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Muziejus Pirko Szmo- 
teli Medžio Kryžiaus

KURIO 
PRIKALTAS JĖZUS.

ANT BUVO

— Mažas 
kuris badai

czio-

užmokėjo daugiau

t 'leveland, Ohio, 
szmotelis medžio, 
paeina nuo kryžiaus ant kurio 
buvo prikaltas Vieszpats Jezu- 
sas, likos nupirktas per
naitini (’leveland Museum of 
A rt.

Toje szventa relikvija likos 
nupirkta per William M. Mili- 
ken, direktoriu to.įo muzejaus 
nuo Guelfo rinkimu, kada jisai 
keliavo po Europa. Badai už ta 
szomteli
kaip puse milijono doleriu.

Szmotelis medžio randasi pa- 
tinojeSzv. Bernardo, koku ran
dasi ant svieto tiktai szeszios.

Tasai szmotelis szventojo 
medžiąus likos atgabentas isz 
Jeruzalemo per kunigaikszti 
Henriki Lova, dvylekiam szimt 
metyja. Tikras Jezuso krežius 
buvo surastas trecziam szimt- 

Szv. Helena, motina 
KoiLstantino,

metyja per 
karaliaus Komstantino, kuri 
badai surado Jeruzaleme arti 
kalno Golgotos.

SEPTYNIS KIETU MERGAI- 
TE ANT DŽIURES.

— Kada Rūta 
neat- 

ant
sudžia Patterson, 

ne- 
Kada 

parvežti

Pittsburgh.
Federkell “gaspadineM 
važiavo in suda tarnauti 
“džiures”
paliepė szerifui atgabenti 
paklusnia
Kzerifas

moterių

“moterių ”. 
nuvažiavo

“moterių”, persitikrino kad 
Rūta yra mergaite, turinti tik
ta septynių metu amžiaus. Su
das ja paliuosavo 
los.

nuo tarnvs-

NE TIKTAI ANT ULYCZI0S 
BET IR STUBOJE RAN

DASI PAVOJUS.
Washington, D.C. — Nevisa- 

dos randame saugiau vieta siū
boje., kur galima apsisaugoti 
nuo visokiu nelaimiu, nes pagal 
valdžios apskaityma, tai ma
žiausia 25,000 ypatų neteko gy- 
vaseziu praeita 1929 meta, at
sitikusiu nelaimiu, i 
valdžios apskaityma, 
žiausia 25,(KK> ypatų neteko 
gyvaseziu praeita 1929 meta, 
atsitikusiu namie, arba kimia 
tiek, kiek likos užmuszta per 
automobilius.

Isz 44 valstijų, kurie turi 
darbininku kompenseiszion, tik 
tai New Jersev moka už sužei
dimą nuderiu pildaneziu nami
niu gaspadorysta.

Daugelis moterių 
nuo apdeginimu, nusiszutinimu 
nuo elektriko, gazo ir trucyz- 
nos paimtu per klaida.

nes pagal 
, tai ma-

>,(XK>
1929 meta

kurie

mirszta

PADIRBO BEDRUMO SIU
TĄ ISZ 1,000,000 SZMO- 

TELIU MEDŽIO.
Park Falls, Wis. — Andrius 

lialaksan, laikydarnas gazoli- 
nini stoti ir turėdamas daug 
laiko, pradėjo dirbti sau bud
ri ūmo siutą, kuris susidisia isz 
milijono szmoteliu visokio me
džio.

Lova, binrkas, didele szepa, 
stalukas ir kedes yra padaly
tos taip puikiai kad vos galima 
pažinti kad padaryti isz tiek 
szmoteliu medžio. Halaksonui 
n žemi* szeszi metai suklijuoti 
medi isz knriti po tam padirbo 
kinta.

• 4

SZUO SURADO 3,500 DOLE
RIU PAVOGTUS ISZ * 

BANKOS.
Slielbyvllo, Ky. — Farmeris 

George Bryant, nuejas medžio
ti su szunim. Kada priėjo prie 
kelmo, szuo'pradėjo uostyt ir 
kasti nagais prie kelmo. Bry
ant manydamas kad ton ran
dasi zuikis, pradėjo kasti ir ra
do žemoje pelikes dežukes, ku
ri uosia radosi 3,500 doleriu ir 
daug brangiu dokumentu. De
žukes buvo pavogtos isz Bank 
of Leipsic, Imi., Oktoberio 13 
per kelis banditus. Farmeris 
sugražino radini už kuri aplai- 
ke puikia dovana. — Szuo ga
vo kaula.

160 ANGLEKASIU 
ŽUVO

TARP TU 5 KASYKLŲ VIR- 
SZININKAI ŽUVO PER 

EKSPLOZIJA GAZO.
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Isz Visu Szaliu
SKARBAS SZIENIKE
PASLĖPTI PINIGAI SZIE-

m w. o 
y. w

. 1OCZKOWHI!, Prti. A Mf.
• BOC2KOWHKG Killer. m 42 METAS

• kelis banditus.

36,893 SZEIMYNU TĖVAI 
RANDASI BE DARBO IR 

PINIGU.
New Yorkas. — Policijos ko

misaras Mulrooney, kurio insa- 
kymu visi miesto policininkai 
savo tarnybos vietose padare 

sako, 
New 

36,833
szeiinynu tėvai, taigi savo szei- 
myuu maitintojai, be darbo.

Pavieniai bedarbiai, kurie 
neturi szeiinynu ir rūpinasi tik 
savo iszlaikvmu, nebuvo sura- >r 7

todėl j u skaiezius

"bedarbiu surasziriejimą, 
kad surinktais skaitinis 
Yorko mieste vra viso

biu szeimvnoms bus 
stotvse

K e t vergo

szinejami, o 
nežinomas.

Nuo ateinanezios 
labiausiai reikalingoms bedar- 

'policijos
dalinamas maistas, 

drapanos, kuras, o taipjau ir 
pinigai užvilktoms butu randas 
sumokėti.
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NUOTAKA VERTA
$4,000,000 NEPA

LIAUNA DIRBTI.
New York. —- Tik dabai* isz- 

sidave, kad Nan O’Bei I Iv, tu- 
rinti darbu reporterio prie New 
York Journal laikraszczio, ku
ri neseniai isztekejo už Silas 
Newton, yra verta 40 milijonu 
doleriu. Redaktorius norėjo ja 
praszalyt nuo darbo, ’bet Nan 
taip insimylejo iii savo darbu 
kad su aszaromis melde idant 

už

■N

ja užlaikytu kad ir dirbtu 
Na n gavo savomažesne alga, 

džaba” atgal.i 4

DAUG ŽMONIŲ MIRĖ NUO 
ALKOHOLIAUS.

KERSZTAS UŽ
PRASZPARTA

BRAZILIJOS
PREZIDENTAS — Asz*»

Millfield, Ohio. —Scredoje. 
per eksplozija gazo ir agnia, ku 
ri kilo po eksplozijai žuvo 160j 
aiiiglekasiu 
kurios priguli 
(’reek Coal Co.

