’urkije.

Ryga. — Terp' kataliku ir 
protestonu ezionais užėjo dy- 
dele ii(‘a|)ikaiųta ir kova už se- 
noviszka Szvento .Jokūbo liute- 
roniszka. katedra.

Latviu valdže sutiko ant po
piežiaus prižadėjimo buk ne- 
užilgio popiežius sutvers ezio- 
miis katalikiszka arkidiecezije 
Latvijoj ir 
biszkiiĮia. Katalikai 
szvento Jokūbo katedra del sa
ves ant 
Dabar 
užprotestavojo priesz taji už
griebimą, bet katalikai spyrėsi, 
buk toji katedra buvo katali
kiszka priesz Refomiacije, nes 
vokiecziai jaja atome nuo ka
taliku.

paskirs latviszka
iszrinko

ko valdže ir sutiko, 
vok iszk i protestonai

toli 
asztnones miles 
Septini szimtai 
lyg pamatu,
dvileka valandų,

I gnis dege per 
padarydama 

bledes kimia ant pustreczio mi
lijonu turkiszku svaru.

Padejimas Latvijoj.
Ryga. • 

buvo
N’aiijas kabinetas 

oo M
1923. Biudžetas dar nepriim-

Naujos muito belos
tinas apsvarstimas atidėtas 
iki

sutvertas Bi rželio

tas. galu-
apsvarst imas 

parlamento rudens posė
džiu. Darbo aplinkybes norma- 
liszkos, javai vis geryn eina.

— Per 1923 metu pirmus 
tris menesius iiigabenta iii Hs- 

apie 4,000,000 puodu 
sva-

ton i ja
(vienas puodas turi 36.II 
rust) tavom iki $4,744,000 ver- <

. pranesze Estonijos
Konsulas New Yorke. Tszga- 
benta isz 
poodai, iki $3,624,000 vertos.

tęs, taip

Eston i jos 1,800,000

Grybai užtrucino 28 žmonius.
Berlinas. — Iii laika vienos 

paros trucinanti grybai buvo 
priežaste 28 mircziu. jin viena 
diena visa szeimynii suside
danti isz devynių ypatų mirė. 
Daugelis žmonių tankui 
trucina valgydami grybus, 
isz priežasties brangaus pragy
venimo žmonis ejna in laukus 
ir trirroR rinkti trrihiiR. nrto Iii.

užsi-
nes

Iszgavo 35 milijonus doleriu 
isz pa skandy tu laivu.

London. — Kone visas auk- 
sas verties 35 milijonu doleriu 

likos iszgauta isz pas-
kandyto laivo Laurentic, kuri 
paskandino vokiszki submari- 
nai artimoje Donegal, pakrasz- 
czi uosiu I rlandijos.

iszgabent i

aukse

Stengimai

I )a randasi niariosia I 30

1 aji 
auksa buvo daromi jau 1918.

apie 
auksiniu pliteliu aukso, bet ir
taisės nerykai neiižilgio ižgaus.

Laivas Laurentic gabeno ta
ji auksa del Amerikoniszku 
bankieriu kada ji submaruiai 
paskandino. Priek tam radosi 
laive sidabro verties už pen
kių milijonu doleriu kuri teip
gi iszgavo isz paskandyto lai
vo.

Raudonieje nenorėjo būti dau
giau budedeis.

Moskva. — Vienas pulkas 
raudonųjų kareiviu ant Kau
kazo atsisako toliaus szaudvti 
ptditikiszkus prasižengėlius už 
visokius pasiprieszinimus prie
szais soviatine valdže. Visas 
pulkas likos paleistas, o ketu- 
rpsdeszimts kareiviu likos su- 
sza ūdytais.

Daugelis isz motorui turi sa- 
gyvenime dvi linksmiauses

- Vndn nrrttiVarin hh Vv.
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Valstybes iždas.
Birželio menesi turėjo paja

mų litu — 18,251,432.80, iszlai- 
du litu 16,493,034.96; Liepos 
menesiui liko litu 1,758,397.84.

Apvogė kun. Tuma.
Liepos 26 d. apie 9—10 v. r. 

turbūt (profesionalai vagj^s 
apvogė kun. Tumo butą. Paim
ta visi auksiniai ir sidabriniai 
daiktai bei pinigai. Nuostoliu 
padaryta apie 4,000 litu.

Szunu medžiokle.

kol 8ZU-

Einant M. Virszininko insta- 
tymu 27.VII miesto milicija 
nuszove 33 szunis. Tokia szunu 
medžiokle tesis tol,
nes bus, prirszti arba vedžio
jami tik retežėliu pariszti. Sa
ko, kad taip smarkiai imta szu
nis persekioti del dvieju prie- 
7>Lscziu: Iszųnes apkandžiojo 
auksztuju valdininku vaikus ir 
noras
Savivaldyjbe viena (nepajėgia 
szunis suvaldyti, idant butu 
ūkininku sąjungos oratoriams 
medžiagos Seime kalbas priesz 
savivaldybes poszkyti.

parodyti, kad Kauno

Dvigubas užmuszimas girinin
ko name.

Klaipeda. — Girininkui Ber- 
geriui isz Derrelo pas Minnste- 
ri iszvažiavus, jojo bernas ne- 
žmoniszku budu nužudo giri
ninko paezia ir 17 metu senu
mo tarnaite. Pati buvo užkas
ta tvarte 
grinezioje. 
suėmė

o tarnaite surado 
Žadintoji palicije 

ir tomis dienomis bus 
pakartas.

ariamos Že

ežiais.
neprasidėjo iki

Žemdirbyste Lietuvoje.
Kaunas. — Lietuva turi 2,- 

427,000 hektaru 
mes. Yra 2.47 akrai įn viena
be k te ra. Dabartiniu laiku 540,- 
000 hektaru apsėti su žiemi
niais rugiais, ir 76,000 hektaru 
apsodinti su žieminiais kvio-

Pavasario sodinimas
trukdytas ir
pradžia Gegužes, biera skundu 
kaslink stoka paszaro kaip 
buvo pereitais motais. Lauku 
darbininkai gauna nuo 30 iki 
40 centu ant dienos ir maistu, 
kas yra du syk daugiau negu 
užmokėta pereitais metais.

stoka paszaro kaip

Užklupimas piktadariu.
Vilnius. — Keli, gerai apsi

ginklavę banditai užklupo apt 
gyventoju Bicliczku ir Vikto
rinų kaimu, insigaudami pas 
gyventojus Juosa Jurgelevi- 
oziu ir Joną Reaskeviosiu ku- 
rinna Anintaaca ir nbAMAVA nrir.
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Septemberio 
kino paviete 
mai kandidatu ant visokiu urė
du, ne tik ant pavietavu dins- 
tu bet ir ant mieso urėdu. Sze-

Mahanojaus mies- 
iszrinkimai bus 

svarbi, nes ezionais 
daug Lietuviu, 
siuosia rinkimuosia
vadžioti, apgauti ir vedžiojami 
už uosiu, idant ktiems prigial- 
betu rinkimuosia o 
vo kaula nugraužti.

Jau laikas apie tai gerai ap
svarstyt ir saviszkius iszrink- 
ti ant urėdu.
v ra

menesije Skul- 
atsibus iszrinki-

SAULE 1

nadorio ir 
t uos i a t lejei 

nes randasi 
kurie praeju- 

likos su-

patys ga-

bet tokius, kurie 
nepadarytutinkami ir 

mums sarmata kaip jau nekar
ta tas atsitik<>.

Nesiduokite kokiems ten po- 
paszlemekams 

Juk Szena- 
procentas 

iszrinkt i

litikiszkiems 
traukvt už uosiu.

randasi 
kurie

i)

80 
gali

Mahanojui teip- 
sa- 

vo gatyhia, bet reike laikytis 
druezei ir vienvbes.

dorije
atejviu
saviszkius.
gi musiszkei gali parodyti 

galybių,

Rosije geidže užtraukti pas
kola aukso pas 
tystes ant atstatymo 
briku ir pramones.
ar kur suras toki sklypą kuris

paskolintu aukso, o
Bosiję neapsi-

kitas vieszpa- 
savo fa- 

Abejot ina,

Kosi ja i 
reike žinot, jog 
ejtu be pagundos dali tojo pa- 
skolyto ank>o ant komunis- 
tiszkos prop<tgandos kokia va
ro be paliovos

, Kosije privalo
taja komimistiszka propogan- 
da, kuri jai ir 
jokios naudos, o 
si prie atstatymo
kos pramones jeigu geidže pra- 
szalint nuo saves badine šmėk
la.

ant tojo tikslo, 
užmirszti apie

teip neatnesza 
geriau ymtu- 

savo ukisz-

Cenzuso virszininkai atrado, 
buk Chicagas yra miestu sve- 
timszaliu, nes tonais randasi 
72
yra tiktai 28 procentas. Czika- 
ge sziadien randasi 2,701,705 
dusziu kaipo ir 109,456 nigeriu.

Szenadorije randasi 80 pro
centas atejviu 
amerikonu.

nes
procentas <o

9

cziongimusiu

o 20 procentas

> Tumerio, 
ukaza kuris

Supredentas najorkiniu Ry
mo kataliku parapiniu moks
liniu, kunigas John Pool ant 
paliepimo biskupt 
apgarsino nauja 
vra sekaneziu:

1) Oficialiszka kalba moks- 
lainesia turi būti angliszka ir 
tiktai angliszka, kitokios kal
bos nevalo naudoti.

2) Tikėjimo mokslas gali bū
ti mokinamas tautiszkoje kal
boje terp 9 isz ryto lyg 3:15 po 
piet. Bet geistina, idant tikėji
mo mokyta angliszkai.

3) Jeigu kunigai geistu mo- 
kvti vaikus tautiszkos kalbos 
tai gali daryti nuo 8 lyg 9 va
landos, bet valdže rustai
draudže tai daryti tei’p 9 o 3:15 
valandų.

Amerikoniszka
1 uri plėtoti ant
lainos, kožna diena.

5) Visi paliepimai,
ir 1.1., turi būti paraszyti an 
liszkai.

Tas parodo, jog parapinėse 
mokslainesia konia visai už- 
draudže mokvti savo motinisz- 
kos kalbos.

11 z -

4) vėliava
kožnos nioks-

regulos 
g*

Jaunimo Dramos Knygyne- 
lyj likos tomis dienomis iszleis- 

Geroji Onele” dviejų 
vaikams 

Iszleido Jlramamylis, 
y 9

Onele ’ ’ 
vaizdelis

ta ”
veiksmu 
loszti.
preke 20c. Teipgi “Rinkimai 
trijų paveikslu vaizdelis. Atsi
tikimas Lietuvoje, preke 10c. 
Adresavokit: Jaunimo Dramos 
Knygynėlis, 3856 Archer Avė. 
Chicago.

Už prisiuntima kopijų del 
redakcijos, isztarem knygynė
liui aeziu.

1
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Neužilgio statys didžiause
tilta per North upe kuris, su- 

keu..
New Yprka jam-Weehawn

St t----------„----- ------------------------ -------- -- ___

PERSIVALGYMAS. <;iaikraszcziu, o visoje Japonijoi 
i apie tūkstantis laik- 

raszeziu ir 2000 visokiu inene-
darbu kuris pervirszins net Pa- iszejna 

ketina i-------’
būti 8000 pėdu be jokio viduri- siniu ir kitokiu rasztu. Du laik- 

boksztai arba
fundamenta ant krasztu turės
po 68.5 pėdas augszczio.

Tiltas turės
plieno, arba du

DRĄSUS BEDIEVIS NOSĮ 
NULEIDO.

narnos kanalu.

nio pa raino, o

Tiltas

450,000 tonu 
kart daugiau 

kaip visi penki tiltai per East 
upia, arba deszirnts kartu dau
giau kaip Quebeco tiltas Kana
doje, kuri stati' 
Užbaigimas tojo 
penkiolika metu.

