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ISZ AMERIKOS
PANIEKINA PUIKES 

LAIDOTUVES
KARDINOLAS O’CONNELL 
PANIEKINA P AP U O S Z I- 
MUS LAIKE LAIDOTUVIŲ 

IR APLEIDIMA KAPU.

Boston, Mass. — Puikios ir 
papuosztos laidotuves likos pa
niekintos per Kardinolu Wil
liam O’Connell isz arkidiecezi- 
jos Bost’ono. Savo praneszime 

kunigus tosios diecc-m visus 1 
zijos kardinolas paliepė kuni
gams idant pranesztu parapi- 
jonarns, kad apsisaugotu atei
tojo laikyti i szk i Įminga s ir pa- 
pimsztas laidotuves.

Kardinolas savo atsiszauki- 
mo kalba: “ Krikszczioniszkuo- 
><• laikuose grabai buvo sukal
ti isz prastu lentų ar tai del 
tureziaus ar vargszo, lavonai 
parėdyti in prastas drapanas, 
be jokiu papuoszimu, žiedu ir 
kitokiu parengimu. Papuoszi- 
mas lavono ir uždengimas mir
ties yra kmlikiszku paproeziu, 
o po palaidojimui likusi szei- 
myna. arba gimines nžmirszta 
greitai apie velioni, apleidžia 
jojo kapa ir nžmirszta gailesti, 
koki nevps nxle laike laidotu
vių. Geriau gailėtis szirdingai 
velionio, \paiaidoti prastai ir 
prižiūrėti juju kapus 'kaipo 
paskutini' pagnodoj’ima miru-

1 r- - .šio.-”
MAITINOSI LIKUCZIAIS 

ISZ SZASZLAVU 
BLESZINIU.

Chicago. —-Matyt kad Sta- 
1426 W. 

nutarė už nieką 
mokėti kas jam buvo reikalin
ga ant gyvenimo. Ana diena 
pa lici jautas Kenny pamate 
kaip jisai iszrinkinojo liku- 
czius maisto imnestas in szasz- 
lavu bleszines, kuriuos godžiai 
suvalgydavo. Tas atsitiko 
pakelyje restauracijos ant 1 
Wabash avė. Palioijantas pasi
gailėjo vargszo ir nutarė pirk
ti jam pietus, hot kaja artinosi 
prie Marzogo, tasai pradėjo 
bėgt,

nislovas 
North Ave.,

Marzoga,

Kenn v

Marzogo,
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NORI PIRKTI AUSI
DAUGELIS MERGINU NORI 
PARDUOTI SAVO AUSIS 

DEL KITOS MERGINOS.

Chicago. —
advokatas Jay McCarthy, 

apgarsino kad reikalauja svei
kos ausies del tūlos turtingos 
merginos, kuri neteko vienos 
ausies laike automobilines ne
labuos. Ant tojo apgarsinimo 
atsiszanke daugybe merginu, 
kurios pasiūlo savo ausis už 
$2,500, sakydamos kas joms isz 
vienos ausies, nes už tuos pini
gus gali pasirodyt puikiai, ki
tos raszo, kad turėtu už (ai ge
rus laikus ir kitokes priežastis 
del ko nori parduoti ausis.

Vienas jaunas žmogus, kuris 
likos sužeistas Svietinejo Ka
rėjo, raszo buk: “kas man isz 
vienos ausies, kad mane ir taip 
niekas nemvli. Geriau turėti 
2,500 doleriu ne kaip ausi.
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fpPulas daktaras

raszo buk:

BANDITAI APVOGĖ CIRKĄ 
IR PASIĖMĖ AKTORKAS.
Nogales, Arizona. — Bandi

tai La Quemadoje apiplesze vi
sus k romus ir na m ils po tam 
užklupo ant. trūkio kuris veže 
cirkusa Modelo. Sulaikė truki 
kuri apiplesze, pasiemia visus 
arklius ir jaunas aktorkas, nu- 
pleszkejo in kalnus. Keliolika 
žmonių likos užmuszta ir su
žeista muszj'je, kurie pasiprie- 
szino banditams.

MATYSIME NAUJA 
KOMETA.

*

Cambridge, Mass
toris Harvard observe toriam, 
Dr. Shapiev, surado nauja ko
meta kuria galėsimo matyt su 
gryna akie už keliu sanvaieziu. 
Kometa artinasi prie saules in 
žiemius. Sako kad toji kometa 
vra didesne už sauk* ir vra bi
lijonai myliu tolumo.
< i

— Direk-

APRAGANAVO”MOTERE 
IR APIPLESZE NAMA.

Allentown, Pa. — Arti czio- 
nais, miesteije Simersville, ka
da Williamis Weller, farmoris 
atėjo namo isz lauko, 
vo paezia vorkenezia
iszgazdyta, sakydama, kad «ko-

rado sa
il*' labai

o paMcijantas paskui ji.». lios valandos atgal atėjo pas ja
Pasivijo ir nuvedė ant palici-l 
jos, kur pasirodė, kad Marzo
ga turėjo prie savos 350 dole
riu.

LAZAUCKIUTE GAUNA 
DAUG GROMATU.

Frackville, Pa. — Mare La- 
zauckiute, 
buk nori 
$9,000 idnnt 
nuo bėdos, gauna daugybe gro- 
niatu kas diena isz visu szaliu 
Amerikos, bet kas juosia 
<la$i tai Mare nesako.

Badai josios “turtingas do
do” isz Bostono, tai tiktai szo- 
szelis, nes jokio turtingo dėdės 
*neturi. Marei atsinorejo parsi
duoti vyrui už pinigus, bet»da- 
bar garsina Angliszkosia laik- 
rnszcziuoįsia, kad žmonys susi
mylėtu ant josios tėvu, brole
liu ir seselių ir kad juos sn- 
szelptu pinigisžkai, kad turėtu 
linksmas Kalėdas.

MEK&K0NAI JESZKO 
ARCIVYSKUPO.

Meksiko City, Mex. — Val
džios vaiskus jeszko arcivys- 
kupo Franciszkaus Orozco Ji- 
miniz, kuris karsztai kovoja 
prieszais valdžia. Vaiskus gavo 
prisakymu suimti pralota gyva 
ar negyva.

Vaiakas likos nusiunstas in 
aplinkines Jalisco ir Aquasca- 
]ierttas apmalszyti tikojimisz- 
kus sukylimus.

savos

kuri (apsigarsino, 
save parduoti už 

iszgialbet tęva

ran-

igonas su cigonka, apragana
vo ja ir apiplesze narna, paim
dami 182 dolerius. Po visa stu- 
ba paliko popiereles ant kuriu 
buvo paraszyta visoki ženklai 
ir būrimai. Motere nieko nepa
mena ir nežino kaip ilgai buvo 
apraganauta.
DŽIAUGĖSI SU SAVO SEP

TINTU VYRU.
York, Pa. 

Ch romi s te r, 
vasarėlės, 
septinta vyra 
džiaugėsi ir yra

B. C., — Mrs.
kuri turi vos 35 

pasiėmė ana diena
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1,000 ŽUVININKU PRAŽU
VO SU 41 LAIVAIS LAIKE 

SZTURMO.
Moskva. — Laike

Athol, Mass. — Louis Pasa- 
Į kinski, 20 metu, likos areszta- 
votas nužudinima Juozo Mal
kus isz Gardiierio, varytojau?; 

■taksi automobiliaus, kurio la- 
Įvona surado arti Temph'tono.
Markus buvo ant burdo pas 

i Julių Geni, 75 Union uli. Gard
ner} ir taja diena važiavo par- 

Templet ona. 
Važiuodami abudu susibari* už 
pinigus ir tame laike žudinsta 
likos papildyta. Pasakinskis 
li’kos iszleistas nosenei isz ka
lėjimo kur buvo uždarytas už 
perdirbimą svetimo pravard<*.M 
ant ozo k i u.

Markus atvažiavo in Gardnc- 
ri 25 metai atgal, gimęs Lietu
voje ir apie 7 motai buvo tak- 
sidreiveriu. Ant burdo buvo

i si vežt gervino in

tantis žuvininku, kurie

dideliu 
szlurmu, koki užėjo ant Kas- 
peisku mariu, nuskendo apie 
41 žnvininkiszku laivu su ku
riais žuvo nemažiau kaip luks- 

paejo
isz Krasnojarsko aplinkines.

Kolis sudaužytus laivus ra
lio Briansko inlunkejo ant ku
riu nesirado ne gyvos dvasios 
— visi žuvo. \’aldžia nusiimt o 
kelis eroplanus su vilczia isz- 
gelbejimo nekuriu laivu.

įįH įj fcchJU. **
hV*.' 1tf % .........................

» ' , -.v . , <• {few

naujus valdiszJkns budinkus kurie neužil
Departamentas o antras bus naudojamas del Vidu-

A"

Paveikslai
tone, D. U. Pirmutinis yra Pramonyslcs
riniu reikalu. Planai likos pripažinti per kongresą ir statymas prasidės ateinanezia vasara.

ISfLIETU VOSNAUJO MODELIO FORDO 
AUTOMOBILIAI.

Detroit, Mich. — Ford Mo
tor kompanija jau iszelido pir
mus naujo modelio ir 
n a 11 o s ik on s t r u k c i j o s 
automobilius.

visai 
Fordo

Pagal paties 
Henry Fordo vieszo paskelbi
mo, tai esa geriausi automobi- 

savo 
lengvumu, stiprumu, greitu
mu ir, ])aaliau, gražumu, o pi-

liai visais atžvilgiais, — 
stiprumu,

<7 io bus statomi Washing-

SZAUDYMAI DEMARKACI
JOS LINIJOJE.

Kaunas. — Opozicijos (Val-

RADO KARŪNA LENKISZ- 
KO KARALIAUS SZASZ- 

LAVUOSE.
Puiki karima,(I niezno.

beria ir kilus papuoszus, kurie 
kitados prigulėjo prie Augus
to, Lenkijos karaliaus, 
surast i czionait iniam 
tarp szaszlavu laike 
rno.

Karima padirbta isz sidabro 
iszdela puikiais žomeziugais ir 
labai puiki.

Augustas II
ir

sliecziu liaudininku) laikrasz- pas Genius 10 motu isz kur li
tis “ Lietuvos žinios” gavo zi- j ]<Os palaidotas. Paliko penkisEE KALTES SUIMTI IR 

PASODINTI KALĖJIMĄ 
10 LIETUVIU.

Kaunas. (Elta). —
Aido ’ ’
nomis Lintupio tardytojas pa- 
szauke in Lintupi sziuos Adu- 

Į’yventojus:
Ryto” skyriaus pir- 
Posziuna PovVla,

“Vilniaus
prancszimu sziomis die-

tiszkio 
gurnu jie beveik taip pigus, i Steponą 
kai ir senieji Fordai.

y
mininka,

<)• 
K.
i 4

Buroką

PovVla
Naujuju Fordo automobilliu Szidlauska Karoliu, Bielini Le- 

Szuszskaite Lione, Bura- 
Fordor kaitė Maro, Kurtinyte Coze ir 

Coupe. $495; keletą sodiecziu. Visus juos isz- 
Phaetonas

paduodamos tokios: ona

nin, kad ketvirtadienio 
buvo

kainos
Tudor sedanas $495;
sedanas $570;
Sport coupe $550;
$395; Roadsteris $385; Truckai 
nuo $545 iki $610.

. Sziuo tarpu naujieji Fordo 
automobiliai gaminami po 60- 

bet po menesio, 
po

70 per diena, 
antro, ju bus iszleidžiama 
1,000 per diena.

NĖRA VYNO, NĖRA 
DAINŲ.”

Los Angeles, Cal. — Pen- 
kiasdeszimts Florentino choro 
nariu isz Florence, Italijos, ku
rie dabar koncertuoja ežia, pa
siuntė ultimatumą rengėjams. 
Tarp kitko pasakyta: “Nora 
vyno, ”

< <

4i

Jie sako:

skyrus L. Bielini ir K. Szid- 
lauska, suėmė ir nuvarė in 
Szvenezioniu kalėjimą neva iki 
teismo. iXandszkiams susirūpi
nusiems suimtuju likimu, pu
rei kszt a, kad isz kalėjimo galė
tu but i paleisti tik už kaucija, 
kurios reikalaujama už vyrus 
po 300 auksinus, 
po 200 auksinu, 
lai iki sziol nedažinota.