No. 6 kasvklosia 
prie {Sunday 

Tarp žuvusiu 
yra W. 'Uitus prezidentas kasy:

supre- 
Laneastor

klu, P. Coen vice prezidentas 
II. l’pson isz Newarko, 
(lentas kasyklų, 
hižinieris, II. Athens supreden- 
tas ir da keli virszininkai, ku
rie tame laike dare inspekcija 
kasyklų.

Apie puse isz 300 anglekasiu 
iszsigelbejo kada eksplozija ki
lo isz kuriu daugelis likos su
žeista. Po eksplozijai kasyklos 
užsidegė ir negalima buvo gel
bėt nelaimingųjų.

Prezidentas Titus, buvo vie
nas isz didžiausiu operatorių 
kasyklų Ohajui ir pagal virszi- 
ninku nuomone, tai kasyklo- 
sia nesirado gazo, bet juju nuo
mone buvo klaidinga.

Daug naszliu su vai kais pasi
liko po žuvusiu anglekasiu. 
Graudus buvo regėjimas, 
tant verkianezias moteres 
vaikais prie
ezos su vilezia kad juju vyrus 
ir tėvus gal iszims isz kasyklų 
gyvus. Ne tik varginguosia 
stubelesia sziadien vioszjiatau- 
ja didelis gailestis bet ir turtin- 
guosia pastogesia apverkineja 
naszles savo dingusius vyrus.

įna
šu 

kasyklų, lauken-

Washington, D. C. — Pagal Į 
taivaldiszka raparta, lai Suv. 

Va 1st i juosia praeita meta įniro 
nuo alkoholimis,arba paprastai 
sakant nuo munszaines 4,889 
žmonių. New Yorke mire dau
giausia, ba ant 917, Pennsyl- 
vanijoj 481, Massachusetts 287 
IIlinojui 260, Kalifornijoj 187, 
New Jersey 158 ir 1.1.

AUTOMOBILIUS NUSLYDO 
NUO PARVAZO, 8 NU

SKENDO.
Mexico (’i t v. Asztuoni 

žmonys nuskendo drauge su 
aut (/niobi 1 i um kada tasai nu
slydo nuo iparvazo ant Meksi- 
koniszkos upes, kuri buvo la
bai iszkilus po dideliam lietui. 
Tarp žuvusiu levas, motina ir 
penki vaikai — visa szeimyna 
nuskendo.

1 ’rezi-
iszdave proklamacija

ARMISTICE DIENA 
BUS SZVEN0ZIAMA AT

EINANTI UTARNINKA.
Washington, D.C.

<ientiis
idant visas sklypas įpridoren- 
czrai apvaiksztinetu ir szvens- 
tu Armistice Diena, arba už
baigimą kvietines Kares, d iena 
11 Oktoberio, ateinanti Utaiš
ninka. Prezidentas kvieezia vi
su gyventoju idant iszkabytu 
vėliavas, laikytu bažnycziosja 
gailingas pamaldas už žuvusius 
kreivius ir laikytu tinkamus 
program u s mokslai nesia.

I

NIKE LIKOS ISZMESTI 
LAUKAN; VISI DINGO.■ Ą *

Lėni
! 41

Natali joLodžius, ijeiiK. — 
Olejniszakiene, 59 metu, drau-
O‘C

4

‘ su vyru laiko hiesinycze per 
daugeli motjU, biri po niirezia 
vyro, motore persikele pas so- 
vo vaikus. Nėsenoi Olgvjnieza- 
kione pavojingai apsirgo ir tu
rėjo būti nuvežta in lig<pibutia, 
nes vaikai negalėjo motinos <ia- 
zi’H-eti. j

Kada motore siigryžo isz li- 
gonbutes, užklausė vaiku kas 
atsitiko su ^zieiiiku ant kurio 
guleda vo. 
vaikai sz’u

snczedimus, 
seno v i sz k u

vada dagirdo, kad 
nikn iszmete ant 

kiemo, nes Jziaudai jame buvo 
supuvia ir netinkami ant toli
mesnio naudojimo, senuke pra
dėjo verkti ir rūgėti, prisipa- 
žindama buk senam szienike, 
turėjo paslėpus senoje panczia- 
koje visus savo 
susidedanezius isz
Rusiszku auksiniu rubliu ir bu 
maszku verties 2800 zlotu.

O kad szeimyna tokios pan- 
eziakos neinate, pradėjo jesz- 
koti senam szienike, bet pasi
rodė, kad gaspadorjs namo ke
lis kartus iszveže szaszlavas isz 
kiemo drauge su sziaudais isz 
szieniko ir visas turtas senukes 
czedintas per visa amžių din
go nežino kur. () gal suras ji 
kokis vargszas, 
gai prisiduos.

kuriam pini-
■ » u > 1

Negavo Praszparto Ke
liauti in Amerika

PADEGINĖJO DAUG NAMU.

Rymas —- Arti miestelio Bel- 
liino, Alpuosia, randasi mažas 
miestelis Nebbin, kuriame per 
mota kilo daugeli ugniu o gy
ventojai daugeli naktų nemie
gojo sergėdami savo grinezos 
ir panaudojo visas savo spėkas 
atidengti piktadaringa ranka, 
kuri grinezos padegdavo. Ma
nyta, kad radosi koka draugo
ve, kurios tikslu buvo degini
mas grineziu tojo miestelio.

Neganu kad ugnes kildavo 
po visas dalis miesto, bet pa
degėliai duodavo žino apie pa
degimu paženklintos grinezios 
per paczta. Norints 
a resz tavojo kėlės
ypatus bet turėjo paleisti.

Bet ana diena atkreipė aty- 
da policijos ant mažos liepsnos

"j

nesenei

policije 
nužiūrėtas

kuri. suseko piktadari.
miest ei i < > iszsi k ra u st e

27 metu nasz- 
metu sūneli, 

rrumpam laike kilo ugnis na-

Marijų Pagona 
turinti

y
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DR. VARGAS PLANUOJA 
DAUG REFORMŲ KRASZ- 

TE BE KONGRESO PA- 
GIALBOS.

DU PLESZIKAI NUŽUDĖ 
VIENUOLIKA YPATŲ.

Imcena, Filipinai.
t non i vyrai ir trvs«vaikni likos
nužudytais per du pk^zikus, 
kuriuos užtiko vagiant. Mano
ma kad pleszikai užtikti ant 
karszto darlm, nežinojo ka da
re ir visus nužudo. Abudu li
kos suimti.

VOKIECZIAI SAKO KAD 
LIETUVA SU LENKAIS

SUSITAIKINS.
Berlin — Berliner Tageblatt 

tvirtina kad nepaisant katego* 
riszkn deklaracijų apie žulbu
tini rei'kala atgaut Vilniu pirm 
negu susitaikima su
Lietuva vis dėlto susitarsianti 
su Varszava bent api<‘ tiesiogi
ni susisiekimą. O tuomet ukisz* 
kajam abieju krasztup susita
rimui busiąs atviras kelias!...#

Lenkija,

Rio de Janeiro, Brazilija.— 
Dr. Ge

li žeme

PINCHOTTAS ISZRINKTAS 
PENNSYLVANIJOS GU

BERNATORIUM.
Harrisburg, Pa. — Pincbot- 

tas likos iszrinktas republiko- 
niszku gubernatorium 79,906 
didžiumų balsu. Kilosią valsti
jose rinkimai buvo pasekmin
gi ir pritarė atmetimui prohi- 
bicijos kaip:

MassacLusetts, Rhode Island 
ir Illinois pravedt* referendu
mą prohobicijos klausimu.

