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Chicago. — Josios vardas 
buvo Graco Toland, ir da turė
jo kelis kitokius vardus kaip 
tai yra papratę daryti sutersz- 
to gjWenimo merginos,
metai atgal pabėgo ji nuo tėvu 
isz Kansas City ir atsibaladojo 
in Chicaga. Grace buvo apsive- 
dns su geru ir darbsziu vyru, 
bet nubodo jai vedusis gyveni
mas ir pabėgo nuo vyro kaip ir 
daugelis panasziu-motereliu pa 
daro ir po laikui pradeda gailė
tis.

Pribuvus in Chicaga, susipa
žino su ■ pleistuvingiausioins 
ypatoms ir kas diena nupuoli- • 
nėjo gylyn in smarve tojo gy
venimo. Ant galo apsirgo’vene- 
risZka liga ir mirė ligonbuteje. 
Ant grabo tosios moteres rado
si paraszas “ >»Nežinoma.

Rochester, N. Y 
vas, gana dideles szeimynos,ku 
rio pavardes laikraszcziai no 
iszdave, apgarsino laikrasztyja 
padekavone del savo vaiku, ku 
rio tęva noužmirszo ant Kalėda 
prisi misdami jam
po postkorte\ Vž tokia gerade- 
jyste savo vaiku, tėvas padeka- 
vojo atvirai jiems per laikrasz
ti sekaneziu bud u:

“Geidžiu padekavoti savo 
vaikams per- laikraszti, kad 
manės noužmirszo ant Kalėdų. 
Vienas mano sūnūs aplaiko 250 
doleriu ant menesio algos, ki
tas turi bizni Albany, o kitas 
gyvena Buffalo, apsivedė ir vi
siems gerai pasiveda* ‘ Devyni 
mano suims ir'dukteres prisiun 
te man po puskarte verties 
vieno cento. Dekavoju visiems 
szirdingai už dovana ir tiki uo
siu kad ir ju vaikai nusius 
jiems tokias dovanas kokias at
siuntė man per szitas Kalė
das.”

'Kokis tai užmokestis 
ant senatvės už

‘‘Geidžiu padekavoti
laikraszti,

vaikai

szitas

m tėvu 
iszauklejima

Kiek tai tukstaneziu pana- savo vaiku 
sziu moterių ir merginu aplei- 

po kurias turi
meile vyro, arba DAUG SENELIU, SIERA-

r 1 * . * fefe i,...••'h* « 
tižia' pastoges, 
prieglaudas, 
tėvu, o iszbega in svietą jesz- 
koti “koptu karveliu”, l>ct su
randa pažeminimą, liga ir ap
leista kapa ant ubagiszku ka
piniu arba ju kūnai guli ant 
stalo ligonbutose piaustaini per 
•daktarus ant datvrimo •r 

mesnim moksle, 
inislvt!

t " ■ i— i -Ryi- ......... .y i -n ■

BANKAS SUBANKRUTINO,

— State 
likos 
pri-

i

pražuvo
o

Paveikslas parodo viena isz ulycziu Mishima 
giause žmoniųJaike smarkaus (Irebejimo žemos, 
ryta ant milijonu jenų.

Japonijoj, ant kurios^ 
Daug namu likos suardyta

• I a u - 
bledes pad:i-

VULKANAS
ATSIGAIVINO f

i

Sirr

KOMUNISTAI ISZVIRE 
ALIEJUJE VIRSZI-

TURTINGAS
PUSTELNINKAS

PROHIBICIJA
NETEISINGA Isz Visu Szaliu

Gyveno Su Szunim;
Mirė Ligonbutej

BAKŪŽĖLĖJE SURASTA 
28,000 DOLERIU.

Fitlls City, Nobi‘. —- 
Imtoje mirė H. J. 1 luut, 
pnstelninkas, kuri rado kalinio 
šia mirsztauti nuo bado, norint 
buvo turtingu žmogum,
damas aplinkui save 28 (ūks 
tanezius doleriu.

I Jgon-
senas

I n ro-

AUGSZCZIAUSIAS SUDAS 
SAKO KAD PROHIBICIJA 

LIKOS NETEISINGAI 
UŽVESTA.

Newark, N. J.

850 Žmonių Žuvo;
Daug Bledes

♦ . 4

Padaryta
ŽMONIS IN LAIKA 

ISZBEGIOJO.

Batavia, Java. — Vulkanas 
kuris sau malszoi

r 
■i

* * jie!

Kruteji
1 >ro v i nei josiu

* \
naši daugiau. Kandonuju ban-
<
vi nei jas papiki
tinas baisybes

gyventoju*

NINKA.
Hankow, Kinai, 

mai Komunistu 
H u per ir Honan kas kart plati

«

■
s I

Ar

il!įiiį

t
los prasiplatinę po taisės pro-

-B’ . j-

ir kaukes ant te
nai tini n gyventoju* Ihulotkn
* * " fHwur

rinkėjai yra žudomi aut uly-

neiszpasaky-

ežiu be jokius mielaszirdystes. 
T’ulam mieste Honan provinci 
joj, Komunistai iszvire gyva 
virszininka katile 
aliejaus, 
padotkiis

■ I
“Merapi,” 
inivgoju per <80 metu, ant ga
lo pabudo su baisiu dundėjimu 
ir vėmimu ugnies; apliedama* 
lava aplinkinius kaimelius ir 
laukus ant kuriu dirbo žmo
nis ir 85(1 isz jujn neteko gy
vasties, ha nepaspėjo in laika 
pabėgti.

Per dvi sanvaites 
dundėjo ir prasergstinejo i 
ventqjus .kad nvužilgio pabus. 
Daugelis pasinaudojo isz tos 
prasargos o kiti nieko sau isz 
to nedaro ir už tai užmokėjo 
savo gyva s tems.

Lavine vilnis buvo 70 pėdu Į 
augszczio ir 200 pėdu ploczio. 
Vhskas sudegė pakelije tosios 
ugnines vilnies. Žmonis iszbc- 
giojo in saugesnes vietas nele
kia visko.

Daugiau kaip penkiolika 
tukstaneziu visokiu gyvuliu 
žuvo* Asztuoni kaimai likos su
naikinti per lava o kiti paiieszt) 
diideles bledes, 
margu lauko užlieta, 

ateina in

vcrdaiiczio
kuris pribuvo rinkli
nuo žmonių.

jujn

vui kanas

0
n.

KŪDIKIS SU DVIEM 
GALVOM.

Lvavas, Lenk.

i

— Žvdelkal
* 11 

kupeziaus Chamr Dvorecui, gy
vena nezi a m Zdolbunove, gimė 
kūdikis su dviem
paprasta ta kūdiki atvežta Iii 
Lvava del daktariszku isztvri- • ■ 
neijmu ir padarymu vibraci
jos. Kūdikis gyvas.

rs aivom. Ne-

t- 
«4

■

M

POMPEJOI SURADO DIDELI 
SENOVISZKA SKARBA. ■’

> s

t

PARAPIJE SUSIDEDE ISZ 
1,000 KETURKAMPINIU 

MYLIU.
Toronto, Kanada. — 

katulikiszku kunigu turi para
pijos susid(‘danlos isz tukstan-

* nR ♦ »

ii koturkainpiniu myliu, kurio
je turi aprūpinti savo parapL^ 

Couture, 
Ontario.

Yra tai didžiausia parapije ant 
svieto,

rp M ažai

Rymas. — Isz Pompe jos dft4 
nesza, buk darbininkai atkak
dami taji senoviszka miestą su 
rado daug senoviszko skarbd 
susidedauezio isz aukso sidab- (l ( * 1
re ii*. žemeziHgu. Skh*p<-, kuri^ 
kitados prigulėjo prie turtin
go žmogaus ant uylczios VIa 
A bundančia, kuriame ne.senej 
surado puiku stovyla Apolino. 
surado dideli a .skryno kurioje 
radosi daug auksiniu ir sida
briniu indu ir brangiu žem- 
ezugu kaipo visokiu brangiu 
inoteriszku papuoszu. Sonovisą 
ku pinigu teipgi surasta dau
geli. Priek tam surasta visas 
setas torielkii padirbtu isz auk
so, daug auksiniu kielįku, blu** 
du ir 1.1. Daug surasta sidab
riniu puodu ir kitokiu indu 
kuriuosia virdavo valgius. 
Miestas Pompėja ir Herkulanu 
likos užlietas per lava kada 
vulkanas Vazuvisuszas atsigai
vino 62 meto.

kaip—■ Eoderalinis 
sudžia Clark paskelbė sprendi
mą, kuriuo jis pareiszkia, kad 
18-tas Amendinentas (prohibi- 
cijos iustatymas) yra neteisin
gas ir niekados nebuvo fedora- 
lines konstitucijoj dalimi.

Szit^ki nuosprendi sudžia 
Clark paskelbė byloje, kur vie
nas New Jersey farmerys, Wil
liam Sprague, buvo apkaltintas 
didi gabenimo alaus, vadinas, 
del prohibicijos instatyjYio lau- 

Tuo nuosprendžiu, ap
kaltinimas Sprague likos pa
leistas ant liuosybos.

Savo nuosprendy federalinis 
, del ko 
konstituci- 

neteisin-

kuriuo jis pareiszkia, kad
jonus kaip kunigas 

isz Long Lac, t nkstaneziai 
Daugeli 

žmonių ateina in didesnius 
miestus jeszkoti pagelbos. Dili
na ir nakti da vis nnpuolineja 
karszti pelenai.

Benjaluka, Bosniu 
kus drebėjimas žemes davėsi 
jaust czionais. Daugelis kauli
nu ir keli bažnytinei boksztai 
sugriuvo bet žmonių 
muszta.

kurioje randasi tiek 
baltųjų parapijonu, kad juos 
galima suskaityti ant pirsztu. 
Jojo pavapi jonai daugiausia 
susideda isz Ojibway Indijonu, 

pravadniku. Idant 
turi at-

TU IR KITU NETEKO 
PINIGU.

Binghampton, N. Y 
Bank of Binghampton, 
uždarytas per valdžia ir
pažytas kaipo bankrotas. Szim 
tai ateiviu pasiliks be skatiko 
ant Kalėdų — viso gyveninio 
suezedinimai dingo kaipo ir 
sieratu Szv. Marijos prieglau- 

LIPINSKI dos centai dingo — viso $7,000, 
bažnveziu ir *

toli-
Baisu net po

ARESZTAVOJO
UŽ ŽUDINSTA.

Detroit, Mich. — ’ 
czionais aresztavojo už 
vysta William’a O’Hara, 
metu,
Lipinskas. jeszkon<as nuo senei 
už nužudinima žmogaus gazo
lino stotyjft mieste Kingstono, 
Pa. Jo draugas likos pirmiau 
suimtas ir apsudintas ant elek- 
trikines kėdės 30 Gruodžio, 
bet egzekucija likos ] 
idimt‘galėtu ii/idihti ‘pYiesza^ 
Lipinska.

Policija 
; apga- 

2b 
žinomas kaipo Vladas

daug bažnyeziu ir Landes li- 
gonbuto neteko pinigu. ^Mano
ma kad bankas subrankrutino 
ant 70,000 doleriu tiek žmonių 
pinigu dingo.

jeszko .prezidento 
banko Andriu J. Ilowatt, kuris 
liabego isz miesto.

