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KŪDIKIS GIMĖ NEGYVAS, 
ADGAIVINTAS PER 

DAKTARUS.
Washington, Pa.

Earl Weeks, 27 metu, pagimdė 
asztuoniu svaru kūdiki, kuris 
buvo negyvas per penkės va
landas, bet daktarai ji adgai- 
vino ir szimlion kūdikis yra 
sveikas ir gyvas. Daktarai in- 
kvepinejo savo kvapu in kūdi
kio barneliu ir mankino szirdi 
ir tokiu bildu 'kūdiki adgaivino 
prie gyvasties.
KETURI ARESZTAVOTI UŽ 

PADĖJIMĄ BOMBOS.
Brooklyn, N. Y. — Keturi 

Hali jonai likos aresztavoti už 
padėjimu bombų po Supreme 
Sudo, kurios suardė baisiai 
nuirus tojo budinko. Eksplozi
ja buvo girdėta po visa miestą. 
Tris kitus nužiūrėtus areszta- 
vojo ant kvotimo.

Alvarez,

SURUKO 100 PAPEROSU 
PER DIENA.

Kingston, S. C. — Tainoszius 
32 metu, gimęs Mek-

sikoniszku tėvu, suruko aut 
dienos nuo szimto lyg pusantro 
szimto pa peronu nuo kada tu
rėjo 21 metus. Rūkymas jam ; 
kasztuoja ant dienos apie du 
dolerius.

KELNES PRIE2ASTE 
PERSISKYRIMO.

Cleveland, Ohio. — Franas 
Lir^a, 580? £lęot avė., užvedė

i ant persiskyrimo nuo 
paežiu les Paulinos,

terma 
hivo pacziules raulines, pa
duodamas priežasti, buk jojo 
prisiegele tankiai paslejMlavo 
jojo kelnes nenorėdama idant 
jisai iszeitu in miestą. 'Poliaus 
buk ji ji nepaveji irdavo jojo 
vaikams, nuo pirmos paezios, 
gyventi su juom tam paežiam 
name o savo laikydavo prie sa
ves. Motore viską užginezina ir 
sako kad vyro užmeti liejimai 
yra neteisingi.
karta paslėpė ja*m keliu

Po teisybei, 
s, ba 

nenorėjo idant jisai eitu ant 
piknikų be josios.

PRASIDĖS KOVA TARP 
DARBININKU IR 

OPERATORIŲ.
Pittsburgh, Pa. — Isz prie

žasties nesutikimo angle'kasiii 
su operatoriais ant atnaujini
mo Jacksonvilles sutarties, 
prasidės tikra kova tarp kapi
talistu ir anglekasiu.

Terminal Coal
Co., kuri nesutiko dirbti pagal 
junijos tiesas, iszeme indžiunk- 
szina idant uždraust darbinin- 
kus-straikiorius nuo atkalbini- 
nio kitu nuo darbo ir juju su- 
laikvma ant ulvcziu.• • 
ant iszvarymo laukan
szeimynas straikieriu isz sta
bu, kurie da isz juju neiszsi- 
k rausto.

Anglekasiai užgina kad jieji 
suiaikineja sktdms nuo darbo 
arba ant juju užklumpa.
NUŽUDĖ TĘVA APGYNIME 

MOTINOS.
(Ibio.

Pittsburgh

Taipgi 
visas

*

Cincinnati, Ohio. — Glen 
Moore, 14 metu, likus paliuo- 
suotas nuo kaltes nužudinime 
H»vo tėvo, jies koroneris pripa
žino vaikui tiesa apginti moti
na nuo insiutiisio tėvo kada 
ja ja norėjo papjaut.

Tėvas niibaiido vaika su dir
žu už koki ten prasikaltimu, 
motina užstojo už vaika, tada 
tėvas pagriebė ilga mėsini pei
li, pristūmė motina prie sienos 
ir ketino Insmeigti peili jai iii 
szirdi. Vaikas matydamas ka 
levas daro, pagriėbe kita mėsi
ni peili ir insmeige tėvui in
szirdi, nuo ko ant vietos mirė.
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TRYS VYRAI ISZLEKE IN RYMA UTARNINKE SU ER OPI. ANU “OLD GLORY.
Ohl Orchard, Maine. — Utarninko po pint eroplane “Ohl Glory 11

SENIAUSES
KARALIUS ^MIRE

SENIAUSES KARALIUS 
ANT SVIETO MIRĖ PA

LIKDAMAS 500 MO
TERŲ.

SKERDIKAS
ŽMONIŲ

SZINKORIU8 NUŽUDĖ MA
ŽIAUSIA 70 ŽMONIŲ KU

RIUOS SUVALGĖ JO 
SVECZEI.

> >
iszloke trvs lekioto

jo!: Hill, Bertaud ir Payne, szis paskutinis yra redaktorius Hearst laikraszczio, kuris apmo
ka visus kasztus tosios'keliones. Orine kelione bus be pasilsiu, a'pie 4,100 myliu tolumo. Le
kiotojo! tikisi atlėkti in Ryma Ketverge diena laike piet jaigu viskas seksis gerai.

Sereilos ryla apie 3:17, la‘vai ant mariu aplaike si.gnola isz croplauo, buk juos patiko 
nelaime ir praszo pagellros. Keli laivai tuojaus nuplaukė ant. tosios vielos isz kur aplaikyln 
nelaimes signola, bet lyg sziam raszyniui juos nesurado ir nožine ai' dn gyvi ar ne. Manoma 
kad visi žuvo.

39 METAS

ISZ LI ETŲ VOS
ft ii

SUGRAŽINO PERLUS, AP
LAIKE DEL SZEIMYNOS 

PASZIALPA.
Chicago. — Eugenijuszas 

Cieselski, 19 metu, ana diena 
sugražino del Mrs. W. Kinu, 
2640 Lake View Ave., szniura 
puikiu 'perlu vertes $14,500, 
kuriuos surado artimoje sto
vy lo Szckspiro, Lincoln parke. 
Szniura rado žoleje.

Cieselski nuėjo pas ziegor- 
ninka dažinot verte perlu. Zie- 
gorninkas apreiszke jam, kad 
perlai yra verti keliolika tuks- 
tancziujibilcriii. Kada daginio 
kad po. .TV priguli prie ponios 
Rinn, nuėjo pas ja ja ir atidavė 
už ka n pini ka.250 doleriu, ku
riuos atidavė motinai, kuri ta 
diena pagimdė septinta kūdiki.

vaikui,
buk josios vyras rūpinsis ir to
linus jojo szeimyna už teisin
gumą.

Isz Visu Szaliu

Poni Rinn prižadėjo

FLAPERKA 102 METU 
LEKS EROPLANU.

Portland, Ore. “'Tosios 
flaperkos yra narsios ant lekio- 
j i m o,“ pasa’ke Charles 
Bradley, 
isz Rochester, 
žindamas kad draugaus lekio
jome “bobutei” Almatia Ben
nett isz Chicopee, Mass., kelio
nėje isz Old Orchard, Me., in 
Bostoną, ateinanezia sanvaitia, 
idant apvaikszcziot josios 102 
metu sukaktuves.

Bradlev iszmoko lekioti du 
metus adgal su kapitonu Harry 
Jones, lėkdamas su juom aplin
kui Old Orchard.

AV.pasako
99 metu jaunikaitis

N. Y., prisipa

NUO VARGSZO LYG 
$35,000,000 TURTO.

New York. — M irusis ana 
diena Morkus Loew (Zydiszka 
jojo pravarde yra Levinstein), 
kuris savo gyvenime turėjo 
ha n'k r u t i n i m u s, nepasisekimą 
biznyje ir kitokius ergelius, pa
liko turto ant 35 milijonu dole
riu vertes.

Morkus buvo sūnūs vargin
go gyventojo Viedniujo, Aus
trijoj. Pribuvęs in Amerika, 
pra-dejo panlavinet laikrasz- 
ezius ant ulycziii, buvo kailiu 
iszdirbejas ir laikrasztininkas 
bet vis su nepasisekimu. Ant 
galo imlejas visus savo piųigus 
in perstatymo bizni, palioko 
savo tikslą apsigyvendamas 
tigram palociuje ant Long Is
land. * *

Loew’ Valde 3,000 teatrus 
po visas dalis Ameriko ir Ka
nadoje, kurie'bus uždaryti die
nojo jojo laidotuvių Ketverge 
diena. Valde jisai itarp kitu
kompanijų Metro Movie Pro
duction Co. Visas tų^tflą Rftpkr, 
tas in rankas dvieją^i^iL *tas in

eita
su

NAUJI TVANAI
LENKIJOJ

AMERIKAS DARO 
GERA BIZNI.

Washington, D. C. — Preky
bos departamentas savo meti
niam raparte paduoda buk pra- 

1927 meta padaro biznio 
Europos sklypais už de-

sziints bilijonus <10101’111.
Per pirmutinius septynis me

nesius szimet prekyba su kitais 
sklypais daejo beveik ant sze- 
sziu bilijonu doleriu. Valdžia 
turėjo pelno per tuos septynis 
menesius 270 (milijonus dole
riu.

NELEIDŽE PARDUOT GIN
KLUS RUSIJAI.

— Rusijos 
an-

. Washijigt/inas.
Sovietu valdžios agentai 
dai buvo padare New Yorke 
kontraktu su tam tikra Ameri
kos firma del 150,000 szautuvu 
Sovietu kariuomenei, bet pasi
rodo,‘kad tu szautuvu Sovietą* 
negaus. Kai advokatai, atsto
vauja abiems kontraktu pada
riusiu pusėms, atvyko in \Va- 
shingtona,
mentus davė jiems žinoti, kad 
jis tai transakcijai nepritariąs.

Sovietu suderėti 
jau buvo pristatyti in

, turėjo but 
spėjama, kad 

Sovietu agentai bandys pirk
tus szautuvus krauti in laivu 
Nevy Yorko uoste ir pažiūrėti 
tiesmo keliu, ar valstybes de
partamento žingsnis yra teisė
tas.

valstybes departa-

Yorka ir isz ežia 
iszsiusti. Dabar ;

SZIMTAI KAIMU UŽLIETI, 
36 ŽMONIŲ PRAŽUVO.

Lenkije.

szautuvai
New

pazi urėti 
ar valstybes

Paskutines Žinutes.

Mattey,

11 Bayonne, N. .J. — Casino 
Pear iszsirito tris maži karu kai 
ant zobovimo trūkio per ka 8 
ypatos likos smarkai sužeistos.

11 South Norfolk, Conn. — 
Laike Italu apvaikszcziojimo, 
32 bombos truko ant žemes sn- 
žeisdamoš devynis vaikus, o 
viena mirtinai nuo ko ir mirė.

11 Pittsburgh. — Du angle- 
kasiai likos užmuszti sumiszi- 
me arti Moon run o keli sužeis
ti per junistus.

11 Hazleton, Pa. — Andrius 
anglekasiu junijos

prezidentas distrikto No. 7 li
kos pavojingai sužeistas laike 
susidūrimo automobiliu ‘kada 
važiavo namo nuo mitingo isz 
.Driftono. x

11 Chicago. — Ant Jackson 
Bulivardo likos užmusztas ne
žinomas Meksikonas o keturi 
sužeisti per policije, laike szau- 
dymo kada Meksikonas i su
traukė peili ant varytojais 
automobiliaus. 