Rinkimu iszdavose beveik 
visur nepaprasta dauguma lai
mėjo demokratai.

; New Yorko Valstijos demo
kratu Roosevelt laimėjo gu
bernatoriaus rinkimus — 750,- 
000 balsu dauguma.

Illinois valstijoje .demokra
tai esą visai netikėtai laimėjo 
trilype dauguma balsu. Pro- 
hibicijos referendumas trijose 
valstijose, isz ju dvieju valsti
jų gyventojai: Illinois ir Rhode 
Island didele dauguma pasi- 
reiszke už panai'kinima prohi
bit jos — panaikinima Asztuo- 
nioliktos Konstitucijos Patai
sos.

Priesz rinkimus demokratai 
tikėjosi ir kongrese laimeli di
džiuma vietų. Dabar rinkimu 
iszdavoms beveik aiszkioms, 
pasirodo, kad Demokratai, 
tik atstovu rūmuose laimes 
dauguma, bet ir Senate gali 
turėti didžiuma.

Now Jersey Valstijoje sena
toriaus rinkimuose laimėjo, 
kaip ir/buvo manyta, republi- 
konas Dwight W. Morrow, 
14,833 balsai priesz A. Simpso- 
no, domoki*. 10,467.

Laimėjusiu dauguma beveik 
visi priesziniii'kai Įirohibicijos 
todėl turėkime vilti kad atei
nanti metu turėsime nors ge
resni ai u.

na

• Žmonys su protu gali vis
ką padaryt; žmogus su gerumu 
gali daug padaryt; bet žmogus 
su piktumu nieko neigti Ii ptubu 

. Iryt. ____ .. : j -

Didžiau-

DIDŽIAUSIAS ZIEGORIS 
ANT SVIETO ANT NAU

JO BOKSZTO.
Messina, Italije.

sės boksztinis ziegoris, neužil- 
gio bus indetas in bokszja czio- 
naitines katedros, O kad ir 
ateit i je smarkus .drebejimas že
mes gali padaryti miestui daug 
bledes, todėl tasai boksztas bus 
ieip pastatytas kad galės atsis
pirti nuo visokiu drebejimu.

Tasai milžiniszkas ziegorius 
bus tikrai stebėtinas; bus pft- 
naszus i u senoviszka ziegoriu

J
krutanezios figūros 

kurios pasirudines kas valan
da o net ir kuopusi n

le, 
r

me josios tėvu, kuri sunaikino 
visa gaspadorysta. Policije ži
nojo kad terp Mares ir josios 
tėvo buvo liesuti kimus ir todėl 
nužiurinejimas puolė ant jo
sios. Arosztavota Mare nuste
bėjo visa miesteli savo prisipa
žinimu, prisipažinus, kad tai 
jiji padegdavo namus, o tai del 
to, idant visiems 
kuri(‘ norints kokiu bildu pri
sidėjo prie to, kad neaplaike 
nuo stofastvos praszporto isz- 
keliauti in Amerika pas savo 
įnylema. 0 kad ir josios tėvai 
prisidėjo prie to, ta ir juju na
rna padego.

Revoliucije laimejes 
tūlio \”argas oficialiai 
respubzlikos prezidento vieta.

Suteiktas laikinai diktato- 
riszkos tiesas, Dr. Vargas kol 
kas valdys be kongreso. Dabar
tinis senatas ir atstovu butas 
bus tuojau paleistai ir paskir
tos tam tikros technikines ko
misijos, kuriu uždavinys bm* 
isznagrineti svarstomųjų prob
lemų.

Svarbiausi

bu r

naujojo režimo 
projektą yra finansų ir teismu 
ndoima, suprast i irimas legali- 
niii procedūra, 
biurokratiniu iszlaidu, 
karnas visuotinis s/.> .vnumo, 
rinkimu reforma ir insteigimas 
slapto balsavimo.

t’žsieniu reikalu ministerlu 
veikiausia bus Mello Franco, 
kuris tas pareigas ir dabar ei
na,

SURADO MIESTĄ TURINTI 
8,000 METU.

J’itraca, Bolivije. — Mokyti 
nesenei mane kad seniausiu 
lyg sziol surastu miestu būvą 
( r, Mezopotanijoi. bet nesenei 
atrado senoviszka miestą prie 
upes Traca, Bolivijoj, 
vadinama 
reiszke “Miestą numiivliu.” •

Sakoma, kad gyventojai tojo 
miestą turi 8,000 metu, i___
2,000 metu senesni už miestą 
Lr, kuris turi tik 6.000 metu 
senumo.

Griuvėsiai parodo, kad mies
te radosi didelis 
mas, namai 'buvo 
akmenų syenmti po 200 tonu 

*i, . H C 11* •‘Si*. L _

miestą 
kai' s“Tiahuanaar’’ 

Miestą numirėliu.

a rba

apszvieti- 
pastatyti isz

bokszto Strassburgo 
randasi

kuriame
J

kas san- 
vaito ir kas monesis. Paskuti
ne diena meto (Si Įvest rinoi 
nakti) iszeis isz bokszto visos 
figūros ant kart.
Arkivyskupas Messinos, mon- 

signoris Pazno, liepe ta ji zie
goriu padirbti alzaciniam zie
goriu dirbėjui.

NEŽINOMI ŽMONIS
PUSTINESE SIBERIJOS.

Vladivostokas, Rosi ja. — 
Netoli nuo pakrasziziu Japo- 
niszku mariu, randasi dideles 
pustynes vadinamos Taig. Isz- 
siunsti iu lenais ant tyrinėjimo 
ir traukimo krutamu j u paveik
slu žinomi Amerikonai ir Ru
sai,

namini dalba

apkarpymai 
nemo- 

szvietiman

Ir sudėti puikei.’Miestas buvo 
turtingas, nes jeszkotojai su

seno vi szkU 
brangenybių isz aukso ir sida
bro iszkaltu su ranka.

nes
rado jame daug

Paskutines Žinutes '
o vidaus ir teisingumo mi- 

nisteriu vra numatomas Dr. 
Aranha, artimas D-ro Varga
no draugas.

v ra
Louisville, K y

policijų dažinojo 
gy- 
Da-

MILIJONIERIAI — UBAGAI 
ANGLIJOI.

Liverpool —- Ana diena ato
me sau gyvastį ubagas vardu 
Hanson. Laike tyrinėjimo apie 
jojo mirti,
daug akyvu atsitikimu isz 
venimo angliszku ubagu, 
žinojo, kad ubagavimas gerai 
apsimoka ir tokie ubagai su
krauna didelius turtus.