Policija

Kada jo nematyta per kolos 
dienas, žmonys pranosze polici
jai, kad gal senukui turėjo at
sitikti kas blogo. Policija ji už- 
tiko gulinti ant grindų be ža
do. Kada Įiadare krata jo pu
siau sngnivnsioj bakūžėlėje ra
do daugybe visokiu Bonu, szoru 
ir valdiszku kariszku bonu. Se
nuko vienatinis priefolis buvo 
jo didelis szuo.

te leg ra-

Sina r-

zvmo.
»«

perkelta • 
\A'L4< 'i <7

396 YPATOS UŽMUSZTOS 
NEW YORKE.

New York. — Pagal apskai
tymu policijos, tai mieste New 
Yorke nuo pirmo Sausio, 1930 
meto, likos užmnszta per autp- 
mobiliuft ir kitokius atsitiki- 
minus 396 ypatos o°sužei.sta ‘n 
12 tukstanezius.

SURADO $4,628 ANT 
NEGYVO PERLORIAUS.

Bythlehein, Pa, -r-
t(*lio Sf'roudsbrugh,

X
rastas lavonas Toby Reitz ku
ris buvo žinomas kaipo “Tab 
the Peddler”. Ant lavono sura- 

bankines 
parodanezios kad 

in banka

Arti mies- 
likos su-

do $276 pinigais ir 
knygutes
Toby buvo audėjas 
daugiau kaip 4,000 doleriu. Ko
liolika atgal metu jo pati ir dvi 
duktores likos užmusztos ant 
geležinkelio.

RADQ KAULUS KEPA-
> af 1

A

I Asžtuo-

NUŽUDĖ DUKRELE KURI 
BUVO NIEKAM NETIKUS.

H&gersville, Ky.
PRASTO SUTVĖRIMO, niu metu Betty Lanes, kuri bu-

Dungarvin, Arizona. — Vai- vo paliegus nuo ligos, likos su
kai atkasė užmiestyja 
prastus kaulus panaazus in 
žmogų, tiktai su ta ja parmaina 
kad ant kaktos radosi <hi ragu- 
ežiai. Kaip mena, tai už gyvas- 
ezio tasai velnia-žmogus, galė
jo turėti apie ketures F pėdas 
augszczio, turi gana ilgas ko
jas ir rankas su keturiai pirsz- 
tais ant kožnos rankos ir kojos.

nep:i-

“netikusio kudi- 
paliope, savo gaspadinei

rasta artymuosia krumuosią 
ntržudinta. Tyrinėjimai darodo 
buk jos tėvas belsdamas atsi
kratyti nuo 
kio,”
nužudyti ku-diki idant, galėtu 
apsipaeziuoti su ja. Žmonys da 
girde apie zudinsta norėjo ne 
laba porele pakart bet policija 
juos iszvežc in kita paviota.

f

Hunt kitados buvo 
fistu, bet nuo kada jo pati ji, 
pamėtė gyveno pats vienas 
tar]> kalnu. Keliolika motu at
gal kokis tai gimine paliko jam 
30 tukstanezius'doleriu. Gimi
niu da nesurasta.

sudžia Clark nurodo 
.18-tas fedora Ii nes I 
jos papildymas yra 
gas* Jis sako, kad tas konstitu
cijos papildymas buvo lik val
stijų legislaturu patvirtintas, 
tuo tarpu kai toki pamatiniai 
instatymai. konstituantu (stei- 
iarnuju seimu, in kuriuos žino 

siunezia tam tikKMdszrink-

modoj u ir
su visais pasimatyt,.
likti kelione 3,200 myliu kas 
metas, .1,600 myliu su motori
ne valtele ant ežeru ir upiu ir 
1,600 myliu su pagalba rogu-

* • •

ežiu ir szūnu.

CZEKOLSOVAKIJOJ NUSI
ŽUDĖ LIETUVAITE 

STUDENTE.
Praha, 

legramu agentūra
Czekoslovnku

bot neuz-

BAISI VIESULĄ SU LIE
TUM PO 8 MENESIU 

SAUSOS. 
Afrika.

t virdavo
I ..

LAPKRICZIO M. AMERIKON 
ATVYKO 38 LIETUVIAI.

Washington. — Stato De
partment pranoszimu, Lapkri- 
czio menesi labai jmmažojo 
svetimszaliu invažiavimas iii 
Amerikos .Jungi. Valstijas isz 
14;,846 mėnesinės kvotos isz 21 
valstybes inloista tik 2,199 imi
grantai.

Isz tu 21 valstybes savo mė
nesinės kvotas užpildo tik Gro- 
kija ir Portugalija, Lietuva no 
užpildo per viena, tai yra ture7 
jo būti inloista sulyg menesio 
kvotos 39, o iszduota 38 .vizos.

136,000 imigrantu, kurio bu
tu sziais metais invažiave in 
Amerika vizų negaus. Szitas 
nepaprastas imigrantu suma
žėjimas yra iszdavos vėliausiu 
laiku daromu isz Amerikos vy-» 
riausybes puses del dabartinio 
ekonominio krizio kliueziu.

I

iv b
nes
(us'savo atstovus.

Teisinas likos misi uostas In 
Suv. Vaisi. Supremo Court ant 
nusprendimo ar sudžius Clark 
usprendimas yra legaliszkas ir 
teisingas ar ne.

AKLAS NUO UŽGIMIMO 
. 'PRAREGĖJO.

Lnsing, Mieli. — Merwin 
Jenkins, 25 motu, muzikantas, 
aklas nuo užgimimo, pirma kar 

gyveni me praregėjo
ana diena ir pamate savo, pa
ežiu ir <lu daktarus, kurie pa
daro jutu operacija 
ligon bujoję Szv. La urento. Jon
kius gimė aklu, bot daktarai 
jam tvirtino, kad galės jam su- 
grąžyt regėjimą ir operacija 
buvo pasekminga.

» 11 n.o .

ta savo

ant akiu

Pirmutinis laikrodis aut 
svieto buvo indetas in bokszta 
bažnycziojo Szv. 
Milano, 1309 mote.

Hnstorgio

u

le
pra nesza 

kad Lapkriczio 29 d., nusižudė 
Pragos konservatorijos studen
to Lietuvaite Svirtunaito. Lai

kinu nusižudėle paliko
tėvams, nusižudymo motyvai 
nopažymoti.

szko J

9

prezidento 
geisdamas

SKERDYNE 4,000 
KINISZKU KOMUNISTU. 

.. ii n

Shanghai, Kinai. — Valdisz- 
4 •* 

ki kareiviai skaitlinėje 300,000 
po vadovystia 
Chiang Kai-Shek,
ant visados padėti gala sker
dynėms nekaltu žmonių per Ki- 
niszkus komunistus ir bandi-

■ I > 1 I 1

tus užklupo ant ju Niugtu kur 
iszskerde be jokios milaszir- 
dystes 4,000 komunistu ir isz- 
naikino visa ju lizdą tonais. 
Miestai paimti per komunis
tus kaip Tsingsi ir Liohow li
kos atmuszti ir komunistai isz- 
skordyti.

Prie Yangtze upes banditai 
vis nžklupineja ant kupezisz- 
ku b|ivu kurios apiplesziheja 
ir žadina laivorius.

Algiers, Afrika. — In 35‘ 
ineti^s yra nepamenamas t akis 
lietus su viesulą, kokis užėjo 
czionais praeita sanvaite. Dau
gelis laivu nuskendo o kiti vos 
atplauko in pristovas. Kiek 
žmonių pražuvo, tai da nedn-.

in prist ova s.

žinota. Bledes padaryta ant 3b 
milijonu franku, apie 1,250,000 
doleriu.

Vidsula su lietum užėjo po
K JI k I

asztuoniu monėsiu sausos, isz- 
džiuve upes tnojaus prisipildė 
ir iszsiliejo. Daugybe gyvuliu 
prigėrė ir vynuogių Ukes u/J 
lietos. Algero prūdas truko pa. 
darydamas daug bledes aplin
kinėje.

ZOKONINKES ISZGELBEJO 
VAIKUS ISZ DEGANCZIOS.

. PRIEGLAUDOS.
(Juebec, Kanada. — Nodelo^ 

vakaru ugnis sunaikino pri-- 
glauda vaiku Szv. Damiano de' 
Bellechase. Kada zokoninkerf 
užtoinimn liepsna, malszei pri< 
kele visus vaikus ir iszvcde is^ 
deganezios prieglaudos. Baž
nytinei varpai šukele aplinki-' 
nius kaimieczius, kurie subėgo 
užgesino liepsna, kuri dau
giausia padare bledes ant že
mutiniu laipsniu.

Kada zokoninkej
1 *•’

KŪDIKIAI SUAUGIA IN 
DAIGTA.

Kiolcai, Lenk. — ZaleARcMy- 
kuosia arti Kielcu gimė bjau
ri pora dvynuku, isz kuriu vie
nas yra priaugins prie pažas- 
cziu kito. Dvynukai gimė ne
gyvais, bot motina iszliko gy
va po tokiam gimdimni. Žino į kiolika kartu per rankas pakol 
apie gimimą tuju nepaprastu 
dvynu greitai pasklydo po vi- 
sn aplinkine o lengvntikes ku- 
utes pasakojo kad tai darbas 
Belzebubo; 

/ ■ ’

AR ŽINOTE KAD-į
Ojsteris persimaino nuo 

pataiezio ant pataites, permai
noms. ;

daromos

1

į Ii

I

■ i

Ii

Ii

I

" I
"ij'd

Kinai naudojo patiks^--

— Špilkos buvo ___ k
su rankoms ir pereitinejo pen-

likos pabaigtos. f

ežius falkonus del gaudymo, 
žuvu jau 2,000 metu priešą už^ 
gimimą Kristaus. ■l».

■
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Kas Girdei
Kalėdų. NeVisiems buvo 

Kalėdos. Isztikruju 
seniai nepamena žraonys 

tokiu Kalėdų kokias turėjome
szimet. Turcziai vis szanko kad 

“prosperity” ir 
jau bizniai pradėjo knitėt, bot 
to
milijonai žmonių 
<

Po 
linksmos 
nuo

ucužilgio bus

prosperity” da nematyt ir 
randasi be

bih’bo.
Turėkime vilti kad neužilgio 

bėdos pasibaigs, nes visados 
taip negali būti o vela Naujas 
Alėtas jau po szonu, ir gal bus 
laimingesnis no kaip praėju
sia. Turėkime vilti, ne.4 tik vil
tis sudrutina musu norą gyve
nimo.

nių žmonin buvo žinomas kaip 
geraduszis žmogelis, o turėjo 
ta paprotį kad i szda vine jo tik
tai puse tiek, kiek turėjo kisze- 
uiuja. — Yra tai gera pavyzd a 
gyvenimo.

V *♦

Tūlai inisiukiai O. V. isz Fi
ladelfijos nubodo, szoimynisz- 
ks gyvenimas. Vyras jai neuž
teko, užsimano H uosy bos ir 
linkxmo gyvenimo. Turėjo pas 
savo du jaiUniR hurdingierins 
su kuriais labai dmugiszkai 
gyveno pamėtė vyra Ir isfcpysz- 
kino isz miesto.