<•

U Cincinnati, Ohio. — Dau
giau kaip 20 žmonių likos su
žeisti per apsivertima boso ar 

,, ,tį Woodlawn, kuris trenke in 
tele^¥apj||Lp^wlp*4|hms' | iiH*>

Lvavas, Lenkije. — Galici
joj vela upes iszkilo ir užliejo 
daugybe kaimu ir miesteliu, o 
trisdeszimts szeszi žmonis pra
žuvo. Dolino distrikte 27 kai
mai ir du miesteliai li'kos užlie
ti, keturi tiltai nuneszti ir asz- 
tuoniolika žmonių žuvo. Dis
trikte Flnmago, Kastrzeve ir 
llarogove, dvideszimts devyni 
kaimai visiszkai sunaikinti ir 
dovvni žmones žuvo. Zabiluo
ši n distrikte vanduo užliejo su- 
virszuni szimta'kaimu.

Miestas Turką, Karpatų kai
nuosią yra konia visas užlietas 
o Czerecnosz upe vis kyla kas 
valanda daugiau. Stanislavovc 
upe Vistula užliejo visa aplin
kine.

Žinios pribuvo isz
Lodzu arti Th u mago, 

kad nukentėjo nuo 
vandens, bet užėjo baisi viesu

le u ri minute szeszes-de-

kaimo 
neganar>

la,

didelio

impute 
szimts grineziu 'kurias suardė, 

Pro- 
vanduo už

liejo asztuonesdeszimts du pa
vietus ir 140 parapija.

daug žmonių užmuszta. 
vincijoj Krokuvos,

SUAUGIA IN KRŪVA; DVY
NAI; NEPAPRASTAS JU 

GYVENIMAS IR PA
SIELGIMAI.

ir dviem 
a rėžiau

Belgradas. — Ana diena tū
las laikrasztininkas būdamas 
ant vakaeijos užtiko priemies- 
tije du suaugusius in krūva 
vaikus. Isz tolo suaugia dvy
nai iszrodo kaip vienas žmo
gus, su keturioms kojoms, ke
turiomis rankomis, 
galvom, bet priėjus
pasirodo, kad tai du suaugia 
žmonys. Kožnas isz ju turi po 
deszimts metu, nesubrendo ir 
atrodo kad turi po 8 ir 9 metus. 
Eina tik vienas, o kitas pasiko
ręs kitam ant pecziu, kada vie
nas pavargsta, tai kitas nesza 
kita.

Vienas isz tu nepaprastu 
broliu, yra geriau suaugės, bet 
turi visai nelanksti! kakla ir 
todėl galva nuolat yra privers
tas laikyti pakelta in viražu. 
Kitas turi visai silpnas rankas 
ir visada laiko žemyn jas. Bro
liai niekad neneszioja czebatn 
ir nekerpa nagu, todėl kojų Ir 
rai/ku nagai pas jdos yra keliu 
centimetru ilgio. Kalbėti jie ne 
moka, nors ir negalima paša*
kytLfcnd butą Bilpnapikjczial.

■Z
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NUSZAUTAS PALANGOJE 
DR. BRUNZDA.

Mums isz Klaipėdos komen
dantūros pranesza, kad praeita 
Sekmadieni, Rugpiuczio mene
sio 21 diena 2 valanda po pietų 
Palangoje Amerikos Lietuviu 
Prekybos B-ves direktorius R<> 
toja pulkauninku leitenantą 
*Brundza. Mirtinai sužeistas 
Dr. Brunzda po 5 m i mitu mirė. 
Nuszovimo pagrindas esąs pa
vydas, mat Romanas buvo susi-

iszteketi už Di. 
Bnmdzos. Romanas padidas m 
Bajoru kalėjimu ir 
tardymas. Brunzdos
vakar vakara traukiniu isz 
Kretingos iszvežtas Kaunan.

Kambodže gul:. tynesdcszimts žmonių,
lobą

atlanko

Varszava. «•— Laikraszczei 
raszo apie mirti seno szinko- 
riaug 93 metu, kuris laike gy
vasties nužmle mažiausia sep- 

o ju
mesa davė svecziams suvalgyt. 
Jo pravarde buvo Domiszcen- 
ka, o kada turėjo 60 metu, li
kos iszvarytas iii Siberije kur 
insitaise sau karezema in kuria 
atvažiuodavo daug keleiviu pa
silsėt ir iszsigert kaipo ir 
valgyt geros mėsos, 
ria paskalas ėjo kad jisai mo
kėjo iszkept gardžiausia moša. 
Bet užtėmi n ta kad laikas nuo 

laiko nokurie»isz svecziu ding
davo slaptingu bildu, bet Do- 
iniszr.z(‘nka visados iszsikalbė
davo, kad sveczei iszvažiuoda- 
vo anksti ir gal kelionėje žuvo.

Kada jisai mirė ir žandarai 
padare jo grinezioje krata, ra
do didelioje skrynioje daug 
žmogis^ku kaulu mažiausia 70 
žmonių 
sūdyta žmogiena.

<i- 
pa- 

apie ku

ir keliosia baczkosia 
Kiek tasai 

rakalis žmonių nužudė tai ne- 
žine ir pasiliks slaptybe 
visados.

ant

INPERKŪNAS TRENKE 
BAŽNYCZIA.

Lizbonas, Portugal i je. — Lai
ke didelio szturmo Galafuroje 
perkūnas trenke in Katalikisz- 
ka bažnyczia. Tris žmonis li
kos užmuszti ant vietos o apie 
dvideszimts sužeidė.

"W

štai-

Bankok, Syamas. — Tone i 
dienomis mirė karalius Kam- 
bodžio, vardu Sisowath, paliVc- 
damas brangiausia skrybėlių 
ant svieto.
nrovincijoj Syamo po apg 
Francijos.

Karalius Sisowath, po mir- 
cziai savo brolio aplaike bron
zine skrybelia, kuri yra verta 
mažiausia J00 tukstaneziu do
leriu, papuoszta daugybe dei
mantu.

Pagal tenaitini papratima, 
tai tenais degina lavonu su vis- 
kuom kas prie jo prigulėjo, bet 
viena isz paežiu iszmelde skry
bėlių nuo naujo karaliaus ant 
atminties. Mirusia karalius pa
liko dideliam nuliudimia pen
kis* szimtus paežiu Ikurios ap
raudos jo mirti — daugiau ne
kaip Salamonas turėjo.
Karalius Sisowath laike kares

Paryžių su dviem
szimtais moterų. Negalėjo jis 
suprasti kodėl turtingos Pary- 
žines moteres pertraukinejo 
kalba savo vyrams ir nebuvo 
už tai baudžemos. M irusis ka
ralius gal buvo vienas isz se
niausiu valdytoju ant svieto, 
nes gimė 1840 mete, o apėmė 
sostu po mirusiam savo broliui 
Nurodomu 1904 iiiefe; •
KŪDIKIS ATSIMENA SAVO 

PRAĖJUSI GYVENIMĄ.*
Berlinas, Vokietija. — Nesc- 

nci buvo nugi įdėtas atsitiki
mas kuris užtvirtino Indusu 
ti'kejima, kad po mireziai du- 
szo gali pereiti in kuna nau
jai gimusio kūdikio.

Vokietis Koeller iszvažiavo 
isz Stuttgarto su savo paežiu ir 
septiniu metu mergaite ant va- 
kaciju in Trydesito miesteli. 
Tėvai nemažai nusistebėjo, ka
da eidami maža ulyczia,
gai ju dukrele Zissi suszuko, 
kad tai yra ta pati ulieze, kur 
ji kitados gyvendavo. Tėvam.* 
apsako apie narna ir numar: 
kur ji gyvendavo. Tolinus kad 
tenais randasi krūmelis kur ji 
pirkdavo tavom an galo pasa
ko ir vardu koki ji turėjo gy
vendamas czionais.

Tėvai norėdami persitkryt 
ar dukrele kalba teisybe, nuėjo 
ant parodytos vietos ir pasiro
do kad, kelesdeszimts metu at
gal, gyveno tam name žmonys 
kurie turėjo septynių metu 
dukrelių kuri mirė. Tėvai ra
do ir kromeli apie kuri mergai
te kalbėjo ir kromininkas atsi
minė kad toji mergaite pas ji 
pirkdavo tavom.

Kaip apie tai galima many
ti? Argi isztikruju buvo tai in- 
sikunijimas mirusios mergai
tes duszia, kuri perėjo in kuna 
Koelleriu dukrele ? Sunku apie
tai pasakyt. Gal moksli noz.ial 
apie tai iszrisz geriau. Dakta
ras Schroenk, garsus moksli
ninkas ir tyrinėtojas užsieihc 
taja mergaite ir tyrinės to
linus.
KONE VISAS MESTAS ISZ- 

DEGE, — 7,000 ŽMONIŲ 
PASILIKO BE PASTOGIŲ.
Varszava, Lenkije. — Ugnis, 

kuri prasidėjo nuo Zapalku su 
kuriom vaikai žaidė, 
priežaste uždegimo viso miesto 
Kocz, Panedelio diena. Septy
ni tukstaneziai žmonių pasili
ko be pastogių. Miestas buvo

buvo

tarės iszsiskirti su savo žmona 
kuri turėjo

vedamas 
lavonas

INTRENKE PERKŪNAS.
Klemiszke. — Rugpiuczio 

menesi staigiai užėjusios per
kūnijos metu, apie G’g valanda 
po pietų, intrenkus perkūnui 
užsidegė Kleiniszkes dvaro 
smaline popiera dengtas mūri
nis staldas. Del smarkaus lie
taus ugnis nesuspėjo placziaii 
iszsiplesti ir atvykusioms isz 
Klaipėdos ugnagesiams pavy
ko užgesinti. Nudegė tik vie
nas staldo galas. Nuostoliu pa
daryta gana daug, kadangi su
degė žymi paszaro dalis, gi ki
ti nuostoliai yra apdrausti.

'I

iI

1
SIUNTINIS ISZ 

VENEZUELOS.
rp

K 
___

. I
■

Dr. C. Torres ana diena at
važiavo in Washington, D. C : 
apimti dinsta siuntinio isz Ve- 
nezuelos.

UŽMUSZE TRIS MOTERIS 
LIETUVOJE.

Sziauliai. — Iki sziol Sziau- 
liu apylinkėse užmuszta trys 
moterys, kas retai pasitaiky
davo. Viena 13-14 metu mer
gaite. Iszžagino ir užmusze se- 
nastk aimietis su sūnum. 'Tar
dymas dar nebaigtas. Antrąją, 

I Kražių mokytoja užmusze ve- 
1 žikas veždamas isz Kelines in 
Sziaulius, sako nuomojantis jos 
ir seserų žeme. Trecziaja rado 
dar gyva pririszta prie medžio 
su užsegtomis špilka lupomis. 
Matomai kraujuoto sporto mė
gėju netrūksta.

apgyventas daugiausia Žydais. 
Valdže nusiuntė in tenais pa* 
Rzinlnft’dolOifttthttii'tf/do) i, j

I

PRIE RADIO.

— Mamyte,'tasai ponas ka 
szneka per radio taip tankei 
kosti...