Paprastai angliszkas ubagas 
mieste surenka per diena apie 
keturis svarus szterlingu, o yra 
ir tokiu ubagu, kurie uždirba 
ant moto nuo dvieju lyg trijų 
tukstaneziu svaru sterlingu 
isz kuriu daro visokį bizni ir 
spekuliavimą ir vela uždirbinc- 
ja isz to didelius turtus. Ne
kuriu ubagai lankei iszvažinc- 
ja (o ypatingai moteres) m 
Paryžių nusipirkti sau nau
jausias Paryžines szlebes.

dirigentas
Matulaityte

Gale ji padai-

H Louisville, Ky. — Laiko 
rinkimu likos czionailineje ap
linkinėje užmuszta keturi žmo
nis laike gineziu.

H Bankok, Siamas. — Asz- 
tuonios moteres ir septynioli
ka vaiku žuvo ugnije, kada ug
nis kilo krutainuju paveikslu 
teatrelije. Apie 50 likos sužeis
ta ir apdeginta.

U Philadelphia. — Du strit- 
kariai susidūrė smerkei ant 
12-tos luyczios per ka likos su
žeisti 28 pasažieriai. Keli isz 
t uju sužeistu pavojingai.

H Mount Carmel. Pa. —■ 
Per nugriuvimą tapo sztel>ely- 
je po žeme kasyk losią Locust 
Gap, likos užniuszti septynj^

I

N. J. — Aplė1

PERKŪNAS PERPIOVE 
LAIVA PUSIAU.

Halifax, Nauja Szkotije. —

kuris

4*

DAINININKES MATULAI
TYTĖS PASISEKIMAS 

BERLYNE.
Berlynas. — Spaliu 13 diena 

Lietuvos operos soliste p-le 
Gražinu Matulaityte dalyvavo, 
kaip soliste, Berlyno simfoni
nio orkestro koncerte, kuriam 
dirigavo žinomas 
Tierfelder. P-le
Rusu kalba padainavo arija isz 
Bimskio - Korsakavo operos. 
Paskui Vokiecziu kalba atliko 
kompozitoriaus Gruodžio “ Ru
delis tylumoje.”
navo to paties kompozitoriaus 

Asz svajoju” ir “Aguonė
lės.”

. Savo gražiu simpatingu bal
su ir dainų interpretacijos bū
du p-le Matulaityte susilaukė 
szirdingu pritarimu isz 
sius in koncertą atsilankusios 
publikos. Daininke buvo kelis 
kartus iszszaukta iu scena ir 
gavo daug geliu,

Programėj ir

< i ir

gau

mulai.
K Camden,

200. vaiku turėjo apleisti kru- 
tamuju paveikslu teatreli, ku
riame 'kilo ugnis.

11 Lizbon, 
Vokiszkas < 
nas ant svieto IMK—X išžiok^;

■ 
t

Apie

Portugal i je. 
didžiauses eroplfc?

rado tonais gyvenanezius 
žmunis vadinami “ Ude,” kurio 
gyvena szeimyniszkuje draugu- 
vejė. Szeimyna -dalinasi su sa
vim viskuom,
atlieku tiktai moteres o vyrai 
žuvauju ir medžioję; grinc/jos 
pastatytos ir medžio žieves. 
Tiejei gyventojai yra labai ma
lonus, prietelingais ir svetin
gais su žmonimis. Tiki labai 
in raganystu ir kožnam kai- 
melijo yni ragana, kuri užde
da visokius burtus*ant meszke- 
ru ir ginklu, kadangi eina me
džioti ir kad turėtu didesni 
jiasisekima savo darbuosla.

I

ir medžio žioros.

Laiko paszelusios vėtros prie 
Cape Breton, perkūnas trenkė 
in laiva “Carranza,” 
plauke isz Newfoundland ir 
perpjovė ji pusiau.

Laivas kone tuojaus nusken
do o deszimts laivoriu drauge 
su kapitonu nuskendo, o tik 
szeszi pasažieriai iszsigelbejo. 
Neturėdami vandens, iszsigel- 
bejime per 72 valandas plau
ki no jo po viesulingas mares. 
Ant galo, kada jau dingo juju 

» • a . a « * a a - aa

.f

visa viltis iszgelbejimo, kada-

džiūti

Žmopis yra balti.

jau buvo iszsemti ant pajėgu,
iszgelbojo- josios nuo badinės 
mirties laivas ^Viginetfe” 
atvožė m czionais,

skelbimuose 
buvo pruueszta, kad p-le Ma
tulaityte yra ietuvos valstybi
nes operos soliste. Be to, pro
gramoj buvo pažymėta, kad 
szios Gruodžio kompozicijos 
atliekamos Berlyne pirma kar
ta,

Ih koncertą buvo atvyko 
daug Vokiecziu muziku. Tail) 
pat koncertu atlanko vietines 
Lietuviu kolonijos įtariai, ku
riu tarpe buvo Lietuvos pa-

Utarninke ar SeiTdoje in Ame 
rika jeigu bus tinkamas oras

H Bombay, Tndije. — 
100 žmopiu likps sužeista kli 
rio atėjo prie kalėjimo kuria
me randasi uždarytas 
“apaSzRdas liuos^dies 
hatma Gandki.

• -

I

* >
jųjų 
Ma-

ir
riu tnrpe buvo Lietuvos 
siuntinys Vokietijai p. Sidzi
kauskas. *

ABUDU GATAVI

— Vienas nemokantis skai
tyt, nusipirko shu važuodamAl 
vagone gazieta ir žiopsojos fn 
adbula gazieta.

— Tai vyruti turėjo būti 
v • S I • • _ne maža viesul|i ant mariu jog 

net laiva apvertu stiebais že«* 
win. _______



t
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Kas Girdėt
Priesz siidn Gandava, Belgi

joj, pasibaigė teismas 28 metu 
senumo kaimoezio, apkaltinto 
už baisia žudinsta.

Tasai rakalis nntrueino ur- 
szenikn visa savo szeimyna, o 
ypatingai tęva, motina, penkis 
vaikus, dede ir diedienia, viso 
dovy nes ypatus, o tai už tai, 
km! užgriebti juju gaspadorys- 
ta. Už savo nelaba davba likos 
pakartas.

J

H 1Y

SAULE * 
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ABISINIJOS EMPERATORIUS IR VIETA JO KARŪNACIJOS.
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Nuo 1920 meto skaitlis mir- 
czu nuo alkoholiaus pasidaugi
no Suvicn. Valstijose ant 350 
procento.

Suraszai parodo, kad New 
Yorkas stovi pirmutinėje oileje 
ir kad įnirtis nuo alkoholimis 
tarp moterių yra didesne 
kaip vyru.

Mirtis nuo alkoholimis, kaip 
matoma, kyla vis augsztyn lai
ke prohibicijos, o 
nupuolimas žmonijos kyla taip
gi augsztyn.

Amerikiecziai nemoka val
dytis ir jau laikas kad toji ne 
laba prohibicijn permainytu, 
duotu žmonini gera guzute, 
kap buvo ir užbėgti baisias pa
sekmes.

tokiu badu

Pagal apskaitymu Wiskonsi- 
iio vablžios, tai 1929 mete isz- 
duota viso 2,681 persiskyrimu 
vedusioms poroms. Kas paro
do. kad viena pora persiskyrė 
ant kožno tukstanezio gyvento
ju. tam paežiam mete likos «u- 

rnoteriszkurisztos 17,989 po r 
ryszin.