Vyrukai paomo nuo moterds 
visus pinigus, nuo savo vy
ro pavogė ir nuėjo novos pirkti 
tikietus. Motoro lauko ir lau
ke, o vyruku kaip nėra taip nė
ra- Matydama, kad ju 
lauks, ^u

užsimano

Neilgiausia
KALĖDŲ VAIZDELIS

H G

V

i

Padange 
szviėsesnem

medžiu 
vata 

mirga ♦ ir
Ju

patekėjusi f

Tautu Lygos kariszkam sii- 
raszc randasi akyvi snraszrti. 
Jame parodo kad visos viosz- 
patystes ant svieto isZduodrt 
kas metas po 49 bilijonus, 329 
milijonus, 840 tukstanezius do
leriu . Tik ant vienos
Europos pripuola 22,215,480,- 
OOO. Ant algų kareiviu iszduo- 
<la vieszpatystes 21,640,620,0001.'.* 
Juk svietas gali 
nuo tos nereikalingos sunkeny
bes ir mesti in szali 69 milijo
nus kareiviu ir 30 milijonus re
zervistu.

ant svieto

atsikratyti

Tankiai girdime ir skaitome 
“buy now”, — pirkime

kurie szaukia

balsus
dabar.

Aland raliai,
žmonis ant iszdavimo pinigu,
tegul geriau duoda proga ir pa 
rodo kelia ant uždirbimo pini
gu-

Jaigu kiszeniuja randasi tik
tai pamuszalas tai už ka žmo
gus pirkines jaigu pinigu nėra.

Aliestelyja West Orange, N. 
J., randasi paikos ir dideles 
kapines padabintos su puikiais 
stovylais, po kuriais guli szn- 
nes turtingu žmonių-

Alurmuriniai stovvlai ant szti- 
•r

niszku kapu, yra tai panieki
nimas ir iszjuokimas žmonisz- 
ku kapu, kuriems kaip kada ne 
užtenka ne ant medinio krv- 
žiaus.

Visa ramybe yra, kad laikas 
sulygins in dulkes visus kapus 
ir visus stovy lūs.

Wilmington, Deleware, 
dasi 41 bažnyczios ir 41 saliu- 
nai isz ko labai pasipiktino 
Protestoniszki dvasiszki, kurie 
garsindami bibliszkas pasakas, 
netenka savo parapijom! knrie 
randa (daugiau 
munszaineje.

ran-

suraminimo

palaidojimo turtingo
, New

.Ant
Kincziko Ling Son Yen
Yorke, gimines iszdave net tris 
deszimts tukstanezius doleriu. 
Gailos apeigos ant nebaszninko 
traukėsi net tris valandas.

Viskas yra “mamastis” ant 
svieto. Ne tos ilgos pamaldos, 
ne tiejei tusktaneziai doleriu 
iszduoti ant jo laidotuvių,
pagelbės Ling Sen Yen’ui gau
tis in Kiniszka karalyste.

Kožnas isz mus, 
k i o, perka sau iszganyma ge
rais darbia irž gyvasezio, 
ceremonijoms ir doleriais po 
smort.

ne

ant giliu-

o ne

t I

Ne taip seniai mite South 
Bend, Indijanojj senukas Stude 
backeris, kuris pradėjo fabriką 
automobiliu tuo paežiu vardu. 
Dagyveno jisai lyg 89 meta am 
žiaufc, palikdamas milijonus, o 
pradėjo bizni su pakantru dole
riu kiszeninje. Tarp turtinges

nesusi- 
pundeliais sugryžo 

pas vyra. ATyras pasigailo mote 
ros ir in namus priėmė, bet 
kaip girdot, tai nelabai yra už- 
ganadytas isz tosios ekskursi
jos savo prisicgeles. — O j tie 
hurdingiėriai!

Daktaras DeSilvera, isz Bra
zilijos paraudavojo savo na
rna užmiestyje kokiems tai mu- 
vaieziu pagyvenimo, apleido 
rinams, knrie po keliu sali
nama, paimdami isz jo viską 
kas tik davėsi iszvcžti. Vagys 
iszeme net ci nines paipas nuo 
vandens isz žemos. Ldchinin- 
kas atejas pažiūrėti padarytos 
bledes, bnvo labai nusiminęs, 
bet jo nusiminimas neilgai tę
sęsi, ha žemojo nžtertiind ženk
lus sidabrines rudos. Tokiu bū
du vaginai iszpleszdami paipas 
isz žemes atrado sidabro krisv-• 
klas isz kuriu locnininkas da- 
sidirho milijonus ir pasiliko 
truezium per padaryta 
dejyste’ ’

pagyvenimo 
kurio

vagiu.

i i c*gera-

— Vasaris menesis turėjo 
pen kės nedelias 1880 mete iv 
vela turės penkias 1948 mote.

— Laisves varpas
tv Bell”

t*1'

ne 1752 mete.
—- Balnuoti arkliai buvo 

nlnidojami per Anglikus nevė
liau kaip 631 mete.

“Liber-
buvo atlietas Londo-

arkliai

PAJESZKOJIMAI
Pajcszkaii pus-seseres Juze- 

’Pii’r
Plymouth, Pa.

finos Wisniauskiene.
miaii gyveno
Pasiliko naszle dabar girdėjau 
kad v ra vedus antru karta, a*
Praszau atsiszaukti ant adre-
so:

Ant. Bucztonis, 
1624 N. AVood S(.

Chicago, Ill.

Tyka ir ratnu. Viskas dar f
skendi pasinėrė naktinėj tam
soj. Lankai, pievos ir triobu 
slogai užkloti stora sniego eile 
tarythm balta anklode aptiesti 
baltuoja. Apsnigtos
szakos atrodo lyg balta 
apaugusios. į 
lukstanežiais 
tamsesnem žaigždelems.
tarpo, dar tikra 
nuszrino, taip maloniai spindi 
tarytum, mieganti jauna mer
gele, sapne netikėto džiaugsmo 
pradžiugina, nekalta savo szyp 
sa szypsosi.

Sniegu užklotuose, piaezino
se laukuose lyg debesys dienos 
laiku, giedrioj padangei, juo
duoja kaimas. Žmones dar veik 
visi sau ramiai ilsisi miege ir 
kaimas gludi tyloja. Tik rot- 
kareziais ja pertraukia kur ne 
kur pragydo gaidžiai ir vėl lyg 
ant kapu, palieka tylu ir ramu.

Atokiai nuo kimo, tarytum 
taszkas anuose baltuojancziuo- 
se laukuosia nuikso prasta, 
mažute su baltu sniegu užklotu 
stogu grintele. Per kaminėli 
iszleto, auksztyn tiesiasi juosta 
palszu durnu o
langelius veržėsi oran balzga
na szviesa. Viduja dega maža 
kerosynino lempele ir viskas 
grin tolėjo nuo silpnutes szvic- 
sos skendi prieblandoj. Kertėj 
ant baltai aptiesto stalelio sto
vi prastas medinis
priėsz kuri, ant negryst’os bet 
gražiai iszszluotos ir geltonu 
smėliu iszbarstytos aslos klupo 
ii* sudžiovusias 
kas susiėmusi
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UŽBAIGĖ SAVO ILGA EROPLANINE KELIONE
Pana Butą Nicholls isz Rye, N. Y.,

por mažiukus

kryželis

gyslotas ran- 
karsztai mel

džiasi senute. Jos veidas liūd
nas ir isz gilumo krutinės tan
kiai iszsiveržia sunkus atdtį
siai. Iszsiveržo greitai tarp ke
tum durnais surukusiu siena 
isznvksta.

Pabaigusi senute savo mal
da, persižegnojo ir atsikėlusi 
nuo aslos, priėjo prie laugclio 

oran, pati

i

surukusiu

> 
sau

oras!

Nors pri
ganą toli

apsižvalgius 
sznibždejo:

— Oi, kokis puikus 
Nuodėmė butu tokioj gražioj
dienoj, szi brango szvento na
mie praleisti. Apsirengus baž- 
nvezion reikės eiti, 
snigta ir bažnytėlė
bet asz sziaip taip misi irsiu — 
szeseres szventas miszias isz- 
klausysiu. Kad tik nepaveluo- 

,gal bus kas isz

KUR GALIU

Pajeszkau savo giminaites, 
Alikalinos i

Lietuvos, 
Badisz- 

Girdejau kad
Phildelphia gyvena.

Isz
Petruliavicziutes

Prano duktes.
Liszkiavos parapijos, 
cziaus kaimo, 
kur apie
Meldžia duot žinot apie save, 
ar kas žinot apio ja praneszkit 

už ka asz busiu dėkingas.man,
Jonas Petruliaviczius,

213 E. 5th Avenue, 
Homestead, Pa-

l ji * 'h » * » ..L '/ji, jį

Asz Marijona, po tėvais Bau- 
žuke, Velione, jeszkau Julijona 
Yermoszkiute, nežinau vardo 
po vyru. Gimus Vidukulos 
Parapijoj, Lietuvoj. Ji kadaise 
gyveno New Yorke. 20 metu

i

kaip nieko apio ja negirdėjo. 
Norecziau sužinot ai’ ji gyva ar 
mirus. Meldžiu žinanezius apie
ja ka nors atsiszaukti sziuo ad 
resu:
i Atarjona Velione

i

1418 N. Franklin St.
Pittsburgh, Pa.

♦
iszIi pa isz savo Cro

pland Burhanko, Calif, iszlekdiuna isz New Yorko ir padary
dama ta ilga kelionė be perstojimo iii laika 16 valandų ir 
miliutu. Sugryždama atgal atliko laja kelione in trumpesni 
laika ne kaip Lindbergas.

. 1 " '■'» ■ » "K— < " 1 ■■!■■■- ■■■IWHI.M.I.! l>W**,..l«l I I.........l

rytmetini rožaneziu gieda. Isz 
moterų— vienos snaudžia, ki
tos susiglaudo ka. tai tarp savo 
sznibždasi, kalbasi. Mažai kat
ra isz ju tikrai meldžiasi. Mu
su senele vis klupo ja sau viena, 
prie sienos prisglaudus ir pto 
sudžiuvusius savo ranku pir- 
sztus Jloizdama karoliuka po 
karoliukui kelinta jau 
ežiu kalba. Kelis rožanezius 
ir daugeli poteriu ji sziadien at 
kalbėjo ant visokiu ji žinomu 
intencijų.

Bažnyyczia vėl pradėjo pri
sipildyti žmonėmis, 
veidai nuszviesti kokio, 
džiaugsmo

rožan-

...  . ■ ---------------— - ■ 

bludeli, truputi, tauku ir suszil- 
džius ji padėjus ant staluko 
sėdosi vakarieniauti. Valgė isz 
loto, lyg ka tai nžsimanseziusi. 
Jos ausyse vis dar 
bažnyczioj 
žodžiai: . i.....’ ■

skambėjo 
girdėtos giesmes 
linksminkime

Prisiminė
pamokslu. Ypatingai

ir 
ir

4 4

džiaugkimes”.
kunigo
žodžius, kuriais apibudino tur
tingesnes luomos žmonių links
mumas ir drangiszkas puotas 
su dovanomis ir linkėjimais. 
Bet ji jau 
liūdnai,

kelintas Kalėdas 
vienui vienute pralei- 

Ant savo ranku sudžiūDaugeliui džia.
tai viisiu pirsztu daug metu pri- 

spinduliais. - Su- skaitliavo nuo paskutiniu Ka- 
skambinus varpais taip prisi- ledu, kuomet jas szvente kartu 
pildė žmonomis kad net siisi- 
kiinszimas jautėsi, 
linksmai užgaudė ir 
juos pasekdami giedojo: 
kas Jėzau mažiausis” 
Vargonų ir giedanezin žmonių 
balsai, 
krutino džiaugsmu, 
žodžiai: — “Linksminkimės ir 
džiaugkimes Vieszpacziui

Vargonai 
žmones 
“Svei 
ir Lt.

su
sūneliais.
ir jai buvo
szi brangi szvente

musu senutei pripildo
Labiausia

gar
be doudami giedokime” — ja 
tarytum žavėto žavėjo. Kartu 
ir vėl kokis tai liūdnumas 
spaude jai krutinę. Dingtelėjo 
jai galvon mintis: ”Vieszpatie! 
kuogi asz sziadien galiu links
mintis ir džiaugtis ‘pasilikus 
viena kaip pustelninkas?”