Užmanymas statyti taji tilta 
invyko jau 1890 mete, po tam 
kare perszkadino, bet sziadien 
valdže davė paveliuima staty
ti ir viskas vra 
varvino darbo 
ežiu.

raszezei iszejna angliszkai ku
riuos japonieeziai skaito su di
deliu akyvumu, nes mokinasi 
angliszkos kalbos. Keturis die

ki i k ra szcz u s i žd u oda 
k in isz ko je kalboje o

minus
anglikai
viena amerikonai.

per 17 metu.
tilto užims

be
parengta ant 

jokiu kliu-

Giedoti po langu savo myle- 
mos nakties laike yra pavojin
gu kaip apie tai datyr<‘ Jame
sas 
New Yorko. 
jas po 
pradėjo 
nelia, I

I lonm'ssey. 32 metu, isz 
Jamesas a t si st o- 

langu savo mylomos 
giedoti meilinga dai- 

bet kaimynams tasai 
naktinis koncertas nepatiko ir 
vienas isz juju paleido szitvi 
in Jamesa nžmuszdamas ji ant 
vietos.

•>o») J

jojo paežiule ji 
nuolatos isztraukdavo kas va
karas ant visokiu pasilinksmi
nimu ir szokiu, Szimas Rattle 
isz Racine, Wis., 
si s k v rimą 
žaste, jog
visa nakti idant užganaflyt sa
vo sportinei paeziulei ir ant ry
tojaus dirbti per visa diena.

Už tai, kad

aplaike per- 
paduodamas prie- 

negaJejo szokti per

Penns vi-
Light kom-

ir Lock

ge su
pristato elektriko

Del daugeliu musu skaityto
ju kurie turi pirkia 
vania Power and 
pan i jos szeras bus akyva žino
ti, kad toji kompanije pirko vi
sa bizni nuo Lycoming Edison 
Co. isz Williamsporto, Jersey 
Shore Electric (’o.,
Haven Light, Heat, and Power 
Co.

Visas tais kompanijos snjun- 
Pennsylvanijos kompa

nija kuri 
pajėga del 152 miestu, kasikiu 
ir fabriku, turėdami .‘>000 dar
bininku ir 10,000 
Elektriką pristato 
Haven lyg 
Sziadien tiejei 
7 procentą
brango nuo praejto meto.

szerininku. 
nuo Lock 

Delaware upes, 
szerai atnesza

ir ženklyva i pa

sa-
ligonbutesia po visa

Koyal Agne, direktoris Rau
dono Kryžiaus drauguves, 
ke> buk
Amerika randasi 25,000 buvu
siu kareiviu kurie' 
džiovos. — Užmirszo 
apie kare bet tiejei nelaimingi 
kurie paaukavo savo sveikata 
ir gyvastį del ketu yra užmir
szti nuo visu. Ligonbutesia ka
reiviu kas metas pasidaugina, 
nes lyg 1926 valdže t i kyši, jog 

pasidaugins lyg 28 
tukstaneziu. Dabar toji drau
gu vo stengėsi visom pajėgom 
suszelpti szeimynas tuju nelai
mingu kareiviu kurie neturi 
isz k (j gyvent.

serga ant
žmonis

skaitlis n

>■!» II'I || IWW |

Joan Montgomeiy, geriau ži
nomas kaipo uBaby Peggy tri
jų motu senumo, neužilgio pa
siliks milijonierium, nes jojo 

padare kontrakta sutėvai
krutamuju paveikslu kompani
je kuri mokes juju jaunai duk
relei penkis milijonus doleriu 
in laika keturiu metu už josios 
darba krutamosia paveiksluo
sią. 1

Sziadien paveikslosia rodosi 
apie 200 vaiku-aktoriu kurie 
aplaiko stebėtinas algas nuo 
40 doleriu 
tukstaneziu.

ant sanvaites lyg

nurije ir

Pragos, Czekijoi, ligonbuteje 
randasi nepaprastas ligonis 
vardu Dvorak, kuris nustebėjo 
visus daktarus. Be jokios ble- 
des savo sveikatai, tasai ligo
nis valgo stiklą, laikraszczius, 
ir kitokius dalykus
jam tas nieko nekenkia.

Randasi jisai be jokios jaus
ies, nes daktarai dure in ji il
gas špilkas, nejausdamas nie
ko. Patašau inkernsza špilka in 
ranka arba veidą be 
skaudėjimo, o isz zaįdulio ne- 
iszteka ne laszas kraujo.

jokio

Virsz 12 milijonai dekavoniu 
už geradejiste.

Prisiuntė už sudrutinima 
plauku ir kad nežiltu ir nuplik
tu plaukai, kurie tik naudojo 
Brnndzos Nokta r. Del visu bus 
dykai prisiunstas būdas gydy
mo ant persitikrinimo per 
paczta. Tik dabar galite pasi
naudot isz tos progos, raszyda- 
mi pas:

Dr. Brundza Co., Broadway, 
South 8th Str., Brooklyn, N. Y.

persitik rinimo

O nclaitnčl Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iž tavo sielvarto ! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

pleiskaną mirtinų j j priešų. 
Suvilginkito Rufllcs savo gal.
vos odą kasdien per kokių 
savaitę laiko ir pleiskanoj 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Rufiles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odų švaria ir sveika ir 
savo ]_ ‘ 
gančiais.
Kaina G5c. aptiokoso, arba prisius- 
... M » . « • • • • * ..

plaukus gražiais ir žvil-

kito 75c. tiesiai į labaratorijn.
F. AD. RICHTER & CO. 

104*114 So. 4th St. 
Brooklyn, N. Y.

44
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ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

ORDUNA” “ORBITA
“OHIO” “ORCA

| Tie laivai yra nauji ir moder- 
niszki viaame. Geriausi del juru 
keliones, žinomi del gero patar
navimo ir vigados visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamas 
ant baltai uždengtu stalu. Szei- 
minios, moteres ir vaikai gauna 
speciale patarnavima.

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY,

26 Broadway, New York,
arba pas vietinius agentus.

PAIN-EXPEI1ERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet šaukiamasi Pain-Eapellerio 
pagalbos, Skausmas greitai apga

lima ir nesmagumai 
— pranyksta. Bu 
pirmu žnyptelejimu 
reumatiftko skaus
mo, nervus krutan
čios no ural gijos, kan
kinančio ir riečian- 

X čio į kruv^ strėnų 
M. dieglio, tuojaus nu- 
«®sipirkito Šito gal in

i’' ' go ir patikėtino šei
myninio linimento ir juomi ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain-Expelleris turi musijĮ INKARO 
vaisbaŽenklį. Visi kiti yra pa- 
mėgzdžiojimais. Kaina 35c. ir 70s. 
aptiekoso arba iš

F. AD. RICHTER & CO„ 
104-114 4tk St., Brooklyn, N. T.

’i- — u

¥

Japonije yra sklypu, kur visi 
daug skaito, ne tik suaugusioji-, 
bet ir vaikai, perka kas diena 
krtygas ir laikraszczius ir aky- , 
Vai. viską skaito. Paežiam mies-

X ’ Bus. vienas ii® lt© Tokio Užeina 14 kasdieniniu!

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS.

Buvusia daktaras karfamenaje. 
Gydo vlaoklaa ligaa.

Priima! llgoniua Iki 10 valanda ryte. 
12 iki 3 popiet. 6 Iki 9 vakare.

Tuom*laikiaia ofiaaa randaal 
iKAZUNO APTIRKOIB, 

SS S. Jardln St. . Skenandoak* Pa. Į

Pasakyk man v.,y
kaip iszgydyti padagra?”’ 
Klausinotojas buvo turtingas 
pilietis.

Pramisk ant szesziu pence 
kasdien ir juos uždirbk 
vo atsakymas.

John Abernothv
0

ims
gimęs Balandžio 3, 1764, pui
kus gydytojas, chirurgas, pa
mokslininkas ir mokytojas nie
kad notare teisingesni dalyką 
savo gyvenime.

Tas jo atsakymas ypatingai 
musu szali kur persi- 

yra papras- 
grieka.

4 4

gydytojau 
i szgydy ti podagra ?

t

Skotu-Airiu

! 9 bu-

antras sn- 
szeirnynos,

lieczia 
valgymo griekas 
tesnis už persigeriino 
Godingumas, visuomet klaida
vis aiszkesnis szalyjėe kur yra 
užtektinai maisto.

Czionai yra perdaug turtin
gu persivalgusiu žmonių. Alier 
nethv
gaikszezini 
pinimus, kaip

i k

Yorko kuni-
apru-

ir ! >

patarė 
sumažink
Wellington ku- 

nigaisztis padare' savo kovose,
prieszas apleis tvirtinę'.

Užlaikvmas eliedeis vra rimtas 
daly kas, 
kenezia

ryk ka. nedaręs, o jie szventai ir žmones, bet taippat ir žoles 
Žoles ir medžiai 

tuos nuodus 
in t rauke in save, juos padali
na: viena dali (augiau) palie- 

o tyro oro da- 
ogzigenu ir

ir medžiai.
bekvėpuodami 9

Užpalių kaime pernai parva- 
| žinvo isz Amerikos, didis be- 
. dievystes platintojas. Jis gy- 
* ros žmonėms visus mokslus 
iszejos, niekino kunigus, derge 
tikėjimą, 
dievyste.

Karta, didžiame susirinkime 
jis pradėjo 
jokio Dievo. Bet szitamb susi-Į 
rinkimo buvo ir studentas, 
kurs ėjo mokslus užsienio uni
versitete. Iszgirdoh tokia kal
ba, jis paklausė jo, piktai szyp
sodamas.

Sakyk, sveikas, isz kur žinai 
kad Dievo nėra. Gal galėtumei 
mums tai prirodyti?

— Kad Dievo nėra, prirody
ti negalėsiu, bet visgi tikėti ne
noriu, kad nereiktu varžytis Jo 
insakymais.

— Gal tamista nenori tikėti | namais 
nei in tai, kad saule szvieczia, nuodingas 
atsako’ studentas, o juk dėlto kenksmingas žmonoms ir gyvu- 
saulo neužgestu. Tas pats yra | liams, jog žmones nusloptu ten,

perdaug susi-

vedė žmones in be-

kalbėti, kad nesą

!l

negalėjo
ka sau maistui,
Ii, kuri vadinas
kurs yra reikalingas žmonoms 
bei gyvuliams, iszpuczia lauk. 
Tokiu budu žoles ir medžiai 

kalbėtojau, aeziu | bekvėpuodami naikina nuodus

pildo savo instatymus ir tiek. 
Jei atokiai žmonių ^neklauso, 
tas žmones negalėjo jiems duo
ti tu instatymu. Kas tas tuos 
instatymus davė? Kitas niekas A

iszleisti instatymu,
kuriu klausytu ir negyvi ato
mai, tik j u 
vas.

— Ponas 
už toki gražu prirodymą 
asz p ra szyczi a u 
sbambesniu dalyku, nes 
atomai smulkncziais, nei ju 
apczJuopsi, nei akimi pamaty
si, prabilo viena isz klausyto
ju.

— Gerai, 
paimkime kad ir era, 
alsuojame, 
nes, 
nuodam i 
plaucziu

Sutvertojas Die-

, bet 
gal paimsi ir 

dalyku, nes tie 
smulkucziais

J

sako studentas, 
kuriuo 

oru žmo- 
ir beal- 
ora. Isz

Alsuoja 
alsuoja gyvuliai 

sugadina 
iszpucziamasis oras

vra sutcrsztas nuodais, vadi- 
angliarukszcziu. Tas 

tvaikas yra taip

0|

žmogus gali valgyti

bet daugelis žmonių 
nuo dietiszku ekcen- 

triszkumu kaip nuo ligos. Pa
prastas

tinkama maišia per visa 
gyvenimą visai nomisly- 

sanarius.
iszgydyti kokia 

sumažinti per-

gera, 
savo 
damas apie kūno

Kęsti bda 
nors liga, arba 
dideli' juosmens linija sutrmn- 
pin daugeli gyvaseziu. Žinoma 
kaikurios ligos reikalauja ko
kia nors dieta bet ta turėtu pa
sakyti koks nors geras 
tojas ir ne kokia ypata.