— Tuojaus man eik szalin 
nuo radio, da gali užsikrėst 
kdsuliu ir tu. • '

PAMINKLAS ŽUVUSIEMS 
KARIAMS SZIRVINTUOSE. į "T ,idi r T » »« A. W į „

Rugpiuczio 15 diena, per Žo
lines szvente, Szirvintuosp in- 
vyko paminklo žuvusioms ka
riams at idengimas. Iszk i liuese 
dalyvavo lankas sziuo metu tas 
Lietuvos sritis Respublikos 
Prezidentas p. Smetona, Kai- 
szedoriu vyskupas Kukta ir 
daug kitu auksztu svccziu.

Pamaldas bažnyęzioj laike 
vyskupas Kukta. Po pamaldų 
paminklas buvo paszventintas. 
Tirma žodi prie paminklo tarė 
vyskupas Kutka. Paskiau kal
bėjo Respublikos Prezidentas, 
gen. Bulota, pulkininkas Sko
ni psk i s ir kiti. Visose kalbose 
buvo pastebėta ypatinga pa
minklo riekszme Szirvintams. 
Po paszventinimo ir kaliui in- 
vyko kariuomenes, 
organizacijų paradas. Po isz- 
kilmiu invyko vaiszes pas de
kaną Linarta.

Paminklas Szirvintuose vra 
gražus p. Antinio, Meno Mok\ - 
klos auklėtinio diplomatinis 
darbas.

JAUNI NENAUDĖLIAI.
Vietos paszto du laiszkane- 

sziu Mikas Sz., gt 
nu vartų gatvėj ir 
Velto gatvėje jau nuo seninu 
atidarinėjo ir isztusztino jiems 
pavestus inteikti adresatams 
laiszkus ir taip vadinamus 
i n vert i nt us pa v y zd ž i n i 
nius. Jie atidarinėjo jiems in- 
teikianuiH apdraustus ir 
prastus laiszkus ir pasisavin
davo juose esamus pinigus ir 
kartais paežius laiszkus sunai
kindavo. Kaltinamieji suimti, 
prisipažino nusikaltimu pada
re, perduoti vakseziaus teismo 
žinion ir laikomi suimtais. Gal 
but, kad panasziu i n vykiu 
laiškais ir siuntiniais 
daugiau tik jiet neiszkolti aik- 
ėzten. Tolimesnio tardymo pa- 
sekmingumui 
kad tie, kurie 
laiszkai ir siuntiniai 
pleszti ir pinigai iszimti 
nesztu vieto§ kriminalei polici
jai, Teismo rūmai, Jjptsu gal.

gyvenas Malu- 
Mikas K.
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Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W., 

Washington, D. C.

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

-

Lithuanian Consulate,
608 So. Dearborn St., Chicago, DI.
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Kas Girdėt
Czionais Suvienytose Valsti

jose, tarpe apszvicstu žmonių 
Sz’murines Amerikos, randasi 
labai prasiplatinus kalba. Tru
puti czionais pntalpysime kaip 
iszrodo toji kalba kuria kalba 
kimia visi ateiviai. Ana diena 
patys girdėjome taja kalba 
tarp gaspadoriaus ir jojo bur- 
dingieriaus, tik klausykite:

“Sei Maik! Turi sziadien fri 
diena ma i uosiu ir turi Ido of 
t ui m, nulipk nuo poreziu ir

(Ja.,

KAMI

ISZLEKE IN BRAZILIJE IR NIEKO APIE JI NEGIRDĖT.
Paid II. He<l fe nt isz Brunswick, («a., iszloke nesenai iii 

Brazilije, 4,(i(K) myliu, kuria (ai kelionių ketino atli’kti 'be 
silsiu. Gyventojai miesto nupirko eroplaua kuri 
“Port of Brunswick.

Pa- 
eroplana kuri užvardino 

Kaip manoma tai Redfern turėjo žūti 
kelione jo. nes lyg .sziai dienai apie ji nieko negirdėt, kur ji
sai randasi.

♦ >

* f

DARBININKU
KOMPENSACIJA

SUV. VALSTIJOSE

Kelnrias-doszmits trys isz 
keturias-'deazimts
szios szalies valstijų turi in- 

kuric aprūpina, kad

nsztnoniu

statymus, I
daibininkas sužeistas prie dar
bo .turi gauti atlyginimu nuo 
darbdavio. Tose penkiose vals- 

knrios neturi iu (laibo 
labai

sese

v ra 
•r

mažai

mainosi kiek- r

t

v
ii

— i, . ................. ii n i HB i > n i i hi,

tynios 'Valstijos dižmoka"ir' 
pirma savaite. California ir 
Pennsylvania nemoka už pir
ma savaite.

Al lyginimas
vienoje valstijoje. Illinois darJW 
bildukas gauna puse savo al-|H 
gos. Jeigu turi žmona ir vaikus 8 
gauna dauginus — 65% algos. 
Michigan ir Pennsylvania gan- tJn 
na 60 nuosziniti savo algos, Ca-‘ ~

Massachusetts,

t Perkame ir Parduodame Lietuvos 

ir kitu Valstybių Bonus.

ZIMMERMANN & FORSHAY 
170 BROADWAY (Dept. K) NEW YORK 
...........  > t__ __________ >■ ■ r • q .

kom on, hariap, turiu tlcl tavęs Į platyt 
fain džiaba. Nusiimk kotą ir 
užsimau'k overalsus, džiompyk 
ant stepsu ir eikic opsters in 
iM'iboku bedruimi, iszimk isz 
bakso mano karpenderio tul- 
szis ir nuncszk in szante ant 
jardo, iszklynyk fain ir patai
syk. Po tam indek viską in 
baksa nuo orandžiu, uždek ant 
vilbario ir nuvežk in panszape 
ir brikhauzi ant kornerio, 
penktam bloke, tik ant stryto 
ne ant saidvoko, ba tau gali (le
de padaryti baderio ir uždary
ti in džela. Kada viską parduo
si ir gausi kesz, nudžioinpyk in 
la nd re mano koto ir svederio, 
nupirk pas 
tus porkezapn, stei'ko, ir balio
ne.*, o sztorc pirkie mapa ir 
brumsa del f loro ir roberine 
paipuke del stilo, ba Virsim 
munszaine Indei. Groscrsztorv-• • 
je pirk orandžiu, pycziu, tamei- 
cziu ir baneniu ir del bei'boku 
kemlžin ir cziugumo, keiksu, 
krekiu, du pajus, musztriko, 
kecziapo ir peka pateieziu ir 
dvi po^kartes su sztempom. 01- 
seilsztore užorderiuok ke»gi 
karbaido ir poemos nuneszk 
mano pencus ant iszklynimo. 
Te tau tikieta ant karnko, o 
kaip viską sufiksinsi tai bus 
alrait ir užtrvtuosiu tau kėlės 
vis'kes ir duosiu ant muving- 
pikezeriu tunuit.

“Sziur,“
viekas bus alrait.

ių ros pasisek ima, gali prasi-
L po visas Suvienytas 

Valstijas. Sziai, likos užvesta 
ant is/bandymo,

be vyru ant dvieju san- 
kad, jaigu moteres isz 
moteres

visas

< 4 moterių ro-

virszininku,
ir sztor-

ius“ 
vaieziu, 
miest u, 
nekuriu darbininku
ninku, gali sau turėti vakaci- 

kas melas ant keliu sauval

žaidimus, 
lenktynes ir 1.1, 

idant parodyt, kad motore nuo 
fanuos, kuri didini be pasilsiu 
per penkesdeszimts sanvaieziu 
per mota, taipgi turi pajėgas 
ne vien del nubaudimo kūdi
kio, dirbimo su inati'ku ir suki
mui rankenos skalijamos ma- 
szinos.'

Moteres praleidžia visa lai-

buczeri kelis slais-

M a i kas J
4 4

* 1

— atsake 
t I

Akyvi esame ar tieji žmones
kada sugryže in savo teviszke, 
gales susikalbėt su savo bro
liais ir sesutėms, o gal ir gales 
nes sziadien ir Lietuvoje yra 
daug panasziu “Amerikie- 

_ ežiu.”
panaszm

Vaisiijc Iowa, szimet pradė
jo del farmerku moterių nepa
prastas vakarijes, kurios, jaigu

sokius 
kontest us,

plaukimo
ir

lifornia 65%;
New .Jersey, ir New Yorke 66- 
2/3e/(. Kiekviena 
>J<iria augszcziausia 
suma, Gnlifornijoj yra : 
kuomet Peimsylvanijoj yra 
$12.00 — atlyginimas vis nu
kirstas.

Jeigu darbininkas mirsztu 
nuo sužeidimo, atlyginimas 
mokamas areziausioms gimi- 

paprastai naszlei, nepil-
ir

valstija pa
savai tine ;

$20.83 į

4 Rpadintf 
jx linos

$4 .OO

JN
IfT jki

Dubeltavas
Tikietas

kct urias-dcszimts
♦ e e 
(riju .

les 
ežiu ant szviežio oro, užmirsz- 
damos ir nesirupindamos apie' ka be jokio vyro. O kad pralei- 
naniini triasu ir gaspadorysle, 
tai kodėl farmerio motore ne
galėtu paragauti tu 
smagumu ?

Parengima lojo rojaus be vy
ru, užsienio farmeriu bjuras 
paviete ( ednr, ir ant iszbandy- 
mo, aprinko puikia viela vadi
nama Lower Palisade, in kuria 
užprasze moteres visu aplinki
niu farmeriu — paežius ir (luk
terės, tik su taja iszlyga, jaigu 
vvras ar tėvas tame ne buvo 
prieszingi—(bet ka maezytu 
jojo zurzejimas prieszais mote- 
ria ? —Red.)

Ir ka manote? Atsiszauki- 
mas tojo b juro in farmerkas 

pasekmingas ir vaisin

paragauti
-- f

paežiu| v;

dzin smagu laika, tai neabejo
tina. Užmirszo visai apie* savo 
vyrus, vaikus, melžimą karvių 

darbus kaipo far- 1ir kitokius 
merio pati.

'Tuos visus darbus 'kada mo
terėlės suvažiuoja in rojų, turi 
atlikti namie 
tok is gyvenimas patinka 
jau kiloki s klausymas.

vyrai, ar vyrams 
taiy

isz Kings County
I

ežiu kuria*

buvo
gas, nes pirmutini meta pribu
vo
su dukrelėms in taji moterisz-
ka rojų.

Tasai Rojus yra tokia, kokis
patinka visoms

Nesiranda

apie du szimtai moterėliu

darbininkėms 
lenais 

nesiran- 
ran-

k ariame 
su dukrelėms

moterems.
virvių su drapanoms, 
da verkeneziu vaiku, bet 
dasi puikus upelis, 
moterėlės 
maudvtis.

Pirma diena moterėlės 
leido (nemanykite kad tai ra- 

szita isz piktumo) ant

gali

pra-

szome 
pus ('kalboj i mo ir. susipažinimo 
tarp suves, nes mažai raudasi 
tokiu motorėliu ant svieto kad 
nemylėtu iszgirsti liežuvėliu, 
norints turėtu mažiausia dar
bo. 'Poliaus pradėjo laikyti vi-
— w »■ .— .U. I     - - .. - ■.

Tūkstantis Naktų ir Viena *
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABTSZKOS ISTORIJOS
150 Paveikslu.704 Dideliu Puslapiu.

Drueziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszais 
8ZTAI K A KASZO ISZ LIETUVOS 

APIE SZITA KNYGA

Gerbemanis Tomistai:— 
Sulaukiau nuo junu alunczfamoa 

vardu knyga 'Tūkstantis 
Naktų ir Viena” už kuria tariu 
szlrdinga acslu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip 
Noktu Ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra žlngeldu skaityti visokias 
Istorijas, Jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szvontai ir smo
giai praeina. Ass visiems llnk&czlaę 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
-Tūkstantis Naktų Ir Viena” nes Ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamlrsztl ir visokį rupescSial nors 
ant valandėlės atsitraukia, ’

Su pagarba, A. ŽOKAS,
18 d. Gegužio 1921m. 
Dv. Palazduonys, 
Czekiszkes vai.
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

Yra tai ketvirtas badavimas tos puikios knygos, tas

lakstantis Nakki

L

mano įmyga •*ri

Tukatantla

parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima
ja nusiusti ja Lietuva. Preke knygos Amerika $2.00
Preke knygoe in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2>50.
W. D. B0GZKAUSKA8 - 00. MAHANOY CITY, PA. 

k I ItlUkM Va*

Ligoniai 
ligoHbnczio meldžia skaitytoju 
paaukauti istoriszku knygd- 

s'kaitytojai jau yra 
perskaitė ir daugiau nenaudo
ja, nes isz nudliodiimo nežino 
ka daryti. Ligoniai jums bus 
už tai la'bai <h>kingi ir isz kal
no visiems iszhirf' szirdinga 
aržiu. Knygutes siunskite ant 
szitokio adreso:
.John Sliisloskey, Kings (Jonuty 

pi lai, Ward 74,
Brooklyn, N. Y.

t i jose, 
justai .vmu 
ateiviu.

Suv. Valstijose, kaip ir vi
ki tose induslrialiszkose

szalyse, pasitaiko visokiu ne
laimingu atsitikimu kas mot. 
I laibi ninku kompensacijos ak
tai, kai'p tio instatyinai vadin
ti, insako, kad'pinigai (atlygi
nimas) turi būti įszmokoti su
žeistam žmogui, arba atsitiki
mo jo mirties, jo szeimynai, 
kad ji turėtu koki nors užlai
kymu ir netaptu visuonnenisz- 
ka sunkenybe. Darbdaviai ap
saugoja savo daibininkus dar
bininku k om pen saci j a.

Tu
valstijų inslatymai ne vienodi. 
Kad nors visi aprūpina atlygi
nimą, bet sumos ir laikas mai
nosi, kaip ir modikaliszka 
priežiūra. Se’kaiditji darbinin
ku kompensacijos instatymu 
apru'pinimai septyniose valsti
jose kurios turi 
ateiviu — (‘alil’ornija, Illinois 
Massachusetts, New York 
New Jersev ir Pennsylvania — 
yra svarbiausi. 'Tos valstijos 
turi geresnius aprūpinimus ne
gu kitos valstijos.

Aplamai imant, kompensaci
jos aktai Suv. Valstijos neap
dengia visu darbu visus darbi
ninkus. Yra skirtumas tarpe 
pavojingu ir nepavojingu užsi
ėmimu. Isz tu virszminetu val
stijų tik viena, Illinois, apsau
goja darbininkus vien tik pa
vojinguose užsiėmimuose, ki- 

szeszios pavojinguose ir

kaip ir

daugiausia

New

Chronic II o s

Valgiu Gaminimas 
s*---- 1R------

Namu Prižiūrėjimas

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 1G2 puslapiu 
didelio formato.
a udek I i na i s apdaru i s.

Preke tiktai $1.50
W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 

: MAHANOY CITY, PA.

Drūtais

LIETUVISZKAS
SZOKIU ALBUMAS No. 1

MUZIKE ARBA NOTOS 
DEL PIANO

TURYNIS:
•Sccita Polka
Lietuviu Mamas
SukliniH Polka
Lastucza Polka
Tu Mano Mieliausia Polka
Vamzdelis Polka
Ducaty Polka
Griež Polka
Szvilpia Marazas
Klumpakojis Polka
Marcelo Polka
Tadc-Espan Valcas
Noriu Miego Polka 
Helena Polka
Mo javas Vainikas Polka 
Rasluca Valcus 
Mojava Veszna 
Augonelo Polka
Ilgėjimas Tėvynes MarszM 
Lietuviu Vąatuviu Polka 
Lietuviu Galopas 
I’ijonkolos Vulcua 
Pampilionas Polka 
Nekaltybe Valcas 
Lietuviu Kadrilius

/

1

, ♦ ■» < f * . ' I f ' r,

Muzike nlszku budu sutaisyta ir
lengvai grajyti.t

Preke su prlsiuntimu tiktai 76c.

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

i • ■> v,-1 * >,» ^,'t • • 'K * e ? ■ * ♦ d t < z * 1.1

MAHANOY CITY, PA
V

t ,jt 11 t < v

tos
nepavojinguose.

v »■* t ♦

Aemdirbisz’kSis
t » I 4

naminiai ir 
paprastus darbininkai kom
pensacijų instatymais ncapru- 
pinti. Keturiose isz septynių 
valstijų — Califorhija, Massa
chusetts, Michigan ir Pennsyl- 
van'ija — kompensacijos insta- 
tymai nea'prų'pina tuos darbi
ninkus.

New Yorkas aprūpina pa
prastus darbininkus bet nein- 
ima kitas dvi kliasas. New Jer
sey kaip tik kitaip, apdengia 
naminius dai'binlnkus ir ukiu 
dai’binin’lcus bet neinima pa
prastus darbininkus.

valstijose reika-Szesziose 1
Inu t a, kad netik darbininkai 
turi būti sužeisti darbo vieto
je bei sužeisti prie daibo, dir
bant. Septinta valstija, Penn
sylvania, reikalauja, kad dar
bininkas butu sužeistas prie 
darbo.

Illinois aprūpina, kad darbi
ninkas g 
del su'žeid'imo pakylant 
daibo ir kuomet jis dhbo. Jei
gu darbininkas girtus ‘kuomet 
sužeistas, negali, praszyti atly
ginimo Gali foru i joj, New Yor
ke ir Now Jersey. Jei'gu per sa
vo neapsižiūrėjimą sužeistas 
negali gauti atlyginimo Massa
chusetts ir Michigan.

Californija, New Jersey, New 
York ir Pennsylvania, neduoda 
atlyginimo dahbininkams, ku
rie tyczia savo susi’žeid'žia.

Pcnnsylvanija draudžia at
lyginimą daibįninkui jeigu ki
to darbininko tycziomis sužeis
tas.

gali gauti atlyginimą 
nuo

Visose valstijose jeigu dar
bininkas tik ant trumpo laiko 
sužeistas negali praszyti atly
ginimo. California, Illinois, 
Mnssachusctfts, .Michigan ir

California Illinois

New York negilu na atlygini
mo jeigu serga mažiaus savai-

1 - *•" , Ii

te, turi sirgti daugiams savai
te gauti atlyginimu Pennsyl
vania ir Now Jersey moka at-
lyginimą *po įdeszimts dienu, 

letlintas ilgesni Iflikm sakyki- 'at a,
Bet jeigu darbinin'kas a'puega- 1 "i • j •• 1 1 -i ,1 •
me nuo 4 iki 7 sanvaieziu, sep-

t * •

t

nenis, 
namecziams vaikams ir tė
vams. Kaikuriosc valstijose gi
mines nžsienyj neturi paežius 
teises su giminėms czionais 
Suv. Valstijose, net nekurioso 
valstijose gimines užsieny j ne
gali praszyti atlyginimo. Kai- 
kurioso valstijose gauna daug 
mažiaus negu czionais gyve
nantieji.
Massachusetts ir New 
lygiai elgiasi su giminėms 
Amerikoj ir u'žsienyj. Pennsyl- 
vanijoj jeigu gimines gyvena 
nžsienyj, lik naszle ir vaikai 
gali praszyti kompensacijos ir 
gauna tik dvitrecz dalis sumos. 
New Yorkas mdka kompensa
cija naszlems, vaikams ir le
vams, jeigu mires prisidėjo 
prie tėvu užlaikymo. Bet atly
ginimas gali būti sumažintas 
iki pusiau jeigu virszininkai 
taip nori.

Sužeistas d a i<b i n i n k a s 
pareikalaut i 
priežiūros už ka darbdavis už
moka, 
gali g 
žiūros per dviejas savaites, ki
tose pakol pasveiksta. Kaiku- 
riose valstijose darbdavis turi 
užmokėti visas medikaliszkas 
iszlaidas nepulsiant kiek butu, 

neturi įmokėti
* ' <

Atlantic City
Matykite Rolling Chair Paroda 

Petnyczioj 9 Septemberio I

('aIi forma
czionais

Illinois, 
Jersey 

•K

1

jeigu miros

gali 
niedikaliszkos

Kai kuriose valstijose
auti modi'kaliszkos prie-

Kitose 
$100.

suvirsz
CJ • O.F. L.

--    ---------------———--- T—  — 
A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del vaikams. - Preke 15c

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

KVITU Knygele Draugystėms del isz- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sioriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - - 25c.

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

BALSUOKITE UŽ 
Fi . W. Boczkauska 

ANT SCHOOL DIRECTOR 
Rinkimai 20 Septemberio

Lai kožnas Lietuvys ir Lietuve 
Mhanpy City balsuoja taja 
diena kanuoskaitlingiausia, o 
tuom parodysim savo galybia 
ir vienybe politikoje kad ga
lime iszrinkti savo žmogų ant 
urėdo.

' Isz ryto 
. . . 5:00 
. .. . 5:10 

. . . 5:13 

.. . 5:49 

.. . 5:56

Isz 
Shamokin ............
M t. Cnrmcl..........
Ashland ................
Girardville............
Mahanoy Plane . . .
Mahanay Gity (Preke $3.75) 6:10 
Tamaqua (Preke $3.75( .. 6:30 
Pribus in Philadelphia .... 9:30
Grižtant—Ekskursinis treinas ap
leis Philadelphia 11:30 nakezia

Ant Rcadingo Geležinkelio

331 W. Centro St.>

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phono 872) 
Shenandoah, Pa.

Nubudimo
Palaidojima

valandoje suteikiam 
nėriausi patarnavima.
atliekam rūpestingai ir gražiau Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mnhanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 

Telefonas 872.

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

dcszimts minutu.

lazhalsnmnoja Ir laidoje: m Iru ei ai 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo
šia nuo paprareziausiu Ibi prakil
niausiu. Parsamdo automobilius de) 
laidotuvių, veseliu. kriksztyntu h 
kitiems pasivažinėjimam..

BfII T*lefon»» 1X78-11

KREIPKITĖS PAS DR. HODGEN3 
Philadelphia Specialieta 

Vitos Kroniazkoa Ligos.

Silpni, Serganti Vyrai Ir Motera* 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiege 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.

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 liga*.

Be operacijos ir patrtinima laiko. 
Rodą ir patarimas dykan.

Tik kožna Utarninka, Sereda, 
Ketvcrya ir Pctnycaia.

Ofiso, valandos 9 ryte iki 8 vakare 
BAUSUM NAME.

Antras Floras, 4 S. CENTRE ST.
POTTSVILLE. PA.