Pasibaigus sumai užejas ku- 
Inigas ^akyklon

kaip daugelis isz 
žmonių 

ir kuczios vakarus 
linksmai praleidžiai sveikinda
mi vieni kitus su linkėjimais ir 
dovanomis. Net ir puotas su- 

. T, ... . t . . .rengia su invairiais pasilinks-cziau! Pareiti .gal bus kas isz . . .. . v. .. , , minimais. Pogahau tokiaskaimo važiuoti — gal kiek pa-L. . - - ■ .

pamoksi a;,
prisiminė: 
turtingesnes luomos 
sziadien

savo vyru ir dviem jaunais 
Tašyk ir jai buvo 

daug linksmesne 
ir szis pats 

štai ūkas gausiai buvo užpildy
tas parengtais valgiais. Bot 
jau praėjo tie laikai: Jos žmo
gus pasimirė ir ilsisi ramiai 
kapuose, sūnūs gyvenimas isz- 
blaszke in platųjį pasauli o pa
galiau pasaulinis karas' ir vi-‘ 
siszkai juos nuo jos atskyrė...

Apmanszcziusiai senutei pra 
eiti, isz indubusiu akiu iszsi- 
verže ir per raukszleta jos vei
dą nuriedėjo nukrito dvi stam
bi lyg perlai aszaros, suvilgin- 
damos balta ant stalelio, stal
dengte. Kartu su aszarom isz- 
siveržė isz krutinės 
adtisis su žodžiais :

Acziu Vi|įszpacziui ir už 
tai! Neilgiausia... .Pabaigsiu ir 
taip savo amželi!....

— Jonas Afikolaitis.

valgiais.

■.

vezvs.v

Bažnyczia apypilne irivai- 
raus amžiaus žmonėmis. Dari- ‘ 
gelis isz ju atrodo micgubštdm : 
akim ir pasiputusiais lyg nie- • 
kuomet neszukrtojamaiš plau
kas. Vidus bažnyczios apszvies 
'tas daugybe deganeziu žvakių * 
ir lajum prileistu lompueziu

minimais.
linksmybes nupeikė, paaiszkiu- 
damas jog reikia lik dvasioj 
džiaugtis dėkojant iDangisz- 
kam Tėvui už Jo brangiausia
dovana musu Atpirkėja Je-
zu Kristų kuri isz savo didžios 
malones suteikė mums atpirki
mą. Al ums gi reikalinga dova
noti ka esame nusikalto.

■ 4 1 # (' » . .a , ■ 1, 1 -I., ■ 4 ,

Džiaugdamosi
lemt jai buvo iszklausyti

senute jog 
sze-

nuo kuriu degimo juucziasi <le- 8zei’Pl szveutu misziu ir pa-, 
a . a. M -k. aj> »r* I r M I •« r-4 r a -a z—J 1 x «•— r. w a a a J-K » a ■ ’

ganeziu tduku kvapsnis. <Nuo 
boausztanczio rytmeczio, mėly
ni langai kas kartas labiau 
blanksta ir blanksta. Kunigas 
džiaugsmu roiszkiancziais, mi- 
,sziaunais parodais pradėjo isz 
prie altoriaus, pasipuoszias 

. / *

eiles antraises miszias. O per 
laukus snieguotais keliais, isz 
visu szaliu dar vis matose be- 

link pūreliai 
i r i#

plaukenti jos link imreliai 
I . i I

Žmonių. Musu senute susirietu
si prie sienos, klupoja ir jau 
antra rožaneziu kalba.
f * * t a f ♦

Po “rarotiniu” ir dvieju
_ .*‘1 ! 2it ! jl.4 i. ’

ankstybųjų misziu, bažnyczia
t ► 4 Y * f " * " L if J

kiek aptusztcjo. Pasiliko tik 
kur-nekur viena kita motoreie 
ir giodoriai secledaihi lonkosia,

*

M

mokslo, iszejo isz bažnyczios ir 
sunkiais žingsniais, snieguotu 
keliu, skubėjo savo menko na
molio linkui. , , s

Saulute nusileidus ir vaka
ras jau' temo. Laukai skendo 
vakaro pieblandoj ir 
grineziose degė žiburiai.

kaimo 
Tik 

mums žinęmoj grintelej dar 
tamsu. Jos sena szeimhiinkej 
vargais negalais, visa suszalu- 
si, vos dar tik sugryžus isz baž 
nyczios sėdį iamsoja — ilsisi. 
Truputi atilsėjusi uždegė mažy 
te lempele ir prio silpnutes jos 
szviesos pradėjo nusirengti. 
Sukaro agni ir atneszo nuo va- 
kas likusio avlžino kisieliaus

ilsisi

i r T 11

Dzukiszka Pasaka isz 
ISZMOKINT?

r L A '»L
l.
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galiu iszmokti kaip pa
taisyti savo radio?

Kaip galiu užbaigti savo 
augsztesnos mokyklos kursą ir 
Ii uosiai kn ingyti kolegijos 
mokslą!

Ar randasi mano mieste va
kariniai filozofijos kursai?

Kur galiu pasimokinti apie 
aviacija ’

Koki užsiėmimai
.... I I l ’,'1 **

vakaruošė mokinami ?
Toki klausymai užklausti 

v

Amerikos knygynu ir panasziu 
organizacijų. Kasmet tukslan- 
cziai augusiu interesuojasi tais 
klausymais ir ju atsakymais.
Ir los organizacijos 
pagamino tam tikrus 
mus ran k ved žilis.

Lcidinj’s “ 
and the Libraiy 

Lius kaip knygynai teikia tas 
informacijas visuomenei.

Nowarke Vieszas Knygynas 
turi sistema visu Newarko 93 
mokyklų duotu kursus. Knygy
nas pataria katros knygos ge
riausios sppecialiams kursams. 
Korteles nesza pilniausias in
formacijas apie kur invairus 
dalykai mokinami, mokytojo 
varda, kurso reikalavimus, jai
gu yra reikalavimu, laika, mo- 
kesezius ir kitas reikalingas in
formacijas.

Cincinnati Vioszas Knygy
nas turi apszvietos rodykla vi
su augusiems moksliszku in- 
steigu ir kokius kursus siūlo. 
Praneszimas pranesza

sunkus

>1'

Ant J. Sakalauskas 
LIĖTUVISZKAS GRABORIUS 

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

Nuliūdimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavimo. Pa
laidojimu atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busito pilnai užga
nėdinti.

laz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavimu tai meldžiu man tole- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu. *** Bell Telefonas 872

6 6 6
I ’

v yrą daktaro receptas del 
Szalczio ir Skausmą Galvos 
Yra greieziausia žinoma gyduole.

666 Teipgi Tabletuose.
„■ ■. .,■■■■■■      ...^1. I—R.l.f      

W. TRASKAUSKAS

Kur

s<

ingy! i

katruose

m

sziadien 
nurodo-

Adult lOducation
praneszn bu->)

. J-. | < », ,u. A

Chicagos
(Isz tikro Gyvenimo)

Ten kur isz Aleciunu Onulo 
atsibastė- Ten kur isz West Hi
des baknlorius atsirado ir prie 
grinorkcles prilipo. Homansas 
prasidėjo gatvėj, szapoj ir ant 
kožnos vietos, Taip keli motai 
pakampėmis praslinko.

Viena diena Onulc nusisve- 
re sesule apleisti ir bakaliorh} 
Džozuli pasiimti, draugo pagy-

Pasiima grineziu unt.
Pipt aunhi, prie Alos bulvaro.
vent i.

Susi nesza rakandus, susigabc-

prikalbinėja

Broluli, szirdnli, va
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mokyklų, lorgani-
info rnial isz kai

ueduca
tional events in Cincinnati i.”

(' h i c a gos v iesza s K n y gymi s 
užraszo net 6,075 kursus apie 
546 dalykus. Dvi grupes korte
liu užlaikyta — viena nesza vi- 
s uinsteign vardus, vardus re
gu liariszikii
zaciju kurios 
mokina augusius 
insteigas kurios siūlo prasila
vini ma arba instrukcijas. A bid 
vi grupes korteliu skaityto
jams prieinamos.

St. Louis Viėszas Knygjmas 
užlaiko informacijas apie moks 
la tame mieste, ir dar turi pra-

na ir su broluliu gyvent parsi- 
k rausto.

“Broluli, szirdnli, paimkim 
ir Džozuli, ku jis tenai gyvens 
pas tu bobuly,”
sesule broluci. Džozuli u i tik to 
ir reikėjo. Nors gera buvo 
padinc ir 16 metu iszgyvcno ir 
gaila gera gaspadino apleisti. 
Gaspadinc sumano važiuoti 
pas seserį gyventi ir pakvietė, 
kad ir Džiozas važiuotu drau
ge ir nuo dzūkes toliau iszsi- 
mufintu.

Dagirdo grinorkele ir sako 
broliui, “
žiuojam Džozuli parmuf/t.0— 
“Nugi, dzie, Džiozuly, tu ma
no, ku tu su tu bobų važiuosi; 
pareik tu pas mane gyveno, asz 
tau duotau pilnu bnrdziklu, 
nuvažiavusi sako Džozuliui.

Gaspadinc, matydama) pra- 
loszta, visus iszvijo.

Sesule parsimufino Džiozuli. 
Jau szinkavoja, geria dainuo
ja, dzukiszkai pamyluoja. Pra. 
ėjo keli menesiai. Džozuliu ko 
tai norisi, ko tai ilgisi. Kai 
Onute in buezerne, Džiozulis in 
kelione, gaspadines aplankyt, 
senas dienas atsimint.

Gryžta Onulc ratuota, kojų,

1J

4 ...

ir bizniszkas augu, uodega skreitu neszina,
užverda koszeliena, o ežia kur 
Džiozulis, kur Džiozulis? — 
Džiozulio niabar!

Kur kadokas, kur antras, ir 
Onulc tekina, szirdule neszina 
Džįozulio jeszkoti.
Hoyne avinu stop. Ali gerap!

u

H

muzikaliszkus invykius, paro
das ir kitus panaszus invy
kius.

Milwaukee būdas, kuri pri
ėmė vietinis knygynas, yra už
lipdyti iszkarpas isz knygų ir 
žurnalu tam tikrojo 
Kiekvienas knygynas turi tam 
tikslui iszkabytas lenteles.