SZMUGELIO VAISIAI.
Ilgai prisikankinęs Szilutec

suome

o už moteris

nakti 
girdei szaudymu netoli 

Varėnos geležinkelio stoties 
beveik pusiaukelyj tarp 
niaus ir Gardino demarkacijos 
linijoje. Lenkai pasiuntė ten 
daugiau kariuomenes.
UPĖJ 4,000 KIAUSZINIU.
Mažeikiai. —Spalio 26 diena 

isz Benavos miestelio, Židikų 
valscziaus, Faipkis vėže in Ma
žeikius apie 4,000 kiauszinin. 
Užvažiavo ant tilto per Vardu
vos upe prie Gecevicziene (Ku
nigines malūno. Staiga tiltas

geležinkelio
Vii-

inlužo. Žydas ir su juo važia
vusi mo|erįszke, ji o ra arkliti ir 
...................  ‘ Tuo 
metu upe buvo pavinusi. Mote- 
riszke ir Faipkis, neszami van
dens, nusitvėrė medžiu szake-

vežimas i nik r i to in upe.

Už ka suimti liu ir spėjo szauktis pagelbos. 
įbailino žmonių,

brolius — Mykolą, I’ovyla ir 
Kazimiera gyvonanezius Chi
cago, o Petra ir Antanu Lietu
voje.

1 i k < i s 
mažėjui 

czvstini-

Brooklyn, N. Y. — Pereita 
. Suimtos nakti, policmanas Th. 

Foley, mirtinai nuszove Lietu
vi, Joną Paltaroka, 26 motu 
amžiaus vyra,(kuris Angliszkai 
raszesi: John D. Porter ir tar
navo prie Brown Detective 
Agency už detektyvą (szi agen
tūra turi ofisą ant Mvrtle a v. 
arti Broadway.)

Isz laikraszcziu apie žuvimą 
Paltaroko aplinkybes tiek 
žinoma, kad jisai vakare, 
savo broliu William ir Arthu- 
ru Balturus, stovėjo gatvėje ir 
prie ju prikibęs minėtas polic
manas, klausdamas, ka jie ežia 
veikia. Szio nieko nesakydami 
i nėjo Joo Millerio saliunan, 62 
Union Av., kur insekes ir po
licmanas. Czionai policmanas 
buk pamatęs, kad Paltarokas 
iszsiemes revolveri su tikslu 
szauti, todėl policmanas pasi- 
skubos pirmiaus ir paleido žil
vi, kuris perveres deszini smil
kinį Paltarokui ir nuo to szis 
ant vietos 'krites negyvas.

Buvo manyta, kad policma- 
bus baustas

.Joną Paltaroka,

su
su

1670 mete
1733 mete.

gimė 
mi re

Gniezne
Varszave

BANDYS ISZGRIEBTI ISZ 
JURIU $5,000,000 VOKIE- 

CZIU AUKSO.
Bruselis, Belgija. — Viena 

Francuzu kompanija netrukus 
ims bandyti iszkelti Rolandu 
garlaivi Tu bau Tat kuris 1917 
metu Kovo 16 diena buvo vie
no V-okiecziu submarine 
skandintas Žiemiu Juroj. Lai
vas gabeno apie $5,000,000 auk-

Tuos pinigus laivas, kaip 
pasakoja, gabenęs Vokiocziu 
ambasadai Washingtom* taria
mai Vokiszkai 
Amerikoje.

pa-
li-

4

.SU.

Subėgo isz įbailino žmonių 
skestaneziuosius is^gelbojo, o 
arkliai nuskendo.

Vežimas su kiausziniais nu
plaukė pavandeniui. Tik už ki
lometro užkliuvo, ir žmones ji 
isztrauke. Kol savininkas at
sirado kiauszinin dėžes pradė
jo tusztinti ir gerokai aptusz- 
tino. Faipkis žada skusti Ge- 
ceviczicne, kam prie vieszo ke
lio tilto netaiso.

GAISRAS.
Sza'kiai. — Szio menesio 13 

ryta sudege uki- 
daržine. 
visos jo 

maszino, padargai ir sziometi- 
nis derlius. Nuostoliu betgi mi
nėtas ūkininkas neturės, nes 
vidka buvo brangiai apdrau- 
des. Ugnies atsiradimo priežas
tis nežinoma.

PRIGĖRĖ.
Tauragės apsk. — 

gero-

propagandai

ligoninėje mirė ir praeita Penk 
tadieni tapo palaidotas Kalvai
tis isz Stubru, kurs, kaip jau 
minėjome, norėjo padaryti sau 
gala,
kaklo gyslas. Saužndybes prie
žastis, kaip vėliau patirta, bu
vusi ta, kad mirusysis buvo pri 
sidejes prie gabenimo kontra
bandos, buvo susekta ir bijoda
mas bausmes rvžosi darvti sau » •
gala.

ISZLEIDO INSAKYMA
ARESZTUOTI PLECZKAITI.

KarO vyriausybe sziandie 
aresztuoti 

Seimo atstovą
kaiti, kaltinama
Lenku pagelba,
Vilinuje Lietuvos emigrantus 
tikiu padaryti sukilimą priesz 
dabartine Lietuvos’valdžia.

NELAIME.
Vvdutaicziai.

rentininkui E.
ariant dirva kokiu tai budu ar-

v-LIETUVOS ŽMONES
AIMES APIMTInėra dainų.

mums patinka Amerika, bet 
me pasigendae vyno, kurio mes 
tik pauostyti ”

$42,000,000 PABAUDŲ UŽ 
PROHIBICIJOS 

LAUŽYMUS.
Washingtonas, D. C. — Nuo 

probibicijos i n vedimo Federa- 
linini teismai Suv. Valstvbesc 
nubaudė prohibicijos laužyto
jus daugiau kaip 42 milionals 
doleriu ir daugiau kai]) 22,500; buvusi 
nietu kalėjimu.
VETERANU BONAI NEBUS

ISZDU0DAMIPO
SAUSIO 1, 1928.

Wash i ngt on, D. C. — Armi- 
gen e r oi o pagel b in i i vk a s

vetora-

gauname.

perpjaudamas ranku ir

vvriausvbe » « 
iszleido insakvma

Plecz- 
kad jis, su 

koncentravės

jos 
kreipe veteranu dome in fakte 
kad tik menesis lieka
nams praszyti sutvarkytos u.l__ _____ U......
kompensacijos. Aplikacijos bus klys inspyre in galva ir taip 
priimtos tik iki Sausio 1, 1928, 

Tik vienas menesis lieka ve
teranams pasinaudot szia kom
pensacija, kitais žodžiais 
din ta “kareiviu bonai.”

Kares Departamentas Wash- 
ingtone gavo suvirsz 
aplikacijų iki sziain laikui. Bet 
vokuojama, kad suvirsz puse 

Shamokin, Pa. — Arthuras ’milijono kareiviu dar nepraszo.
Salada, 41 metu, anglekasis isz1 Apart tu, dar 10,000 aplikaci-

isz kurio labai 
užganadyta. 

Josios pi mintini s vyras likos 
sumanioktas per volus fabriko, 
antras mirė nuo sužeidimo, tre- 
ezias likos užmusztas ant gele- 
žirikelio, ketvirtas sudegė, 

o szesztas
ketvirtas 

penktas persiški re, 
mirė nuo ligos. Chronister’iene 
pirma karta apsivedė 20 motu 
atgal.
PASZOVE PACZIA IR PATS 

SAVE NUSIŽUDĖ.

I

praszyti

va-

— Buvusiam
Szimkui be-

stipriai, kad nelaimingas pali
ko begulįs be žado. Laimei, ne
toli lauke darbavęsis jo kaimy
nas, pamatęs ji begulinti, atsi
skubino iji pagerbi), ir parga-

diena anksti
įlinko
Drauge sudegė

Bremsteller 
veik

nas Foley 
žmogžudyste, bet jau 
madieni gauta žinių, 
isztyrimui aplinkybių, jis esąs 
iszteisintas.

A.a. Paltarokas buvo Ameri
kos eks-kareivis. Grvžo isz ka- 
ro lauko biski apduitas (guzais 
apnuodytas). Pirmaisiais me
tais gana gerai darbavosi t ar-

žinių

UŽ 
szi Pi r- 
kad po

VALDŽIA PASKELBĖ, KAD 
LIETUVA NEKLAUSYS 
NE TAUTU SĄJUNGOS, 
JEI VILNIUS NEBUS 

GRAŽINTAS.

Kaunas. — Visiems Lietuviu 
laikrasz<‘ziams paskelbus val
džios praneszima, kad Lietuva 
geriau kovosianti, 
tiksianti klausyti
Tautu Sąjungos nutarimo, kn- 

vereziama

ne kad su- 
bot kurio

T 
pe Lietuviu politikos reikalais, riuo Lietuva butu

Lietuvos daryti taika su Lenkais, palik-> - -

Szilale,
Paskutinėmis dienomis, 
kai palijus, labai pakilo Lokys
tos upelis. Vanduo ties tiltu už
liejo vieszkeli ir aplinkines 
lankas. Szitaip atsitinka ežia 
po kiekvieno smarkesnio lie
taus. Vanduo atsiranda ant ke
lio apie 1 metrą ir daugiau gi
lumo.

taipgi organizavime
Sargu. Vėliaus isz Lietuviu gy
venimo buvo prasiszalines Ir 
tik dabar paaiszkejo, kad tar
navo detektivu.

— Pereita Szesztadieni, Su
katos vakare, Kings County 
ligoninėje pasimirė p. Veroni
ka, Paužiene, žmona

dama Vilnių Lenkijai, Lietuvos 
gyventoju susinervinimas ir 
nerimas dar labiau padidėjo. 
Dagi valdininkai baimes apim
ti.

Lenku praszymas, kad 'Pautu 
Sąjungą padarytu gain septy
nių metu karui, kuri Lietuva 
veda del V ilniaus, labai surūpi
no dabartino ant visztos kojos 
besi lai kanezia 
domaro diktatūra, 
paskelbtas kraszto 
mas konflikte su Ixm'kija užda-

“Vieny
bes” Direktoriaus ir seno Lie
tuviu veikėjo, Stasio Paužos. 

sJi sirgo nelabai ilgai, bet gana 
sunkiai. Veliones kūnas likos 

•parvežtas in namus, I 
Sabockis su dviem moterim iri 
dar vienu vyru, važiavo isz Szi-' 
lėlės namo, nuspi ndo nuo kelio 
ir su visu vežimu inkrito lu

Smetonos-Vol-
Jos dabarSpalio 24 diena vakare Le- j 60 Crys- 

tall St., Brooklyn, N. Y„ Kastvisokiu kaimo gyventojas J.!beno ji namon. Buvo kuogrei- 
cziausiai paszauktas gydyto
jas, ir tik jam susiuvus ir apri- 
szus žaizda, sužeistasis atsipei
kėjo. Yra vilties, kad jis pa
sveiks. Alinimas Szimkus yra 
tikrai apgailėtinas žmogus. 
Infliacijos laiku jis nustojo vi
so savo turto, pereitais metais, 
taip pat per nuopuoli, maszina 
sužeidė ir visai pagadino jum 

jis turi 67 
motina kad ne ėjo in mokslai-'metus, bet nei rentes, nei jokios 

a..j.; ir. nn. aszalpos isz niekur "'y*'......
žudė savo motina, paszove mir- Dabar prie visu bedu, dar suk
tinai tęva ir berną. Vaikas pa- kiai sužeistas. Kad jau kam no 
bego. _ siseka, tai nesiseka.

3,100,000

Lykens, perszove mirt inai sa- ju buvo sugrąžant a veteranams 
vo paežiu Katre, 39 metu, po’del pertaisu, ir tos dar nesu-
tam paleido sau szuvi in galva

■ —• . ■ . ir amirdamas ant vietos. Žmogus 
kuris tame laike ėjo pro narna, 
taipgi likos pavojingai sužeis
tas. SaladA eidamas in dariia 
susibarė su paezia už koki tai 
menka daigi eli ir pasiėmęs re
volveri pradėjo szaudyt su bai
siom pasekmėms.

gražintos.