Lietuvi.akas Graborlu.

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagclbi- 
nlnke moterems. Priei
namos prekes.

JUS W. Snmre ««., 
M.HANOT CITT, PA.

300 X ttlICKT ST.,
TAMAQUA. PA.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje. 
Ant antro floro Kline Sztoro.

19 W, Cęgtę^ St. Bįlątiyipy City
Nosinis Kataras ir Asthma 

arba Dusulis.
Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 

Bron kites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, UŽymaa galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 80 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais no stempomis). Iszrasta ic 
parduodame vien tik per
THE HAMPTON LABORATORY 

724 MULBERRY ST. READING, PA. 
F'nsinnudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.

ii
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KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 

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

—» Wl W i - IIIMII— •« 'H -wew—       —Minu "O IWMIMII'.eum

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

- $--------
3-czia Procentas už justi pinigus ir saugumas del justi 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn.
del žmogaus kuris dirba ir czedi.ua.

<r

TIKR1AUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapczlu Atei
ties. Su pagelba kazirom. Pagal 
Chaldolszku. Persiszku. Gralkiszka, 
Arablszku Ir Cigoniszku burtiniku. 
Isr.guldlnejlcnaN to kabalo.yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.
MORALISZKA KABALA7

Katra Iszdeda ftmogaua ateiti. Su 
Salamono Nose. . . I U ..................   V ' . - - - ' - 1
TIKRIAUSIA BURYKLA

Sudėjo Clgonka Isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.

Yra tai saugiau ir geriau 
Dėkite savo 

pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

I
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NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU

į
4.

i
■|Wf' i*

------------------------- _ n . - H .r- r m... » - ------------ 1 ~ ■ ................ j----------------------------- --- 

VISOS TRIS KNYGUTES Ot _ 
TIKTAI UŽ 

’ t
Prlatuaklte mųmia 25c. GaualU

TIKTAI UŽ . . 1 , ♦ PrlBtuaklto mumis 16o. Gaualta 
vlaaa tris knygutes per paeita. 
Pinigus galite siusti stempomls.

W. D. BOCZKOW8KX-CO. 
MAHANOY CITY PA. -
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NAUJAS DIDELIS

Su 283 Naujais Paveikslais.
160 Puslapiu.

8 coliu ilgio, 5% col. ploczio
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Pagerintas ir padaugintas 
iszleidimas. Sudėtas per se
novės ir szos gadynas astro
logus ir isztranktas isz viso
kiu senraszcziu. Iszguldanti 
kiekviena sapna ir kas atei
toje stosis. Su priedu plane
tų ir visokiu burtu. :: ::

Knyga puikiai drueziai 
apdaryta kietais audeklineis 
apdarais.
W. D. Boczkausk&s - Co., 

Mahanoy City, Pa.ž
j .
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PREKE $1.50

1L

czedi.ua
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TEMIRAS AKSAKAS
t HI toki atsakyme t ttrfjffrjėdn 

būti nukirsta galva, o Tochta-
> a 1 ■ 1 a
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(Kalnu totorių legenda.)

L j
stopose, neturiiiigam

• * & 4 ' I “ * * •
Azijos stepeee. notiirt higam 

piemeniui gimė stiniis; piQihc^ 
niui buvo džiaugsihas ir nelai
me: džiaugsmaiJdUel, kad Alia
niui bnvn džiaugsitias ir nelai-

r jį
gyvenimu jo palaimimo ir rie-

I« 11"
' I

laime, kad jis paėmė įirte savos 
motina gimdytoja.

ihusza szis tiktai truputi pra
juokino.

-—, Jeigu taip, tai oinava 
drauge, — isztare jis.

r )

gaile jis arklius ir kaip vejas 
apt. Įal/kiniu arkliu stopomis 
jodinėjo, kad seni prityrė ta- 
bunininkai stebėjosi jo drąsu
mu ir niokojimu ark Ii valdyti.

1 . -t 1 * * * 1 . *

1 J mane,'neisite — busite užmusz-
ti. r

Tie palikite, kad jiems lt Aka
viena — eiti'j)aĄkni ji.

Užėjo antra naktis ir'‘akt ra H 
miegantis i

I 1

I
I

i

Bet kas dry's tolsti norus Vi-

3.
Vitikns Hano tabūne radosi;

* IToėhtūmuszis jo nenžmirszo
’ir. kiekviena ryta klausinėjo:

4 < A <1 ivrl *1111 0*7/1 <1 V Iz 1 i o 1 IT «i i Ir o

ugaliilgiausio? Kas (trys ly- rasta slepcse, • . • «į T. <1114» įlaffihki l , • i
Piemuo nusilenkė norui Su

tvėrėjo.

s
gintis su Juo isžmintimi?

Ar noirlinusze arkliai vaika 
nes si misdamas

■' I s 1'' "i i i • • • •tabūnam tikėjosi, kad jis žus 
tenai.

Kuomet mūza sake, jog vai-
Vaikui jis motino pakeitė, kas netik gyva«, bet ir nuosta- 

užaugino, pastate ant kojų ir bin jodinėtoji! darosi, hunas 
davė jam lazda ir liepe banda 
aviu ganyti.

Bet blogas piemuo iszojo isz szetroje, sėdėjo Tochtamuszis. 
vaiko: banda savo palikdavo 
be priežiūros, o patsai ant 
aukszto kurgano (kapo) užlip
davo, žiurėjo in toli, kame dan
gus su žemo susieina; ka jis 
ten jeszkojo, nic’kas nežinojo, 
lodei, kad jis savo mineziu nie
kam nepasakojo.

() kuomet piemuo, tai ir szu-
- nes darosi tingus — nesaugo 

barnios, slepiasi po krumu szc- 
szeliaįs ir tenai miega.

raukėsi ir tylėjo.
Viena ryta susi maistas, savo

Mūza norėjo i'szsklaidyti ha
no mintis ir pasilenkdamas 
pradėjo kalbėti apie vaika.

lianas pakele galva, žvorisz- 
kai pažiurėjo in mūza ir suszu
ko:

Tuomet vilkai drąsini velka 
nelaukdami tam-avis diena,

sios nakties.
Ir banda su kiekviena diena 

nVko.
— Kas per priežastis? ma

ne piemuo, todėl viena karta 
piemuo sekė ji.

Pamatęs, kird vaikinas užli
po ant kurgano, palikes 'banda 
be priežiūros, jis pykty, užsi
mojęs lazda suszuko:

— lt don tugan (gimdytas 
sziinim)!

Vilku pažiurėjo in tęva sū
nūs ir ilga peili maksztysc prie mūzos isz vietų pakilo ir nube- 
juostos kabėjusi pasiėmė.

— Ei, time, atasi. (Neliesk 
tėve). — Savo laiku suszuko

— Nutilk!
Nuo to laiko daugiau nobe- 

klansinejo apie vaika ir niekas 
nieko apie ji nepasakojo.

Penkis kartus in stepes atė
jo pavasaris, per ta laika Toch- 
taimrszis daug kraujo iszliejo, 
daug miestu sugriovė ir sude
gino.

Isz tolimos keliones gryžes 
lianas puotavo su mūzomis.

Žalioje szilkineje palapine- 
», ant szilko pagalvio sėdėjo

jis ir aukso indą su saldžiu mi
dum pripildytame jis savo usus 
pamii'ke, bet tuoj padėjo atgal 
ir apsiniaukė.

— Ar gyvas vaikinas — to- 
bunininkas? — paklausė jis. — 
Jeigu gyvas, noriu ji matyti.

Kaip szunys grobi pajutę,

lt

viena — eiti'j)aėkui ji.

miegant is uliisas užsnlcge ‘it 
iszsiliojo daug kraujo jo gy: 
Ventojn. j

Nuo to laiko vis dažniau ir
dažniau dege gaisrai. Praėjo 
dar laikas ir žitioniu kalbos 

stėpemis pasa’kojim'ai 
naujo hano ir jo 

Vkaitlinga kariuomode, 'kuris,

Atvirame kambaryj ^jis il
gai kalbėjosi su jais, o paskui 
desžiiftti p'asiuBtiniu, paežius 
gcrVlosius, su turtingomis do- 
vaBęttii,s iszilinte jis pas Tėmi- 
ra Aksaka.

Tuo laiku pasiuntiniai iii 
priėsžu stovykla nuvyko ir 
lėilfkdamies Temirui A k šilku t 
tarė:

gerbosius,

Aksakui

■, r TiM ■pristato prie jo kart' ** 
Savo gyvenime szahas netik

nedirbo, bet ir nesileuke pakel
ti naties namesto daikto, vos

* I

ti paties pamesto daikto, 
kvapa atgaudamas pradėjo 
suktu
Sustojo, kad truputi atsigau-

kaip vejas nuo kelio dulkes.

bego 
žiaurumus

knip ugnis viską naikina pake-

Temiras Aksakas geležinis 
?aiszuolis — vadino ta liana, 
nes buvo jis raisZas, o szirdies 
vietoje szmota geležies neszio- 
jo jis savo krutinėjo.

Isz lupu in lupas ėjo tas bai
sus vardas, gyventojai ne no- 
mėgino pricszintis

>

Temirui 
Aksakui, isz anksto reiszke sa
vo nuolan'kuma, kėlėsi ulusai 
ir sek e ji.

Sujudo Tochtamuszis, daž
niau pradėjo jis galvoti. Viena 
diena surinko jis savo kariuo
mene ir iszvyko jeszkoti Temi
ni Aksaka. Bet jis nerado jo 
stepėse, o pamate jo kelia: ru
ko griuvėsiai miestu, tūkstan
ežiai žmonių lavonu voliojosi 
ir žvėrys griaužė juos.

5. !
Puikiame iszpuosztamc auk

so soste sėdėjo instatyiriu da-
vejas Trano lianas Ali-Abasas p- . . .i. ....% < . t,
ge brangus akmenys jo vaini
ko, o szilkas jo purpurinio apj- 
d(iro buvo lengvesni už gulbes 
pu k u s.

Ant marmuriniu grindų, gal- 
palenkė gulėjo jo 

t 1 1 . . A a’a

Invairia-spalvcmis ugnimis de-

— Musu instatymu davė
jas, didis szahas Pėrsijos, sau
les gimdytojas, dovanas siun- 
Czia galingi ausiniu isz hhnu, o 
apie'.klurio ghrbe visas pasau
lis žitio.

Ir davė Temirui Aksakui dė
žutė,

ti, bet karys, keikdamas, davo 
su lazda in oda ligi kraujo pra
kirto.

Suszuko isz skausmo 
Abasas, isznaujo pradėjo dirbt 
greit rankos apėjo kraujo pūs
lėmis — oda truko.

Szaho akyse raudonas rūkas 
stovėjo ir vos kvėpuodamas 
nuo troezkulio ir nuovargio, 
pavirto ant žemes, f ' u i £ «

Ali-

pasiunti-

ta ženklą draugystes

pilna paežiu brangiųjų 
akiBonu, szvieczianczius nuo
stabiomis ugnimis, 
niai tese linkėjimus.

— Priimk, o didis hane, ta 
do valia,
musu instatymu davėjo.

Neliesdamas dėžutės, 
ras Aksakas paklausė, aki pri
merkęs: “Kas ten tokio?”