Bostono Vioszas Knygynas 
ir kitu miestu knygynai kas 
mot už dyka leidžia knygutes, 
paduodant progas 
pasimokinti.

K i t os orgah i za c i j os, 
knygynai,

nubildėjo.
panaszus

vietoje-

augusiems

netik 
knygynai, leidžia szias mokslo 
informacijų knygas. Adult Ed- 

tarybos New Yorke, 
, ir Clevelande lei

džia mėnesinius leidinius. Amo 
rioan Telegraph ir Telephone 
kompanija ka tik iszleido 155

ti cation 
Chicago ja

t !puslapiu knyga apie “mokslisz 
kas' proįas New Yorke ir New* 
Jorsev. 4)

K. RĖKLAITIS
JHM H /l i V / ’

Lieturiaikaa Graboriui
LIETU V1SZKASGRAĖORIUS
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Laidoja kurtus numirėliu. Pasam
do automobilius; del laidotuvių, 
kriksztiniu, vesoliju, pasivažinėji
mo ir t.t —Telefonas 506 
603 W. Mahanoy Avej Mab. City

■*'>i

J Laidoja numirėlius pa

mokslą. Turiu pageri
gal nuujauąjamada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
nlnke motorams. Priel-
namos prekes.

516 W. Spruca Str., 
Bell Telefonas 149 

mahanoy čiT^pa.
306 Markei Street

L-:,. Bell Telefonas 441-J, 
r TAMAQUA. .

M

J

PA.

i

duris: 
dzievuli?

Mister, 
>>

kalbu rodykla ir pranesza apie sako konduktoriui. Strytkaris 
“ bim-bam-bum, ”
Nuvažiavo Onule, insirito per 

“Kur Džiozulis, kur 
,,

Džiozukas, striukas, bukas,
kaip kipszukas, dore pro du
ris, dievo duok greitas kojas, 
ji nebepavyks!

Gryžta Onulo namulio, dzie- 
vuli tu mario, ku ei mani mi
nai nuszikavojo! Pareina Onu
le, namai dūmais apsupti, žmo
nių minia susirinkus, durys at
daros, o gi Džiozulis jau ežia, 
ir isz sudegusios koszelienos

11 " f! I'

kaul us rankioja! * ‘ Džiozuli, 
obohici, k u ei pazdare, isz ko- 
szelienos cik vieni kaulai be
liko! Bet ku znoczina koszelie
na, bile Džiozulis sugryžo ua- 
nkicziu.” 

.............Ii.. --------------- --
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rankioja!
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Szi Albumą Lietuviszku Szokiu •
Gaidų ar Notti ant Pinna gau
namu pąą H, ..

. D, BoczkauskM-Oo.
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kada pereisi i
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u^szalusia upele,’
tai ’domini žiūrėk in apszaluslJ 
imi imi a krasztA. l’riesz daugeli 
motu, kada Rūta buvo dar rna- 
žu kūdikiu asz,
puoliau ir mm In laiko iki sz’ml

• I

esu Insza.’’
“Mamyte, jcszkojai tada pa- 

klydusius avies?” 
nuolis užsimąstęs.

1 <<

ten paslydus

kin use jitu-

Taip, vienos isz musu avy- 
des, ma.no brangnsai e"**0” ” 

'atsake motina.
Ir buvo lai žiemos laiku 

stovėdamas
UŽsN

sunau,

9 99
Motiejus,

judesio,

NAUJAS MASZTAS DEL ORALAIVIU.
Dr. Alferdas Lee Wilkes isz Los Angeles, Calif., 

naujo budo maszta prie kurio pridrutys orahuvius.

Kuo gražiausia 
! Me rgele

LEGENDA APIE PIRMĄJĮ
KUCZIU VAKARA

Rūta, dukra Pilipo, kalnynu 
piemens stovėjo užsiinascziu? 
į įžiūrėdama in apsireiszkian- 
|‘Zia nokti; staiga jos akys pa
žvelgė link kalnu, už užšąlu 
Idos upeles, kur spiksejo, kaip 
Įszblyszkusios žvaigždeles, ži- 
k>ureliai czia ir ten — viense- 
Įlžiai stovineziu piemenų lusz- 
Kielių, link ausii jos daskriejo. 
Įerp audros užseio, garsus, l.n 
|<as nuo laiko pertraukiantis, 
lojimas sziines ir liūdnas blio
vimas aviu. Kartais užgirsda- 
[ o balsus žmonių, kaip atbalsi 
jiusiminimo ir nepageidavimo 

irsztai puolanczio žemen snie-
|ro. Pererne ja drebulys
f žalo. O dabar, kada visi pa- 
Iroleiviai pere jo, skubindami in 
Betleju, kada sniegas kas-kart 
ris tirsztesnis ir

4 4 
turo 
kaip stabas he 
mastės žiūrėdamas in veidą ne
laimingos moteres.

“Tokin pat biauri buvo nak
tis, kaip sziandien,” 
motina.

Motiejus ant tu žodžiu nieko 
neat sake. Jo 
kaip kaleidoskopo, pasirodė 
visas miotikis motinos nelai
mes: bėgimas, beieszkant avies 
paslydimas, sulaužymas kojos 
ir delei to ja kankinanti dideli 
sopuliai. Ir jo kilni szirdis ne 
< lala i k e sunkumo gailesezio

szia ndion atsako
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Kuta žvilgterėjo in kelia tę
sianti szale ju luszncles. Nie
ko nebuvo matyli ir girdėti. 
Ne vienas pakeleivis jau nėjo 
prie ju duriu, klausti tolimes
nio kelio, atilsėti, arba papra- 
szyti vandens. Ir ji, Rūta, ne
turinti daugiau vilties matyti 
pakeleiviu, o ypatingai Kuo- 
gražiausios Mergeles, atsimi
nus, kad jos tėvelis yra prie 
kaimenes terp kalnu audros 
laiko ir kad jos brolis Motiejus 
turi eiti in kalnus su valgiu, 
kuri tėvas pamirszo ir kartu 
turi nuneszti vaistu avims, pa
suko link namu...

Inejus hisznelen, priėjo prie 
motinos, silpnos, liguis- 

moteries, kuri sc-
savo
tos, llIRZOS
dėjo prie ugnavietos ir verpr 
vilnas. Gi motina, pamaezius 
Kutą, tuoj užklausė: 

ar matei 
9 9

Gi motina, pamaeziu 
“Dukre- 

Kuogražiausia

atsake

' le, 
Labai Mergele?

“Dar ne, mamele!”
Kutą, skubėdama motinai in
pagelba, nes mat motina tuo 

tirsztesnis tarpu lenkes paimti vilnų, kad 
>uole, žeme lyg tai laidojant jas uždėjus ant varpstes rate

lio.tuliudiman, 
lare nesmagu 
zirdies.

Su pasigailėjimu Kutą žin
ojo in kelia, kuriuo szia žie- 
na taip daug pakeleiviu pero, 
o, pervažiavo, skubindami in 
petleju, kad ten užsiraszyt, su- 
vg insakymo didelio Romos 
iesoriaus Augusto. Nuliudu 

lestovedama,
; aibe jo, sakydama, kad tarpe 
(•akeleiviu be abejones buvo Į r

Kuogražiausia

I
jai ir labai pasi- 

ir liūdna ant

ji pati in savo

inai, tai yra 
lergele.

į Nuo pakeleiviu girdėjo daug 
ndomiu dalyku, kuriu, anks- •r 7 7
ziau begyvendama tarp kai* 
u, visiszkai nebežinojo. Nebe- 

kad Erodas ta
iszkelia didele puota 

Jeruzolimos

z f
; ia

inojo jinai, 
akti
aszventinimui
zventines; kad tūlas jau gana
enyvas žydu kunigas szventi- 
eje staiga virto nebyliu, o tik 
ida pradėjo kalbėti, kai jo kli

ukini reikėjo duoti varda, ku- 
is tai vardas buvo Jonas, nes 
aip buvo angeid-fosakyta. Np-

• i 1 .L, X 4 _ ___

ežinojo, nors to labai troszko, 
:ad pamatys Marija, Kuogra- 
iausia Mergele isz Nazareto, 
leliaujanczia pro ežia su sa- 
o snžiedotiniu, Juozapu, varg
iu dailide, in miestą Dovido 
karaliaus, in Betleju, kad ten 
Ižsiraszius:

J

la.

“Gal Ji pravažiavo pro 
czia, kada manes nebuvo prie 
kelio, arba per tamsa Jos nepa- 
temijau”, tese savo kalba Ru- 

“Labai gaila, kad Jos nepa-
maeziau. Tacziau, mamele” — 
ta užbaigė pasakoti pasznabž- 
domis, jau visiszkai sutemus. 
“Liepk Motiejui tuojaus eiti...

Motina, ant tu Rūtos žodžiu 
pažiurėjo link Motiejaus, isz- 
drykusio, tamsiai juodbruvio 
jaunuolio, kuris grinezios kam
pe ka tai dare, stovėdamas link 
j u pecziais.

Motiejus, neatsigryžda-
mas link ju, triumfatoriaus, 
pergalėtojo balsu tarė: 
dėjau tavo psznnbždas, Rūta. 
Girdėjau savo vanla. Pasakyk, 
k a sakei apie mane?

Kilsilkuiu, ’ UuDVMKV A.VUVM, 
kad turi jau eiti pas tęva!” ir 

tu tarus, išdėjo in kita kamba
rėli. Tuo tirpu prie ugniavio- 

• A C . a A a e

Ir

“Gir-

4 4
4 •

I 9
atsake Rūta

tęs priėjo Motiejus su žibintu
vu. rl’ai nulipa jam tuoj ir ta- 

VaikdĮĮi'tėvas labai rupin- 
j; jau vėlu, turi 

’eisiu atsake 
tunu tik žibintuvą 

Na, jau jis ir dega ir

9 9 9
4 i

Na, tai jau praėjo Kalėdos,' 
Ir visos mus bėdos, 

Naujo melo dabar lauksiipe, 
Sveiki visi sulauksime.

Nori ui s trumpai biski pagie
dosiu,

Nanjoneliu nors biski padai- 
, nuosiu,

Be koezelo. lik žodeliais biski 
suduosiu,

. Ir padainuosiu:
l/ž ka mane kaipo sena taip 

labai niekinat.
Savo bjaurius papratimus vis 

priesz svietą ginat,
Asz panyste isznesziojau kaip 

dora mergele, 
Ir supratau kaip užlaikyti 

czystai stubele.
I ž tai mane visur kvieczia žino 

kad teisinga,
In kur tik nuvažiuosiu nebunu 

laiminga,
Asz suprantu kas dorybe ir 

koks gers darbas,
Tas del manes tai ant svieto 
yra didžiausias skarbas, 
Už tai praszau moteriukes ir 

puikios mergeles, 
Kad nepyktumet kad dainuoju 

apie jus daineles,
Ba jaign daugiau da iszgirsiu 

tai nedovanosiu, 
Su koezelu labai skaudžiai 

kalcziusiai užduosiu.
Tai daugiau ir nedainuosiu 

Tuojaus nustosiu, 
Ba Naujas Metas arti 

Neužsimoka jus daug barti 
Juk ant tiek susiprasit, 

Kad truputi apsimalszyt, 
Duosite man pasilsėt, 

Ir truputi atvesi.
Juk dirbu be perstojimo 
Nepal i a u n u Uarbsza v imi 

Negaliu vis zu ir zu, 
Po svietą eu!