St. Clairsville, Ohio. ■—
Už tai, kad ji iszbarc tėvas ir viena ranka. Pats

no, Andy Dykon, 15 metu nu- aszalpos isz niekur

siseka, tai nesiseka.

zmogus.

negauna.

j Now York dalyje, kampas Li- ro duris bot kuriam kompro-

upe. Aukliai ir kiti žmones isz- 
sigelbejo, tik J. Sabockis dingo 
vandenyje. Jo kūnas riešu ras
tas.

NUSINUODIJO.
Akmenaicziu kaime, Kurszo- 

nu vals,, Sziauliu apskr. Jeva 
Klabyte, 22 metu amžiaus pa
stojo noszczia nuo ūkininko 
Czepulio (vedusio), pas kuri 
tarnavo. Pasijutusi nelaimėje, 
ji nusinuodijo.

bert y ir Crystall (elevatorių misui, tuo tarpu kai Lenkai at- 
isziipt — Chestnut St. stotis), sisako,dagi kalbėti apie 
Buvo laidota Gruodžio 7 diena niaus grąžinimą, 
ryttl nuo 10 valandos isz kun. 
Remeikos bažnyczips.

A.a. Paužiene, po tėvais La
pinskaite, buvo 36 metu am
žiaus. — V.

Kaune eina gandai apie ren
gimą naujo sukilimo Voldema
ro valdžiai nugriauti.

New Philadelphia, Pa. — 
Petras Potruleviczius, 45 motu 
mirė po trumpai ligai vienos 
sanvaites. Velionis paliko di
deliem nuliūdime paezia ir sep
tynis vaikus.

11 Hazleton, Pa. — Tomhick- 
sustraikavo 200 

anglekasiu isz priežasties ne
supratimo apie mokesti.

T Williamson, W. 
Asztuoni žmones sudege ant 
smert deganeziam name ez.io- 
nais.

e n kusvklo.se

kusvklo.se


'w'

ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

f ’

9

I
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Lithuanian Legation, 
1622 16-th Street. N. W

Washington, D. C.
•I

Lithuanian Consulate.
11 Park Row, New York, N. T.

Lithuanian Consulate,
608 So. Dearborn St., Chlearo. DI.
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Kas Girdėt
_/-------------------------------------------------------- - ------------------------------------------------------- -------------------------------------------

sodžiuje Unit .v,Eainieriu
AViseonsine, rado baisia mirti 
jauna motina, pati farmerio su 
trimi mažais vaikais. Anglinis 
guzas isz pecziaus eksplodavo- 

užsidege namas irjo, nuo ko 
keturios y pa tos.

žuvo r.Panasziai žuvo senuko 
Schmidt. 79 metu. New Glarus, 
Wisconsine.

Netoli Milwaukee, miestely
je West Allis, motina maude 
dvieju menesiu kūdiki. Sztai 
suskambėjo telefonas. Mrs. 
Liiitdry, nuėjo atsakyti telefo
ną, pagirdydama kūdiki ant 
lentukes, kuri gulėjo ant mau
dykles. PasikaPbejimas su kū
mute užtruko d(*szimls miliutu.

. Kada motina sugryžo prie 
kūdikio — rado ji prigėrusi. 
Kūdikis nupuolė nuo lentukes 
ir prigėrė.

Toki nelaimingi atsitikimai 
galėtu būti a|>saugojami, jaigu 
žmones butu atsargesniais. Bu
vo laikai, kada netikėtinos 
mirtys, žmones tikėjo buk tai 
Dievo bausme. Bet toki atsiti
kimai via Dievo bausme už •
musu apsižioplinima, todėl lai 
huną szie atsitikimai persergė
jimu idant bntnmem atsarges
niais savo dieniniuose pasielgi
muose.

Du. daktarai New Yorko li- 
gonbuteje de) moterių, iszrado 
būda gimdymo vaiku, be jokio 
skausmo, koki gamta duoda 
moteriai laike gimdymo kūdi
kio. Tasai naujas būdas vadi

na mil gosi a, 
visus

skausmus. 
Davis ir 
kurie iszrado taji palaiminta 
bilda. Abudu priguli prie Ly
ing-In ligonbutes del neszeziu 
moteliu.

misi 
szalina

knris pra-* >
kentėjimus ir 

Daktarai v ra Asą 
William (Iwathney,

Kalendorius jau 
iszsiuntinet del visu užsimokė
jusiu skaitytoju. Da turime ke
lis szimtus tokiu, ka užmirszo 
at naujini prenumerata, bet ir 
del t uju nusiunsime jaigu pa
skubins atsilygint.

pradėjome

Didelis pavojus ketina užei
ti ant svieto isz priežasties ky- 
limo kares tarp Japonijos ir 
Komijos, kaip sako Dr. Povy- 
las W. Blanshard, kuris neso- 
nei sugryžo isz Kinu. Dr. Blan
shard sako, buk Japonije kas 
kart daugiau lenda in Mati- 
džiurije ir stengėsi praplatint 
pramonysta Bosi joj. Kinai jau 
senei butu iszdave kare Japo
nams, kad turėtu atsakanezia 
karimnenia.

Sztai ka kalba apie save pi
nigas:

4 4 Mano vardas yra pinigas. 
Kožnam sklype turiu kiloki- 
vardu, bet mano ypatiszkumas 
yra tas pats visur. Mokslo jo
kio neturiu ir neturiu jokio ga
bumo idant mane vadytu gar
bingu. l’ats savyje neturiu jo
kios vertes, bet esmių naudin
gu del žmoni u o niekados ne- 
kenkeneziu, nes tik žmones ma
ne tokiu padaro. Neturiu jo
kios galybes, tiktai tokia, ko
kia man davė žmones, bet ne
naudoju tosios galybes ne del 
gero, ne del pikto. įmones tai 
patys daro. Jaigu mane naudo
ja ant pikto, tai ne mano kal
te, o bet mane už tai kaltina.

Mano pageidrtnn yra daryti 
gerai o tie piktai, vietoje pla
tini nelaime tarp žmonių, ge
riau man hutu kad galetau pa
daryti žmones laimingais.

Esmių neva Įninku sk lipaus

žmogaus.
mokslaine m* kaip kalėjimu, 
arba ligonbute ne kaip minia 
paleistuviu. Kad galėtini Imti 
naudingu ir pralinksmini vai

ko k i ( »s

Vėlintai! pastatyti 
ne

kits nupirkime jiems 
zoboveles arba sziltu drapanų. 
Kad galetau pastatyt puikius 
namelius del vargingu ne kaip 

d (d Iii rėžia n spalovius 
skupuoliaus.

Nekalt inkile -mane už piktus 
pasielgimus, asz niektum) 
prasikalsi n, tiktai patys žmo
nes.

Esmių ezyslu. Bet jaigu es
mių pletmingu, tai žmones ma
no tokiu padare, jieji yra ne- 
szvarus o no pinigas.

Esmių ant tarnystes visiems, 
idant iszgnutn isz manos kuo- 
damriausia gero, bet 

net ariu.
įauginusia 

jokios 
pinigu.

arba

m*-

galybes
Esmių tiktai

Bacioma pakalnėje, kalnuose 
arti San I?ernando misijos, Ka
lifornijoj, randasi užkasta 
skryne, kurioje talpinusi daug 
auksiniu indu isz bažnvezin ir 
turtingu žmonių namu, kuriu 
verte yra daugiau kaip du mi
lijonai doleriu, 
nuo senei jeszkojo tojo 
viszko paslėpto skaiJbo, paau
kaudami savo g 
darni.

Badai senas zokoninkas pa
dare mapa ant skaros kur ta- 

randasi užkastas. 
Skrynioje randasi auksines to- 
rielkos, puodukai, kielikai, 
szauksztai ir kiloki indai isz- 
kalti per Indijonus isz gryno 
aukso, bot lyg sziam laikui nie
kas tojo skarbo nesurado.

sai skarbas

randasi

Daug žmoniu
seno-

wastes jeszko-

puodukai,

Ana diena Honoluliije mirė 
.Jonas B. Keys, 79 metu, kuris 
paliko suvirsz.um milijoną do
leriu turto, tuiejo kolos didelei 
farmas, plantacijos cukraus, 
daugybe bondu ir szeru patal- 
pytaS Honolulu bankose.

Keys A įnori k e buvo žinomas 
kaipo “Happy Jack” dirbda
mas spaustuvėje Hiladelfijoj

Happy Jack 
spaust uveje

28 metai adgal. Tasai žmogus 
labai mylėjo pinigus ir juos 
krauti, gyvendamas ant vieno 
dolerio ant dienos, <>, kada ra
dosi be darbo, tai gyvendavo 
ant dvieju doleriu ant sanvai- 
tes. Persėdėdavo bibl i jot i k no
se o kada ji isz ten iszvarydavo 
kada uždarydavo, tai nueidavo 
ant geležinkelio stoties permie
goti nakti. Ant galo iszvažiavo 
in Honolulu, kur rado gilinki, 
krovė pinigus, nes žinojo juju 
verte ir norėjo mirti turtingu 
nejeszkodamas nuo nieko pa- 
gelbos. Buvo nevedes ir netu
rėjo jokios szeimynos. Visa sa
vo turtą 
dos del senu drukoriu kurie 
turi isz niekur pagelbos.

užrasze ant prieglau-
no-

kuris'Tas, kuris kasdien 
pakeli paperosn (pakelyje 
dasi 20) tai in laika penkesde- 
szimts motu surukvs 360 tnks- 
tanezius paperosn, kurie kasz- 
tuoja mažiausia 900 doleriu.

snruko 
ran-

naujaAplaikeme nauja iszleista 
knygele po vardu ‘‘Szv. .Jėzaus 
Szirdies I nt ronizaeija. ” l"ara
szo ir iszleido Run. S. Drauge
lis, Philadelphia, Pa., preke 
75c. Puikus tikejimiszki pasi- 
sKaitymai. Kas norėtu sau mi
si pirkt i szia knygute, lai raszo 
pas Ilev. S. Draugelis 324 
Wharton St., Philadelphia, Pa. 
— A ežiu už pri si u n t ima.

Philadelphia

Bev.

666
yra t«l receptas del 

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio.

Užmuša* mikrobus. —• Aptiekose

Ll«* n Graborlu*
K. RĖKLAITIS 

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada Ir 
mokslą. Turin pagalbi
ni nka motorams. Priei
namos prekes.

Si S W. MpmecHt.,
MAHANUT CITY, PA.

80S NAKKKT ST.,
TAMAQUA, PA.

LAIPTAI
'lasai 

viena 
paša kol:

“ Maim 
k vai l \ .4,

1.\
pamisztdis 

karia pradėjo mums taip
Kai kiny |

dede buvo 
bet puikus žmogus, 

teta buvo sena lupyna, 
szposininke moteris.

.Jiedu gyveno Kiny-Dėvėki* 
— lokiam užkampy,- 
ly miestelio, 
mais namelyj, kuri jie pripil- 
dvdavo t rinkszmn savo nesi- 
lianjancziu ginczii ir 
Tasai namas esa perėjo mano 
dedei nuo jo tėvo tasai, 
ruožtu 
prodiedo -

X no 
mėlis 
(>• 
ims jo savininkas ji savoliszkai 
perdarydavo, kas virszu, kas 
apaezia, taip, kad visuomet fa
nu* namelyj viena dalis ant pu- 
sos 
t os 
sad 
žmogaus, 
.1° 
ant 
žiaus szvarka.

ano

sena

senas
(I 

bei
1 *

nuosza-
dvejais gvveni-

barniu.
r p

savo 
gavo ji isz mano dedos 

ir tai'p, begaliniai, 
nepamenamu laiku na- 
pereidavo nuo vienos 

reni kartės in kita, ir kiekviv-

amžiaus atsilikdavo nuo ki- 
mados prasmėje, ir jis vi-

I u rojo
užsidejusio

amžiaus trumpas kelnes ir 
dalbart inio

keisi a iszvaizda
‘ ‘ didžio-

virszaus am-

šie-Keturiose ano namolio 
nose dede ir tela sugyvendavo, 
kaip szuo su kale, perpildyti 
instinktyvine antiipatija, kuria 
dar paaszlrino 35 melai vienat
vės dviese tusztumoj bepras
mio, betikslio gilioj provinci- 

Priejo ligi to, 
vienam isz j u isz- 

nuomone, 
netrukus kitas iszsi- 

prie- 
Kodel ? — 

Be priežasties, deliai 
Ir taip,

I vieši*
bet ikslio 

.1°.) gyvenimo, 
kad užteko 
re i kszt i kokia-nors 
idant gi 
roiksztn diamotrialiai — 
sziligojo prasmėje. 
Nežinia, 
smagumo. Ir tai]), ankseziau 
apgalvotu tikslu, jie erzindavo 
viens kita nuo ryto ligi vaka
ro: jinai, niurnanti, atkakli, už- 
sipuolant i, 
beszidi jas, 
szimlavo, 
1 raukdamas 
liojaneziai atsiknodamas.