Pasiuntiniai virszeli dežiites 
atidaro ir rodydami brangius 
akmenis, 'tarė:

— Tai instatymo davėjo 
turtas, isz viso pasaulio jis su
rinktas ir upes žmonių kraujo 
pralieta del jo.

Paspaude pecziais Temiras 
Aksakas, nusijuokė ir rankos 

s isz ranku

Temi

judėjimu iszmusze
pasiuntiniu dėžutė.

Sukrito akmenys in purvus.
; Spiove in juos Tom i ra s Ak-

ausis

Isz naujo karys uždavė laz
da, bet jis kaip numirėlis gulė
jo. Nustebo karys, kad nuo vie
no kirezio mirė nesenai buvęs 
instatymu davėjas ir sujaudin
tas pricszais ji.

Bet szahas, nemirė, galva 
pakele ir lengvai suvaitojo:

nėm i re

Gerti noriu, gerti...
Apgavike, 

karys, — moki tu mirusiu pri
simest!.

Ir lazdos kireziais liepe im
tis už darbo.

suszuko
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Neįtarta galvojo Tochtamu- H
Ii 
I Ė

szis bėgti isz stepių ir pasislėp
ti Samarkandos tvirtuose ma
ruose.

Nekuria mūzos atkreipė in 
tai dome, kad lianas jau nusi
gandęs Temiro Aksako.

Sznckejo jie tyliai,
0

o luino 
nes ju buvoausis girdėjo tai 

penki szimtai.
Suprato Tochtamuszis, kad 

jau mūzos pastebėjo jo baime 
ir kalbėjo apie tai, taip greitu 
laiku visa kariuomene pames 
in ji tikėjusi.

Pamatęs tuos mnzas , apie 
kuriuos buvo daneszta, pasakė
balsiai, kad visi girdėtu: f J -I ~

i B
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In lovos steita nupleszkej&u, 
Palei Kapitale sustojau, 
Gerai ten apsižiūrėjau, 

Kur viską regėjau.
Ten nuo paties ryto, 
Aut žinomo st ryto, 

Ant bobelku užklupau, 
O nekurias net ir in koza 

pattfbdžiau, 
Liepiau dvi tūkstantines 

padot, 
Kad negalėtu pabėgt, 
Salųninkas žino gavo, 

Tuoj

'11ii
iii11J

' IBMelagiai! Ar man bijoti sa
vo tobunininko, kuriam asz nu
laužiau koja. *•

Mūzos tylėjo.
Vos tik baigė ta darba, kaip 

nuo kalnu puses pasirodė de
besys ir ūžesys, kuris buvo 
smarkesnis už Tereko ūžėsi.

Ne debesys tai buvo, o žmo
nes, kuriu prieszakyj Temiras 
Aksakas.

Greit pasirodė kariuomene 
užkeikto prieszo Tom iro Aksa- 
ko. Ju buvo taip daug, kad už
ėmė visas stepes.

Pažiurėjo in juos Tochtamu-

7.
Temiras Aksakas puotauda-

Viduryj puotos nusijuokė.1' sz*s *r šnibždėjo.
mas žiurėjo kaip dega miestai-

pu

H
į4
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su galva palingavo 
Rėkt pradėjo, 
Rankas sudėjo, 

O szventas Kolumbai gelbėk, 
In pagelba adbek, 

Sako in Lietuva varys, 
Daugiau man biznio ne darys.

♦ ♦ ♦
liei jus Momesteado bobelkos 

paliaukite, 
Szposu vyrams nedarykite, 

Paliaukite girtuokliaut, 
Szventadieniais staugt.

Prižiūrėkite geriau vaikus, 
Kad neužkabinetu praeigius, 

Kai]) szunes ant vilku, 
Kurie negali apsigint nuo 

jusu vaiku.
* *

Niudžerzes gubernijoje, 
Apygardoje vienoje, 

Naszlys norėjo Veselka 
padaryt, i • i i ’i i • • w

— Galas man artinasi!
Bet vistick ant arklio užszo 

ko ir pasileido in prieszus.
Pradėjo kova, kuri tesėsi 

tris dienas. Tochtamuszis buvo 
sumusztas ir tik iszsigelbejo 
bėgimu.

Temiras Aksakas vijosi ji h 
jau stepes isznaujo sumuszo 
Tochtamuszio kariuomene, o ji 
pati paėmė in nelaisve ir atida
vė kankinimui.

ir tik

?

— tave

silkas. ,
— Sžtai kaina tam turtui, 

— pasako jis pasiuntiniams. — 
Ne akmenų asz ežia atvykau, <. 
galvos jusu karaliaus.

Tuoj insake nupiauti
pasiuntiniams, iszvaryti juoi 
su paniekinimu.

Nubėgo pasiuntiniai apkru 
vinti po kireziais lazdų.

6.
Kaip szaraneziai, skaitlings 

Temiro A k sake 
storas akine- 

daužė

vas žemyn palenkė gulėjo jo 
pavaldiniai, ir pažiūrėti in ji 
nedryso, vadino ji'karalių ka
raliumi, didžiuoju saules sunur 
ini, iszmintyje, jėgoje ir garbė
je ne’buvo jam lygaus. Kalbas 
ju iszklauses lydimas kūno 
saugotoju nuvyko in ta szali 
rumu, kame buvo jo gražuoles.

Juodas tarnas su kreivu kar
du rankoje pastūmė duris; jos 
tyliai atsivėrė ir szahas vienas 
i nėjo in sale, kurios sienos bu
vo isz ružavo marmuro.

A7idury sales sidabriniu rožu 
muszo fontanas; baseine plau
ke mažos žuveles, o aplink ba

il ugo

tarė mūzoms:
Eikime pažiūrėsime darba 

didžiojo saules sunaus, likimo 
noru in vergą virtusi.

Nuėjo pas Ali-Abasa, liepe 
pastatyti indą su midum,
dėjo sauja brangiu akmenų, 
duona ir asztru karda.

— Tu gerai padirbai 
pasakė jis Ali-Abasui 
darbas užmokesnio vertas.

Priesz tave keturi dalykai — 
rinkis isz ju tinkama.

Nuo troszkulio nebciszkente- 
damas virpaneziomis rankomis 
jis apeme indą su midum ir 
iszgero ji.

Kol jis gere Temiras Aksa
kas nenuleido nuo jo akiu.

Kuomet pabaigė, 
Alcsakas susijuokė.

— Ne karys tu, Ali-Abasai

*

I

kariuomene 
iipsupo sostine 
nines sienas toronais 
kopecziomis lipo in virszu.

Kariuomene szoko ginti, vv- 
riszki kovėsi, bet neiszlaikt 
priesz didele jėga. Inpuolc lau ' 
kines ordos in miestą niekam 
pasigailėjimo nuo ju nebuvo, 
tiktai paliepimu Temiro'Aksa
ko, buvo gyvas 
has, jo žmonos ir mergaites. 
Miestas buvo iszgriautas ir su
degintas.

Isz žmonių gaivu ir akmenų, 
sėdynė sau padirbo Temiras 
Aksakas, nors ežia pat, pas ji 

, kauru

/I.1 Jgo-
Bet viso

o
midaus isz 

Tochtamuszis
jis. Vaikinas nuo kurgano nu- skubo, o jaunas vaikinas stove- 
aileido ir nuėjo in giluma ste- jo pricszais ji.

užbaigti
indo 

nesu-
I

Teini ras

t

piu, neatsigręždamas nei sykio 
atgal.

hipy k in t as invykiu, piemuo 
lieku r i laika stovėjo kaip su- 
akmenejes, stovėjo su pakeltu 
rankoje paguliu ir paskui, ne
atmindamas saves pyktyje, su
szuko atsitolinaneziam vaikui.

— Nalat bolsu sauga ('bu- 
kie prakeiktas)!

o
rochtamuszis,

rfai tu •ketina r eiti vienu 
keliu su manim? — paklauso 
jis.

— Asz, — atsake jaunuolis 
nenusileisdamas nuo hano 
akiu.

nuo

— O dabar ar nori eiti ? — 
paklausė jis.

— Taip, — atsake jaunuo-rn

žiau-lianas T
rus valdovas Azijos stepių, ap
suptas mūzomis, isz medžiokles 
gryžo.

Vaika,

ar teisybe

debesis Tochtamu-

lis. ‘
Nusijuokė lianas, liepe at- 

neszti stora lazda.
Lazdos vietoj mūza padavė 

jam stora ir sunku pagali.
Pakilo Tochtamuszis, priėjo 

prie jaunuolio ir per koja jo, 
isz visu jogu paleido su paga
liu. Buvo girdėti kai jaunuolio 
koja truksztelejo, susiūbavo 
jaunuolis, pavirto ant žemes, 
bet nesuszuko jis, dargi ir ne
suvaitojo.

Tochtamuszis pamėtė pagali 
nuėjo ant pagalviu,in szali, 

atsisėdo ir nusijuokęs paklausė

ju nebuvo

lengvai su

paliktas sza-
mergaites.

viena einanti pric
szais, pamate ir apsiniaukė.

— Sztai, prieszas mano už
keiktas eina, — in vaika žiūrė
damas tarė jis.

Nežinojo mūzos
sako ju valdovas arba jam pa- 
judkauti su jais užsinorėjo. Ty
lėjo jie.

J uodas 
sziui perbėgo ir ruseziai kaip
pirmu jis isztare:

Užkeiktas prieszas arti
nasi prie manes.

Atsiminė mūzos, kad kaži- 
kuomet vienas szrikas, žilas 
senelis, gyvenęs kalnuose, pa
sakė hunui, kad galas jam ateis 
nuo vaiko, kuri jis sutiks sto
pose.

Vienas mūza, noretlamas isz- 
sklaidyti nusiminimą Tochta- 
muszio, truputi nusijuokęs bal
siai suszuko: I '

— Dovanokite, didis haner 
koks prieszas tas tau peliu-
kas?! Pažiūrėk, kaip galva jo

— Na, kaip? Ir dabar su 
manim vienu 'keliu eisi?

Ant alkuniu pakilęs ir in lia
na žiūrėdamas, piktai, jaunuo
lis atsake:

— Jeigu ir viena koja svei
ka paliks ir tuomet eisiu.

Paszoko Tochtamuszis visas 
drebėdamas isz pykezio, bet 
paskui tik pamojo ranka.

isztare jis.— Paimkite ji

4.
TabuniniRko žmona, sena 

moteriszjce, gėra gydytoja, 
slapta gykle ligoni: ant sulauk
tos kojos ji uždėjo vaistu. Ilgai 
nekilo jaunuolis nuo patalo, vi
sa laika seno prižiūrėjo ji, kaip

žmona

nuo pecziu nukris!
Du už kardo rankenomis nu

sitverė.
Bet Tochtamuszis sulaiko 

juodu.
— Tebūnie tas, kas man 

pranaszauta, kas knygoje tei
sėju užraszyta — pasako jis ir jis ndbegryžo, o sla'pczia iszvy-

motina sunu. Suaugo perlauž
tas kaulas, bot koja tapo trpm-

• r *" i 11 i < « " " ♦ • * * « •pesne ir visam gyvenimui pali-

privažiavęs prie vaiko, smar
kiai suszuko:

— Ec, dezasz, kaida bara
, sen (vaike, kur eini) ? •

— Ten kur ir tu — atsake puolė; sudegino
jam vaikas, piemens sūnūs, nes ventąju iszžude

• • •• 1 _•! * t I
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seina sida'brinese vazose 
skaisezios rožes.