Taigi per Švente žmoneli ii 
pasilsėjo,

Kaip rodos linksmas Kaldins 
turėjo, 

Geriems žmonelėms linksma 
. i buvo,

Sėdėjo namie ir niekur no 
kliuvo.

Jau kitoki laikai virto, 
Zmoncliai prie Dievo at vilto. 

Jau daug doresni,
Ir protingesni-

įsn *. į
s žinias po

s
Berlyną ana diena užbaigė statyti szita puiku radio stoti isz kurio siuntines žinias po 

iszradimaivisas dalis svieto. Jame taipgi Vasis didelis muziejus kuriame talpysis visokie 
kas kiszasi radio.

; “Taip,” 
nieko blogo nebijau.

O kogi bijai, 
lo?” paklauso motina, 
romdama ant savo lazdos.

Nežinau,” 
to(l(‘l man neramu.

. ' i . < < .savo motinos: as^aras pradėjo 
rle<leit jam per s kruostus ir, 
staiga stvėrės motinos galva, 
d nieži ai prispaudė prie savo 
krutinės ir, garsiai verkdamas 
pradėjo kartoti: “ 
le! mano nelaiminga mamele!

skambėjo skims 
gailėsis,

sunkumo

9
Mano įname-

9 »

o isz akiu

4 4

Kuta atsake 
‘ * 9 9

mano du'kri
pasi-

i v.
4bot per amžius,”

ranka*. Tuotarpu Rūta, prisiar
tino prie brolio, neszdama jam 
puodeli szildyto pieno. O moti
na, ka' t i iszgirdus, szuktelejo:

Ramiai! vaikeliai, girdžiu ko
ki lai baisa. Ar jus nieko negir
dite f”

“Ne

amžius ir pabucziavo jos DVI PELI
1-

4 44 < *1atsake Kutą,
? 9

Ar bijai tu pakeleiviu, ku
rie in miestą suvažiavo?” pa
klausė Motiejus.

“Ne, ne!” greit atkirto Rūta 
bet biajau kokios tai puslapi in
gos, virszgamtiszkos jėgos.

Kaip tu keistai kalbi!

4 k i r

* V

ranka ant jos

” sn- 
szuko brolis. O motina, uždėjus 

galvos, turo: 
“Tai dideles audros vaisius...
Bainirszk apie nakties tamsa, 
mano dukrele, ir cik priruoszti

kad Motiejui ilgiu jau neborei-
9 9

viską, kn levui yra i'oi kalinga

Jo verksme 
masi ir 
spindėjo lyg saule, didele meile 
link savo motinos. Motina, ra
minant sunu, sake, kad reikia 
būti Dievo valiai nuolankiu. Ir 
jis ta, kada jau buvo net Vys
kupu Epezeu, gerai atmine, nes' ketu blukti, 
juos mokino to paties.

“ Mano sūnau,” sake motina, 
“neliūsk, nes asz laiminga. Va
lia tai Vieszpaties, Dievo mu
su. Ir taip, kaip Abraomas, pa
liepus Dievui, ruoszes paaukoi 
savo sunu Izaoku, taip ir mes 
privalome birti nuolankus Die
vo valiai, Jo nuosprendžiui.”

Motiejus ka tai norėjo atsa
kyti, bet tuotarpu inejo Rūta. 
Jis stvėrė vėl žibintuvą. Rūta 
užmėtė jam ant pecziu apsiaus
ta susegiojo saguczius ir pada
vė lazda, sakydama:
kis, lauke yr didele audra.

“Taip” atsake jis, “ 
audros ir szalczio nebijau.

Keista yra tai naktis
4 4

() asž apio t ji nepamir- 
szau,” suszuko Kula, “j“” 

j kas yra priruoszta kelionei.
ta tarus, 
pintine,
Motiejau, ežia yra duona ir me
dus loveliui ir džiovintos žoles 
vaistams del aviu, 
gersi puodeli szildyto

4 4

jau vis- 
”lr 

nuo lentynos nuėmė 
snlkvdamas v “Sztai,

O kai isz- 
pieno, 

tai tave isz czia iszvvsiu. 
ta (arus, meilingai i 

“Jau asz luojaiis eisiu 
isztikrnju, jau yra vėlu. Tėve
lis pamanys, 
ba pabūgau audros..” Motina 
pamojo ji links saves, sakyda- 

“Eiksz czia, 
laiminsiu lave.

Ru-j prie motinos keliu; ji uždėjus 
Mano szirdyj

apsireiszkia kokia tai žodžiais meldės-Po palaiminimo, Motie-

Ir 
nusijuokė.' 

, bet

kad paklydau, ar-
4 4

4 4
ta pastebėjo.

‘ Serge- 
9 9

bet asz ma:I9 9
9 9 9

? 9
šzuktelejo

sūneli, pa- 
J is atsiklaupė

rankas »ant jo galvos, tyliai

nt sake Mo

11 ei sz re i szk i a m a ba i m e. 
“Baime?!”

jus tare in motina: “Te ir tavo 
Mo- laimina Izraeli aus Dievas, ma-

liejas, klausdamas sesers- no brangioji mamele, dabar ir

-

J

4 
j
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NEPAPRASTI SVEOZIAI ATLANKĖ PREZIDENTĄ,

į■
Į
f-

I
F m-

4

fc

MB
■

re r ”
sis apie tat
skubint.” ‘

“Tuojail
jaunuolis, 
užžiebti.
szviesiai szvieczia. Tevelia isz 
tolo pamatys ji, !kai kuapsuoa 
kalnais link jo.” I' < .

Atsargus buk kelyje szia- 
nakt,” ] - -

4 4

persergejo ji motina,
«

Jan Hoppo, jo pati ir du vaikai, kurio neseniai pribuvo 
isz Niderlandijos atlankyti Amerika, ana diena atlanko prczi-
denta Hoovori, pasirėdė in savo (autiszkas drapanas ir kiūra 
peš.

t*" 7

I

i

pa
4 C

varpeliu?
4 i 

ba

tiejus,

Atėjo pas laukine pelo ponia 
miesto pele.

Laukine peles priėmė mies
tiete kuo galėjo: davė žirniu 
rugiu, kviecziu.

Ponia miestiete truputi 
griaužė ir sako:

— Negaliu ašz lokio prasto 
valgi valgyli. Todėl tu tokia ir 
liesa czia begyvendamaa; eik- 
szia pas mane miestan, pama
tysi, kaip mes gyvename.

Atėjo laukine pele pas mies
tiete pelo szvecziuosna. Sulau- 
kke juodvi sziaip-taip nakties. 
Žmones pavalgo ir iszejo.

Ponia miestiete iszsivede lau
kine pele kambarin, ir užsi- 
krausto abidvi ant stalo. Lau
kine pele niekados nemato to
kiu valgiu, lodei isz pradžių ne 
nežinojo, už ko imties, bet pa
ragavusi ji taro:

— Tiesa sakei, musu gyve
nimas blogas. Asz taipo-gi per
eisiu miestan gyventi.

Tik ji taip pasako, sudrebėjo 
stalas ir pėr duris inojo žmo
gus. Vieno ja rankoja jis lajke 
žvake, o kitoja poliu slastus. 
Peles persigando ir pasislėpė 
oloja sėdi vos gyvos.

— O kas tai pas ta žmogų 
rankoja? — paklauso laukine 
pele.

miestiete

pritarc
tacziau sziandien nc-

mamele,” 
gal tai skambėsi s aviu

9 9

Jie visuomet liūdnai skam-
judinarni veju, 

Rūta, “ 
galima butu girdėt ju balso...( 
Mamele, nebuvo nieko girdeli. 
Bot vienok... ar girdite?! Tai 
yra eisena, asilo ant takelio.” 
Ir ta jiems bekalbant, kas tai 
pabeldė in duris. Motiejus 
tuoj atidaro. Priesz ji stovėjo 
senyvas vyras ir mandagiai 
klauso kelio in Betleju.

Betlejus yra ten, 
mas ranka atsake

bet matote, yra didele aud
ra, tai meldžiame in vidų galė
site pas mus pernakvoti: yra 
volu, o iki Botlejaus dar kokios

.« K A •- I* « * " R t 1

dvi mylios kelio.”
Acziu simau už tavo ma- 

bet mes norime dar 
sziandien būti Betlejuje.

“Daug žmonių suvažiavo in 
ten nakvy

nes,” dar pridūrė jaunuolis; o 
motina dar ir isz vidaus szan- ’ I1 . I

“Kviesk juos vidun!...” 
Gi Rūta, pamaezius asila — ji 
labai mylėjo gyvulius — tuoj a r '«
in broli suszuko: “Atneszk re- 
kele, duonos, arba avižų asilc- 
liui!”
keleivi taro: “Mano motina ne
gali apleisti buto, ji eiti 
negali, bet, kaipo mylista, mel
džia, kad jus ineitumot in vidų 
nors pasiszildyti!”

“Szirdingiausiai acziu 
no vaikeli!” atsake pakeleivis, 
bet norim kuogreieziaus būti 
Betlejuje.”

“Tai nors atsigerkite szilto 
pieno!” ir ta tarus padavė jam 
puoduką.

< 4

41
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lonuma

I

” rodyda-
M otieju s,

Botleju, nerasite
’ dar pridūrė jaunuolis;

ko:

Ir kreipdamasi in pa

Tai yra slastai, — sako 

žmones musu labai daug per
veda. i

— Ne, — sako laukine pe
le, — mano gyvenimas geres- 
saladumynu, bet ir tokios bai
mes nematau.

--------

PAVOJINGA ZAIZDA

— tokiais slastais
i .f - *.. M»

b

> ma-

“Kai ta iszgersite, 
tai atnesziu daugiau!”

Pakeleivis — vyriszkis, pri
ėmęs puodeli, padavė ji sedan- 
eziai moteriai ant asilo. Rūta 
pakele žibintuvą augszcziau ir, 
domiai pasižiurėjus in jos vei- 

“Ar

— Gyveno Vilniuje dakta
ras, netiktai kaipo garsus gy
dytojas, bet po draug didelis 
juokdarys. Viena karta nakti 
szauko ji tūlas bankierius, 
idant kuogreieziausiai pasku
bintu pribūti, nes ranka ban
kierius labai sužeidęs.

Daktaras skubinosi greitai 
prie pavojingo ligonio. Pribu
vęs pažiurėjo in ta nepavojin
ga žaizda, persitikrino jog ra- 
si nebuvo reikalo nakti žmo
nių budinti,
liktai biski inbriežta.

Daktaras, norint piktas, bot 
su priimta mina sėdo prie sta
lo paraszc receptą; padavė 
tarnui asztriai prisakydamas 
idant skubintus! kuogTeiezinu- 
siai in nptieka parneszti vais- lM ' ' "• 1,1 ■ |,;i” 
tus.

■" F 53: KT ■!**" W

Dr. T. J. Tacielaoskas
Pirmutinis Lietuviszkos 
Dontistas Mahanojuje 

Ant Antro Floro, Kline Sztoro 
19 W. Centre St., Mahanoy City

Dontistas Makūno ju je

4’n f z >

A. RAMANAUSKAS
da, paklauso vyriszkio:
isz Galilėjos keliaujate?

Szis atsake: li
lilojos, isz miesto Nazareto.