— užpuldavo; jis, 
besit vežiojas 
re i k szm i nga i
peeziais ir užgau

ker-
pa-

Keikia jums žinot, kad jeigu 
mano dėdės namai 
szutines iszvaizdos

isz pavir- 
Inivo nuo

dėmingi, tai jau isz vidujinio 
patogumo jie buvo visiszkai 
netiko. Xetiketini jo vidaus 
keistumai/ regis, buvo sutverti 
tiktai tiem dviem nepasiekia
miems keistuoliams, kurio szal- 
davo po jo slogu. 'Tarp, pavyz
džiui, 
kurs mivo antram gyvenimo, 
susisiekdavo su valgomuoju 
kambariu, bosirandanezin po 
juo, nelikusiu koridorių, la'bai 
siauru 
11 nonos.
laiptai, tamsus, iszsisuke, kai]) 
skolintojo dvasia, — žodžiu 
patogi vieta, idant isz 10 kar
tu 9 kartus nusisuki sprandu.

Ir taip, suprantama, kad vie- 
karta teta jirakalbejo apie 

neatideliojanli būtinumą ana 
defektą isztaisyt ir tuo du kam
bariu 
jungt.
del jos užmanymo platybes. Ži 
noma, jis
ta pareiga pagarsint projektą 
esant niekam nevertu

buvo
Xi‘t i ketini

ifiiegamusa i kam I >a rys 
buvo antram 

su 
bosirandaneziu

j

gyvenime,

ir ilgu, kaip diena be
Isz koridoriaus vede

na

V

APSIVEDIMAS ANT ISZBANDYMO.
Ink te

I

0v.‘.'♦
į F

J 11Z.(‘ 
si 

ir jaigu ateitoje

Aubrev Ūla v Boselio ir 
isz Kansas City, nutarė afisive 
eina in mokslaines

ali Ims ant tikrųjų surisz.ti ninzg 
gyvena draugiszkai.

• nes,

; )cziosi.' 
jinai.

dar karia pa klaust

Todėl, kad asz 
jais vaikszeziot.

vinliniais laiptais
Dede buvo nustebintas

Ji-

paskaitė savo szven-

Sll-

, — ap
linkybe, kuri privertė teta sa
vo sumanymą urnai invy'kdint. 
Kadangi jinai, abo'lnai imant, 
savystoviai naudojosi bendro
mis leszoinis, tai jinai tuojaus 
gi pasiiRviete stalius ir daili
des — ir >per 8 dienas viskas 
buvo parengta. Dede temijo iii 
ju darba, beszvilpaujant ir bo
ru kant pypke. Kuomet-gi dar
bininkai iszejo, jis tarė:

— Na-gi daOiar tai tu paten
kinta? Viskas puikiai padary
ta. Isz tikro, nuostabus laiptui. 
Ir puiku! ir patogu! Aplamai 
imant, jog asz .jais nevaiksz- 
cziosiu.

Szilo teta niekai]) nesi likėjo.
— Ar tu sziais laiptais no- 

vaikszcziosi ? — paklausė jinai.
— Niekuomet, — 

mano dede.
— Kodėl tu jais nevaiksz-

paroiszke

»

idant Vioszpats Dievas padėtu 
• nuszall ir leistu važiuot pas 
Abrahoma... Vienu karta isz 
ryto apsirei'szke drugis ir dar 
kokia tai liga. Dedi* pradėjo 
kliedel, kaltindamas tela lamo, 
kad jinai kepinusi ji nedidelėj 
l|M|i.v,i, gyva pasiguldžiusi, kad 
jinai, ženklai! ilinks'myhes, nž- 

plansku aplink naktini 
i r

' degusi

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Julius, dukl<‘ iszdavejo 
Ii a'ul iszhandvmo. Abudu da • e

noporniaiiiys savo uiiomo-
ii motorvstos. IJabar 1 ik

J P-

nenori u Į szu ko

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkitea, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Kutariszkaa 
kurtumas ausyse, Užymns galvoje, 
Galvos p e re žali m as, Užkimimas gal
vos, Isz prjszakio galvos skausmai. 
Neapmokama gyduole naudojama au 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuikfte

I pinigais ne stempomis).st įdėli
-z\ iesas ,ir ra kietas, \ isa pade- parduodame vien tik per

THE HAMPTON LARORA/TORY

leidusi 1 begalino^ IszrastM k

lis taniines szveiites 4 d. Lie-
gimes liguis-1724 MULBERRY ST. READING, PA.f s; i niekis,

1 ose sfnagenyse.
'Tatai turėjo katastrofa pa

sibaigt 
valandų t 
d i jos < 
k vapa.

Na,

] MIS

os 
ha I <•

ir, isz likruju, po 3(5 
užimaiiczios kohio- 

pasknl iniisz.leido

puiku. - visa,

I
»

Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy- 
duoles nž tokia pigia preke.

t

i

'Toliau
kai]) isz raszto: atvyko žmogus
isz laidotuvių biuro (ofiso),
atėjo laidoluviii eist’nos nariui,

d(*de in imszine skfy-
ir užsimetė ja ant jiccziu

szaukdami:
kvkite!” ir,
kaustytais batais ir szvi(*eziant | ^liekam rūpestingai ir gražiai. Bu-

nti

paguldė 
nia

331 W. Centre St.»

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872) 
Shenandoah, Pa.

Nubudimo valandoje suteikiam
Palaidojimu

‘(iiei-czian! Lai- 
simkiai Žengiant geriausi patarnavima.

* t « t . » • 9

1 site pilnai užganėdinti.

I"'1 kalau. mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 

Telefonas 872. 
Szkol inskas.

%

klejoiikinems 
neszc įiebaszninka 
riti.

Czia teta neiszlaike:
Palaukite! Jus ne ten ei-i Į

i A. RAMANAUSKAS

sk rybelems, Isz Mahanojaus jeigu kas pareL

deszi nrils minutu.
»

i uĮ

i*nalr! Sziais laiptais, ve szitai?
I ai i kant is 

ežia lipiais < 
inijo su indomumu, kaip h'id 
si vertikaliai karstas 
n i 11 k < i

Sena 
dedi’, 

Ir
Į
lupyna!

Jis (vežiojosi, be galo savimi Idvkles 
mist (‘busi,

jinai garsiai liek. Mani
pal enkint as. 
tylėjo. Pagalios, 
siisznko:

Xo,

Tela, i

- su-
Smia

szitokios- bai-

suįtenkinta!...
nona mielo! 
perpykęs. — 
da r

pasaulyje gyvuoja...
I>ot ji in lai tik nusispjovė ir 

» prieloliai, jinai už- 
siisijudinusiu 

t iesiog,
ditsdav 
jausmu,

< >

isztare szis ra- 
pri- 
ne-

nuo
jinai,

davo, jinai iiogaloduvo
i r
e (, r>

asz jais

ginczas i r

tatai jau viską per- 
virszija. Prisiekiu, kad t n jais 
vaikszcziosi.

— () asz,
mini i r inl ikrinaneziai, - 
siekiu tau, kad 
va i ksZcziosiu.

Szi karta tnonii
užsibaigė. 'Tris dienas dede tri
umfavo.
isz ryto, kuomet1 jis atėjo gaut 
isz tetos 
j i na i 
karta savaitėje

Tiktai

jam

sekniadienyj

75 cent imu s, 
iszda vi n».'j< 

jo “

k riok- 
kn l'bet 

tiktai pirsz.lu rodydavo in 
•rkle, lyg kad kuo suspausta.

Ak, asz jums sakydavau, jinai 
turėjo žavėtina būda. Vis-gi ji
nai nusprendė, pagalios, 

kuris uždėjo 
bandažu ir i 

užrasze.
kas

kviesi gydytoja,
iipjudoma

rnmvhe
r

roi kalant,
tint* 
reiszke

kuriuos 1 ma.
I viena I ago n is pal rauke

mažiems j ligi pat akiu kaldra
• " ♦ • i i * • i ajinai jam pa- kai]

at kakliams
smagumams, ’ ’ 
reisžke, kad jinai 
k vailiams” 
t i. • ”

Priekabe. Dedi* buvo 
rengus ja apkuldasziiil, bet su
silaikė, padaręs linksma veidą 
ir nei pradėjo szvilipaut alleg
ro. Kai]> visuomet, szvenladie- 
ny, jis tiiojaus gi po pusryeziu 

gat ve
nds virsz keturias valandas vi

nim lietaus, be 
va-

iszejo isz namu, bastėsi

pa-

absoliu-
. Tatai

negali-

pecz.iais ir
i užsikloji 

kadaisia Cezaris apsiaus- 
ir v v risi? kai

I 
skvernu- 

sutikt mirti, 
iszl i k riiju, ji.'

ramybes;
ka ri a

ruo-

už tnrokliu, 
buitimis, jinai te-

(>• 
nabasz-

kuris buvo stumdomas
m visas puses.

A, jog asz tau 
kad In jais jiereisi, — sumur
mėjo geroji moteris. ,g;|lR
NAZARETH P0LICM0NAS 

DUODA PATARIMA.
nulini

John P. Macy, Chief of Police, isv 
Nazareth, Pa., raszo: “Musu trys vai
kai turėjo sunku kosuli, iszbandemc 
visokias gyduoles bet be pasekmes. 
Draugas man patarė pirkti bonkute 
Dr. White’s Lun-ge llea-la gyduoles j 

praszalin > ' 
visiems į 

First National
Lc- I

I — I
I

LIETUVISZKAS GRABORIUS 
MILL & PATTERSON STS., 

ST. CLAIR, PA.
sakiau, ^zbatsumuoja ir laidoja mirusius

ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo
šia nuo papraicziausiu Pu prakil
niausiu. "------- J- ----- * ”
laidotuvių, 
kitiems uarivažioejimama.

Heli Telefonas 1873-M.

Parsumdo automobilius del
vcfdin. krikiztynlu Ii

t

7

raszo:

II 
jiems kosulį, 
vartoti ta gyduole. 
Laboratories Ine. 
highton, Pa.

tu bonkute visiszkai 
todėl patariu 

»f

Distributors,

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,058.62

pasi t )S nei eko
a nt 
nuo

to
]>inigii i*sa net oriu-1 szvsi

Ir 
visad
to laiko jo szirdv atvira žaizda 

koja 
is, ne, 

szirdi ta

neužgy davo. a uiauzia 
ežia buvo nedidi lis daikt: 
jis pajuto smūgi iii

X ulaužt

perini rkossas
eenlo kiszeniuje ir volai in 
kara sugryžo namo,
szlit įliejant ir tauszkiant liožu-

pat minule, kuomet jis skaitė 
n u Iri u tas ir 
laiptu dali 
mo...

gadi litas
S t

pagadintas savo 
lėliai kinio siinku-

isz lengvo | Ak, jeigu teta
savo t roszkimu i

duot n 
i r

valia 
garsiai

7-viii, kaip žmogus gerokai insi- szveiisiu pergale ant visu kr\
visn tai del I(1 rožes

žmonai parodyt, kad
kvailiai” esa turi miešti*

prie! ei i u, kurie juos
Ir szita nevvkusi

lūs esą

idant keliu! Bei, ne! tatai buvo stip-

LIETUVISZKA 
AGENTŪRA

Parduoda Szipkortes in Lietuva, 
Lenkija, Rusija ir kitas dalis 
svieto. Parvežti gimines ir darbi
ninkus (ant farmu) dirbti Ameri
kon ir Kanadon. Siuncziu pinigus. 
Padarau Davernastis, Pirkimo ir 
Pardavimo Aktus Lietuvon ir Len
kijon. Praszau klausti informacijų 
sekanezio adreso:

Z. JANKAUSKAS
(Notary Public)

769 S. Second Street 
Philadelphia, Pa.

Rusija

I

o, 
aika k -

vaiszina.
komedija

tiek kartu pasikartodav 
esama 
nes 
vos

rios pažins- 
szirdi, stovinti 

iszdidžiu savo j

o, kiek 
mėnesyj szventudieniu, 

abu senuku del svitos ko- 
padare savymeiles klausy

mą ir kits kitam ne ant pėdos
nenusileisdavo.