Ant puikiu kauru, ant kė
džių su aukso kojelėmis, gulė
jo ir sėdėjo lengvai apsitaisiu
sios mergaites. Daug j u buvo 
ežia; isz invairiu krasztu buvo 
surinktos gražuoles.

Negirdimai minksztais kau
rais ėjo szahas, in kėde aukso 
ir dramblio kaulo nusileido 

szy psodamas
pliauszkino rankomis.

Kaii) būrys iszgasdĮntu 
paukszcziu, paszoko mergaites 
ir lengvuose savo judėjimuose 
prie szacho prisiartinti skubėt 
j°. #

Viena isz ; j u paėmė saza 
(Azijos mandalina) užgrojo, o 
antra, pati gražioji ir daugiau 
mylima szaho, sumojo ant gal
vos daida (būgnelis su skam
baliukais) 
szo'kv.

Szahas pakilo, nuskynė rože 
in judėjimus jos mažu kojų, 
žiurėjo iii jos pieniniai ružava 
kuna, persiszvieczianti per jos 
lengva apdaru.

Szahaš paflcilo, nitksyne rože 
ir mete jai.

Mergaite rože pakele ir prie 
lupu savo prispaudė,

Tuoj in duris kažin kas pa- 
ycldd, atsivėrė jos ir szaho, tar
nas prie jo artinosi, puolė 
priesz ji ir kažin ka prakalbę-

. -A.a <Suvirpėjo szahas, veidas jo

būrys

ir pradėjo suktis

Tuoj in duris kažin kas pa

nas prie jo artinosi, puolė a • « w a m I ■ « —

u; • A t
i 

nubalo, prisilenkęs prie tarno 
pdklaUse.

— Asz nenugirdau, ka pa-
ko reiszas. In fabitna daugiau sakei tu melagingas verge..

ko in stepes nusivedęs su sa
vim szimta drąsiu kariu. Kaip 

1 * A « a « ■ * • Ik. * J.

Sakyk aisflkiau.
— • Tomiras Aksakas pHe 

sostines tavo artinasi, didis įn-

tai buvo jis prakeiktas savo te- pasakė:
yo.. ’

t 4 | *!p 1,1 fltul! ■■

vilkai per stepes jie slinko : ant
miegančio uiuso (kaimo) už
puolė; sudegino ji, daug gy-

», o lakusiems
.i........ . t Isutiko savo pftvaldinius ir pul:
* — Norite gyventi — sekite Ikininkus didžiam nerymastyj

sakymu daveje, — ramiai, bei 
ąiszkiai atsake tarnas.

A * ■ ZB M *

kaip karalių? iszbego szahas ir
Greitai, kaip vergas, d ne

buvo kalnas pagalviu 
brangiu.

Grandinėse, su biauria virve 
ant kaklo, stojdsi priesz ji sza
has, o kartu su juo, jo žmonos 
ir mergaites.

— Tai tu saules sūnūs? — 
paklauso szaho Temiras Aksa
kas.

Nedrysdamas žiūrėti in per-

— pasako jis jam, paežio rei- 
kalingiausio dalyko tu nepa
ėmei, o kaip vergas paskubėjai 
numalszinti troszkuli.

Paėmė jis karda ir moda
mas tarė jis:

— Tuo daiktu viską gausi, 
jeigu mokėsi juomi valdyti! O 
tu... — nepabaigė ir spiove jis 
su panieka.

Vėl spiove Temiras Aksa
kas.

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre St., Mahanojr City, Pa.

66 6
yra tai receptas del 
fc * h
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Svetimo bdbelia paveržt, 
Bet svoezia su szluota 

perskyrė,
Ir net pas vaita atsidūrė, 
Ir toji svodba apie 800

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio.

Užmusza mikrobus. — Aptiekoso

— Menknieki tu, o ne didis 
saulęs sūnūs! — pasakė jis.

Galvos nepakeldamas len 
vai atsake Ali-Abasas:

— Visi mes niekai prieše 
likimą.

— A-a! suszuko Temiras 
Aksakas, tik dabar tu. tai sužį-

&

CAPITAL STOCK 0125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 0623,358.62

doleruku kasztavo, 
O ir bobeles negavo. 

* * ♦
In Pittstona ana Nedelia 

nuvykau, 
In bažnyczia užėjau

Ir didelius dyvus ten 
pamaeziau,

galetoja, Ali-Abasas atsake:
— Dar nesenai tai]) mane 

vadino mano pavaldiniai...
— O patsai tu kaip apie sa

ve manai! — paklausė Temi
ras Aksakas.

— Kodėl klaupi? — atsake
— patsai žinaiĄli-Abasas, — patsai žinai, 

kad paskutinis vergas laimin
gesnis už mane. <

Ir paskui su praszymu krei
pėsi in liana:

— Nelauk, liepk užmuszti 
mane.

— Mirtis laime tau bus, 
be't asz nenoriu to duoti dar 
tau, — nusijuokė Temiras Ak- 

Padarysiu laimingo-sakas. —Padarysiu laimingo
mis i,sz pradžių tavo Žmonas ir 
mergeles.

Pasakė jis kariams: 

statymu Irano davėjo, didžio-
— Žmonos ir mergeles in-

jo saules sunaus, tegul buna 
jusu žmonomis, o paskui tegu 
sudrasko arkliai ju kunus.
jusu žmonomis, o paskui tegu

Patenkino savo kūno geidu-1 J 1 . * A > _ -' ' I I

liūs kariai pririszo motdriszkes
prie arteliu Uodegų, kurias laz

I •dų kireziais nuvarė in stepes.
Suvaitojo szahas ir puolė ant 

žemes.
O Temiras Aksa’kas pasako

« v ♦ .1 , J, •

v

kažin 1ka vienarti isz savo mu- 
zu.

Muža pakele szaha, nu ved e
J. • , ____ • 1 1 • •

nojai? O asz jau senai, senai 
tai žinojau. I* I

Atsigręždamas in mūzas ta
ro jis:

— Žiūrėkite, sztai buvo ka
ralius Persijos, kad jam kaip 
priesz dievą lenktųsi, nes buvo 

■kad jis dievybe,insitikines, kad jis dievybe, 
gimdytas saules spindulio. Bet 
atėjo laikas ir ta dievybe, kaip 
vergas su virve ant sprando, 
stovi priesz mane... Dabar arti
nasi laikas, kuomet jis in nie
kus pavirs.

Tais žodžiais pamojo Temi
ras Aksakas kardu ir galva 
Ali-Abaso nukrito. Nusijuokė 
jis, meto karda ir nuėjo su mū
zomis in szetra puotauti.

. 8. ,
lianas Tochtamuszis Teroko

kranto lauke Teiniro Aksako, 
nes žinojo, Ikad tas in Azijos 
stepes gryžta per kalnus Kau
kazo.

Tochtamuszis mūzoms savo 
sako, kad greit užeis diena,
kuomet jis galybe Teiniro Ak- 
sako sunaikins, o szirdyj bijojo 
jis jo ii’ dažnai, tyczia viena:, 
szetroje palikes galvojo apie 
besiartinanti gala. Maste jis 
apie savo tabunininka, ar se
nai jis jam koja nulaužo? Ir 
kas? Viso dar tik keli metai, 
kaip ruszoziu valdovu tapo ir 

nuo žemossavo kelyj szlavo
1 vvnt/ls\ Ln 11 r* iiprio girnų, liepe jas sukti ir veido karalius ir karalystes,

Mokamo 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

t

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

J. E. FERGUSON, Kas.

GYD1KIS SU ŽOLĖMS 
Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome invai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemallmo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini* 
mosi, perszallmo, rumatizmo ir Lt 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyss 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsi 
minėth Ilgu, tai greieziaua kreipkite! 
pas mane. Ass tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mano 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po 04.75. Atsiųskite 
10c. e gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloge. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lletuviszkus 
kolonijas. Adresavokite saltolpt

M. BUKAITIS, „ . . 
£0 GiUet Rd. Spencerport, N. Y.

Žinoma, tarp moterėliu 
atsisėdau, 

Poterėli sukalbėjau, 
Ir isz akyvumo apsidairiau, 

Moteres turėjo skriblius, 
O kaip katros ir banetus, 

O merginos, 
Kaip beždžionkos.

Plaukai kaip dynai — babyti, 
Visai neszukuoti, 

Ant tu plauku lipinėjo bužes, 
Tiesiog pasakius uteles, 

Marszuoja viena už kitos, 
Baltos, juodos ir žilos.

Ant geltonu plauku nematyt, 
Nei ant juodu, 

Pilna kaip aguonu! 
O da szuku prismaigyti, 
Ir blekutem padabyti, 

Juk tai gražu toki plaukai 
ant galvos, 

Tik neiszmintingos mergos, 
O katra kvailesne, 

Tai turi baba da didesni. 
Iszrodo kaip meszlas isz 

po lapo, 
Na ir prie tokio nieko paprato. 

Atsidusau, 
Ir paszaukiau: 

Dieve mielaszirdingas, 
Kam apteikiai tokias vilnas, 
Ant tu kvailiu sutvėrimu, 
Ant gaivu Lietuviszku 

merginu! 
Negalėjau daugiau žiūrėt, 

Pradėjo aszaros byrėt, 
Isz bažnyczios iszejau, 

Nuspjoviau ir atsidusau.

* it

20 GlUct Rd.

JOS. P. MUAUSKAS
Lfotavbzkas Skvajeria

Apdraudžia nuo ugnies natrius, 
automobilius ir kitokius daigtus 
geriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius legalisskus reikalus.

32 W. FINEST.
MAHANOY CITY, PA.
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ŽINIOS VIETINES.
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~ Sziandien užgimimas Sz. 
P. Marijos, o Nedalioj pripuola 
vardas Marijos.

— Ona Lenartiene isz Onei
da, Pa., motina Helenos Du- 
linskicnes ant E. Market uly-

i •
t Petras Bieliūnas, 15 me

tu, sunns Kazimieru Bartuliu 
gerai pažinstamas

4HJ| I '.((, i,(

■?l '*'•
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I ežios pavojingai seyga jau kv
ies sanvaites.
t Kristupas Macejunas, 34 

metu, jaunikaitis, isz Ililso 
prezes, mirė Utarninko ryta

♦

AsFJando ligohbuteje po ope
racijai pendisnitis.
buvo gerai žinomas

Laidotuves atsibus 
Petnyczios ryta su bažnyti
nėms apeigoms Szv. Juozapo 
bažnyczioje. Velionio tėvai mi
re keliolika metu atgal. Paliko 
brolius Juozą ir Frana ir sose- 
re Margarieta namie kaipo Ir 
Mrs. Andrews, Frackville, ir 
Mrs. Lvnch ant W. Pino uli. ir 
Mrs. Kelley, 
Graborius

Velionis 
visam

J
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mieste.

Sh a mok uosi a. 
Rėklaitis 

laidotuvėms.
— Kazimieras

užsiėmė

isz Mary d, gerai pažinstamas 
czionais, mirė po trumpai ligai | 
Vtnrniii'ko vakara. .Velionis pa
liko dideliam nuliūdimo'moti
na, patėvi, 
dvi sesute:
kauckas nžsivme laidotuvėms, 
kurios atsibus Suimtoje su baž- 
nytingius pamaldoms.