—Foroicn Language Infor. Service
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KREIPKITĖS PRIE D R HODGENS,
GERAI Ž/NOMAS SPECIALISTAS, 

ATRAKINTAS IR GREITAS 
GYDIMAS PJiR NAUJAUSI 
ISZRADIMA 1R SPASABA.

M Ali A NO Y CITY bus kožna Utarnlnka 
80 E. Centre St, nnt nntro Uore.

Ofiso valandos: 1) ryte Ūki 0 vakare.
RODĄ SU ETIKŲ RYKAI.

papuazkos,

DAKTARAS HODGENS
PhiladeUphla Speciallstaa 

UžslsonejuBlu ir Uhroniszkn Liga 
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą Ir atsakanti medika- 
liszka gydimą, per daktara kuria turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplalkote nuo manes yra 
gvarantuotas.

Jalgu esate silpni, nervlazkl ar li
tuoti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
•sa padare, ateikite pas mane Ir pas
laptingai pasikalbėsima. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, gazal, svaigulis, silpnumas szlr- 
<Ues, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos Ilges, iszberlmal,
dedervines. ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunu
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargę Ir 
silpni? Ar stokai jums drutulno, mit
rumo Ir pajėgos ką gamta jums pa
ženklino. jalgu teip tai matykite ma
ne.

Rumatismas visokiuose padėjimuo
se, teippgi isztlne Ir eztyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuotl ir trote nuodeju, 
silpni ir nuvargę,, pailsę Isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant vo
ros, silpnos atminties, sarmatlyrl, 
greitai pallstat, pikti, Iszbllszkusls Ir 
Iszberimal ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas pečiuose, skausmas kau
luose, skausmas gerkleje, stokai en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžiu katare, astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, isztlnlma gerkles (goitre,) krau-. 
jo, odos Ir speclales Ilgas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
Iszalszkinsiu kokis skirtumas, geres
nis Ir daug pagelbantls yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojerlu ir dvasiazkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomendavoti per

ir su Dievu. Ar nori tikėti in Ji kur tu nuodu 
ar nenori, dėlto Jis neisznyks,| rinktu. 
Jis bus kaip

ir pataiso orą. Nuvalydami ji 
nuo nuodu.

Nejaugi negalite numanyti, 
kad tas stebėtinas sutvarkv- 
mas pats pasidarė. Ne, nei ko
ki tvarka pati nepasidaro. Tai 
sutvarkė -Amžjnoji tamintis, 
kuri v ra Dievas.

Laivas.

CUNARO
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Seinfhampfon nnt Milžiną lairn 
VlenatlnlH vandeniu kėliau Lietuvon 
Aquitania Mauretania 

Betengaria
Apleidžia New Yorka kas Utarninka 
Greitas pcrsčditnas Southamptone.

Lietuviai ypatlszkai lydyti 
In Hamburgą 3 klcsa $103.50 Karėti 
Piliava 3 klesa $106.50. Tax extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
sėda ant laivo Piliavoj važiuojant 
in Soutbamptona Ir ten persėda 
ant. milžinu laivu. Kožna savaite.

Grelcziausi laivai pasaulyje.
Informacijas apie prekes Ir reika

lingus dokumentus del iszkalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no bile agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas jusu mieste ar apicllnkeje. 
CUNARI) LINE,
25 Broad wn y, 
New Yort.

J

Tuos iszpucziamuosius nuo- 
negali. 

nepildymą Jo|() kadangi oro pasaulyje yra 
neperdaugiansiai, tat ir rodo, 
kad per amžių amžius žmones 

bealsuodami jau 
orą.

oras butu visas sugadintas, 
tuoni(‘ gyvenimas ant žemes ne 
žmonėms nei gyvuliams butu 
visai nebegalimas. Bet ka pa
gadina, vieni, ta pataiso 

g?

buvęs, ir kada
nors reikalaus nuo tamstos at-1 dus žmones panaikinti 
sakomvbes už 
insakymu, už piktinimą kitu.

tamista.

oro

Nors tamista. ir netiki in 
Dieva, nors ir kitus atkalbine- 
ji nuo tikėjimo, 
tamstai pri rodysi u, kael Die
vas vra. • -

— Praszeune, praszome, su- 
szuko visi susirinkusieji, tuo
met byle koks valkata nebega
les ir mums galvos beapsukti.

— Na jei taip, pasiklausyki
te ir pasistengkite visa supras
ti.

Kad yra Dievas,’ta i pri rodo 
visi sutvėrimai. Pradėsimo nuo 
paežiu žemųjų. Visi pasaulio 
matomieji ir apeziuopiamieji 
dalykai yra sudėti isz atomu.

paklau-

ir gyvuliai 
teeziaus asz| turėjo sugadinti visa 

visas

medžiagos daleles, kad ju 
nei plika 

padinanezius

— Kas tie atomai ? 
so jis.

— Nagi tamsta sakais visus 
mokslus iszejos ir atomu ne
žinai, atsake szypsodamas stu
dentas. Atomai yra taip ma
žos
negalime pamatyti 
akimi nei per 
stiklus. Tie atomai yra ne vie
nodi. J u yra apie asztuonios 
deszimtys rusiu, o kiekvienoj 
ruszyje yra ju nesuskaitomos 
daugybes. Isz atomu yra sudė
ta visa musu žeme,
vanduo, ir oras, ir žoles, ir me- 

gyvaliai ir žmonių

ir visas

visokiaissu
per visokius

instatymus, sulyg

džiai, ir 
kūnai.

Mokslininkai 
prietaisiais ir
tuos atomus ir pažino ju veiki
mo būda.

Isz tu tyrinėjimu pasirodė, 
kad ir tos mažutes daleles ato
mai yra gražiai sutvarkyti ir 
turi savo
kuriu jie veikia. Mokslininkai! 
patyrė, kad atomai, lyg nuobo
džiaudami, nebūna pavieniui, 
bet kiek nors tik gali veržias 
susivienyti su kitais atomais. 
Taip susivienijęs atomu bure-] 
lis vadinas - molekula.

Atomai vienijas griežtai nu
statytoje tvarkoje. Dėlto isz 
kalno galime žinoti, su kokiais 
atomais tas ir tas atomas vie-’ 
nysis, o, su kokiais nqsivienys,' 
o su kokiais nesivienys, su ke

lt iek besi
vienydamas iszleis karszczio, 
kokia turės spalva ir tt. Tokiu 
budu ir mažiausi atomai veikia 
sulyg isztisos eiles instatymu.

Dabar ežia kilsta klausimas 
kas tuos instatymus davė, ku-r 
riu klauso ‘pagalinus ir mažulį 
ežiukai atomai? Gal manote, 
kad žmones jiems tuos instaty^ 
mus davė? Jei žmones butu, 
žmones galėtu juos ir atmainy-

liais jis vienysis,

6

sSota“' Burop“ ,r A“’rlk0* ti Tuotarpu ko mokslininkai
TAMAQUA Daktaras Hpdgens buna 

kotna Sereda ir jo ofisas fenais yra po 
No. >44 BROAD ST. Oflsos valandos 
nuo 9 ryte iki 8 vakare.

Ofisos valandos

nęra dare, kad tuos atomu in4 
‘statymus atmainius, teeziaus 
atomai žmonių neklauso, Da-

♦Jei

V

gadina,
Alsuoja oru nevien

kiti, 
vvuliai 1^1'4

Seniausia Lietuviszka Agentūra
Gerbiamieji Lietuviai! Praneszu jums, kad dabar yra 

patogiansis laikas siiinsti laivakortes iii Lietuva savo GI
MINĖMS ir pažinsi ūmiems.

1 ................. ..... e , 1

•• Kadangi A'irrt'rikos Konsnlis KE priima’aplika
cijas del naujos kvotos sziu metu atvažiavimo lietuviam 
in Amerika, taigi nepraleiskite taip geros progos. Toji 
proga ne ant ilgo laiko yra, iki užsibaigs sziu metu kvota. 
Padarom A EE1DA VITUS lietuviams del atvažiavimo in 
Ameria, siuneziam pinigus in Lietuva LITAIS ir Dole
riais pagal dienos kurso. Užlaikom Iloleli del keleiviu 
keliaujaneziu in Lietuva. Rasit inkam keleivius ant sto- 
ezin New Yorke pribuvusius isz kitu miestu Amerikos. 
Suteikiame nakvyne už prieinama kaina. Reikalaukite 
LA 1VAKORCZ1U ir pinigu kurso per laiszkus arba as- 
meniszkai po žemiaus nurodytu antraszu:

GEO. J. BARTASZIUS
498 Washington Street, New York City.

I

Į^alutaras fitters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
ATSIRAUGĖJIMAI,PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,

NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 
GALVOS SKAUDĖJIMAI,

NUSILPIMAS, IR T. T.
Daiytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai medikaliszko vertes.
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini-i 
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso 
kuna. Jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Biterio tai 
reikalaukite tesiaidszmus.

Salotam Drug & Chemical Co.
1707 S. HALSTED ST. Dept. 15.

NERVISZKUMAS,

Jis yra labai veiklus ir

CHICAGO, ILL.

lt

Po sunkaus 
dienos 

darbo

i

Kasyklose ir 
invairiose 

dirbtuvėse
f

H||

VISI TAVO MUSKULAI? VISI TAVO ŠANARIA1 YRA RAIŠIAI

Patikėk daugeliui tukstaneziu! tauticcziu Ir

Praszalink sustyrima

NUKANKYTI IR SUSTIRĘ.
No bandyk juos priverstinai manksyti, ir traukyti, tuomi dar dau- 

giaus juos nukankysl. 
darbo draugu, kad

MESZKOS BALSAMAS
(REAR BALSAM)

suteikė jiems taip puikia ir greita pagelba.
Balaamu smagiai trydamas suskąudotas vietas, tada jausiesi visai 
nauju žmogumi.

4 arba pardavėja, prisiusk mums 35c., ir 5c.. už pasiuntimą, mes tuojaus 
iszslusim buteliuką Balsamo.

> Tlio CENTRAL DRUG STORE* Ltd. 24 E. Centro SL SbenandimK Pa. I
• ■■ J . I ,. . . . i * l i

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini aptiekorlu i \ ♦
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Celežkelio sargas Tylius
Po paezios iszejimui, Tylius 

užsiėmė vien vaiku.
ant keliu ir davė jam kelis pu
sziu kankorėžius, ^kuriuos bu
vo parneszes isz miszko. Tobi- 
jukas juokėsi, linksmai žiurėjo 
tėvui in akis, tai vėl iszdžiu- 
vusiais, plonais pirszcziukais 
griebėsi kankorėžiu.

— Kuom tu busi? — užklau
so tėvas.

— Keliu užvaizdą — atsake 
vaikiukas.

Tas klausvmas ir tas atsaky
mas būdavo prie kiekvienos 
kalbos tėvo su sunarni; bet del 
tėvo tas trumpas atsakymas 
daug ka reiszke. Jo svajojimas 

toli sieke, 
szirdies gaivino 

karszta norą, kurs vienijosi su 
tikra persitikrinimo 
kad su A ugszcziausiojo 
ba isz Tobijuko iszaugs nepa
prastas žmogus. Užtat iszta ri
mas iszblvszkusiomis be krau
jo luputėmis 
da,“ kaip saules spindulys 
puldavo ant rausvo sargo vei
do, kurs išžioto pradėdavo 
szvaistyties, o akyse prasijuok
davo kokia tai neiszpasakyta 
laime.

— Eik, Tobjuk, pasiausti, — 
tarė tada, paleisdamas nuo 
keliu vaika.

Tvlius

net isztikruju taip 
ir gilumoje

“keliu 
saules

Pacme ji

vilczia, 
pagel-

uzvaiz-

paleisdamas

rengtis gult. Tobijus 
bet su džiaugsmu 
duris. Nekuri 
augsztininkas 
ir,

prisikimszo pypke, 
užsirūkę prie krosnies ir eme 

bailiai, 
spruko pro

laika Tvlius 
gulėjo lovoje 

kasžin kokiose 
mintvse, žiurėjo in žemas, su
linkusias lubas, paskiaus už-

paskendęs

linkusias 
migo.