Matyt, kad 
randasi mylineziu poivliu dau
giau ne kaip kitokia valstijosia.

Wiskonsine da

Kaip geria sausas Amerika*, 
tai nereikia apie (ai primyti. 
Geria konia visi ir geria viską. 
'I'arp kitokiu gėrynių žmonys 
geria daug džine*, kuri yra pa- 
įlarvta isz medinio alkoholimis 
sumaiszyta su fenolium, nuo 
ko žmogų pradeda 
žavot nuo kojų ir ranku, ir lan
kiai pasibaigė mirezia. To k u li- 

Prohibicjos Pa-

fenolium, 
supu ra Iy

I1*

Į

H r 
į/^
L *

Ana diena Kas ’rafari, likos karuiiavotas kaipo llaile Belassin 
o i

I, (‘mperatorius (cieso
rių*) Et hiopianu, karinusia daly bavo ai stovai visu vieszpatyscziu ant. svieto. Paveikslas pa
rodo nauja ciesorių, palocius ir susiiinkia padouai. Jo pati knrunavota kaip imperatorieiu 
Etcg.
so 
nybcs ir karininku tytveiku lydinti, sostines gatvėmis važiavo in karaliszkus ramus, tuo tar
pu kai minios pavaldiniu abipus gatves klūpojo ir kaktomis in žeme rnusze. Valdovu karietai

rin*) Etbiopiiuiu, kuri uosiu dalyba v I 
•ga Menen, Etiopijos karaln'iiiu karaliene. Po karunojiino npeigu ir pamaldų, valdovai auk 
karietoj, keturin baltu, kaip sniegas, arklu Iraukinnioj, invairiaspalvios žvilganezios po-

klūpojo ir kaktomis in žeme rnusze. Valdovu karietai 
parvažiavus, daugelis pavaldiniu keliaklupcziais rėpliojo in vidurgatvi ir, parpuolė kniupsz- 
ti, bueziavo dulkes per kurias karietos tekiniai perėjo.

ris v ra nevaldomu gaspado- 
rium savo sklypu, savo tautisz- 
ko turto — da tokiais reikalais 
neužsiiminėja.

Kada “laikai yra geri“, tai 
dirba kaip mulas, o likusi bran
gu laika praleidineja ant nie
ko. Gaspadoriszkas gyvenimas, 
ir visuomenisZkas 
rūpestingumas
eina. Turi <kirba., turi ka val
gyt, tai gana. — O daugiau ? 
Well! nuo to yra kongresmenai, 
senatoriai, prezidentas— tegul 
jie rūpinasi visais sklypo rei
kalais. Juk asz ji iszrinkuu — 
tegul dirba, o 
kitu iszranku
Ant ju vietos randasi daugelis 
kandidatu ant visokiu politi- 

laip sau mans- 
larbininku.

pinasi okonomiszkais, gaspado- 
rvstes ir visuoineniszkai* rei
kalais savo sklypo.

Kožnas darbininkas 
geistu ant tojo reikalo truputi 
sveikai mansi vii— duos sau 
geriausia atsakvma.r*

kuris

duos

lautiszkas
- ma-žai ji a p-

ka i p ne, tai laike 
paszol von...

kiszku urėdu r
to daugelis <

Bet kada “geri laikai “ per
eina ir užeina 'bėdos, tada dar
bininkas pradeda rugoti ant vi
su prezidentu kongrosmoini, 
senatorių, žodžiu ant visu pub- 
licznu virsziniiiku sukraudami 
ant ju gaivu vi>a

Gal ir teisybe, kad daugelis 
isz juju yra kalti.
Bet isz kitos puses užeina klau- 

tada darbininku 
stenge-i siisipažyt su savo skly 
pu, valdžia ir administracija su 

knygų,

Gal but!...

Vienatinis kupezius kuris ne 
augsztos akeyzes 

yra Amerikoniszkas butlegeris.
r ligojo. ant

■—A-.-’—■ .... v   . I

Lietuviszki Bonai
♦

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

Kurt H. Schurig & Co
50 BROADWAY

NEW YORK
4

Visuose Skyriuose.

GRAŽYBES
KULTŪROS

ISZMOKINAME
PER EXPERTUS

❖ ❖ ❖

4

%

i
Vakarinius klasos dar prasideda. 
Merginos ir Motcres iszmokyte 
szita pelningu bizni savo luošam 
laike. Lengvos iszligos.

FLAIL’S BEAUTY SALON
137 E. Centre St. Mahanoy City

Sznle Elks Teatro
Telefonas 103

• i * fe , »
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n vi i ant aliarmo gal iszgįrs kiwfyra szioje

n
,'l d 

į H ^i' l
H 3

'X

RUSISZKO
' ■ ■.'1 ‘ ■* j. i

'Poli, už geležinkelio busza- 
vo marios. Sutemiojc nebuvo 
galima pamatyti vilui u, daleke 
tiktai atbalsis oszianczio van
denio, kuris baisiai kamnolia- 
vosi, palikdamas ant krantu 
baltas plotinas putu potam ska-

isz tu katrie laisvai prisirasze 
prie gelbėtojų draugijos. O ma
no Dieve!

Ir nuėjo sepelis prie stulpo, 
nutverė szsniura ir pratlejo vi
somis pylomis zvanyti.

hmdymas ir tylus oszimas ant 
valandėlės, <> vilnys tolinosi in 
nepamatoma sutema Tyla.

Po valandėlė vėl kas staigu 
augo, ėjo galingyn ir nakties 
tamsybes pripildo neapsakoma 
baime.

■ Per duris mažo namelio, kaip 
prisiglaudtisio prie geležinke
lio pylimo, iszcjo basas ir vien- 
ijiarszkinis gaspadorius »Szala- 
jev. Pirmoj valandoj nieko no 
galėjo pažinti, bet kada akys 
priprato prie tamsybes, aplin
kui nameli apėjo, apžiurėjo 
spintas ir truputi staptelėjo. 
Urnai rudenio vėjo smarkus pa
plitimas atnesze nuo mariu at- 

I balsi, panaszu in žmogaus bal- 
Szalejev pradėjo smarkiai 

kiaušy ties, vienok mariu oszi- 
mns viską sumaiszo. Taigi pa
suko prie duriu, kad urnai jau 
gana aiszkiai iszgirdo periman
ti baisa žmogaus:

— Zustu, gelbėkite žmones, 
žust u!

Szalajeva

su.

O tylioj naktyj sklydo po 
npielinko ir ramiai mieganezin _ . a . • • 1 •

> valandoje, katro n 
pusėn turi kreipties — nežinojo 
VJRHl!

Baisi tamsybe, pasibaisėti
nas vilui u oszimas ir fizis&ku-s 
)>iszsitempimus apėmė ji taip 
drueziui, kati jau nušlijo ran-

i,

kas nuo irklu apleisti, kati stai
ga per miglas pamate maža 
kaip žvaigždele, szviesa.