_ . ^’3

? 9

Taip! isz Ga- 
J 9

Tada Rūta džiaugsmingai 
suszuko: “Mamele! eik czion!

1 •

Czia yfa Marija isz Nazareto— 
Kuogražinašia Mergele!”

Ir, o stebuklas — L—T . V
lazdų iszbego laukan — tapo 
visiszkai sveika.Į I ' . . H

1 11 » t 1 , V • Si

motina be
n«

.     —- " — —     '■ '■ 1 ■  " ■ 

A-BE-ČELA arba pradžia skaitymo ir
raszymo, del Liopiviszku vaiku. 15c 

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

* . . . I ■

... * '
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r

nes ranka buvo

■■

■■-iBunkiorius iszsigandęs už
klauso daktaro, ar žaizda teip 
pavojinga?

nes jeigu nesiskubintu tarnas* 
t?ai žaizda iszgytu pirm negu

'i 
it !! '

Žinoma kad pavojinga,
..... *■" > * t ‘ ’ f•

I h*’

tarnas parnesztu'vaistu.
1 i» t i J“iZ i

LIETU VISZKAS GRABORIŲS

I

>. v
i' i* * j y. y;' ?!

1 i'
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f

Bell Tetėnu 1489-B

j

MILL A PATTERSON STS., 
ST. OLAIR, PA. ;

f-' • ' * '"V LLl ■1l1 J * 1 kJlii' 'riL^
įlBzbalsamuoja ir laidoja mirusius^

ant visokia kapinio. Pagrabua pa
ruoš?, ia nuo paprasto z i ausiu iki pra 
kilniausiu. Parsamdd automobilius 
del laidotuvių, vąšeliu* kriksaty- į 
niu Ir kitiems pasivažinėjimams, 
laz Frackvilles, Port Carbon ar isz 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus > mano patarnarlmė, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
tu trumpa laika.

laz Frackvilles, Port Carbon ar isz

pareikalaus > mano patarnavlinė, 

in trumpa laika.

f4i
*1

d

*1

t
V

ivlii

...•

.’fe 
-M® 
įvii

- I
♦

J



i

I

<t:• . • 1 »■ *.—1 ■■ ■» ■■■■*- ■ ■ ■■■■■ " -

ŽINIOS VIETINES
— - Visi lankome Nauju Mo

tu.
— Petnyczioje mokos visos 

Reading© kasyklos.

ISZ LIETUVOS
«—I—■!♦...........

ORGINALUS KER8ZTAS
Kaunas — Enialiavimo dirl>- 

tuvej L. al. pas Pliuskaiti tar-

Ii..ifa r .-I .Xi   ji,į

ISZVAIZDA IR
SVEIKATA

M.' Į

. . I

T

Knsyklos North Malin- naro agentu pil. A. Grigalių- 
noy badai negreitai pradės nas< Bet viena syki 
dirbti isz priežasties darbiniu-1111W su piiuszkaieziu susipyko 
kiszku ergeliu. Nekuriu boso- jr persiskyrė. Grigaliūnas sa
liai (nip pradėjo ganubyt žino- j;o> kad Pliuszkaitis jam 400 
nis ir numnszdami prekes kad likęs skolingas. Ir Grigalių-

Grigaliu-

skundu pasipylė daugelis in 
arbitraeijos komisijc ir kom
panijų veluk uždaryti kasyk
las ne kaip sutikti ant tu visu * ■
skundu. Boselci tame kalti.

—. Sekantieje studentai at
važiavo namo praleist Kalėdi
nės vakacijes: Teofile Bocz- 
\nliskiute isz Temple kolegijos 
Filadelfija; Jurgis Kalėda ir 
Juozas Grinoviczius isz Lehigh 
Universiteto Bethlehem; Albi
nas Valinchus isz State Colle
ge; Vincas Valinchus isz 
versify of Pittsburgh,

; hurgh, Pa., ir Alfredas 
danokas isz Western Maryland 
kolegijos, Westminster, Md.

— Marijona Tamkeviczili
te norse isz Misericordia ligon- 
butes, lankosi pns tėvelius kė
lės dienas per szvontes.

< -----------------------
ISZ SHENANDOAH, PA.

; Uni- 
Pitts-

Sa-

nąs Pliuszkaicziui pradėjo kei- 
szyti tokiu būdu:
daug neva užsakymu ir davė 
tuos užsakymus Pliuszkaiczio 
dirbtuvei atlikti. Pliuszkaitis 
džiaugės gavės tiek daug gero 
darbo ir buvo bepradedas su 
Grigaliumi susitaikyti. Bet kai 
Pliuszkaitis pridirbo emaliuo
tu iszkabu niekas ju neatsiė
mė: nei žmonių, nei firmų už- 
sakusiu iszkabas Pliuszkaitis 
negalėjo surasti.

nuotolius

pririnko

Už nuotolius Pliuszkaitis 
Grigaliuna patrauko ticson ir 
Kauno I nuof. t. teisojas Gri
galiuna nubaudė 1 men. kalė
jimo.

Odos padėjimas priklauso 
nuo bendros sveikatos, ir žmo
nos privalo daugiau domes 
kreipti in asmeniszka hygiena, 
ir tuomet iszveizda ir sveikata 
pagerės.

.Jokūbas turėjo votis, ir mum 
pasakyta kad labai kentėjo 
nuo ju bet jo fiziszkas skaus
mas buvo mažmožisi sulygin
tas su proto kentėjimu jauno 
vaiko arba mergaites, kurie tū
li spuoguozius ant veido. Kas
dieniniai spuogucziai yra keis- 
cziausia ir papraseziausia odos 
ligo nuo kurios kūnas kenezia. 
Spuogueziu tikras vardas yra 
“acne” — trumpas vardas Jei 
ilgo ir negražaus daigto.
Acne yra jaunimo liga. Prasi

tęsia per keletą motu ir isz- 
nyksta, kuomet vaikas arba 
mergaite užauga. Kaikada pa
lieka savo žvmes, kurios nieką- 
da neisznyksta, kaikur žmones 
tiek daug tu 'žymiu turi< kad 
oda panaszi in raupu kentėtojo 
oda. Niekuomet “acne” nepri
ves prie nesveikatos,
ženklas, jog kokia kimo dalis 
netvarkoja. Nužemina kentėto
jo asmeniszka puikybe.

Acne atsiranda isz priežas
ties gemalu odoja ir greieziaus 
pasirodo toj odoj kuri yra tati- 
kuota arba riebi.
ta odos riebuma, reikalinga ge- 

ir veidą prižiūrėti, 
reikia 
galva,

M
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— Draugyste Moose iszda- 
llno.1 (000 baksuku kendžiu del 
vaiku, kurie labai 
isz savo dovaneles. 

4 M

— Nedėlios vakaru vietine 
savo Ka

la Imi

nudžiugo

kuojui Vycziu ture j 
ledini programa 
pnikijai pasiseko.

— Kokis tai nežinomas vy
rukas atėjus in ofisą paskolini
mo drauguves 
ance Co», ant antro laipsni 
Sweet namo, atkiszo revolveri 
in menedžeri ir pasiėmęs 300 
doleriu šerio in automobiliu ir f 
nupyszkejo nežinia kur. '* 1 1, “

Frackville, Pa. — Jonas 
Btzozovdki, burdingierin.s pas •*
Kutfe Ivaszkevicziene ant E. 
Oak.iidycz.ios, likos uždarytas / I
khfojimo už nudurima peiliu 
_ a J *_ _ ik _ - i _ i __ __ i

* . ’j *

Oafc ulyežios,

o 
kuris

Personal Fin- 
ant ro laipsnio

suvqygaspadine Nedelos
'T® T

sUvo/gaspadine Nedelos vaka- '<5». ...rAyJMikc pervirszimo gėrimo 
nėnįines. Jonas panaudojo ki- 
s žemių peiluka durdamas Kat- 
reLin paszone.

Jonas Saka vieži us, 
motu, mirė Subatoje namie ant 
227 N. Railroad uly. Paliko pa- 
cZiA, du sūnūs ir dukteria ir 

I^aidotuves atsibuvo su 
bažnytinėms pamaldomis ir pn- 
Uidotas ant Szenadorio kapr- 
niu.

Jonas panaudojo ki-

45

NUSZOVE BELAUŽANT 
DURIS.

Kėdainių apskrity, Krakių 
valscziuj, Lincziu kaime per 
vakaruszkas kilo pesztynes. 
Vienas vyru būrys su Pr. Da- 
nielium užpuolė brolius Pesec- 
kus ir pradėjo juos vytis. Tie 
parbėgo namo ir užsidarė svir- «
jie.

Tie, kurie vijo, iszdaužo ju 
namu langus ir galop pradė
jo laužtis in svirną žadėdami 
juos sukulti. Tada Pescckas 
kelis kartus iszszove in virszu 
puolikus inspodamak, kad no- 
silaužtu, treczia paleido pro 
duris in puolikus. Vietoj buvo 
nuszautas Pr. Danielius.

VAGIU PRIVISO.
Skaudvile. Pastaruoju metu 

kaip dar niekuomet, priviso 
tiek vagiu, kad nėra tos die
nos, kad nebūtu miestely ar 
kaimuose atsitiko stambios va
gystes. Žmonos kalba, kad, gl- 
gystes. Žmones kalba, kad, gir
di, amnestija kalta.

tik yra

Isznaikinti

iszprausti 
vartojant

Viktoras J. Palulis
Plumberis ir Blekorim

" —t”---
Jeigu jumis reikia gero Pluinberio 
tai kreipkitės pas mane. Indedu 
visokias vandenines paipas, mau
dykles, szilumas, pataisau ar ui- 
dedu naujus blokinius stogus ir t.t 
Kaipo Lietuvis, Lietuviams patar
nauju kuogeriausia..

Shennndoriecziai kreipkitės PO 
adresu 409 E. Lloyd St. arba te* 
lefonuokite 826-W.

I.«z Mahanoy City kreipkite^ pa«
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NAUJAS KUPCZISZKAS LAVINIMO LAIVAS SU MOKINIAIS.
lai i v as i C State of California 1 ! mokiniai ilauke per Ranamos kanala ant kurio lavinasi -----------į

turi isztarnauti tris motus po

■

kalvi A. Beniuli, 1000 E. Pine 6t« 
■
-T

arba telefonuokite 225-W.

Lietuviszki Bo
j

h"*

Jei norit pirkt ar parduot 
gaunant gera kaina, rassy- 
kit del informacijų dykai 
in Dept. 4

Kurt H. Schurig & Co
_ . _ ... _ ..

f lį'* i50 BROADWAY 
NEW YORK

nauju
.ir

pri 
labai

r? *»*** I

g?*

y • i :

kupėziszkos laivorystes. Ant laivo raudasi 150 kadetu, kurio 
tam aplaiko kapitono czina.

5f

■į;
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PAKRIKSZTINO NAUJA PERUVISZKA EROPLANA.

DYKAI
Kožnam 
siuaim 
stebėtina iliu
struota knyge
le kuroj rasite 
daug 
iszradimu
stebėtinu daik 
tu. Raszykite tuoj indedami kelias 
sztampas del persiuntimo. Adresas

PRACTICAL SALES CO.
1219 N. Irving Ave. pesk S. 