Vidurdienyje, apie dvylikta 
valanda, pabudo. Lena, barsz- 
kindama indais, arba smarkiai, 
rykaudama, trukszmingai virė 
pietus. Tylius iszejo in gatve. 
Prie pat namelio pastebėjo To- 
bijuka, kurs isz didelio plyszio 
krapszte pirszcziuku kalkes ir 
gardžiai jaises valgė, 
picme vaika

Sargas 
i už rankutes ir, 

praėjės kelias griūteles

SAULE

te. Ta knygute jis labai sergė
davo: ant nakties dėdavo ja po 
galva; diena-gi — prie kruti
nės. Ant apdaru, po raudonu 
popierium, nelabai gražiai, bet 
rūpestinga ranka tyliaus para- 

‘‘Taupamoji Tobijaus

ilga szvytuokle 
rode tris bertainius

szvta: 
Tyliaus knygute.

Sieninis, su 
laikrodis 
penktos, kada Tylius iszejo isz 
namu. Priėjės prie upes sėdo in 
savo valtele ir per 
nu t as jau 
Czion 
tartum prisiklausydamas bal
sui, siekianeziam ji isz so
džiaus; pagalios pasuko misz- 
kan ir ėjo platinu keliu, vidui 
užianeziu medžiu, kuriu tamsi 
žaluma ir platus 
mena jure.

Drėgno m.s 
spygliais ėjo 
Urnai paliko kelia, 
ir tvirtai ženge pirmyn, vienur 
tarp senu augsztu kelmu, kitur 
tarp dygiu tankiu medeliu, tai 
vėl tarp placziu kirtimu su sze- 
szeliais retu,

buvo 
valandėlė

kelias mi- 
anoje pusėje.

pastovėjo,

oszimas pri

samanomis 
tartum aksomu.

bet drąsiai

ir

augsztu, paliktu 
del apsaugos ka tik iszaugusiu 
jaunu medeliu, pusziu. 
mes garavo drėgnas, 
draug ir malonus oras, 
dangus rodos kabojo 
džiu virszuniu, 
pailsio slinko
ežiu varnu. Duobėse 
ir abipusiai pakeliu težejo juo
das dumblinas vanduo, ku
riame aiszkiai, kaip veidrody
je, atsimusze visas 
ežios

Isz že-
o po
Pilkas 

ant mė
lt u ri a s bepro 

pulkai karkian- 
ant kelio

atsimusze visas szios rus- 
prigimties paveikslas.

Liūdna’ ’
atbudęs isz svajonių ir

i k

Mažiauses Areoplanas Ant Svieto. 
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Cox Klemin Co., Gardner City, L. 1. del 
planas bus naudojamas del subinarinu, 
ežio ir svėrė 630 svaru.

pa su
ko link Szprevos. Tarp beveik 
belapiu tapaliu upe iszrode 
juoda, žibanezia. 
buvo didelis akmuo, 
liūs tankiai sėdėdavo.

Dailiame ore mažo sodžiaus 
gyventojai buvo papratę kas
dien ji ezion matyt, apsupta 
linksma vaiku ganja. Dede Ty
liu visi vaikai mylėjo, nes jis 
juos mokino invairiu gražiau
siu žaislu, 
mindavo isz 
Bet dailiausieji žaislai skiria
mi buvo Tobijaku. Jo szaudyk- 
les kildavo augszcziaus už vi
su kitu; jam sukdavo kadugi
nes szvilpynaites, o 
mas nuo pagalio luoba, storai 
dainuodavo paprasta savo dai
na.

Tai matydami, žmones trau
ke peeziais, už bloga laikydami 
tuos “niekus.“ Jis nežinojo, 
kas gal būti per smagumas su
augusiam žmogui su vaikais 
žaisti. Bet jie turėjo but tik dė
kingi jam ir užsiganėdinti jo 
užsiėmimais, nes po jo globa 
vaikai buvo be jokio pavojaus: 
vyresniuosius iszklausinedavo 
užduotu jiems lekcijų, moky
davo szventos historijos, arba 
bažnytiniu giedojimu, o jau- 
niausiuosius mokydavo b-a 
ba!

Po pietų Tylius truputi pra
migdavo, 
kava ir vėl ruoszdavosi tarnys
tėm Iszsiruosžimas atimdavo 
jam nemažai laiko, nes pasi
skubinti jis nemokėjo. Kelinti 
metai kasdiena atsikartodavo 
tas pats: lėtai, paeiliui isz rie- 
szutines dežukes isziminedavo 
daiktus, kuriuos reikėdavo im
ti su savimi: peili, užraszomaja 
knygele, szukas, sena kiszenini 
laikrodėli ir tam panaszius. Vi
sa ka rūpestingai talpindavo 
kuoeniuose. Su nepaprastu at- 
Bargmnu iszeme ir aplenkta 
raudoname popierių je knygu->

» •
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J

upe
Ant kranto 

kur Tv-

kuriuos dar atsi- 
savo jaunystes.

daužvda- 
4

paskiaus gerdavo
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jaus paskendo tamsiose medžiu 
virszunose. Medžiai buvo tar
tum ugnyje, stiebai žėrėjo, 
kaip inkaitinta geležis.

Net ir bėgiai inkaito ir kaip 
ugniniai žalcziai žibėjo priesz 
saule, bet tuojaus užgeso. Rau
donumas isžleto pradėjo kilti 
augsztyn: apaezios kelmu ap
temo, paskiaus szalti vakaro 
szeszeliai apėmė ir žemesnesias 

slinkdam i augsztyn 
prie virszuniu; jau tik paezios 

raudonuoja

BAISYBES PROHIBICIJOS.

stiebai Hardin-

'dJ

būti gerai 
žmogus su 
niszka 
džius v ra

Iir 11
* '

I
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f
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1 szakas,

I szvestas

, — jau 
Neiszpasaky- 
reginys, pa- 
mieganeziai

brohiželei nuo namines ir vela

kuri padirbo 
valdžios. Szis areo- 

turi lik 18 pėdu plo-

virszunes
ir tosios užgeso.
tai, dailus buvo

vien
miszku gilumai.

Sargas prie buomo stovėjo 
be žado. Pasistūmė 
Toli, kur tartum
giai, pasirodo tamsus 

nemainvdamas
Sztai eme

pirmyn, 
vienijasi be- 

juodu- 
v i et os,

L:#
9
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Kada prezidentas 
gas mirė valdže ant ženklo gai
lės paliepė uždaryti visas kar- 
czemas Detroite, Miėh. ant vi
sos sanvaites. Saliuninkai isz- 
pildc paliepirna valdžios, bot 
del musu Lietuviu buvo tai dy- 
delis srungis. Nuo ko iszmin- 
tis. Nusidavė keli in priemies
ti Hamtramcka kur nutarė už
lieti kirmelia kuri griaužė sav- 
žine musu broleliu. Gere musu 

gailesties, po
tam isz piktumo o ant galo ant 
suraminimo teip, jog negale- 
ma buvo ne vieno isztraukt na
mo.

Kvailinskas gero stikleli po 
stikleliui ant galo paszauke: 
— Tik korone Dievo ir gana. 
Kada dažinojau, jog ponas Ku
lidžius pasiliko prezidentu, tai 
ir pats yn i kalbinėjau ji prie 
to, ba žinau visa szeimyna Ku- 
lidžiu da isz seno kontro. Bu
vo tai fain vyrai. Vienas buvo 
buezerium Kaune ir dirbo lo
kes deszras, jog net Alvito mu
su tautiecziai valgė net žandai

Vis arsziau ir pats 
kaip užsibaigs toji

’1
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musu Junaitedlys ir, 
kas sekunda augo, 
krutėti ir matomai artintis; 
jautėsi mažas drebėjimas že
mes, paskiau drebantis dundė
jimas, iszsyk k u rėžias, paskui 
vis garsesnis, pagalios pana- 
szus dideliam griausmui.

Vienkart sunkus 
mas ir spiegimas pervėrė 
ir iszsyk persimaino 
trinkejima, perkūno trenksmą 
— sulinko ir 
gini; iszsiverte juodi durnu ka
muoliai, dulkiu, garu; oras 
blaszkesi in abi puses,— ir bai
dykle prabėgo ir dingo tolumo
je. Iszlengvo augantieji aidai 
dabar iszlengvo apsiliove; mig
los iszsiskirste; juodulys lio
vėsi krutejes ir tolumoje pra- 

vel vioszpatauja isz- 
kilmingii tyla.

Tolinus bus.

mums keliuuosi žinomu jau .......... 
teeziaus ant vietos pribuvo vi
sa bert aini valandos pervelai.

Jo pagelbininkas, kurs ji 
laike laisvu 
davo, jau buvo 
kelione, stovėjo ant mažos na
melio platformos. Juodas, ant 
balto tepliotas namelio nume
ris, pro kelmus matomas buvo 
isztolo.

Pagelbininkas buvo tai vi
dutinio amžiaus žmogus ir la
bai liesas, nes kelinti jau metai 
sirgo džiova. Du žmogų dru- 
cziai suspaudė kits-kitam del- 

kelis žodžius, 
dingo na-

krecziamas,lyg drugio
buvo pastorintos 

žeme; kieta ir
g

plauku

visas, 
drebėti, akis 
ir at remtos in 
sunki jo ranka 
szlapiu

lost e augsztyn 
kuodą,

nuolat dribo jam ant kaktos.
Rodosi, kad sztai jis ims ir 

perplisz: drūti jo 
(raumens) sustiro

drul i

kurs
kurs 

valandų pakeis- 
pasi rouges in

ir 
mažas

Džonsas arba
Kalvinu! Bet

muskulai 
ir susitrau

kė, kumsztis susigniauže. Bet
neilgam, — rankas nuleido 
iszrode tik labai pailsusiu.

Nedrąsiai i nėjo plytomis 
gristan prieszbutin ir siaurais 
girgždaneziais laiptais pamažu 
lipo augsztyn.

— Tfiu, tfiii, tfiu! — sukli- 
girdeti buvo,

ke!
tu szesz- 

galvažudi!

ims ir mete po
Tylius 

o jo pagelbinin-

sznikszti-
ora

in baisu
. - *’ braszkcjo, antras turėjo saliu- 

— isu žvangėjo be

t

na. Czikage pažinojau net du 
Kulidžius o viena Klevelande, 
ka tai ant munszaino uždirbo 
gerus pinigus ir dabar nori va
žiuoti in Lietuva idant ji isz- 
rinktu in valdžios tarvba nes 
tokiu ten reike/Visi geri krik- 
szczionis ir geri vyrai. Bet ta ji 
ka dabar iszvažiavo in Wa- 
shingtona tai nepažystu ir ne
žinau koki jisai bižni vare, o

geni

Ii.

puole. Ir
iszsirito ant vir-

■M

vv ko 
buvo girdėt i 
lys, 
vis
visiszka

i

ko isznaujo ir 
kaip kas pasiutusiai ir panie- 
kinaneziai tris syk nusispjovė.

— O tu bjaurybe, 
piktadari!

szlyksztyne, tu!
Balsas su kiekvienu 

kilo vis augsztyn, kartais nuo 
perpykimo ir inirszimo nutruk
damas.

— Vaika mano muszti, va
gie? Per veidą muszti kūdikė
li? Tu, tu! Na palauk! nenoriu 
tik nagu in tave sudirbti, bet...

Tylius atidarė duris ir, iszsi- 
kiszenius, ^gaminsi pati savo vyro pribu

vimu, pertrauke
nes lyg kad paspringo. Isz pik
tumo buvo pabalusi; lupos 
drebėjo; pakėlusi ranka pa
griebė puoduką su pienu ir no
rėjo pripilti bonkute, isz ku
rios gerdavo vaikas. Bet taip ji 
drebėjo, kad ne tiek in bonku
te, ka ant stalo pyle. Viską pa
dėjo, o kas sekunda eme ka ki
ta, nors nieko nulaikyti nebė
ga Įėjo. Pagalios
atoko ir ant tiek iszdryso, kad 

vyrui in

— nenoroms
mane, 
dairydamasis aplinkui, Tylius.