Jie paliovė viens su kitu kal
bėtis, -paliovė taip sakant, but 
pažinstainais. Jie po senovei 
vienam kambaryj miegodavo, 
bet tai]) elgėsi, kaip du kelei- 
viu, netikėtai patekusiu iii per- 
pilldyta ^ieszbuti. Jie
vienas kita pervirszint 
beje, neapykantoje, kuomet ži
nomomis valandomis, jiedu nu
sileisdavo in valgomąjį, kiek- 

savo laiptai
lose augdavo ir Ivirtedavo 
pa naiki narna savitarpine 
a<py kauta.

si migęs i 
rusi v-

vienas i k ) >

Viena 
savo

o

J u šie
ne
lio -

nusileidžiant 
lede paslydo, 

triukszmingai nusirito žemyn 
ir parpuolė kniupszczias abso
liuti nej tamsoj, rėkdamas, kai]) 
ii(‘das'kerstas parszelis.

'Teta, savaime suprantama
atbėgo. Nėr žodžiu,, idant jos 
patenkinimą iszreikszt, jinai 
buvo gatava rėkt esant geroj 
nuotaikoj.

— 20 franku! Jeigu man 
kas

karta, 
laiptais, (

9

z

nors 20 franku padova-

dvasios moteris, 
tani i žinogaus 
aukszczia us
Ižiangsmo apsireiszkimu, pui-

snprantaiili, 'kad mokan- 
s?rvirimtas užkariautojo 

<*sa lygus 
dai, pridėtai prie 1111-

žaizdu.
11 dienu mano dėdės 

m* karta iiciižsiinir-
snvo 

vienu

inkai-

nesnli'rsze 
t \'r\d)(‘ • e 
žodžiu,

nekalta
no
r ugszt ai

( 
kini 

"ežiai
iiuolank urnas
tintai geli 
galėto jo

i alike 
ligos jinai 
szo,
džiaugsmo 
d vi- prašini u 
saldžia pastaba arba piktu pn^ 
silyeziojimu.

'Tiesiog, jinai visa 
vaikszeziojo niiszvitusiu t w •

r>

laika 
veidu, 

bosiszypsojanl daug reiszJ<ian- 
czia szypsa, sustingusia jos lu
pu 'kampuosi1, ja 
mano dede, 
kad jis pasislepdav 
davo, insiknises 
Insivaizdiiikile sau tiktai 
Iria kanezia žmogaus, kokia 
nors pi'kta dvasia pakeisto iii 
špilkų paduszkide, — ir jus 
gausite toli gražu nepilna vaiz
dą apie dorine mano dėdės pa- 

'!■ A V ■ '!■ * 4 < A

persekiojant 
nežiūrint in tai, 

°, 
savo

in tai 
užsigryž- 

patale.
asz-

žmogaus

dėti tuo laiku, kaip teta szal- 
tai, tycziomis, isz apsiskaitymo 
ji “czedinant”
žiūrint ji, paduodant jam puo
dukus liepos arbatos, apsupant 
ji žiauriais ruposeziais prieszo, 
povvirszijanczio savo didybes 
sąmone.

'Uokiose tai sau lygose esa Im

žudydavo, pri-

tu geriau ligoniui spjaut in sa-
liotu, — ne, asz nebubzin taip vo nulaužta koja ir pasimelst, 
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’ PAVOJUS!
> pirmiems " 

ženklams persišaldymo . - ♦ k « ». *1 • •
Pasirodžius 

U
■

krutinėję, patrinkite vikriai 
su

DR. RICHTERIO 
Inkaro Rūšies

\ PAIN-EXPELLERIU
Vaisbaienklis registruotas 

S» V. Pat, Biurą. 4
Persitikrinkite, 

vaisbaženklis
kad

J 
b -

M
■Alt

■

Inkaro
Į butų ant pakelio.

35c ir 70c vaistinėse, arba Į
1»t- 1 f i i ncin 1 t ln hnrn t Ari i *1

į
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rašykite tiesiai i laboratoi ij:|.

F. AD. RICHTER * CO.,

i i
Berry & So. 5th Sts., 

Brooklyn, N. Y.

i žMi in

A .

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

19 W. Center St. Mahanoy City 25 cuiet Rd.

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

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

J. E. FERGUSON, Kas.

GYD1KI3 SU ŽOLĖMS I

n

f

Geriamias būda* iryditis hu 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 nematinio, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perazalimo, rumatizmo ir t.L 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, bnlt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsi 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pus mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo ganioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžėn 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud4, 
ma, puslapiu 992 su juodais mlnlr- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogu. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviazkua 
kolonijas. Adresavokite feziteip:

M. ŽUKAITIS, 
Soanrarnort, N. V
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MERCHANTS BANKING TRUST C(l
MAHANOY CITY, PA.

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

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

• • I a 1

, Dėkite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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Paskirimas
ISTORIJE APIE AUKSO 

PAUKSZOZIUKA

su 
pa regejo 

ga

k lose dienosi*: drauge su moti- 
Ne ilgui laukus, vėla pa

motum pakai-

su valgo ir •pabėgo

prie žemos 
užva-

Kaip sziamlieii, tai kitados 
ne taip buvo — sziandien jaigtl 
kas turi laukeli, paežiu ir vai-

na.
gim.de šuneli, o 
bino boba idant vėla pakisztn 
ka niirint ir vietoje kūdikio 
padėjo katuka.

Tuopi laik ir ta kūdiki palei
do gurbe ant vandenio kaip ir 

g 
paga* 

n -

ir vietoje

paukszt i 
abudu.

žuvininkas su ragana ateina 
pažiūroj savo lcep»sjnes, žiuri, o 

___ . Vos slūgines*

oi
•>

<

ganos (oriolka, 
valgo, iszpuoli* 
skilvis ir isznvko 
virto in kumele.

Brolis karalius iszvede lan- 
ikan, pasibalnojo ir*jode pora

o kada ta su
isz jos viduriu

<» ji pat i pa

I.
E I- • 
X X

1 - - 
•t •
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ir

pirmutini ir taip pasitaiko, jo 
vėla tas pats žuvininkas

kils, sėdi kaip pas Poną Dieva 1 
užpcczkije, are laukeli, sėjo ir 
potam sveikas sunaudoja. — 
Kitados, norint laikai ir buvo 
geri, bot ir patikdavo nelaime, 
ba trumpa valanda viskas 
dingdavo, m* lik triobas bet pa
griebdavo paezia ir vaikus. — 
Sziandien turi visko, o ant ry
tojaus 'Totoriai viską užgriebė, 
inpuldavo in grinezia žadinda
vo mažus vaikus, o pusiau nn- 

paezia. seseri arba 
surisze 

parsivedė

laukeli.

mirusia 
dukterį 
szali o 
paliov

isz to laiko ketinu del jus aprn- 
szyt apie aukso pauksztuka; 
bet isz laik pasakau, idant ma
nes m* kaitvtumet ir už melą- 
gi ue palaikytmnet, ba tai 
tiktai ta paantrinu, 
musu tėvai kalbėjo, 
asz ausis pastales klausiau. — 
norite tai tikekite up norite tai 

o asz savo pradedu.
rami* tai laike kaip jau už- 

rotoris in- 
degino, 

žudo, musu merginas gėdino — 
jam buvo vis tiek, ar mužikas 

panaite ar kaimo
(>

seserį
vare in savo 

sotinosi be

Taip tai buvo kitados — iri

asz 
ka 

apie ka
apm 

o

ne, - 
T 

miniau. mlaukinis 
sprūdo in musu žemo.

ar szlechla, 
mergaite kožna aptaisinėjo... 
kraujas sriovems tekėjo.

Vienas bajoras, aukszto gi
mimo nuo rytu bego nuo Toto
rių su savo gimtine ir liko> 
apie \’olyniu pagriebiu.

Kaip in ju raukas inpuole, 
tai pati bajora sukapojo o ir jo 
tarnus, paezia pasienio 
vim o mažiule'le 
mote in krmnus.

'rotoriai ne užtrukdavo ilgai 
ant vienos vietos, ba plauke 

viską pleszc, 
žiųle ir degino. Lenku vaiskus 
ne galėjo ju visose vietosi* už-

su sa-
mergaite mi

f p

ba

kaip pavietre.

, t
1 i

♦ozia nieko norą, 
m* užnuisze, bet ta iszsiteisino, 
jog tai vaikinu darbas — jog 
jie suvalgo ir iszbego.

Baisei supykęs, jog tie, ku
riuos nuo smerties iszgelbejo, 
kuriuos užaugino, tokia klasta 
padare ir viską dabar pražudo. 
Jaii noręjo juos sukapoti, bet 
tie pabėgo.
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ir*jod(* po r: I
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ladvnu lažvdanuis szonus su go-1 
ru rimbu, po tam liepa nuvest 
iii stada ir paszort avižoms. 

# a <
In dvideszimts metu po paso- 

dinimui in tamsu kalėjimu ku- 
iiigaiksztio-nes, vela laukinei 
Totoriai užplauko ant 
mes, žudo 
krauju parsieina, 
laukini* govodn 
inmane.

Ant to dvaro ponios bajorie- 
nes kuri buvo kalinije nekalta 
kunigaikszczinte, pati bajoru- 
no, apspito Totorei ir jau pra
dėjo bromą kirst. Tame kara
lius, suims kuhigaikszeziiites 
skubinos mil sprando Toloriu 
ir in laika spėjo atkeliaut, ka
da jau baigė bromą laužt. Ka

varskas užklupo ant 
spraudo laukiniu kalmuku ir 
in trumpa valanda didesne pil

kit i pabėgo, pa-

'' />• iz■

i. “A Cvo irta kūdiki. () parneszos n 
mo džiaugėsi žuvininkas isz 

vie* 
o ki-

mas karta ant medžiokles 
savo szeimyna, kada 
taii> patogia piemenaite, 
nanezia gyvulius, taip ilgai iii 
ja temijo jo net jam prie szir- 
dies prilipo.

•Joniniu vakaru,
grineziukes kerdžiaus, 
žiavo karieta isz kurios iszsedo 
patogus jaunikaitis ir inejo In 
grinezuke.

Nusidyvijo kerelius, ir pati o
ir mergaite, ba da ju grinezele dvieju patogiu valkeliu,

I niekad tekis ponaitis ne buvo,
o kada patogus ponaitis meilei ’tam Duonius.

Kada 'rotorius iszgeniojo ir 
visi kareiviai sugryžo in savo 
apygardas ir bajoraitis sugry
žo pas savo paezia ir kada (la
žinėje, jog jo pati vėla pagim
dė vietojo sūnaus katuka, taip 
užsirūstino, jog liepe instumt 
in tamsu kalėjimu ligi smert ir ka|bejo kur eis, szinkoris tuom 
likos nekalta pati uždaryta. 
Bajoraitis isz nerimas!es pamo
te dvara ir iszkeliavo in svietą, 

# *
Ne toli upes,

juos pasveikino jie net lyg že
mos pusi k lon iojo, o Jis Jiemfc 
paša k t', jog yra bajoraitis, jog 
turi visko pilna, bet liūdna jam 
labai ba namieje labai tyku h 
nuobodu no turi ne paezios ne 
vaiku, o jog toj grinezioj<* ran
dasi patogi mergele tai norėtu 
gaut už paezia.

Xesilikėjo to gilukio vargin
gi žmonys, per tai tare in bajo
raiti, jog ta mergaite ne yra ju 

‘ ir už-locna, bet rado girnoje 
augino kaip locna.