Chicago, Ill.

1

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

I

ra i galva 
Kas savaite 
plaukus ir 
karszta vandeni ir žalia mui-
hi, skystimo formoja, kuri gali
ma nupirkti bile vaistininkys- 
tej Reikia stipriai isztrinti gal
va muilo putoms, po tam visa 
muilą nuplauti drugini vande
niu nes paliktas, muilas plau
kus sudžiovinti. Jaigu kenti 
nuo acne praūžiant galva kaip 
pažymėta, roik|ilijiga veidą kas 
nakt gerai nuprausti su papras 
tu baltu muilu ir karsztu van
deniu, trinant su sziurksztu 

į skuduru-
karsztu vandeniu ir veidą vėl 
nuprausti szaltu vandeniu per 
penkias minutas. Jaigu taip bu 
tu daryta, tai nesi rast u daugu- t
mas juodu galvucziu (black
heads) kurios yra dalis tos li
gos. Tos galvutes pasiliuosuos 
ir lengviau jas iszspausti. Ta 
reikėtų daryti kas savaite, nie
kuomet nevartojant nagus isz
spausti juodas galvutes — yra 
tam tikras ir aukis ‘blackhead 
extractor”, kuri ir galima nu
pirkti bile vaistininkysteje. Ki
loki budai gali atneszti Jau
gia us blogo negu gero.

Kad noi^ priežastis acne yra 
gemalu užkrėtimas, bet yra ki
tos priežastys kurios ta liga isz 
platina, ir del to, svarbu kreipt 
žmonių atyda in jas, nes lioezia 
asmeniszka hygiena ir yra visu 
kontrolėje.

Vienas isz

su 
suplauti muilą su

Poni Juan Mendoza, pati Peruviszko ambasadoriaus,pakriksztino du eroplauus, 
, kuriurie iszlekejana diena isz Brook lyno in Peruvija, joszkoti senoviszku užlieki! 

Johnson Amerikoniszka ekspedicija.Shippo irI*

■aiii, .
pažymėjau, 

virszikinimo .dalys gerai 
tvarkys.

Kitas dalykas kuris pagerins 
, • 4 Z < .

h

tydamas va 
gi kuri

ir tik vartos vai 
ras jog 

susi-

Naujausi Priežodžiai

ku- 
jeszko

Mokame 3-czia procentą ant 
Rudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jus u pinigu. 1 Sausio io 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaus su musu ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

SKAITYKITE “SAULE”

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKae.

Vidurius Sutaiso
V ALP OS ŽOLIŲ ARBATA yra sudėjimas isz szęiknu, žie
vių lapu, uogu ir invairu žiedu. Szia Arbata yra geriausia 
vartoti nuo inkstu ligų, pūsles uždegimą ir viduriu užkie-
1 ♦ m • • • ’I •* • • a v* • «

.Ranka ranka kaso - 
py re koja.

Kas iHuluoda, o ..m.K., 
tasai isztikruju bus turtingu.

koja
S

o atimafiziszka padėjimą kaip ir oda 
yra ant lauko fizLszkai •mikliu- 
tis. Tas visiosm būtinai rcikn-

« * • ‘ ■ Į » *

lingaįi ir pagerins ipzveizd,a. 
Praleisk kuodaugiausia laiko

r > ■ - n < Q * < •

J

te j ima. Teipgi priduoda apetitą, sumažina gazus viduruose 
ir sustiprina viduriu sistema. Preke 50c. Raszykite lietu- 
viszkai in LINCOLN LABORATORY

Cor. Eight and Lincoln Sts.

Kantrybe ir darbu dasi- 
dirbsi ant senatvės ubagystes.AUDRA ISZMETE DAUG 

GINTARO
Klaipeda. — Siautusios Bal

tijos juroj audros su bangomis 
iszmete daug gintaro. Klaipė
dos pajūry kai kam pavyko 
surasti gintaro gabalu“sverian- 
cziu per viena švara. Viena 
Melnątrages žvejai per viena 
diena surinko gintaro daugiau 
kaip už 3,000 litu.

szvidziaine ore. Kad jiors nega
li dalyvauti irivairiais pasibo-

• > \ x ■ <i 4,1 Z*

vinimaisj - visi gali pavaiksz- 
czioti, sakykime szcszias my
lės kas 6 ubai a sugražins gra
žia spalva isz’balusiam veidui. 
Netik tas praszalina acne, bot 
lengviau gaesi kovoti pavojin-

Kas po kuom duobeles 
•kawa, pats, už tai aplaikys do
vana.

— Kas isz ryto kėlėsi, tasai 
ant tikrųjų neiszsimiegos.

ko

Waukegan, Ill.
T

VINCAS MINKEVICZ1US
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Seniausias ir Isztikimiausias Graborius Visam Mieste.
215 SOUTH MAIN ST. SHENANDOAH, PA.

Ofiso telefonas—116 Namo telefonas—799
Kur velnias negali 

iszgirst, tai siunezia in ton re
porteri. — F.

#1

gosnias ligas-
Dar yra vienas punktas, 

apart valgio’ ir niiklinimo — 
atsilsiu. Kiekvienas vaikas ir 
mergaite turi miegoti nors asz- 
tuones valandas kasnakt. Ne- t >x *'

galima, turėti geros sveikatos
• • J f ,

Kada Perkate Mesa
M

-------- A
H’*. M- KetvergeTamaqua, Pa. 

f ■*..
vAkara garnys paliko Vladam 
Šžhkevicziam puikia
dd^reje. Motina pirm zona t ves 
buvo Alena Knndrocziiito isz 
^fahapojaus, *

< J —- ----
..Plymouth, Pa. — Suteszkin- 

ta-prie akmenines tvoros per 
automobiliu kuri vare jos tė
vas,
Irena Olszefskiute miro ligon- 
bntoje in trumpa laika po at
vežimui-. TevgH iszvažinejo isz 
garadžiaus atbulas, tarno ma- 
szinUj nuslydo in szona pagau
dama sjovinezia mergaite prie 
tvoroj*. Mergaite stovėjo prie 
tvoros laukdama idant tėvas 
ja pasiimtu drauge. Tėvas ko
ne isz proto iszejo kada pa
mate ka padare. 1

■A.

ir sveika

asztuonin metu mergaite

New Philadelphia, Pa. f An
tanas Bendoraviczius, 55 me
tu mirc^iyimie po ilgai ligai, 
palilįiiruis. didcliiua nu liūdi- 

• • pe p

Džiaugsmas isz Vaiku
■— Jonai, sveiks durt s, jau 

keliolika metu kaip nesimatėm 
ir abudu jau pasenom... Kaip 
einasi, kaip vaikai!

— Ant vaiku negaliu rugot, 
dirba kožnas ant saves, turiu 
isz juju džiaugsma.

O kuom tavo vaikai už- 
f 

■
Matai, seniausia duktė 

teip nutuko, kad važiuoje su 
cirkusais ir rodosi kaip “ Riebi 
Mare,” 
augusias kojas, rodau jo kaipo 
“žmogų žuvi;” kita su ilga ir 
kreivh naso rodau kaipo “mer
gina pauksztis ° o jauniausia 
dukteria kuri turi po szeszis 
pirsztus ant ranku ir kojų, ro
dau kaipo ‘ ♦ mergina kla^itif- 
y n UL e.- ... Ii.fl.flll 1*— 1*1 ■ ■ — ~

siima ?
L

sūnūs turėdamas su-

o jauniausia

/

t
i

papraszcziausiu 
priežaseziu yra netinkamas vai 
gis. Kas tik perdaug valgo sal
dumynui negales atsikrėsti nuo
tos ligos, nes ji gyvuoja cukrų- miegamojo
ja. Todėl svarbu nevalgyti sal
dainiu, sodu, szaltakoszes, sal
džiu-pyragėliu ir 1.1; Kava, ar
bata ir cooo ir nepergeriausi, j r 
gli buti neprideti prie valgio. 
Žmogus f paklaus “

— gerk pieno ir

jaigu kūnas regulariszkai ne- 
pailsos. Geriausia vieta miegot 
yra ant miegamos verandos, 
jaigu pasitaiko ja turėti. Jaigu 
ne, tai antras geriausias daig
ias yra pakelti Visus langus 

kambario. Užsi
denk kiek reikalauji paklodžių 
laikytis save sziltu, liet no 
bandyk pasilikti sziltu

I fflh

. v ' ’rant szViezia imi
užda- 

Paskutinis

tai ko asz
galiu valgyti” 
valgyk žaliu vaisiu ir daržovių 
ir mėsos nedaugiaus kaip syki 
An t dienos, z

Ącne pasirodys kuomet žmo
gus turi nesveika pilvą ir vi
durius. bet jaigu žmogus kreip
iu aly’doš Viilgiį rdghlarisz- 
lei valgydamas;genrP’stikram~

patarimas ’yra mergaitėms.- 
Jaigu darysite kAs ’cziohais pa-* ' ' ’ ■ 'j ; r'
tarta, gamta duos tokia spalva 
kokia sunku nupirkti.

. ' — F.L.T.S.
...---Į--- ---------, ................................. ........... ..............„ 
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KVITU knygele Draugystėm* del iss- 
mokejimo pinigu ligoniam*. Preke 26c 
KVITU knygele Draugystėm* del Ka- 
sierlau*1 nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - - S6e.

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

I 
t

i

I
I
I

Pigios Ekskurcijos
Sutverkite partija ir matykite 

Naujo Meto Paroda

In Philadelphia $3.25
Per Naujus Metus

KETVERGE 1 SAUSIO
Specialiszlfas treinas apleis 
Alahanoy City 2:41 ryte. Isz 
Tanuupia 3:09 valanda ryte.

i

11

Praszykite savo sztorninko arba buezerio kad jum 
parduotu SHENANDOAH mesa, visokiu gatunku. 
Lietuviszku deszru, skilandžiu, taukines, l&szimu. 
Mes turim gyvuliu skerdyne, eziseziause ir geriau
sia intaisyta pagal vėliausia mada del skerdimo ir 
užlaikimo mėsos Visokiu gatunku po priežiūra 
rando Pennsylvanijos Steito.
“HONEY CURED HAMS ir BACON” 
kumpiai ir laszinai.

’ W „  -

SHENANDOAH ABATTOIR CO.,
SHENANDOAH, PA.

geriausi
fi-
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NEW Y0RKA
$4,oo
NEDELIOJ 4 SAUSIO |

'IL JI J»Il"yggg ■IR* IJIL.1 ■■,!! JII I
Apie dauginus informacijų apio I 
szita ckskurcija kreipkitės ant I 
Rcadingo geležinkelio stacijų arba 
raszykite pas Johh M. Rolin, Dis- I 
triet Passenger Agent, William- I

‘ - I.......... .  ,!■■■!■.!> ---■! . ,LJ I '

ANT READING GELEŽINKELIO I
_______  | Į ■ I

In ten ir 
adgal

t

PRADEKITE SZIANDIEN

j ūso 1931 Kalėdini Kliuba szitam Banke. Dideli ar maži 
savaitiniai mokeszcziai: po 10c. 25c. 50c. $1, $2, $5, $10.

> Muso ulanas iumis n a tik s. Lemrvai sunrasti.

sport, Pa.

Muso planas jumis patiks. Lengvai suprasti. 

$---------

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY OITX BA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM
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