NutVere drucziaū irklus ir 
Sunku vienok buvo sulaukti, pasuko virszžmogiszka syta 

kad kas ta baisa iszgirstu. — valti szviesps pusėn, dasimtr- 
Buvo antra valanda nakties, lydumas, kad ant kraszto yra 

visi kietu megu miegojo. bent kokią pagelba ir žiburiu 
Už varpo balso nebuvo net duoda apie tai žinoti.

« . . • « < • • 1 1

žmonių perimantis visus baime 
varpo balsas.

I

ga užvadi na 
ralyžu. ”

Taip, trueyzna ir 
einu ranka in ranka.

Kaip visiems yra žinoma., lai 
Fordas nuo kokio tai laiko pa
siliko apasztaln paczeduni 
geru laiku ( /). daug 
mas apie gerove darbininku. 
Neseniai tasai automobiliu ka
ralius atlankė sena Europa.

Sugryžes i u Amerika, repor
teriai apsiaubė Fordą, melsda
mi jojo idant pasakytu apie' 
darbininkiszka padėjimą koki 
užtiko būdamas Europoje.

Bet ponas Foras ne ipur-mur.. 
Užsikirto, ir neatsake ne žode
lio.

Galima atvirai pasakyti, kml 
Fordas tuom kart geriau paži
no senu Europa ir pamate, kad 
Europiszki darbininkai, no
rint s neuždirba tiek, kiek juju 
broliai Amorike ir ne taip aug- 
>ztai gyvena kaip Amerikonisz- 
ki darbininkai, bet yra laimin
gesniais nuo Amerikoniszku 
darbininku. Todėl Fordas ve- 
luk tylėt... nes ku jis mate Eu
ropoje, turi but i labai akyvu.

gerove

beda r be

o ir 
kalbeda

l’omis dienomis New Yorke 
atome sau gyvasti Emilius Kie
ki 56 metu ir Andrius Janczyk, 
isz priežasties vargo per bedar- 
bo.

Juk ant szio plataus ir tur
tingo svieto randasi ganu tur
to ant iszma i tinimo daug žmo
nių, bet kur ton yru neparedkas 
ir kas toki* pagedo. Tasai 

kas” galėtu ilnotis pataisyti, 
su

4 4

permainyti ant geresnio 
nauda <iel visu.

Bet kas tai gali invykdyti ir 
pataikyti * *

Darbininkas ar kapitalistas? 
f’rofesoris, žinantis žmogus 

ar visiiomeniszkas reformato- 
risf

Kaip isznslo — tai visi isz 
vien.

Tik tame visa nelaime, kad 
darbininkai turintis bajini, k u-

svilins kiek
W. TRASKAUSKAS

LIETUV1SZKAS GRABORIUS
♦. ... ■ , ..

-*■ ii-** *  * — .jį,*

i

pa geibu laikraszeziu, 
prakalbu

Taip, kiek.’ Kiek isz ju laike 
užsiimineje tiiom 

I su darbo 
dirbu ant 

— Kiek tai

Mh
|Q

“geru laiku“
ir geidžia susipažint
žmoni mis,
szmotelio duonos
darbininku laike bedarbes ru-

....... .. „ ........... .

VINCAS MINKEVICZIUS
GRABORIUS IR BALSAMUOTQJAS

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

. . . Ofiso telefonas—-116

kurie

Laidoja kimus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t.l —Telefonas 500
603 W. Mahanoy Avc; Mah. City

Namo telefonus—799

n
V
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SPECIALISZKA PIGI 
EKSKURCIJA

Naudokitės isz szilos ckskurcijos. 
Praleiskite Armiatię diena vienoj 
isz azitii miestu. Jumis patiks.
In PHILADELPHIA $3.25
In ATLANTIC įCITY $3.75
hz Shenandoah 25c virsziaus T* • *|

Per Armistice Day
11 NOVEMBERIO

?\nt regulariszko rytmetinio treino 
Shenandoah ........................  5:30
Mahanpy City.......... ..............6:10
Tamaqua ..................   6:39

tarytum, peiliu 
kas vore in szirdi su szauksmu 
“Žmogus koksai skensta!“tai- 
gi greitai inbego pirkelei! ir 
pradėjo rengties.

Motin! motin! — snszu- 
ko —pasiusk Vania in sargybi
nius namus, ant maru kas tok
sai skensta!

— Kas tau ten, delko 
atsake senute,

keldanui isz guolio ir trindama 
užmiegotas akis.

Pažadink

mi eu i
ne 

pasi-

Vania pin-
szau!

bent kokią pagelba ir žiburiu

Szviesa artinasi ir tarytum 
susilpnėjo, ar jis jau nuskendo, augo vis a rėžiau jo. Atgavo 
Tiktai vejas nuo mariu 
garsu vihiiu oszinia.

taro pat* in save Szalajov. — 
Kaip-gi czia ncgclbeju* Kriksz 
czi on i szkos d uszios!

Leidosi in mares, 
valti, pastvėrė irklus ir sujuto 
kaip vilnys nesza valti, o tam
si nepermatoma platuma nelei
do aplinkui nieko pamatyti.

Senelis tuo tarpu perstojo 
zvanyli. Pastovėjo dar valan
dėlė beklausydamas, persižeg
nojo ir nuėjo sau butan, mur
mėdamas:

•— Dieve susimylėk! Kaip 
gi czia tokioj naktyj eiti ir ka

girdėti, ar nelaimingo balsas

Į 
Isz.silrauke isz po lovos dide

le lazda ir ilga stora virve ir 
iszbego, ka tuo tarpu pro na
meli važiavo koks tai vežinais 

jin, szaukda-Sa'lajev sulaikė 
m a s

žmogus

nesze sanmone ir misliu laisve ir bai
me visiszkai feznyko. Laike 

Na, lai asz pats irsuosi valti tik tiesiog ant žiburio, 
būdams isždidžiu ir laimingu, 
nes mato palei savo kojas isz- 
gelbeta žmogų.

Netrukus skenduolio paklau
sė:' . • -

alsiriszo

pertraukiamas

*

gelbėti, juk tai ir paežiam rei- kraszto, 
kia pražūti! rrasai biednioke- 
lis jau turbūt nuskendo, ir tas

PAIN-EXPELLER
' * * * * n r c 11 t • DAT riF k • A.