Jaunikait is 
tankiai 
pa kolei 
bui parsivežė savo patogia pa
ežį ule in savo d va ra, palikes 
del kerdžiaus tiek pinigu, jog 
galėjo sau gera ukininkysta in- 
siprovyt.

to neklauso ir 
at lankiuoju grinezute, 

įieapsiženijo. Po szlin-

• ♦ ♦

Parvažiuoja bajoraitis in sa
vo <1 va ra, o jo motina iszojo isz 
pakaju ir klauso: — Ka už 
mergina parsiveža ?

Tai mano pati, mislyda- 
mas jog motina su atvira szir- 
džia priims — bet ji ant to ta
ri*:

i
nani davė vardu Gi irius

’ 1 1 o*

JSpsirupine tie du broliai, ne- 
žinpjo kur eina, 
naktis užspėjo, užėjo Jn viena 
karezema ant nakvynes, kur 
pavalgė vakariene prasta, ba 
ant geros neturėjo pinigu, alsi- ■’I ' I I

o kada juos

•14.

/

b

kur

kaip tik

— t) kur jos tarnai, 
k ra i ozei ir pasega?

Doras suims, idant ne suvo- 
loti melu savo lupu, pasakė, jog 
jo pati nieko neturi,
yra dora mergaite, o kada mo
tina paklauso ir dažinejo isz 
kokio gimimo, labai užsirūsti
no bet ta rūstybe suviję užlai
kė ir su nuduota gerybe viską 
iszkvote. Ir nuo to laiko, laike 
neapykantoj savo siiniene 
(marezia). Supratus tai»sunie- 

bet

savo

pati

kitas doszimts

nioj girraite 
pasitaikė viena

stovėjo žuvi
ninko bakūžėlė o toje bakūžėlė
je augo du vaikai, vienas turė
jo dvylika, o 
metu.

Ir tie vaikinai, jaigu draugo 
su tėvu ne žviejojo, lai ne toli- 

paukszt inejo ir 
karta, jog in

kilpas inkluvo pauksztukas su 
auko plunksnelėms. Kada rado 
besi puri ant i kilpose, tuojaus 
atpainiojo ir su dideliu 
džiaugsmu parnosze namon, v 

Žuvininkas, In vaiku novos 
tėvas, iszgirdo ant rytojaus 
cziulbanti pauksztuka ir kada 
prisiartino prie klėties, Tado 
lizdolije maža auksini kiauszi
nuka.

Gabendamas žuvis in miestą, 
naemo ir ta kiausziniuka, o ka
da iiunesze pas miksiu tai
žuvis nieko nedavė, o už kiau
szinuka užmokėjo raudoniki.

Džiaugėsi žuvininkas neisz- 
kada kas rvtas

I

Ii

musu ž<*. 
visus, jog net žemo 

Priosz fa 
visi bego km

1 XIIIIh
3 
4
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• • ’ w • vgule prie pecztaus ant žemes.
Rytmotije, kada pabudo ir

laik ome sziandu^ ant kuriu 
gulėjo vaikinai, rado po vieno 
paduszka doszimts 
k i u.

Doszimts raudonikiu pokšt i 
ne vaikszczioja ir tas szinkoris 
prisisavino vokliniu spasabu. 
Vaikinai mislijo, jog juos tėvas 
atsivis ir kaip norint jiedu por- 
praszys tęva, kad galėtu na
mon sugryžf, lauke karezomoje 
bot ant tuszczio, ba jau ir pra
dėjo artintis va’karas, o levo 
kaip ne matyt, taip ne matyt ii 
volą apsiliko nakvot.

Ant rytojaus kada tarp sa
vos tarėsi kur eit szinkoris ve- 
la rado po paduszka doszimts 
raudonikiu kuriuos vela prisi
savino.

'Treczia diena kalbėjo broliai 
tarp saves, jog jau ne spasabas 
ilginus laukt ir jau pradėjo al
si veikinel su szin'korium, o tas 
I a re:

raudoni-

už da

GAVO NAUJA DINSTA.
Buvnsis giibernaloriiis Eph- 

riam Morgan isz West Virgini- 
aplaike dpisla advokato 

pri(* Pramonysles Departamen
to, W’ashingloiie in vieta su
džiaus 
padokavojo už laji dinsta.

JOS

Sleplicn Davis,
vieta

kuris
raliszkas

ra-
kada rado uždavė prisi-

gy- 
kada pa-

se iszmusze, o I
bėgo, palike sugriebtus daiktus

Kąra

n
I

Mano kūmas nebuvo namie, 
Iszvnžiavo in Vanarne, 

Kas ten pasidarė, 
Badai keli vvrai sorkiu 

-pridaro. 
Asz jam dabar parodysiu 
Antru kartu pagiedosiu, 

l žvaduosin, 
I rzprad(*sin: 

Mano szii deles vra boba 
kvailu, 

Kad pripažysta prie svetimu 
klaidu, 

'l iktai isz kokio pleiso apie

- t

ill
I

isz dvaru ir bažnveziu.
liūs žinodamas kur jo motina 
patalpinta, tuojaus liope duris 
kalėjimo iszmuszt ir motina 
drebanezia. ir susirgusia iszve- 
do ant szviesos ir gražaus oro. 
Liope potam uždegtie isz visu 
keturių szonu kuris sudoge, o 
podrauge ir nelaba bajoriene 
uoszve k u n iga i kszczi ules.

♦ ♦ ♦

Pargryž<* du broliai in karn- 
lysta savo, iszkole dideli ban- 
kieta ant kurio suprasze no tik 
ponus bet ir biodnus. Radosi 
tarp tu sveteliu, žuvininkas, ka 
užaugino karalių ir jo broli, 
taipos-gi senukas, pats raga- 
no,

bobeles paminėk 
'fai tik klausyk, 

Bobele atsiszauke, 
Pasitempus kauke,

Jog lai ant josios paduota 
Ir reikalauja kad butu 

iszduota.
Isz maiszo yla iszlenda, 

Ir tai visada,
Ir žirkles atsiliepia visada, 

Kada muszi su ranka in stain.

r p

vienam mieste, nusipirko pui
ku mūra ir gyveno kaip di
džiausias ponas ne mislydamas 
apie nieką.

Ne butu aut svieto laimin
gesnio žmogaus kaip jis, idant 
ne ta ragana lyg tol jeszkojo to 
jaunesnio brolio pakolei ne 
do, o
laikius ant mygio, po tam pil
vą. parpjovo, iszeme skilvi ir 
tuojaus pati prarijo. Užsuvo 
potam pilvą ir užpylė gydan- 
eziu laszu. Miegojo kaip ne 
vas apie dvi paras o
budo, buvo sveikas kaip žuvis 
bet nuogas kaip pyplys, ba nuo 
to laiko norint jeszkojo kas ry
las po paduszka, tai ne supuvu
sio graszio nerado.

Kada jau viską pragaiszino 
ir tam mieste neturėjo ka veikt 
nuėjo vela iri svietą.

Eidamas, pasitiko 
seneliu, 
va i įeina,
dos nuo senei pažinstamas.

Puikus ponaieziai, juk
• galėtumėt da viena nakti 

pernakvot, 
trankytis?
in miestą, pas jųdviejų tęva už
važiuosiu, parkalbesu ji tai be 
baimes sugryszito namon.

Ant tos prielankus rodos li
kos vela vaikinai karėžomojo, 
o kada (ik szinkoris rado 'iiuo-

viena 
ba kam po svietą 

Asz rytoj važiuosiu at si rado ir kerdžius su 
savo paezia, 
augino kunigaikszczinte, 
pat galo atkeliavo senyvas pus-
telninkas su ilga barzda, o bu
vo tai tėvas karaliaus ir jo bro-

, su 
džiaugsmo sveiki-

k a isz mažumes 
antsu vienu 

kaip paregėjopasakytai, o
dirstelėdavo in lizdeli, kas die
na rado kiauszinuka ir kožnn 
karta gavo raudoniki.

t) kada per metus žuvinin
kas auksinius kiauszinukus 
pardavinėjo, .savo remesta pa
mėto — gerai valgė, o da go- 

ir buvo jam labai

kuris 
pasveikino ji, jog ro

ti 
vaikinas atsake*: jog yra alka
nas, suszales ir namon toli, ta-

— Žinau 
asz apie tavo atsitikimus, ge
rinus m* kaip tu pats gali žinot 
— ir pasako jam apie viską tas 
senelis apie jo motina ir jos pa
reiga, apie žuvininką apie auk
so pauksztuka ir jo broli, jog 
likos karalium. Pasakęs tai dū
davo: jog ragana liepe po ju 
užgimimui padėtie szuni ir ka
lina, jog su savo raganysta 
skilvi paukszcziuko iszeme isz 
viduriu. rUas senukas buvo ki
tados tos raganos patim ir nuo 
jos daug iszmoko visokiu ra- 
ganystu. Kada su jiai gyveno, 
tai jiai parszkadijo daiymc 
piktybių, tai užtai paverto ji 
in meszkina, iszvare iii girrias, 
o pati vela ome už vyra jaunes
ni — jis-gi ’pavidale meszkino 
daug metu parleido, o per savo 
raganysta daejo to, jog vela 
žmogum pastojo. Dabar-gi per 
save daejo daug visokiu au- 
guoliu jog stebuklingus daig
ius dirbo.

Susikalbėjo tas senukas su 
pakelovingu jauni kaieziu, davo 
jam visokiu žolių isz savo dar
belio ir pasakė kaip su joms ap
sieit, arode kele areziausia in 
karalysta, kurioje jo brolis 
vieszpatavo ir taip atsisveiki
no atsiskyrė: — jaunikaitis nu
ėjo savo keliii o senis sugryžo 
iii soda.

Atkeliavęs jaunesnis brolis 
pas karalių vyresni broli, likos 
broliszkai priimtu, 
liūs isz to džiaugsmo dideli 
bankieta iszprovijo.

Tam mieste gyveno taipos-gi 
ta ragana, 
daugybe pinigu, apmislijo ka- *

lt
|

lio. Kada davėsi pažint 
aszaromis 
uosi.Intos po vieno sznlije (leszinils ,|;| s(.nis |irn|;illbe,io: — Ž

ne, vorke diena ir nakti, 
kas diena buvo patogesne.

<>• 
i su savo

, eziule, sztai vela Totoriai atsi- 
__ j)aj. lanke in musu žeme — vela de- 

žalnieriu. rJn(b ^nde — o kada jau ant 
faspadoraut, mn-

Xe ilgai
klupt, bet kada kur kaimyne džiaugtis

ra loja' bajoraitis 
patogia pa-

lot ori u pasitikdavo, tai gyvo 
no vieno nepaleisdavo, - 
šiai bijojęs Lenku

piktybe kuo

gerai valgė, 
naus gere 
gerai.

Bet ka, tas ne ilgai tęsęsi žu-

raudonikiu ir kad žmonvs no- 
sidy vyt u, jog laiko du vaiki- 

in vyresni isz ju, banūs, tare
po jo galva nieko nerado:

Ar žinai ka,

I* INEURALGIJOS
KENTĖTOJAI

SKAITYKIT SZITA

Kas isz to bus, 
Jaigu taip kyhi Montkarmas?

Bo'bos isz proto iszeina, 
In kitas stn'bas sueina.

Liežuvius neszioja, 
Naujienas rankioja,

Va kariones vyrams ne
pagamina, 

Eina kitoms prigelbet virti 
munszaina.

Ton yra nelabu, 
Girtuokfliu bobų, 

Dabar da patylėsiu, 
Ant kito karto atidėsiu 

O jaigu nepasitaisys,
Tai savo vardus czionais 

pamatys.
♦ * *

Xantike dvi f’laperkos 
atsirado,

Puikius szposus iszdaro, 
Viena stora ir mažesne, 

Antra augszta ir plonesne, 
Po karezemas su vaikinais 

valkiojosi, 
Szoka ir gert provijesi.

Vienas vaikinas in karezoma 
atėjo,

Ir mergina pabueziuot norėjo, 
Teisybe pabueziavo,

Bet ant juoko pasilikt gavo, 
Mergina vaikina už kaklo 

paėmė. 
Ir baisiai apveme.