— Antanas KuezinMkas ir 
Juozas Czivinskas ana difmn 
sngryžo isz Lietuvos po links
mam ir svetingam pasisveczia- 
vimui keliu mėnesiu Lietuvoje. 
Atlankė daug giminiu, brolius, 
sesutes ir pažystamus. Abudu 
kalba kad Lietuvoje butu sma
gus gyvenimas kad žmonys tu
rėtu daugiau graszio.

— Tomis dienomis lankėsi 
redakcijoj musu senas skaity
tojas ponas Vincas Karpaue- 
kas isz Du Bois, Pa., kuris at
važiavo atlankyt savo sesulių 
Dulinokiene ir Tamiszaiczius. 
Svecziuosis kokia

keturis brolius ir
Graboriu( T ra s-

‘me*
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SZIRDIN GAI PRIIMTAS PER SAVO MIESTĄ.
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Kada kddotojas Chamberlin, pribuvo 
szirdingai su iszkilmia ir paroda. Mažesnis paveikslas parod
Chamberlin’as nulėkė in Europa pasekmingai nesenei su ero planu.

namo in Denison, Iowa, gyventojai ji priėmė 
o ji bucziiiojant savo motina.1 Į 

t

I

»»>> •
redakcija.

Budris ir 
Mikolas Ba barskis isz T'ainak- 
ves atlankė Juozą Czeczku Se- 
rctlos diena ir prie tos progos 
atlankė “Saules”

Rpmlingo kasyklos ne
dirbo Ketverge, bot pradėjo 
dirbti Potnvezios rvta. Asblan-• •

do distrikte dirbo visa sanvai- 
te knipo ir Lehigh kasyklos.

— Andrius Szvitrn su pa- 
ežia Karolina isz Rhone Sta
tion, Pa. (netoli Nantiko) lan
kėsi pas Joną Andriuszuna 
Fradkville 
atsilanko in 
je.

ir prie tos progos 
“Saules” redakcl-

— Adomas Žilinskas 
Shcnadorio likos aresztavotas 
nž pasiutiszka važiavimu ant 
motorcikliaus ir už naudojims 
už daug savo žioties del policl- 
janto.

r

✓

rr

san vaite
laiko.

— Musu pavietas turi tik
tai 13,000 doleriu ant vedinio 
savo biznio, o kad t uju pinigu 
neužteks lig rinkimu taksu, to
dėl turės skolvt nuo banku o 
apsnnkyti taksoriai turės mo
kėti už tai procentą.

< MISS NEW YORK, p
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“f* Panedelio ryta, mirė vie
nas isz gerai žinomu gyvento
ju Juozas Kereviczius, 43G W. 
Coal uli., sirgdamas nuo kokio 
tai laiko. Velionis turėjo Gi 
metus, pergyveno mieste
metus paliko dideliam nuliudi- 
mia paezia, sunu Juozą Chica
go, dukteria Ona Vasilauckie- 
ne, New Philadelphia; Veroni
ka, nurse Pottsvilles ligonbu- 
teje; Izabele pati Whalen ir 
Anastazije, Fiorentina ir 
Eugenije namie. Paliko taipgi 
brolius ir seseris, Jurgi, Joną, 
Marga rietą ir Nossisiene mies
te. Laidotuves ati'bns su bažnv- 
tinems apeigoms Subatos ryta 
Szv. Jurgio bažnyczioje.

Fiorentina

8

ir kitus 
parodykim,

— Nežiūrėkime ant priža
do jimu kitu tiktai imkimės 
prie darbo patys nes jaigu vi
si laikysimės drueziai, tai gali
me ištrinkti visus savo kandi
datus ant urėdu. Nors svetini 
taueziai mums pviža<la balsuoti 
už Lietuvi, bot mažai iszpildo 
savo prižadėjimus ir balsuoja 
ant savo tautos žmonių o kr. 
ežia sakyt anie jn suszelpima 
Lietuvio! Todėl laikykimės 
drueziai kaip mūras o mus nie
kas nopervers polit ikoje, i už
rinkime F. W. Boczkauska ant 
School Direktoriaus 
savo kandidatus,
kad esame politikoje drūti, m- 
avis, kaip neknrie mums in 
akis tai sako, kad gali 
vesti pagal ju norus

— Su mielu noru geiseziau 
atlankyti aavo tautieczius 
idant suszelptu mane savo bal
sais laiko rinkimu ant Direkto
riaus Mokslainiu, bet kožnas 
supranta mano padėjimu pr»o 
laikraszczio ir kad rodąktoris 
turi mažai laiko. Todėl sziuom 
budu meldžiu mano visu tau- 
tiecziu mieste kad katruos at
galėjau ypatiszkai pamatyt ii 
su jais pasikalbėt apie politika 
kad neužmirsztu snszelpti ma
ne savo balsais ir prikalbytn 
savo draugus kad balsuotu 2G 
diena Septoniberio ant School 
Director, jusu tautieti Franu 
W. Boczkauska.

savo
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— Martinas Kielbasa, 
metu sūnelis Jono Kielbaso, 
3G5 S. West ui., likos užmiisz- 
tas ant vietos per Pensylvani- 
jos- lokomotiva prie tavoriues 
stoties. Arnikas ėjo szalia gėlo/.- 
kelio, kad nežinomu bildu puo
lė tiesiog po ratais ir likos su
maltas.
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MILŽINISZKI LAIVINIAI MOTORAI.
dilbi i (Quincy 

Mass., lures abztuonis didelius moterius isz kuriu viena 'inato-
Laivas Lexington, kuris yra baigiamas F
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— Poni Mala.szauckiene(Mc
Cluskey) ir molina poni Kar- 
pavieziene sugryžo isz Detroi
to ir kitu vestiniu miestu kur 
lankėsi pas gimines ir pnžins- 
tamus snvirszum menesi laiko. 
'Uaipgi atlankė Kanada ir Nia
gara Falls. Priėmimas giminiu 
buvo svetingas ir szirdingas.

me czion ant paveikslo. Kožna.s motoris turi 
jegu, 15 petin aplinkui ir svėrė po 
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AR SZIAUCZIU
AR DAKTARA.

22,509 ai'kliu pa- 
000 svaru kožnas.

PAJESZKOJIMAS.
4

'r

Frieda Merse, perstatys mies
tą New York, Atlantic City pa
togumo konteste.

FARMA ANT PARDAVIMO.

Gcra farma, 45 aktorių, Lo
cust Valley, arti Mahanojaus 
ir kitu vietų, visa apdirboma. 
Didelis namas su salimu prie 
gero trakto, linksma, smagi 
apclinke. Turi but parduota 
isz priežasties nesveikatos loc- 
nininko. Preke pigi todėl pasi
skubinkite. t.f.

Wm. Knnsavage, 
Locust Valley, 

Barnesville, Pa.
J 1

LAKESIDEPARKE
RAY MltLER IR JO GARSINGA BRUNSWICK 

RECORDING ORKESTRĄ

Grajis Szokiu Saleje LAKESIDE PARKE,.KETVERGO 
VAKARA 8 SEPTEMBERIO

Geriausia Orkestrą kuri szimet grajino Lakeside Parke
f

Szokiai nuo 8:30 iki 12:30.
INŽANGA ANT SZOKIU SALES 50 IR 75c.
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PATS TURI ŽVERINCZIU 
NAMIE.

— Eime in miestiszka žve- 
rineziu.

— Ne eisiu, 
tikra žverineziu;

turiunamie
pati visados 

kvarksi kaip viszta, 
paantrina žodžius kaip papū
ga, jauniausias sūnelis miaukė 
kaip kate, smiiauses naktimis 
slankioja kai ii szno, o uoszve 
kitra kaip lape vadindama ma
no nieszka. *

dukrele

Skaitykite “Saule”
♦ ❖

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 
f Gatavas 

4

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnorlu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iflzaiszkina visokius sa
pnus kokius 
gali sapnuot,
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis

žmogus 
Knyga

apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

W. D. Boczkauskas^Co.
Mahanoy City, Pa.

isz Frackville, Pa. Ant 
RECORDER OF DEEDS

Mano varda rasite ant Rcpiiblikonisz- 
ko ir Demokratiszko tikieto, kaip 

a

žemiau parodo ir paraszykite kryželi 
szale vardo:

FOR RECORDER OF DEEDS

Walter Zetusky X
... . 4 _____» m i ■ i—ii »■>»■■■■ ■«■>■   —— i ——

Todėl meldžiu VISU LIETUVIU 
suszelpimo, o to nesigailėsite ateitoje 
ir stengsiuosiu jum patarnauti visame.

1.

'll,

jęas5y8 Biulris, pajesz-’ 
Naszle po daktarui: — Čir- kau savo moteres Elzbivtcr- 
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mane Sausio 2 die- 
iszvaži įlodama 

iszsi vėzdam:

4
iNUszie po ciuKiarui: — ui r- i<au savo 

lejan Maritjk kad isztekejai už kuri paliko 
na, 1925 mete 

uz gal su kitu vyru iszsivezunnia
• kartu dvi mergaites, Onuto 7 i

‘ ........ . Na- I

(

vyro!
Mare:

sziaucziaus. I ‘
I

— Tai man nepatin- i metu ir Elzlriela 9 metu.
? 1 1 ! 1 X . I • 1 i Z M • II .t . 4 t

—7 rUaip poniute,

For Judge
(Sudžia)

>•>
Iff

Naszle:
ga, paemei labai prasta žino- mai bus ant Sheriff Sale Rug

sėjo numesi, 17 diena. Kas ži
no apie ja malonėkit praneszi.

Ch. Budris,
438 E. E bu St reet , 

TųmatjuaJ’ Pa.
.................. . »

gu.
Mare: — E j poniute! 

manau, kad gyvas sziaucziįn
yra daugiau vertas už negyva 
dakta ra. *

ANT PARDAVIMO.

Asz

1.73)

ANT PARDAVIMO.

Balsuokite už

(leneraliszkas sztoraš ir sa
limas. Pirkėjas turės proga 
pirkti szi biznava narna. Par- 
sidnos uŽ; prieinama preke. 
Apie dauginus informacijos 
kreipkitės ant adreso:

2105 W. Jackson SI.
(t. 74

Namas po No. 25 E. Spruce 
St., Mahanoy City, Pa. Randa
si maudykle, szviesos, 
namas geram padėjimo, 
nininkai apleidžia miestą, 
del gera proga g
jui. Atsiszaukit po:

25 E. Spruce St

visas 
Loc- 

to- 
reitam pii<ke- 

(t.73

RO Y P. HICKS
«

Isz Frackville, Pa. e
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Lietuviai Schulykill Pavieto

SCHOFIELD KAZ ARMES HAVAJOJ, MATYTOS ISZ AUKSZTO.
Sztai kur Amerikoniszk i lekioto jai atlėkė isz Ameriko ir sustojo po tai ilgai kelionei.
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Balsuoktie už

James H. Kirchner
Ant Pavietavo Kamisoriaus 

įPraszo juso balso ir intekmes 
Prižada numažinti taksus.

Yra tai Schofield kazarmes kur Dėdės Šamo kareiviai gyvena ir laiko paredka ant salos Ha-
Ji' .vajos. Paveikslas likos nutrauktas per eroplaua.
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