Jusp Žvaigždes

J
T<•*•*:**■ ** 4v 4'«4>«a ♦ *->

PAIN-EXPELLER RU[1 raoM'

saugoja jų nuo visokių Muskulų Gili** 

PAIN-EXPELLERIS

F.AdL RJCHTEH & COį 
MRMYANO SOUTH FIFTH ST&' 

‘BROOKLYN?,N.Y?

kad PAIN-EXPKLLERIB
Ima

turUami t __r. __ ___ ___ __________---r
tari jūsų pačiu tauto* iymieji atletai. libaudykite ištrinti 
au PAIN-EXPBLLKRIU Uandien. Jųa buaite, etatui nuata-

bėgikais ir šiaip atletai — neapseina be 
PAIN-EXPELLERIO. Jie žino vertę 
Šito visam pasauly garsaus linimento. i 
T:* “*n....su PAIN-
________ __ _ po kiekvienam didės**

nuošė ir taipgi no kiekvienų įtemptų 
imtynių arenoje. Niekas kitas taip neap
saugoja jų nuo visokių Muskulų Gėli
mų ir Skaudėjimų, kaip tatai padaro 
J__ZN-EXPELLERIS.
Jlšvcngkite Kusuliy, Peršalimų,

pirmiau necirkuli «▼< 
Atminkite taipgi.

vaistu kokip tik gali 
n»U. r “ ‘ 
Ir yra puikiam,) 
Gcluuny Moalmli,

. ’ 35'ir 70 'centų.
Galfana gauti viaoao Vul*tinč*c arba

Sporto Pasauly
*-ar tai jie butų kumštininkais, nstikais, 
bėgikais ir šiaip atletai — neapseina be 
PAIN-EXPELLERIO. Jie žino vertę .. . _ _ 
Jie reikaulauja išsitrynimo su PAIN- 
EXPELLERIU po kiekvienam dides
niam treniravimosi gimnastikos kamba- ,

o/*
MRMYAND SOUTH FIFTH ST*/ 

BROOKUVhl^N.V^

toki pati pjuitikčjirn* PAIN-EXPELLERIU, koki 
pačių tauto* iymirji atletai. libaudykite iišitrinti

bin U jo pa*ekniėmi«. Jų* tuptite atnaujintu ir sutvirtintu. 
Nsta jūsų kraujas pradis cirkuliuoti taip, kaip niekuomet 
pirmiau uecirkbbavo.

‘ kad PAIN-EXPKLLERIB yra puikiu
1 kokis tik galima gauti nugalėjimui Reumatilkų Skaus* 
Strtndiegbo, Sustingusio Sprando, Neuralgijos ir t. t.

lu vaistu nuo lisinaritumų, Nushnuiimų ir
M-

Dvejopo populiarių { didumo bonkuttse:
Galima gauti visoso Vaistinėse* arba stačiai U

,v<*J
, i - t'

t

r?
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Specialiszka E)<skurcija
IN NEW YORKA $4.00

Per Armistice Day 
Utarninke 10 Novemberio

Ant reguluriszko rytmetinio troino 
Isz Ryto

Isz Shenandoah ..................  5:30
Isz Mahanoy City .............. 6:10
Isz Tanumua ....................... 6:39
Grįžtant apleis New Yorka nuo 
Liebrty St. Station 8 :00 vakare, o 
isz Elibateh 8:27 vakare. i
. a   ''11 ' MiwFiwi* ■ ■ ■» uh .... ......... . .......

• ■ ■ f < .i I ■ ■■

Praleiskite diena szitam dideliam 
mieste, už teip pigia preke, į

IN NEW YORKA ,$4.00
Nedelioj 16 Novemberio 

matyti su miminioms ar draugais. 
akyvu vietų New Yorke, ar pusi- 
Czia yra gera proga matyti daug

Apie dauginus informacijų apie 
szita ekskurcija kreipkitės ant 
Readingo geležinkelio stacijų arba 
raszykite pus John M. Rolin, Dis
trict Passenger Agent, William
sport, Pa.
ANT READING GELEŽINKELIO

' » * "i'' ■ ■ . h *i'' -i ’ , i tfl;

—► Sustok, girdi!! 
koks ant mariu skensta; reikia 
eiti jam pagedbon!

Vežėjas vienok

e?

sutarszkino 
botagu ir nuvažiavo sau toliau.

Szalajov užkeikė ir paslyzda- 
mas kas valanda, bego palei 
geleži akelio pylima iszilgai.

O nakties sutemoinoje tai nu
tilsiu viskas ant valandėlės, tai 
vėl atlekia nuo mariu szaltas, 
smarkus vejas ir nesza baisu 
praszanti baisa apie gelbejima.

Žustu, žmones gelbėkite,
jau šylu neturiu!

Prie geležinkelio pervažiavi
mo stovėjo sargas.

----------- --------------- ---------------- >,>w.i.yn * i .. ................................................ ...

6 6 6
yra daktaro receptas del 

Szalczio ir Skausmą Galvos 
Yrn groieziausia žinoma gyduole.

666 Teipgi Tabletuoso.
------ ---------- -........................................................ i,.... .. ..

Szalajov 
pribėgo prie jo ir szaukia:

— Ko stovi, ar negirdi? 
Koksai tai žmogus skensta ir 
szaukiasi pagalbos!

— Girdžiu jau dvi valandas 
taip szaukia n t bet kn asz jam 
pagolbesiu. . /

Tai delko nedavei žinios 
pagelbinei stacijai ?

Kokiai stacijai*' 
nežinau. 1 ■» r •
pasakyt, kad man nevalo isz 
cziona pasitraukti.

Szalajov kaip beprotis nubė
go ant stacijos, pribėgo prie 
duriu ir pradėjo szaukti

— Yra ton kas? greieziau! 
kas

V

A

7.:
■t* 4
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Ant J. Sakalauskas
L1ETUV1SZKAS GRABORIUS 

(Boll Phohe8H2)
331 \V-Centre St., Shenandoah, Pa.

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavimu. Pa
laidojimą atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahunojaus ir Girardville® 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavimu tai meldžiu man tele- 
Tonuoti o pribusiu in desžimta 
minutu. Bell Telefonus 87?

nMM r s

antras turės pražūti. O Dieve, 
susimylėk!

Ir tuo jaus kambaryj iszsigir- 
lo senelio knarkimas.

O tuo tarp audru ir tamsybė
se kovoj su smarkiomis 
mis Szalaajev.

Jis buvo vienas, at skitas nuo 
svieto.

Kur ilties? Tirszta migla ap
linkui su vilniu oszimu rodos 
kad ji ir su valtimi prarys...

Kas daryti .* Nuo kraszto ne 
;i.rdeti jokios ,pagalbos’ Gal 

galima sugryszti — paini 
lijo — bu po valandėlei neisz- 
gelbesiu ir pats pražūsiu. Bet 
kur czia krasztas, katron pusėn 
irties? Baisi tamsybe užklojo 
viską ir Szalajov suprato tiktai 
kad sukasi su valtimi ant vil
niu vienoj ir toj paezioj vieloj, 
arba slenka ju pavirsziunu to
liau, in mariu viduri.

Ir dabar nemislijo jau apie 
tai, ku norėjo gelbėti, tiktai 
galvojo apie savo, kad butu ga
lima kai Į) nors dasigauti prie 
kraszto.

Staiga ant mariu pasklydo 
baisus szauksmas:

— Gelbėkite žmones!
Szalajov isz visu savo 

nugriebė irklus. Dabar del jo

<

r> 
dar

vilni

Nieko
Pagalbius tau turiu

del l)ie\’o, valti duokite, 
toksai skensta!

t ž duriu koksai senelis ma
tomai apsileidžiusiai judinusi 
tamsiame kambaryj ir jeszko- 
jo duriu.
suszuko:

Ko toliai!
Duok vgįti, 

žinoti ant ipnriu'!
— Ka’? negirdžiu!
— Ei, sęnis netikėlis, duok 

» žmogus

Pagalinus atidaro ir

reikia va-

valti, szen, sakau tau 
ant mariu skensta!