Bet sztai perbėgo ji nauja 
mintis: jam rodosi, kad jis ka 
nors užmirszo isz namu pasi
imti. Peržiurėjas
pasirodė, jog nepaėmė duonos 
su sviestu — vienintelio pasi- 
drutinimo laike dvylikos va

ta rnystes.landų
stovėjo abejonėje, 
apsisuko ir skubiai 
linkon.

Ir vėl atsirado

V 1 •žodžiu

prakeiksmą,

Valandėlė 
— staiga 
ėjo namu

ant 
kranto, sėdo in valti, stropiai

>yrėsi ir, sumures

upes

nuo baimes

sižiojusi: 
oran,

pakilo
plasnodama ir

apsi prakai
tu ves, iszlipo ant kito kranto; 
tolinus skubiai ėjo priesz kai
na. Ant gatves gulėjo senas, 
susivėlęs sankrovininko szuo; 
ant tvoros dairėsi varna, pasi
purtė, sukilnojo sparnais ir isz- 

“kra, km,
sunkiai 

vėjui pasiduodama neszti save- 
slinko girios linkon.

Isz sodžiaus gyventoju, apie 
dvideszimts szeimvnu žuvinin
ku, arba darbininku 
nebuvo nei vieno.

Staiga pasklydo koks 
ezerszkiantis rėksmas 
taip aiszkiis, kad sargas neno
roms sustojo. Ir 
žemo namelio lango atsimusze 
in ji visa eile barnios ir keiks
mo.

Atsargiai ir pamažu žengė 
kelis žingsnius pirmyn: dabar 
jau be abejo aiszkiai pažino sa
vo paezios baisa, net ir žodžiai 
buvo suprantami:

— O tu, netikėli! tu skarma
le! Vargszas mažiutolis užsi
rėks isz bado... o vis per tave!

Palaidūne, niekam neti
kės! Na palauk! Asz tave pa- 

_  mokysiu, ir tuojaus, paminėsi!
Valandėlė girdėt tik buvo, 

kaip kad rodos kas isz drapanų 
dulkes musztu, bet tuojaus ir 
vėl prasiniusze eile piktžodžia
vimu :

— Ar tu manai, kad asz savo 
brangiausiąjį kūdikėli duosiu 
tau numarinti? Bjaurybe! pil
vaze, snargliau tu L.. Tylėk — 
riktelėjo dar smarkiaus, kada 
vos davėsi girdėti ne tai verks
mas, ne tai vaitojimas. — Ty
lėk, 
pirti, kad savaite nesikelsi isz 
vietos!

Bet rėksmas jau neliove...
Tylius jduto smarku ’.‘ir no

gatvėje

tai 
ir buvo

isz atviro jo

nes tokia surengsiu tau

Tynufl jaine smarKu ir ne
lygu szirdiesplakimą. Pradėjo

pažiurėjo staeziai 
akis.

— Ka-gi tai turi reikszti, 
kad sziame laike sugryžti? — 
ruseziai suszuko. — Bene ma
nai mane saugoti? Nesibijau, 
nes turiu gryna sąžine.

Sargas vos girdėjo jos žo
džius, akis jo buvo atkreiptos 
in graudžiai verkianti rrobiju- 
ka.

Nesibijau

baisus

Valandėlė jis rodos su 
kuom tai baisiu kovojo, bet 
urnai viskas isznyko: veidas jo 
vėl paprastai iszrode;
spinduliai akyse užgeso. Akia 
apmėtė drūta moteriszkes ku
na, kuri, nusisukusi, stengda
mos ateiti in save, t rusėsi po 
grinezia. Pilna, pusiau atvira 
• « .a .a a a _ . « a ’jos krutinę, taip kilnojosi isz 
piktumo, kad sztai-sztai rodos 
truks kiklikas (vystas); pla- 
czios po susiraukszlejusiu sijo
nu strėnos iszrode dar stam
besnėmis; kokia tai neiszpasa- 
kyta rodėsi joje pajėga, prie- 
szintis kuriai Tylius buvo ne- 
atsakaneziu.

Nematoma spėka, kaip voro 
tinklelis — lengva, o drūta, 
kaip geležinis tinklas, drūtais 
risziais varžantis jo sąnarius, 
užgulė ant jo. Tokiame padėji
me Tylius 
prakalbėti;
■jai keista žodi;
rietes,klumpe verkiantis Tobi-

lengva

negalėdavo in ja 
juo labinus mest 

taigi ir siisi-

persiskyrė: 
molio duryse, 
kas — gilumoje miszko taku- 
cziu prieszais ta, kuriuomi at- 

Tylius. Isz tarpo medžiu 
jo sunkus kosu-

a rėžiau, 
toliau ir toliau, 

aptilo, —
paskutinis žmogaus balso aidas 
toje miszku tusztumoj.

Pasilikęs v ienai-vienas, 
gas, kaip visada, 
vedimu tvarkon keturkampio 
namelio, kur turojo praleisti 

Darė tad viską 
nesavas, nes dar buvo perimtas 
isz paskutines valandos, inspu- 
džiais. Duona padėjo ant juo
dai nuteplioto stalelio po sza- 
liniu langu, pen? kuri in abi 
pusi matomas buvo geležkelis. 
Toliaus ant mažos krosnies su
krovė pagaliu, sukūrė ugnele 
ir užkaite su vandeniu puodu
ką; sutvarkė ir sustato in kam
pa kastuvus geležgalius ir ki
tus in raukius; nuszveite savo 
lempute ir pripylė in ja žibalo.

Tuom tarpu tris syk suskam
bėjo varpelis, duodamas ženk
lą, kad nuo artimiausios sto
ties iszejo vroclavinis trauki
nys. Nesiskubindamas, valan
dėlė Tylius dar pasiliko triobe- 
leje, pabaigė darba ir, omes 
maža vėliava, iszleto ir sunkiai 
ėjo smileziuotu takucziu prie 

buvo atitolintas 
žingsniu, 

sažiniszkai kilnodavo 
ir užleidinedavo buomus po 
kiekvienam traukiniui, nors ir 
labai retai'kam atsitikdavo va
žiuoti tuom nuo žmonių tolimu 
szunkeliu. Atlikęs darba, atsi
stojo prie raibo stiebo, laukda
mas ateinant traukinio.

Kelio linija isz kaires ir de- 
szines po tiesumai lygiai skyrė 
tamsu miszko tankumyna abi
pusiai iszrode, tartum žali sta- 
tum pylimai, tolumoje siauri
nau tiesi, dar toliaus suvis už
dengdami lygia, dailiu, rausvu 
žvirgždu iszbarstyta plentvie- 
te. Du juodu begiu iszrode kaip 
du plonu, tartum, juosianeziu 
žeme siulu, kuriuodu , in abi 
puses horizonto (skliauto) 
dingsta, idant ten kur vėl susi- 
vienvti.

Papūtė vejas,, iszlengvo pa- 
kraszcziais sujudino miszko 
medžiu szakas, pasididžiuo
damas suoBze ir pamažu apti
lo tolumoje; abi-pusiai gėlėž-

isžsvk 4
paskiaus 

o pagalios 
su tuom ir

sar
ti žs i erne pri-

£ « I h
t

kur 
isztisa uakti'.

pen? kuri

buomo, kurs 
ant dvideszimties
Sargas

pasididžiuo

jukas turėjo žiūrėti, kaip tė
vas, net akės neatkreipdamas 
in ji, paėmė nuo stalelio]tfž-t 
mirsztaja duona, tylomis paro
dijai motinai, kaipo paaiszkin- 
damas priežastį savo sugrįši
mo iv, linktelejes jai galva; isz- 
nyko už durti.

'•3. ............ .
Nors dabar Tylius ir skhbi- dble*Blizganti saulute įr tiko-

kelio telegrafu stiebai atsako.
graudžiai skambaneziu balsu— 
teisingu akofdu. Ant begali-
niu dratu, knibždėjo daugumas

U r 'V L< '* . L'f 1 ■" r ' 1 “y J"1, 1
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Vienas žmogelis rakandus 
pardavė, 

Paliko paeze ir vaikus in Lie' 
tuva nusidavė,

Pati pasiliko su vaikeleis be 
spasabo,

Kad vaikelius iszmaityti 
sunkei darbszavo.

Ir dirbo koki tik darbu gavo, 
Sugryžo vyras isz Lietuvos, 

Bet neskubino prie savo bobos.
Mat kita sau parsigabeno, 

Ir kitame miesto apsigyveno, 
Net ir kita pravarde turėjo, 

Tai ir niekam neapojo,
Ar tai tas, 

Ar kas kitas.
Ant galo su tikra paezia suėjo, 

Na ir užmuszt i ja ja norėjo,
Bet kaimynai atgyne, 
Vyras toliaus ižduro.

Pas savo seseria nusibostino, 
Bet ir ten nosuszilo,

Kaip szuni iszvijo. 
Paskui pas broli savo atvyko, 

Bet ir ezion gero neužtiko, 
Turėjo ižbegti, 

Ir pas antra broli nulėkti, 
Kur atsiklaupęs nakvynes 

iszpraszc,
Bet ant rytojaus volei, iszsi- 

nesze.
Toji antra pati teipgi vyra 

turi,
O jeigu norėtu paezia surast

1 tai gali,
Bajai Masaoziužes gubernijoi 

Apigardoje nemažoi.
«

patik ūžteliu, Genys, rėkdamas,
pralėkė, pro Tyliaus galva, o■ in
ji i nepažinrejo. Jsz įi už i dideliu
t am si u r dobew4 pasirodo vrtlan

• • •
In vicnaLiotuviszka kareze- 

ma inojau, 
;Tęn dyzeli stebuklą pama-

■ . cziau,
(Kėli Vflikinai ir mergieos so-

Visi paperosus dūme, nęt 
. žeksejo.

Ir munszaine priesz juos sto
vėjo,

Po gurkszni trauke kaip už- 
norejo.

O nekurtos įeip nusilakę, 
Kad iszejti laukan nepataiko.

Po tam prie vaikinu kibt 
pradėjo,

Nes tiejei nieko nekalbėjo, 
Per duris namon iszrunijo.

Argi ne puikios, 
Girtuokles mergos?

Tas dėjosi apie Pittsburga 
Kur lietuvaites turi puiku 

varda,
0 kad jos skystu susi vemtu 

Ir latravino pasiliautu!

*

j

Vyrukas nusiuntė szipkorte 
del merginos,

Arba kaip sako savo mylomos, 
Pabuvo pas ji kėlės dienas, 
Aprėdė grinorka puikei tas 

vaikinas.
Ant galo apskundė vaikina 

in suda,
Mat pasidarė triobeli už ta 

bruda,
Ba pas vaita nieko nelaimėjo, 

Namon nulindęs parėjo.
Liepė ar drapanas ar pinigus 

sugrąžyti,
Prie vaikino daugiau nesika- 

byti,
Kodos ne biivo, reikės vyrui 

užmokėt, 
Ar kalėjime atsedet.
Ant galo tas atsiejo.

Jog tam-vyrui kaili iezpert 
norėjo*

Tai mat, vyrui.du szinitai 
kasztavo,

Ir giinorkos už paezia negavo.
Kaip tolinus dažinojau, 

Tai.net nusistebėjau,
Tas vyras del-mergicos buvo 

dede,
Na ir apsiporuoti užsigeidė.

Tai tas dėdulis ja ja užmuszt 
norėjo,

ir abudu su
i

kas man daugiausia nepatinka 
tai tas, jog iszsižadejo szvento 
tikėjimo ir dabar yra Kalvinu 
nes teip ir raszosi, norints apie 
tai jojo niekas neprasze. Klau
siu jusu brolelci, kaip oze gali 

ant svieto, jeigu 
tokia krikszczio-

pravarde kaip Kuli- 
Kalvinu ir norints 

prie to pats prisipažino, tai ji 
iszrinko prezidentu!