♦ ♦ ♦

Priesz Adventus buvo daug 
szokin, 

Prisirinko ant ju žmoniu 
visokiu, 

Ir mudu su kurnu tarėmės 
važiuoti, 

Paszokti ir pauliavoti.
Bet blogas oras atsitiko 

Tai mano kūmas namie 
pasiliko, 

Asz viena szokti negalėjau, 
Tik sau malsziai kamputyje 

sėdėjau,
Ant szokaneziu žiurėjau. 
Viena Santkleres sesyte, 

Keliu vaiku mamyte, 
Labai smarkiai szoko, 

Isz ko buvo daug juoko, 
Kaip ant grindų pargriuvo, 
Nes užsigerus namines buvo. 

Goriau rūtelės taip nedarykite, 
Per daug namines negerkite, 
Tada isz to ne bus juoko, 
Isz tokio puikaus szokio. 
Ant baliaus buvo daug ir 

miestiniu,
Tarpe parapijos vyru 

: • rinktiniu,
Bot no daug mrkentejo, 

Be praliejimo kraujo apsiėjo.

1

del numes per 
vininkas per viela meta be pro- sunku judu abudu laikyt 

noreczjau jaunesni pasilaikyt, 
o tu galėsi sau traukt in svietą. 
Asz duosiu liek pinigu, jog tau 
užteks ant szimto myliu ke
lio.

Ir davė jam apie dvideszimts 
, Nusidžiaugė labai 

brolis gavės taip daug pinigu, 
o atsisveikinęs su broliu, isz
ojo.

Ėjo labai toli ir kada priėjo 
mares, persikėle iu kita szali. 
Toje žemojo buvo tok is papra
timas, jog kada karalius numi
rė o ne paliko patamko, ėjo ta
da gyventojai iii laukus, o jai
gu ant katro peties užtūpdavo 
pauksztukas, tas likdavo kara
lium.

Ilgai po smerties 
karaliaus ėjo žmonys in laukus 
ir lauko, tame prisiartino prie

asz
i no, žudė - 

pradėjo
<r

treroI ž tai padare
groiezimise bego in savo žeme. Sl1 ' .v,’ai ju sprandu ne ezodijo,

Apsielgia sn bajoru Totorei, ')(,f

<>•

nutraukė, ūkininkai iszeja isz 
irriniu kavoniu, vėla pradėjo 

o kerdžius be 
gyvulėlius

žiurėjo ant gi i rios, 
neselina prie kaimenes, 

o tai surik- 
“U-ha! u-ha!”

bėgdavo at-

O S 
laukuose krutet 
baimes gvnesi

ar laikais

savo sunkiais kardais ka
pojo sprandus laukiniu kalmu
ku.

Bajoraitis, kaipo ir visi, pa- 
o paskn- 
vyru guit

ros gyveno kaip ponas ir misi i- 
jo, jog tai bus lyg smert ir pi
nigu ne ezodijo, kaip lengvai 
atėjo taip ir iszojo, ba uždirb- 

skelse ir 
žmogus isz vieno du padarytu. 
Žuvininkas užmirszo apie pa-

tas graszis genaus
ant

Nėr Reikalo Ilgiaus Kentet 
Sziuos Baisius 

Skausmus. w.

v i į kas 
o kada pamatydav 
da vo: 
uodega pabruki*? 
galio

tai ta>
■ i

in krūmus.
Vienas isz tokiu 

iszgirdo baisa verkianrzio ku- 
<

n liko paezia namieje 
bino su pulku savo 
kalmukus isz savo žemes, o li
kus pati dvare pagimdo patogu 
šimeli.

Tankoi bajoraitis rasze prie 
jos j _ dasižinodamas 

ilukningai 
praszę 

o kožna 
romata motina pagriebė ir sn-

gromata, 
kaip laikosi ir ar 
perskyrė ja

f r

Dievas,piemenų, 
. .............. . ~ ' idant jam duotu žinot, likio ir ėjo ant to balso; sztai 1 

nulo kriiinuos.. pamesta k«<Įi- 'kada
ki kuris rankutėms iii kerdžių 
klescziojo.

Paėmė kerdžius mažvte mer
gaite o patogia kaip aniuoleli, 
ba ve, buvo geras žmogus, o 
kas gi to nepadarytu?

O kad jis su savo bobele ne 
turėjo vaiku, tai labai Dievui 
dekavojo už ta dovana: mylė
jo mergaite abudu szi rd ingai o 
ir ji prie jn taip prisiriszo jog 
kada senei iszgydavo gyvulius! paezios, vandeniu kur vanduo 

nunesze ant žalios pievos, kur 
o pa

matęs plaukianti gurbą atida-

neras ’ sunui parasze, jog vietoje*

.-iiniene pagimdo kūdiki, Hope 
bobai paslėpt o ant vietos kū
dikio primosi szunyti, po tuom 

sū
naus, pagimdo nusususi szuni.

Tuom laik varginga kūdikė
li, ne senei užgimusi, indejo in 
gurbą suvyniota, paleido ant 
gilaus upelio: Ir plauke kudi- 

tnrtingo bajoraiezio ir jo

in laukus tai ji nenorėjo namu
je sėdėt bet drauge su jais ga- žuvininkas netoli žvejo, 
nvdavo.

Bet tas žmogelis buvo labai ,re, rado kūdikėli kaip aniololi, 
biednas, jog negalėjo ne sau, kuri parsineszes namon augl- 
ane paežiai o ir mergaitei in- no kaip savo locna. 
provyt szventadieniu drabužiu, Totorius iszgujo isz savo že- 
ir del to mergaite norint szva- mes, o visi kareiviai sugryžo in 
ria i bet suvis prastai dėvėjo.

Biednysta žmogaus ne žemi-
tupineje eziule, nes vos su jai pasisvel-

I 
i
savo namus, pas savo paezias 
— ir bajoraitis sugryžo pas pa-

na ir tiktai kvailas
apie pinigus, o ir tie ka godus kino, paklausė apie jos sveika* 
ant pinigu, tai bagoeziu ir .ta, t no jaus pradėjo jo meile at-

* - »» 1 ju. j . •> — ar a> a*. 1 a • 4 1 * ~ I 4 1 — ji — - t — - ' * % i 1 1 ■ 1 • F ••IF Ci 1 1 • • / . Fl* 44 1 Z' k '• Z" v £ < 1 •

nuo jo pelnytu. Tankai po pras sivaldyti.

ttai I
meszla suvalytu kad t iktai ka'auszt, o ji verksmu negalėjo su-

tais rubais dangstosi dorybėj Vela in metus ar kiek dau-

• w w 4* ▼ 4 • B B X • • w B M • ’ t J J 4 \ p B. B J ' A V Į r < < • •

roito meto varga o ir ant mis- 1 ()n,l.lll>
les neužėjo, kad sztai viena ry
ta agal savo būda, dirstelėjo in 
kletka, sztai nerado ne tik kinu 
szimiko, bet ir pauksztukas gu
lėjo no gyvas. Susi rupines ran- ' 
kas užlaužė ir su 
mislijo, ka dabar pradėt.

Sztai už valandėles pasisuko 
ragana. Žuvininkas, kaipo pa
žinodamas ja, papasakojo apie 
viską, o ragana ant to:

Ar tu žinai, jog esi ant svie
to labai laimingas, ba to 
pauksztelio jeszkojo ne vienas 
kunigaiksztis, ant tuszczio ap- ju jaunikaitis, ir vos spėjo pri
suko svietą, ba tas pauksztelis eiti tuojaus ant jo peties užlu- 
yra daviku karimos, daviku gi
liuko ir turtu; kada visus kiau- 
szinukus iszdeda, ir palauje but 
gyvu,zreikia ji ant jeszmo isz- 
kept, o kas suvalgys galvoke, 
bus karalium, kas ji visa suval
gys, ministru, 
suvalgys, bus labai 'Turtingu 
lyg smert.

Kaip tik žuvininkas apie ta 
iszgirdo, prižadėjo del raganoj 
atiduoti skilvi ir tuojaus 
paukszteli nunesze iszdarinejo 
ir užkiszo ant jeszmo, o slūgi
nei liepe prie ugnies sukt, pats- 
gi užsidarė su ragana idant, 
pasikalbėto apie atoiga, kaip 
jis busk aralium, o ji didele 
poia. Vaikinai tuom laik laks
tė po lauka, o kada inbego in 
grinezia, žiuri, pauksztukas 
kea ant jeszmo o tuom laik slū
gine buvo iszejus laukan. Tuo
jaus pripuolė prie jeszmo, nu-

aszaromis

bevaikio
ba

o kas jo skilvi

taip ir ta mergaite prie savo giaus, kada volą Totoriai in- 
patogumo, turėjo ir puikia du- puolė in musu žeme, bajorai- 
szcle, o kas tik in ja dirstelojo, Jis kaip ir visi, paliko paezia ir‘trauke pauksztuka, vienas nu- 

............ narna ir su kitais pasiskubino, suko galvele ir ta prarijo, o 7 * 
bajoraitis būda- Į o jo pati vela liko ne viena sun-' tas likusi stuobrį arba

tai ne galėjo akiu a t si sotint.
Ir vienas

pe pauksztukas.
Visi paszauke, jog tai tas 

karalius, ir tas vargingas jau
nikaitis, kuri žuvininkas užau
gino likos karalium.

Jaunesnis-gi brolis likos pas 
szhikori, po kurio galva kas 
nakt rado doszimts raudonikiu, 
ir taip pralobo, jog pamėtė 
karezoma o pirko sau dvara ir 
tare in likusi vaikina:

— Mano vaiko, jau man ne 
esi reikalingu ir gali sau eiti 
in svietą.

Dykai vaikinas praszesi, ir 
prižadėjo klausyt, nieko . ne 
maezino; mislijo jog gaus kiek 
pinigu ant kelio, bet tuom pa- 
bludo.

Szinkoris matydamas ir su
prasdamas jo rūpesti, apie vis
ką jam pripažino ir kada isz 
ryto rado po paduszka pinigus, 
padokavojo szinkorui nusidavė 
pnsiszo’kinodnmas in svietu. O 

ki- kad jau daug pinigu susirinko 
isn I »no> nn irimut nnnftszf nnaiutnin

kurioje

jog karu-

vkuri norint turėjo

visa I jog ne gaejo paneszt, apsistojo

raliu apraganaut ir iszimti isz 
viduriu galvute auksinio pauk- 
sztelio ir pastoti karaliene. Pri
buvo ir ji pas karalių ant ban
kinio, tam mierije, jog galės 
priej o prisiartint ir padaryti 
pagal savo mįsles.

Bet apsigavo, ba kada pietus 
baigė valgyt, atnesze visokis 
kepsnis ir salota, brolis kara
liaus turėdamas prie savos vi
sokiu žolių, ir iszrinkes isz jn 
vienas, indejo paslapta in ra

Del greieziausios, pastoviausios pa
galbos del neuralgijos skausmu, var
tok Johnson’s Red Cross Plasteri. Jis 
paszalina sziu agonizuojaneziu prie
puoliu skausmus tarsi magiszkai. Per 
40 metu s z i gelbstanti, niekuomet ne
apgaunanti gyduole, yra komfortas 
kentėtojams del Reumatizmo ir Pa- 
dagros, suirusiu nervu, uždegimu etc. 
savo uniiu ir tikru veikimu.

Czia apie ji nėra jokios paslapties 
— gyduole paszalina skausmus. Ir 
kiekvienas Red Cross Kidney Plaster 
turi pilna gydymo jėga iki plasteris 
atlieka savo pilna darba paszalini- 
mui skausmo. Taigi buk tikras, kad 
vartojamas plasteris butu Johnson’s. 
Parduodamas visose vaistinėse.

KREIPK1TES PAS DR. HODGEN3 
Philadelphia Speciaii»ta

Visos Kronisakos Ligos.
y—-

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

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.

Gydau pasekmingai kutara, užkimime 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ur neuritis ligas.

Krapjp ir Odos Ligas visuose pa* 
dėjimuose. Litiazkus vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Tik kožna Utarninka, Sereda, 
Ketverge ir Petnycaia.

Ofiso* valandos 9 ryta iki 8 vakare 
BAUSUM NAME.