Atsidusę gylei Kvailinskas, 
nuszluoste plykia, iszgere dy- 
deli stikleli 
pradėjo:

— Szlektai, brolelei szlektai! 
nežinau 

prakeikta 
prohibicije, jeigu Kalvinas pa
siliko czv fu
Steitsu. Nieko nesukvezia kad ♦
tai butu kokis
Szmitas butu
Kulidžius, tokis fain Lietuvis 
tai maj Gad! maj Gad, ir cze 
turime fri kontri!

Kada viską ižgere kas buvo 
llamtramke, nutarė važiuoti in 
Grenfielda pas pažystama fer
meri pas kuri žinojo ras geros 
namines. Atvažiavo nieko ne
rado st ūboje tiktai ant stalo 
stovėjo puiki bonka. Nusiszyp- 
sojo Stikleviczius, bet užpyko 
kada užtėmi no kad bonka su 

sztopu neužkimszta, pa
ėmė m ranka, pavuoste ir ge
rai užtraukė.

Akis jam 
szaus, kaklas iszsitiese, norėjo
ka toki pasukit, bet negalėjo. 
Padavė bonka Laižinskui, ku
ris teip pat iszmauko nekal
bėdamas nieko
Kvailinskiu iszejo laukan, at
sistojo prie tvoros ir kniarke 
kai}) serganezios kiaules.

Panaszei buvo ir su Szm.uk- 
szcziu. Iszgere, pabalo, pažalia
vo po tam paraudonavo, pra
dėjo ka toki murmėt, bet, ne
užbaigė, tiktai iszbego laukan.

Kvailinskas prisiartino prie 
bonkos, paėmė kaip kokia ca- 
cyte pridėjo prie lupu ir už
traukė. Bet tuojaus paistale 
adgal bonka ant stalo, ryktele- 
damas ne savo balsu:

— O sanavagonai o prakeik
ti- Juk toje bonkoje randasi 
kokie tai 
nieko

kas atsitiko paszauke:

vabalai, o jus man 
apie tai nekalbėjote. 

Spjaudė ant grindų ir keijjo 
savo draugus. Tarno inejna 
gaspadoris užtemimas tuojaus

— bro
leli tu mano! Ka jus cze pada
rėt? Juk tai mano slaitis ant 
mušiu. Neturite supratimo 
kiek in ta ja bonka kas dien su
lenda mušiu. Kam jus ižgere- 
te? Juk turiu skiepe fain mun- 
szaines kurios jums atnesziu.

Kvailinskas buvo raudonas 
kaip burokas ir atkirto: — Ne
turiu jokio piktumo ant tavos 
Bonkevicziau, norints tai stiu
kus nusidėjimas, jog toki gera 
sztopa mus’rems atyduodi, tik
tai ant tuju rakaliu kurie mu
ses nurijo, o man 
tai ne kalbėjo.

Da norėjo ka tokio kalbėt, 
bot matyt jam muses pilve at
gijo, nes iszsižiojas jszbego 
laukan prie 
draugu.

Po^ gerai

nieko apie

stovi neziu savo

"t
į

1»

ii1
y: 
"'ii'

viskuom!
Bet kiti adgyne, tai negalėjo, 

Na ir vis korszino, jog jiai 
gaja padarys, 

; Jeigu nuo jojo atsiskirs,
Mane, jog tas Amerike bus

gatema; padaryt i, 
Su'savo tirtima gyminaito

t
11

I

apsivesti.

valandėlei atąjo 
prie savos, dirstelėjo ant savo 
frentu su
(akimi ir vos girdėtu balsu su
dejavo:

— Brolis isz brolio, katali
kas isz kataliko daro bez- 
džionkas. Maj Gad! Maj Gad! 
ir tai sako jog- cze prikontri 
ir nauja Lietuva! Go tu’d pu

užsiaszarojuBįeins

T

Lietuviukas Bankiernu 
ir Lambarcnu Agentas 

J. G. BOCBDEN 
iH m.
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ŽINIOS VIETINES.
pirma diena

4 i Labor Dav’’, 
likos pa- 
Scptem-

; »-------
— Subatoj 

Septemberio.
— Paiu'dcli
— H. Kubilius 

kviestas aut (Įžiuręs 
beri in Pottsville.

— Antanas Antlriuszis 
szeimvna M

iszvažiįlodamas in

su
apleidovisa savo

Mahanoju
Detroitą, Mieli., Ketvergi) die
na, kur aplaike gera užsiėmi
mą. Laimingo pasivedimo nau
jam miešti*, p. Andruszis Ma- 
hanojuje i.szgyveiio :

— Daktariszkus 
po pasekmingam 
aplaike b'iladelfijoi sekantieji' 
musu (aut iecziai: Automis

l^miseviczius isz 
Howard Huge- 

isz Slien
Tadenszas

Kibza isz McKes Rocks ir Bo
leslovas Jonas Belskis
Pit tsburgo.

Vincas Vašilanckas, 
paralyžiaus

27 metus.
; diplomus 
egzaminui

taut ivcziai: 
Bernardas 
Mahanojaus. 
niuszas 
adorio.

Ramonai! is 
A mBrazas

Jonas i>z

(H
metu, mirė nuo 
Utarninke. Paliko tris sūnūs ir 

buvo
I )creszi nsko pas

L;ii(lotn\ ės 
(lirekcije 
o.

dvi dukteres. 
uoszvin Juozo 
kuri mirė. 
Subatojr 
liaus

po 
lo’klaiczi

Ai

Isz Shenandoah, Pa.
b m n. ... S

— Viktoras Jankeviczius 
gyvenantis ant W Oak nliczios 
likos sužeistas in koja per mo- 
torciklin.

— William Penn brokeris 
kuris snde.ge nno
perkmio, darbas ejna sparezei 
in kaip rodos nenžilgio bus pa
baigtas.

— Vincas

intrenkimo

Antanu vieži us,
210 S. Main nli., likos sužeistas 

koja Backer Xo. 2 kasiklo- 
, Sužeistasis likos nevežtas 

in AshJando ligonbnti.
Kokis

pi k tada ris
Jonui Selinskini in žanda, jo 
net atkando

m
šia.

tai

Velionis

atsibus
labo-

SAPNORIUS BUS UŽBAIG 
TAS UŽ DVIEJU MENESIU.

Meldžeme nesiunskite mums 
pinigu už “Dideli Sapnoriu,’’ 
nes negalėsime ji užbaigti grei- 
cziau kaip už kokiu dvieju me
nesiu, o gal ir vėliaus, nes po 
atspaudinimui užims gana lai
ko apdarymas. Kada bus už
baigtas, tada visiems praneszi- 
me. Meldžeme pinigu nesiunsti 
nes tai mums padaro. daugiau 
ergelio, ir. užlaikymas nerei
kalingu rokundu.

< < Dideli Sapnoriu,

Matykite szitus 
priesz pirkimo
Keeley Peczius
Estate Heatrolas
Maytag Skalbynes 
Coffield Skalbynes 
Linoleumns arba 

klijonkes.
A nt lengvu 
mokeseziu

H. J. Heiser & Co.
27 E. Centre St.

$4.00
In ATLANTIC CITY arba

$3.50
In WILLOW GROVE

NEDEL1OI

2 Septemberio.
Speclsliszkns Ekskursinis 'l’reinas

Apleis
Shamokin .................
Mt. Carmel................
Ashland ....... .............
Girardville ..............
Shenandoah .............
Mahanoy City .........
Tamagua .................
Philadelphia, pribus

Isz ryto 
.... 5:00 
.... 5:08 
..... 5:45 
.... 5:52 
.... 5:33 
.... 6:14 

6:42 
.....  9:40

(Dubeltavas tiklctas Isz Mahanoy 
City ir Tamaqua in Atlantic City 
$3.75 in Willow Grove Parka $3.25)

GRĮŽTANT—Speclallszkas trelnas 
apleis Philadelphia 7:00 valanda 
vakare Standard Time, 8:00 vai. 
vakare Daylight Time.

16 DIENINES SEASHORE 
EKSKURCIJOS

Augusto 30 ir 13 Sept*mb«rio 
Apt* daugiau* informacijų api* 
•aitas akskurcijas. pasiklauekit*

AMERIKOS MIESTU!
VARDAI.

inki metai vėliaus permainytas 
Rochester, imant varda nuo vieno 
gyventojo.

New York** turi atmalninga isto
rija. Sulyg Henry Hudson’o reko-

Aplaike Dovana Už 
Patogumą.

‘į
• į

41

.nežinomas 
teip smarkei rėžo 

g 
pusiau liežuvi.

Daktaras susiuvo liežuvi.
Onute, dukrele 

1111 szi • \ 11 k a u sk o 
Penu likos
mobiliu prigulinti prie .Joueso 
isz Kingstono, Pa.

— Juozas 
Kirilevicziute

Korne- 
isz William 

sužeista per anto-

an

Babina ir pana 
likos pakviesti 

t (Įžiuręs September!.
— Andrius Balota

nesenei pribuvo isz llazletono 
I i kos

}<nris

aresztavotas ant palicpi- 
tulos 18 metu mergaites isz 

J’asai ižgama susi- 
mergaite nuvožė in 

aleistuviu urvą netoli Ilome- 
kur ja ja 

<r

mo 
Islengauiio. 
pažino su 
P
t own 
dienas. Ant

r I'

laike per kėlės 
^alo mergaitei pa

siseki* iszbcgti ir atvažiuot na
mo. apsukt* savo nelaimia na ir 
Baletas likos suymtas.

Bekauekiute 
metu mergaite 
glis su 
n

szu-

vaika .Jurgi Deminski pa- 
jaja in ktlkla. Xorints

, H 
rinkdama an- 

savo senute ant She- 
andoab City kasikiu dortban-

kio likos užmuszta, kada 
vis isz mažo karabino, paleista 
per 
taiki*
vaikas paleidų szuvi isz nety- 
cziu ir nemane uuszaut mer- 

aite, bet palicije daro sliest- 
va.
g*

I

Brckton, Mass. — Ana diena 
likos surisztas mazgu moterys
tes daktaras Pranciszkus Rey
nolds isz Athol, Mass., su pana 
Paulina Abraezinskiute szven- 
to Roko 
Paulina vra
nevieziaus, 605 W. Spruce uli- 
czios Mahanov (’it \.

hažnvežioję. Pana 
anūke Jono Grv-

Chicago. — Policija suome 
kuriuos kalti- 

automobiliu. Jie 
30 

Tarp suimtųjų

penkis žmones, 
nnma vogime 
jau prisipažinę pavogė apie 
automobiliu.

du ar trvs Lietuviai. Visi 
18 ir Jlalsted gatvių

via

rp

jie gyvea
api elinke j.

Suimti: John Pavilis, 22 m. 1 

1840 S. Morgan Si., szaikos va
dovas; W. Ziali, 4700 S. Win- 
Ihester Avė.; J. Cochora, 1646 
W. 19 St.; ir Walter Picklea, 
21 m., 950 W. 18 St. Pastarieji 
du dar tik mokinosi to 
to’’

Walter Pickles

< < *ama-

Nieks taip aiszkiai neparodo Ame
rikos žmonių paėjimo invairuma kaip 
Amerikos miestu vardai. Kiekvienas 
imigracios, vilnis paliko savo ženklą 
ant Sziauru Amerikos žemlapiu. Kai- 
kuriuose Atsitikimuose buvo tik ma
žus ženklui, bet pirmu gyventoju, 
ypatingai iszpanu, anglu ir francu
zu, ženklai aiszkesni, nes jie pastate 
savo vėliavas ant nnturaliszku uostu, 
arba tolinus viduje, kurios vietos vė
liaus tapo Sziauru Amerikos conti- 
nento dideli gyventoju centrai. Mies
tai Suvienytose Valstijose gavo dau
geli savo vardu nuo kitu pasaulio da
liu. Ir kad nors Europiecziui nuosta
bu girdėti jam gerai 'žinomus vardus 
kaip Vai Athens, Troy ir Ithaca czio
nai, bet tuoj pripranta, ir jaučiasi 
namie tarp seniai žinomu skambeji- 
m u.

St. Augustin yra seniausias miestas 
Suvienytose Valstijose. Tas mieštąjį 
yra Floridoj, kuri buvo Iszpanu ko
lonija iki 1819 m., kuomet atiduota 
Suvienytoms Valstijoms. Iszpanu ko
lonistai inkure St. Augustin 1605 m., 
ir dabartiniu laiku ten yra 6,19? gy
ventojai. Kolonistu vedėjas, Pedro 
Menendez de Avilis, pirmiausia mate 
žeme Rugpiuczio 28, (Szvento Au
gustino diena) 15(55 metais ir todėl 
jis pavadino vieta St. Augustin.

Richmond, Virginijoje yra kitas se
nas miestas. 1607 m. tyripetoju bū
relis po kapitonu John Smith važiavo 
ant James Upes, ir Birželio <1. pasta
te kryžių ant mažu salų skersai vie
tos žur dabartinis Richmond miestas 
randasi. Pirmieji
nuvyko 1609 m., kuomet Kapitonas 
Smith nupirko nuo indijonu plota 
žemes netoli Richmondo. Ta Ižeme jis 
pavadino Nonesuch 1654 m. Charles 
fortas buvo ton pastatytas. Kapitonas 
William Burl, kuris turėjo daug že
mes ant James upes, aplanke ta vieta 
Rugsėjo men. 1733 metais, ir nutarė 
insteigti Richmond miestą, 
gal gavo savo varda
sz.umo in kita miestą Richmond ant 
Thames upes Anglijoje.

Massachusetts Bay kompanijos na
riai apgyveno Bostoną 1630 m. Dąu- 
gumay tu apgyventųjų buvo puritanai 
isz Lincolnshire, Anglijos. 
17, l()30 buvo 
miestą “Bostonu
isz kurio jis atvažiavo 
shire.

Buffalo, New Yorke primena Indi
jonu dienas. 1764 m. pulkininkas 
Bradstreet jo kovoje su 
pabudavojo Fort Erie
1870 metais Indijonu szeimypa “S,e.- 
need”
vietos apgyveno vidų. Sekanczia žie
ma, Anglu szemiyna, kuria indijonai 
pagavo, girdėjo juos vadinant upe 
Buffalo. Gal todėl, jog rytuose jau 
pasirodė taurai.
vieta tapo pavadinta miestelis ant 
Buffalo Upes, vėliaus sutrumpinta in 
Buffalo miestelis, ir vėliaus tik Buf
falo. x

Denver apgyveno aukso jeszkotojai 
1815 m. Sekancziais metais buvo in
korporuotas kaipo miestas sulyg lai
kinos legislatures pagerbti Generala 
J. W. Denver kuris buvo Kansas Gu
bernatorių.

Holandai

apgyvcntojai ten

nuo
Miestas 

jo pana-

Rugsėjo 
balsuota pavadinti 

po vardu miesto 
isz Lincoln-

dienas.
indijph^is 

sžerasi upe-

baltu 'žmonių iszvyta isz sayo

Indijonu apgyventa 
pavadinta

apgyveno

Sulyg Henry Hudson’o 
mendaciju, tas žmogus buvo pirmas 

upes kuri dabar nesza jo 
vardu, mažas fortas buvo insteigtas 
ant Manhattan Salos žeminus Bow- 

Kapitonas 
buvo pasiirtas galva,

“Vilties Na-
Miestas pirmiausia pavadintas

eiti ant

ling Green. Christensen 
ir jis su puse 

tuzino vyru buvo pirmieji New Yorko 
balti gyventojai. Vėliaus Dutch West 
India kompanija iszsiunte 30 szeimy
nu isz Amsterdam in Manhattan Sa
la. Peter Minuit buo paskirtas galva 
to būrelio. Jis nupirko Manhattan 
Sala nuo indijonu Už $24 ir pavadi
no New Amsterdam. 1664 metais an
glai paėmė miestą ir karalius Karo
lius II perdavė savo broliui Jokūbui, 
Yorko
New Yorkas 
varda.

Cleveland**, Ohio, buvo pavadintas 
vardu matininko atvažiavusio 
Connecticut matuoti ta žeme.

New Orleans, Louisianoj primena 
atvykimą Francuzu in Sziauru Ame
rikos kontinentą. 1718 m. franeuzai 

apsaugoti

ir Albany kunigaiksztis; ir 
turi to kunigaikszczio

matininko isz

insteige fortą apsaugoti vartus in 
Mississippi kloni.Naujas miestas buvo 
pavadin tas 
Francuzijos 
gaikszczio.

Newark,

Nouvellc 
regento,

Orleans, 
Orleans kuni-

PO

apgyveno 
žmones isz Naujos Anglijos. Gegužes 

1666 m. kaikurie kongregacio- 
kurie apgyveno kolonija 

Connecticut, perkėlė savo szeimynas, 
pastorių, hisžnyczia, rekordus, ir vis
ką in kur dabar : 
Miestas pirmiausia 
Milford, bet vėliaus 
Newarka. Gaunu savo varda nuo vie
tos Anglijoj.

Memphis yra Egyptiszkas 
ir duotas didžiausiui miestui Tenne
ssee valstijoj. Gavo varda todėl jog 
miestas panaszus in miestą Egyptoje 
vardu Memphis.

Miestas Providence, Rhode Island, 
primena daugeli kitu Amerikos mies
tu kurie gauna vardus nuo religisz- 
ku pabėgėliu. 1636 metais Massachu
setts teismas iszvijo Roger Williams 
isz szalies del jo religiszku nuomonių. 
Jis pabėgo isz'szalies ir sustojo in va
kartis nuo Naragansetts Užtakos. Jis 
pavadino' žeme Providence. Tas jam 
reiszko dvasiszka pagelba.

Santa Fe, Naujoj Meksikoj, yra an- 
this sėbrausiąs miestas 
jose. BuVo Insteigtas

New Jersey

men.
nalistai apgyveno

randasi Newarkns. 
buvo pavadintas 
permainytas in

vardas,

, sako policija.
su dviem

mais" važiavęs automobiliu, 
kada juos užklupo 
po persiszaudymo
37> ir Ashland gatvių. Kitus du 
suėmė ju namuose.

Pavilis
) t važiavęs

< 4 moki-

policija ir 
suėmė prie

pirmiausia 
Hartford, Conn. 1633 m. Czia pabu
davojo fortą ir pavadino 
mai.
Newton. Vėliaus permainytas in da
bartini varda, pagerbti Anglijoj gimi

mo vieta Ministerio Samuel Stone.
' Iszpanai rado San Francisco, Calif- 
ornije. Pirmiau buvo dalis Meksikos 
iži 1848 m. 1776 m. Francisku zoko- 
ninkai Combon ir Polou padare pir
ma nuolatini apgyvenima ant penin- 
sulos kur miestas dabar pabudavotas, 
ir jie insteige Dolores misija. Vieta 
pirmiausia buvo iszpanu pavadinta 
Yerba Buens (Peppermint). 
“San Francisco 
užtakos, kuri 
Franciszkaus 
tas 1769 m.
vieta aplink Alta, California, pripra
to duoti vardus vietoms 
nytinio kalendoriaus.

miszios

* t

Vardas 
buvo paimtas nuo 

gavo varda “Szvento 
kuomet iszpanu rasz-

Jszpanai kurie apgyveno

sulyg baž-

TEMYKITE’
Isz priežasties- štoko i van

dens, nevale naudoti guminiu 
paipu. Uždrausta sziuruoti 
porezius ir peimentus, mazgoti 
automobilius, žodžiu: nereika
lingas naudojimas vandens yra 
uždrausta. Paipos, kranai ir 
1.1, kurios yra kiauros turi bū
ti tuoj aus pataisytos nes bus 
tokiems vanduo sustabdytas, 
t.f.) Mahanoy City Water Co.

Todėl jog miszios pirmu .sykiu 
szvestos ant vietos kur dabar randa
si Los Angeles, 1781 m. tas miestas 
buvo pavadinta Nustra Senora Rei
ną de Los Angeles (Our Lady, Queen 

Kas vėliau sutrum-pf the Angels).
pinta in Los Angeles.

Bittsbprgho
Jurgiu Washingtonu.
ingtonas, būdamas ąficipriM koloni-

1753 m. buvo gu-

vardas sujungtas su
Jurgis Wush-

I

Balsuokite už

Wm. G. James
Isz Mahanoy City, Pa.

ANT

jaliszkais laikais.
bernatoriaus Dinwiddle isz Virgini
jos, pasiunstas persergoti Prancūzus 
nepereiti rubožius. Kitais metais mi
licija pasiunsta pabudavoti fortą kur 
sziadien Pittsburghas stovi. Prancū
zai* irgi pabudavojo fortą kuriu jie 
pavadino Fort Duquesne. 1758 metais 
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Cincinnati, Ohio, buvo apgyventa 
1788 m. imigrantu isz New Jersey po 
vadovyste John Cleaves Symes. Var
das Cincinnati buvo duotas generolo 
St. Clair, pagerbti Revoliucijos Kares 
Cincinnati aficieriu Draugyste, ku
rios draugystes jis buvo narys. Ta 
draugyste gavo varda nuo fakto jog 
kaip ir CincinnatUs, rymietis, jis pa
liko savo žagres eiti in szalies pagel
ba. Sugryžtant tik kuomet szalei ne- 
reikejo ju pagelba.

Baltimore, Maryland, buvo insteig- 
ta‘ 1706 m. sulyg akto generalo Susi
rinkimo laikyto Whitestone Neck. 
Aktas nedavė miestui varda. Bet ki
tas netolimas miestas pavadintas 
Baltimore, abu miestai inkorporuoti 
in viena ir vadinti Baltimore.

Chicago yra indijonu vardas 
aiszkios pradžios, bet gal paeina nuo 
Ojibwa kalbos, kurioje kalboje reisz
kia “laukiniu cibuliu vieta.” 
si apgyventi ta vieta buvo Louis Jo-, 
liet ir kunigas Jacques Marquette 
1673 m. 1804 m. Suv. Valstijos in
steige fortu .czionai pavadinta Fort 
Dearborn, kuri isznaikinta 
1816 m. juodas žmogus 
mingo, Hean Baptiste Point de Sai- 
ble, apsistojo czionai kaipo indijonu 
pirklys. Vėliaus jis pardavė jo bizni 
John Kinzie, kuris atsivožė savo szei- 
myna su savim ir insteige kolonija. 
1873 m. Chicago buvo inkorporuotas 
kaipo miestas.

Omaha, Nebraska turi varda indi
jonu pulko “Omaha.

1

Ant. J. Sakalauskas
1IETUVI8ZKA8 GRAB0MŪ8 
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netolimas

ne-

Pirmiau-

ir

kuri 1812. 
isz San Do-

♦»

Milwaukee, Wisconsin 
uostas

buvo
euzu pirkliavimo uostas 18 szimt- 
nictyjc. Vardo rciszkirnas ncaiszk u s.

“Santikiuosc”

Fran -

A
Pana Antanina Koltą isz 

Michigan City, Indiana, aplai
ke pirma dovana už savo pato- 

Pi’iikiolika tukstancziii 
apszauke 

mergina

Antanina

guma.
žmonių 
patogiause ; g 
diauos \’alstije.

jaja ka i pa 
visam in-

buvo 
1836 m. ir pirmiausia 
Waterloo, bet 1837 metais, po Texas 
Revoliucija buvo inkorporuotas ir 
pervadintas, imant varda nuo Steven 
Austin, kuris pavadytas 
vas.”