4 S. CENTRE ST.Antras Florae,
POTTSVILLE. PA.
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KANTICZKOS arba giesmių kayga, 
paprastais kietais apdarais. Preke |1, 

W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 
MAHANOY CITY, PA.
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— Potnyczioj Rcadingo ka
byklų pcde už dvi sanvaites. 
Nekuriu vyrai atlaikys užmo
kesti tik už ketures dienas.

— Ateinanczia sanvaite pri
puola Overt is Mc/to su pasnin
kais Svrvdoj, Petnyczioj ir Sn- 
bątoj.

— Grange Hull, prie Pea
dingo stoties Lakeside, sudegė 
Seredos ryta nuo inkaitusio 
peczians. l’gnagesiai isz Maha- 
nojaus ir Tamakves pribuvo in 
pngialba.

— Oro inspetojai sako buk
I v

nno sziadien bus daug szalezm 
galima tikėtis szalcziu su

smegum.
— Stanislovas Griszkevi- 

ežius mirė ligonbilleje nuo su
žeidimu kokius aplaike per re
volverio szuvi 
Miller.

ir

trigerio Louis

Mockaiticne,Ona Mockaitiene, kuri 
per 15 metu laike bizni ant 
kiun|>o 201 W. Pine ir Linden 
įdycziu, nenžilgio kraustysis in 
Fihulelfija ant apsigyvenimo. 
Josios vieta apėmė gerai žino- 
Tnas Zigmantas Petrusoviezins 
(Peters) kuris laikys salima.

— PJblikines mokslaincs 
užsidaris ant Kalėdiniu szven- 

23 diena Gruodžio lyg

Pdblikincs

• > 
«>

A. Sa-

ežiu
Sausio 1928.

— Ant kriminaliszko sūdo 
Pottsvillej, kuris atsidaris 
Sausio menesij tarp kitu ukesu 
likos pasziinkti sekanti isz Ma- 
hanojaus ant džiures
kalauckas, Cecilije Ibwzkaus- 
kiene, V. Mi liauckas ir Petras 
Kapuscinskas.

— Bedarbe tesėsi tolyn to
dėl mos mesa ir kita t a vora 
ĮMirduo.sim pigei, tik isznaudok 
proga sekaneziai: szviežias 
szolderis (ciidas) 18c. sv. pork 
ezops cielas, arba puse 25c. sv. 
Bukinta hame 23c. sz. (mažas) 
A’ersziena. Krutinę (del kim- 
szymo) 16c sv. Czops 22c. sv. 
su inkstu 22c. sv. stoikas 40e. 
sv. o priek tam ir groceriu ra
sit dideliausiam pasirinkime 
už sumažinta kaina. Pigiausias 
pardavėjas mieste: P. J. Ku- 
berta viežius, 6(K) \V. Pine St r.

SHENANDOAH, PA.
Daktaras W. (\ Da ra sp

in Potts- 
užirns

viržius iszsikrauste 
ville 'kur taipgi užims viela 
Pottsvilles ligonhuteje. Jo ofi
sas randasi ant 700 Mahanton- 
go n 1 vežios.

— Petras
67 metu, 327 
Avė., likos
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NEPAPRASTA VABALU DŽIAZINE KAPELIJE PAVEIKSLUOSE. .

.....
1 

sž

Viena isz nopapraseziau J u kapeliju krutumuose paveiksluose padare tūla Vokiška 
kompiinije, kuri pavadino “ Nemesis.” l ame paveiksle ima dalybas žiogiai ir skruz<|eles. 
Daugeli metu nžeme padaryti taji paveiksią, kuris nustebino visus, kurie 
gvj<».

•IIH’SIS.
1 1

taji paveiksią re-
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Pakenčia geraus nešiojimo 
šlapiose kasyklose

pakęsti ilgaujtiį nešiojimo kasyklose ir 
.cs ir Hiniiner rūšyse.

visu pusių

Rei k ia dr u ta u s g u m o 
toks gumas vartojamas į

Padai storus ir drūti, su 
apsaugoti viršų nuo aštrų akmenų.

“Ball-Band” čebatai ir kurpės smagus nešioti per visų dienų. 
Balti, raudoni ir juodi.

Del visokio sunkaus darbo apie šlapias kasyklas prašykie 
“MISHKO” — “Ball Baud” Odinio Darbo Kurpės. “Mishko“ padai 
yra vandens nepermerkiami ir galima ilgaus nešioti negu odinius 
padus.

i “Ball-Band‘r Lo$i

mažu prailginimu antl
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Žiurgk del raudonos boles ant kiekvienos kurkos. 
«

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co.
460 Water Street, Mishawaka, Ind.

“Naniaft Kuris lAmoka MilIjouuN Del KiiAies”
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&Nąmu Prižiūrėjimas
--------------------------------------- /t ,

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti Hzia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 1G2 puslapiu 
didelio formato.
a u d e k 1 i n a i s a pdara i s.

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

MAHANOY CITY. PA.
. « w—I ■■—■ ..II < w<*i— » 4    >..w . » I* III m M * ir w «■ I

W«i IW^.^1 I I^WII !!■ ■! *» IWIW ■' MNMKk *

i JOS. P. MILAUSKAS
Liatuvisr.kaa Skvajerit

Apdraudžia nuo ugnies uamuB, 
automobilius ir kitokiu^ dalgtuu 
geriausiose kompanijose. Atliek, 
visokius Icgaliszku. reikalu,.

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.
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BANGOR KONTRAK- IATYDA DEL TARNAUTOJU 
T0RIAUS PAGYRIMAS, i KARIU0MENEJE.

J

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS L1ETUVISZKA5 
GRABOR1US MAHANOY CITY 

dcEflS^žJ^lfiSKS^
Laidoja kunus numirėliu,
automobilius del laidotuvių, krikw> 
tiniu} veseliju, paalvailnijimo ir U t

Visi kareiviai kurie tarnavo Svie- 
Varto- tineje karoję nuo 6 Apriliuus 1917 

iki 11 Novetnberio 1918 mete turi 
tiesa prie Bonuso kuris jiems priklau
so. Todėl privalote iszpildyti aplika
cija priesz iNaujus Metus ir paduoti 
in artimiausia skyrių American Le

gion l»0st. " l.D.30
.....  m. i. ■ in—■. i w i ■ i       —»

Mr. Edward Bond, kontraktorius 
isz East Bangor, Pa. raszo: 
jau Dr. Whites Lun-ge Hea-ia kosulio 
gyduole per koki meta laiko su ste
bėtina pasekme ir suteikė man dau
ginus gero negu kita kokia kosulio 

First National Laborato
ries Ine. Distributors, Lehighton, Pa.
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Puaamdo

AUKSINIS MEDALIS DEL PREZIDENTO COOLIDGE.
Pnion League of Philadelphia padovanojo szita auksini 

nimlali del prezidento Coolidge už jojo pasidarbavimu del la
bo visuomenes.

(’oolidge už jojo

dirbo tiktai ant gazolino ir ne- 
czodino i 
valandos,

juodos 
rugoja ir 

— važiuot ne
gali ha neturi už ka pirkti ga
zolino. Yra ir tokiu kurie norė
tu skaitvli laikraszczius ha isz 
nnObodnmo nežino kur pasidėt, 
bet kada turėjo doleruku tai 
gailėjosi iszdnot kelis ant laik- 
raszczio, kuris pralinksmini n 
nuobodumą per visa mota.

skatikėli ant 
, tai da'bar 

nežino ka darvti

JSAKO KAD JIS TURI
118 METU

Kavalanskas,
Mirė 

o«> »)«)

ir vaikus dide-
Paejo isz

Wilkes-Barre, Pa.
ežia Petras 
metu, nuo plaucziu uždegimo. 
Paliko motel i
liame nuliūdime.
Lietuvos nuo Zapiszkio. Likosi 
palaidotas su bažnytinėmis ap
eigomis parapijos kapinėse, — 
Georgetown.

Raidinaviczius 
W. Washington 

pavojingai sužeis
tas per inspirima a iki i o. Ran- 
bnaviezius likos nuvežtas 
vietine ligonbute.

— Szia sanvaite prasidėjo 
misijos per Marijonu zokon i li
kus Szv. Jurgio Lietnviszkoje 
bažnyczioje. Szia sanvaite mi
sijos buvo del motoru, o atei
nanczia del vvru.

— Mikas Sabalauekas jau
nesnis, isz Turkey Run užmu- 
sze puiku briedi praėjusia Sn- 
hata trimis szuviais artimoje 
Vykeršo, kuris svėrė 200 sva
ru. Yra tai pirmutinis briedis 
koki kada nuszove gyventojas 
Turkey Run ir dabar Saba- 
lauckai turės . - - -
kepsni. j Lee Park A v., Lee Park; nelai-

— Thomas Cook, likos pa- me invyko Lehigh and Wilkes- 
skirtas tuom-laikinin burmis- Barre Coal Co.
tru in vieta mirusio Magalin- Uola ant jo buvo staiga užgriu- 
go, tai yra lyg 1 Sausio.

— Kasyklose Packer No. 2 jau rado mirusi, 
likos apdeginti du anglekasiai: 
Juozas Bagdonas, 217 N. Bel
mont St., ir Juozas Lange isz 
Wm. Penn. Abudu likos nuvež
ti in vidtine ligonbute.

— Rcadingo kasyklos mo
kos 15 diena, Packerso ir Le
high Valles 12 diena.

— Antanas Szarkis 
Tunkhannock,, Pa. g: 
menesius (kalėjimo už pasiketi
nimą ant valstijos poljeisto. 
Kadangi* ežia pas ūkininkus 
kalėjimo nėra, tai jis eis in ki
tos apskrities (Lackawanna) 
kalėjimą, Scrantuo.se.

rr
1SZ

;avo penkis

ir dabar
puiku briedini jin Yamkevicziu, 42 metu, 224

Užmusze kasyklose St a-

No. 21 Collierv.
i-1

vusi, ir kada pribuvo pagelba, 
Moteris ir 

maži vaikucziai su didele gai- 
lesczia teveli palaidojo.
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Killarney, W. Va. — Darbai 
ozionais labai sumažėjo, dirba 
po 2 ir 3 dienas ant sanvaites, 
o nekurios kasyklos visai su
stojo ant nežinomo laiko. Dau
gelis kurie pirko bambilius

— Viena moteris isz Inker- 
man, nuėjus pas sesers kapa 
apraudoti, isz gailesezio apal
po ir nuvežta in ligonbuti in 
Pittstona, už puses valandos 
mirė. Vadinasi Margareta Ma- 
kacinskiene, 40 metu, 33 Mar
ket St., Inkerman, Pa. Palai
dota su bažnytinėmis apeigo
mis parapijos kapinėse. Vyras 
ir 3 sūnūs likosi dideliame nu- 
liuditne. - V.

^si

Nah-nėo-Nam-Nah-Skuk, vy-
isz Pottanatomio sztanio
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Indijonu, sako kad jis yra se
niausiu žmogum ant svieto, til
domas 118 motu. Jisai turėjo 
penkes paežius o jo impedžiai 
skaitosi ant szimtn. Tas senu
kas gimė ant lauko kur dabar 
stovi garsus Chicago miestas.

Paskutines Žinutes.

11 New York. — Kokis tai 
nežinomas žmogus nuszoko 
nuo Woolworth budinko — 
ankszcziau.sio ant svieto ir li
kos snteszkintas ant vielos.

Kulpmont, Pa. — Soott 
kasyklose likos užmnszti Igno
tas Sinkoviczius ir Jonas Dule- 
viezius. Pirmutinis paliko 9 
vaikus ir senganezia paezia.

1[ Wilkes Barre, Pa. — Wil
liam Fawcett, 50 metu, likos 
surastas nužudytas arti Swoy- 
ersvillcs ir paslėptas po lova. 
Badai susibarė laike girtuok- 
liszkos orgijos. (
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Cigaretams nepaprastai populiarėjant, 
daugelis prašė prielankumo, bet tik 
Camel bilionais eina pirm visu. . Tai
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jų gerumas juos ten pastatė; gerumas
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juos ten ir palaiko.
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Camel, Jųa nieko negirdėtnmal apie •pe
čiui! prirengimq, kad paderina cigaretua 
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