Austin, Texas 
ir

apgyventas 
pavadintas

Tcxos te-
Suv. Valsti- 

ant vietos ap
leisto .Indiją, miesto,. 1605 metais- Į viena ito seniausiu vietų.Suv,', Valsti

jose. Pirmieji

Albany, New Yorko sostapyle, yra

16J0 metais turejo-apie 250 iszpanu I jose. Pirmieji gyventojai buvo 18 
ir 200 Ihdijonu gyventoju. Sziadien I Walloon szeimynu kurie czion atvy- 
turi 7,836 gyventojus. | ko apie 1617 m. 1629 m. Holandai

Minneapolis, Minnesota, 
atskiras pradžias. Kunigas 
Henhepin, francuzu misijonicrius,.ra
do ir užvardino Falls of St. Anthony | Albany kunigaikszcziui (vėliaus Ka- 
1680 metais, ir su pasekėjais apgyve
no Mississippi upes rytu puse, 
mas apgyvenimas ant vakaru puses 
buvo padarytas Pulkininko John Ste
vens, 1840 m. Abu miestai vėliaus 
inkorporuoti kaipo Minneapolis mies
tas. Vardas miesto paeina nuo Minne
haha isz ('roku žodžio “polis,” kuris 
reiszkia miestą, 
“juokantis vanduo 
ir yra 
upėj netoli miesto.

St. Paul, paezioje valstijoje, 
dilioje buvo pulkelis grinteliu aplfn 
sznapso parduotojo 
m. kunigas Gallier, misijonierius, da
vė tai vietai varda, pastatydamas

pradžias.

Abu

>)

vardas kaskado

Sziadien

turii dvi I paėmė vieta. Pirmiausia buvo pavil- 
Louis dinta Fort Orange. Vėliaus, kuomet 

savininko teises perduotos Yorko ir

Pir-

Minnehaha reiszkia 
indijonu kalboje 

Minnehaha

grintele. 1841

varda, 
medine koplyczia, kuria pavadino St. 
Paul.

Seattle, Washingtone, buvo užvar
dintas Siwash indijonu vedėjo vardu 
“Sealth” 
atvyko ir pavadino vieta
Alki paskutinis žodis Siwash kalboje 
reiszkia “tuojau,” 
permainytas in Seattle.

Louisville, Kentucky, prasidėjo per 
Neprigulmybes kare. 1778 m. Gene
rolas George Rogers Clark keliavo 
žemyn ant Ohio upes su pulku karei
viu apgalėti Illinois szali. Jis reika-

1852 m. balti gyventojai 
New York

bet vėliaus vardas

luvo tinkama vieta kur galėjo iszla- 
vinti savo kareivius. Matydamas sa-vinti savo kareivius. Matydamas 
la, kas dabar vadinta Louisville, jis 
pabudavojo dvideszimts grinteliu del 
kareiviu szeimynu, kurie 
viais keliavo ant laivo.

su karei- 
Kuomet jis 

iszvalžiavo su isziavintais kareiviais, 
paliktos ant salos szeimynos buvo 
Louisville pirmieji gyventojai. Gavo 
savo varda nuo Louis XVI isz Fran- 
euzijos.

Spkoene, Washington®, 
gyventa 1872 m.,

raliui Jokūbui II ir Anglijos) paėmė 
jo varda.

Charleston, Pietų Carolinoj Anglu 
po William Sayle apgyventas 1679 m. 
Vieta buvo pavadinta Charles Town, 
vėliaus Charleston po Karalių Karo
liu II isz Anglijos.

Laidoja kimu* Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgi pri
stato automobilius visokiems reika
lams.

Parduodu visokius paminklus, didel
ius ir mažius už pigiausia preke, todėl 
jeigu pirkaite POMNINKA UI kreip
kitės pas mane, ne* asz galiu jumis 
pigiau geriau* parduoti negu kiti.
801 E. Pine BU Mahaioy City* Pa.

ATSIUSK TIK $LG0
O gausi saliklo ir apyniu del 15 gor- 
czlu naminiu alaus 
kaip padaryti ir prlsiuntirna apmoka
me.
arba 6 pakolei už $3.30.
35c arba G pakelei už $1.75.
žolių 30c arba 6 pakelei už $1.40. 

Daktaras Namuose"

su pamokinimu

Geriausia stambi trajanka 60c 
Puplalszkal 

Truk-

Knyga "Daktaras Namuose" $1.00. 
Kanticzkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius vaikams po 25c. 
Gyvenimas Szventuju $6.50. 
Altorius Maldų Knygele, 
smagus d rūkas, prasto abdaro po 75c. 
Minksztu abparu su kabe $1.60. Celu- 
loido abdarais $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65c. Celuloldo $1.50, 
Mluksztu abdaru $1.25.
popioros 30 gatunku. tuzinas už 65c. 

M. J. ŽUKAITIS.
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

W HR ■ M—»     M  II ...............- ’̂^■11—ISIIIII'

Aukso 
senovės

Laiszkams

G^herolas Forbes vede pulką priesz 
fortu ir apgulėjo ji. Su Washingtono 
patarimu, vieta buyo pavadinta 
Pittsburgh pagerbti Britų ministeriu 
pirmininką.

Pirmieji gyventojai Rochesteryje, 
New Yorke, apgyveno ta vieta 1788 
m,, bet pirmas namas buvo pastaty
tas 1812 m. Pirmieji savininkai buvo 
trys vyrai isz Maryland, Nathaniel 
Rochester, William Fitzhugh ir Char- 

1 Q1 H m tviiouissila inknr.

vieta

w«i*zx11 1 Q17 m

buvo ap- 
ir gavo varda nuo 

indijonu szeimynos. Žodis reiszkia 
saules vaikai.”

Philadelphia turėjo invairias pra
džias. Pirmieji gyventojai, 1636 me
tais, buvo Szvedu būrelis, 
mieji nuolatiniai gyventojai pasiro
dė 1681 m. kuomet William Penn bu
vo padarytas provincijos savininku. 
Jis iszsiunte maža būreli kvakeru ko
lonistu apgyventi miestą, kuri jis pa
vadino Philadelphia, kas Greku kal
boje reiszkia “miestas broliszkos mei
les.”

St. Louis, Missouri, parodo 
varde Francuziszka pradžia. Pierre 
Laclede Liquest buvo St. Louis in- 
steigojas. Jis buvo aficierius kolona- 
liszko pulko kuris pasiunstas apsau
goti Francuzu apgyvenamus Sziauru 
Amerikoj, ir jis gavo teise vesti pirk- 
lyste su indijonais in rytus nuo Miss
issippi. Pirmieji namai in St. Louis 
buvo nnmnt Ir sankrovai Maxont> ir

Žodis
ii

Bet pir-

savo

Jėzuitu “Santikiuose” 1679 m. var
das Milwaukee buvo pavadinta Mili- 

jog tie vardai 
vardo 
vardo 

Minewags, kas 
yra vieta kur uogos auga.” 

buvo Francuzu 
1670 m. La 

Nebuvo nuo
latinis apgyvenimas iki 1701 m. kuo
met Sieur de La Mothe Cadilac 
budavojo fortą kuria jis vadino Port 
(’hartrain. 1815 m. vieta gavo varda 

Francuzu įžodžio “siau-

warik. Yra manytam 
yra reprodukcija indijonu 
yra reprodukcija indijonu
miesto 
reiszkia

Detroit, Michigan 
aplankytas 1648 m., 
Aalle aplanke ta vieta.

reprodukcija 
reprodukcija 

kuris
< 4

buvo

ir

pa-

Tvlrcrlastls Lletsvlssk* 
B A H K A

Detroit nuo 
ras.”

Bismark, Sziauru Dakoto*
pyle buvo apgyventu

sosta- 
i isztyrinetoju 

Loujs ir Clark 1804—1805. Nuola
tinis gyvenimas buvo pradėtas 1837 
m. Buvo pavadintas Vokietijos kanc- 
loru vardu.

Dliels ksaclja swd«ta ▼ aisti- 
Jo* *«nko Departamento.
Eala t>o priežiūra Valstijos, 
taip kad pinigai sudėti mass 
Baakoj* negali pražūti. Pri
ima pinigu* saugiam palaiki- 
mul. Sluncru pinigus in vi
sas dalis svieto, Dagai dieno* 
kur**. Parduoda Lalvakar- 

t*« kompanija nustatytame 
kainose*. Parūpinu Passpar- 
tos keliaujantiems in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grel 
tai ir plglat Raszykit* apie 
kainas o gausite teisinga 
atsukimą. Adresą vokite:

V. LAPINSKAS<
601 W. Mahanoy Av*h 

MAHANOY CITY. • PA.

dailiu geli- 
kornu ant kojų

Seniauses isztyrimas.
• 1 1 J". 11 ■ 1

Ant sulaikymo 
mo kaipo ir 
tiktai po 10 centu. Jeigu jums
nepagiaįbetu tai pinigus sugra- 
žvsim. Teipgi prisiunsim infor- 
macije kaip 
plauku slenkimo, pleiskanų ir 
plikimo. Tukstanczei
ja už dyka rodą. Raszykit t ne
jaus:

JMBCO Oriental Specialists,
236 Broadwav, Box 9 W.

Brooklyn, N. Y.

apsisaugo! n up

dekavo-

UflflJ

JONAS M. CISARIKAS 
Flr. In.uanc. A*e*t

Apdraudžia (Inszurlniu) Namus, 
Terorus, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnius. 
Geriausiose Kompanijose

t
I

815 W. Mahanoy Avė* Mahanoy Cltys 
H s i n t • a • a • e • *s f *• so 4KN « *• M »s 11M •«*«* l S

Lists visikai Graberlis

K. RĖKLAITIS

3&

■ Visada būnate užganėdinti ir gaunate 
i; f

tik geriausi tavora už pigiausias prekes 
kada perkate Levit’o sztore.

Laidoj* Numirėlius pagal 
naujausia mada Ir moksle. 

Turi pagalbininke saotere. 
Prieinamos preke*.

SIS West Bpruee 8tr**t 
■AHANOT Cm, FA*

■*11 Tslepbonas No. 14*

* «A

Siutai, Marszkinei, Skribeles, 
Kepures, Apatinei Drapanos

d

Levit’o Sztoras Į
13-15 W.CentreSt. Mahanoy City į

*>

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

Nori kad taupytumet savo pinigus sziam banke. 
’ Nori kad atydartumet taupinimo ar Czckiu

sh.

t skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba. 
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prietoliAms. 
Musu dopozitorai yra musu ęrieteliai ir szita 

banka jeszko daugiaus prieteliu.
Ji suteikia patarima kur geriausia investyt 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperte.
Gera banka yra jusu geriausia prietelis.
Dekite savo pinigus in

jmSROHANTS BANKING TRUST CO.
l—-

DIREKTORIAI:
D. F. GUINAN, Sek. Kasljerlas 

LEON ECKERT. Vlce-Pres.
J. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON, 

DANI8ZEVICZIA* > M. GAVULA.

D. M. GRAHAM. Pres.

T. G. H0RN8PY.

CAPITAL MTOCK I1M.M6.M 
■nrvlM Ir Profits

Mntounn antra procentą ant saMtu 
pfctlf*. Procentą pridedam prie jo* 
plnls* 1 flanele Ir 1 Liepos, nepai
sai! ar ataoMat parodyt knygute 
ar na. Mea norim kad tr jas turė
tumėt reikale su musu banke, ne
paisant ar mažas ar didelis.

Bankas adaras nae * ryte Iki 8 
popiet. Bubėtomis • ryto iki U vai.

• . A
I ' »

i H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARIXJW, Vlco-Pres. 

į Jos. E. FERGUSON. Kaslerius.

W. TRASKAUSKAS 
FIRMVTnnS* rn?T(TTI8ZKA8 

SKAMBIUS MAHAKOY CITI, FA.

laidoja Kunua Numirusia. Pasamdo 
, Automobilius del Laidotuvlu Krlk- 

astlnlu. Vesellju, Pasivažinėjimo 
Ir t, t.

(SO W* Centro BU Mahanoy City* Fa.

>

CBAB* •* PABMLBY 
Beal Estate Agent - Notary Fwfclie

Jeigu norite pirkti ar parduoti Stabas, 
mes galime jumis tame patarnauti. 
Randarojame namus, koletavojMM 

randas ir-tetp tolinus.