Senis pasijudino ir suszuko:
- (tzortas ji ezionai atno- 
lokiose tamsybėse, kur asz

senis irsinosi, marios taip labai 
sujudintos ir mos tenai laippat

- - Dar pabandysiu suzva-

SZC

galime pražūti!

k

*

— Kas tu do vienas! kaip 
tas atsitiko, kad skendai, isz 
kur tu atsiradai ant mariui

Drebantis,
balsas isz valties atsiliepe:

— Pone, asz ne czionyksz- 
tis, gryžiau mariu krasztu na
mo po keliu metu kalėjimui; 
naktis, patamsėja paklydau ir 
per daug prisiartinau prie 

nuo kurio mane vil
nys ir pagriebė...

i Pertrauke antPertrauke* ant valandėlė?, 
valty j buvo tyla ir tik girdė
josi irklu krutėjimas su 
nies urzgimu.

— Pone, asz ketverius me-
-r- at-

szn-

s vi u

gyvavo tiktai tas vienas riks
mas. Užmirszo apie save. Pasu
ko valti, ton pusėn, isz kur 
atėjo balsas ir klausėsi.

Jam rodosi, kad jis jau visa 
linkti kovojąs su audru ir kad 
pagelbos balsai isz visu pusiu 
in jo ausis prnsincsza.

Ūmai atgavo sąmone ir i*z- 
giro netoli sav^s kokius tai 
stebctiuus balsus...

— Matomai skensta keli 
Įiamislijo, taigi sujudino 
jais ir suriko:

— Bung jus yra ?
Du, asz... ir szuva!

Szulajev lingavo valtyj virve

kokius

irk-

ir paleido in tamsia platu va, 
norėdamas kaip galint patai
kyti ton vietini, isz kur girdė
josi balsas. Nutvėrė taigi irk
lus, pasiyre a rėžiau ir vėl piu 
leido virve.

Tuo tarpu/ druoziai valtyj 
pasilankė virves patrauktas ir
priesz save pamate žmogaus 
szeszoli, kuris ‘baisiai drebėjo 
Ir rankoj vienoj suspaudęs szu- 
niuka.

Szalnjev nutvėrė szuniuka ir 
inmete valtiu, potam su sun
kenybe in trau'ke žmogus, kuris 
be šylu iszsitiesc ant valties 
dugno.

Atsiduso ir iszlicse szlapius 
savo paežius. v į i»t ■ .Į ’* I

Dabar jo vienai inc tuislia bu
vo pasukti in kraszta. Bet kur

tus nemaeziau motinos 
si liepi* vėl drebantis balsas Isz 
valties 
daug, 
kur 
matote, pone, asz.

vilko bilietu “...
rrojo valandoje Szulajev su- 

trepleno, kad net valtis sudrė
bėjo ir dar smarkiau su irklais ,« 
sujudino ir paklausė:

— Ka sakai? tu su 
bilietu ?“

— Taip, 
bilietu.“

Szalajov taip smarkiai pra
dėjo žerti irklais, kad tarytum 
vilnys stenėjo ir traukėsi sza- 
lin isz po valties kuri vis smar
kiau skubinosi prie kraszto.

Netrūkus priesz Szalajevo 
akis sumirgėjo mariu karsztaL 
kur buvo matomai jau ir žmo
nos ir judanti vežimai.

Valtis lengvai insinere in* 
smiltis, prie jos prisiartino 
greitai koki tai žmones, terp 
kuriu Szalajov pamate du po- 
licijantus.

Taigi iszejo isz valties; pas
kui ji pirmiausiai iszbego ant 
kranto biednas szuniukas, bo- 
sikratydams linksmai, o po 
tam isz valties iszlipo siubuo- 
dams ir nuolatos drebėdamas 
biednas, iszgclbetas žmogus ir 
ome žiureties ‘ant tu atėjusiu 
žmonių, tarytum, dar pats sau 
netikėdamas, kad randasi jis 
terp gyvųjų.

Pasižiurėjo *u baime in tam
sias marias, isz stebuklingai 
jis iszgclbetas ir dabar norėjo 
pulti po kojų savo iszgelbeto
jui ir jam nuoszirdžiai pa dėka- 
voti: taigi susijudino, kuipo 
norėdamas kur tai eiti...

Tuo tarpu Szalajov tvirtai 
ji nutvėrė už peties ir suriko.

— Palauk!
O atsisukęs in

iszkentejau taip 
vargas, kalėjimus, nie- 

atsilsio ir pastoges, 
pone, asz... asz

ha
su

A <

pone, su

“vilko

“vilko

stoviuosius
polieijantus atsiliepe:

Imkite ji, jis isz kalėji
mo ir be pa sz part o!

ii
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K. RĖKLAITIS
Liahivioskag Graborius

> Laidoja numirėlius pa- 
, gal naujausia mada Ir 

mokslą. Turiu pagelbl- 
ninkc nioterems. Prie!-

I t ri ' »

.t

nnmos prekes.
816 W. Spruce Str., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street • 

Bell TokConns 4414 
TAMAQUA, . PA.
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Sala Burtininkes Martos
j M 

M

Apart to kadangi lanko nuo 
jo didelio iszpažinimo« stebėti
nai prie vaiko visi buvo pn-|rasti juos locnajne lizde.
siriszo kuris savo pasivedimu | _ Tai-gi tegul bus taip

*•
(Tasa.)

— Pasakysiu jums viską 
i bet tegul Vigo pasveiksta, ge
rai burtininkei.

Tie žodžiai I limit ra sutvirti
no ir džiaugėsi jis, 

j vaiks dasižinos jo 
taipgi kur 
ratu vadas

Netrukus taipgi parojo žinia 
'kad Stank isz Gdansko kuris 
įsu tokiu pat laivu kai)) Dimit- 
Į ras plaukiodamas 
apgavo piratus 
laivu o su nevalninku pagelba 
<lasigriebe prie salos ant ku
rio buvo a|)siginimui pilis. Pi- 
)v j gyveno stebuklingo patogu
mo moteri-zke kuria tonaitinvi 
gyventojai vadindavo burti- 
uike Marta.

Salos gyventojai paszelusei 
gynė savo burtininko bet kada, 
dasižinota kad apgulantieji pi
li neturi prie jokiu piktu mie
lių tada norai sala ir pili ati
davė in hanzeatu rankas.

[szgirdes Marios varda. Di- 
mitras nenoromis 
ir tuojaus paantrino 
ntsiduksdamas: Marta, Marta 
o ))O tam pa klausė:

— Ir kas-gi atsitik 
ja moteriszke ?

— Pauliu* Starck musu la-i- 
vonaczehiinka* — atsake ju
rininkas

kad kaip 
paėjimadasižino*

gyvena patsai pi-

po Baltika 
paėmė jiems

sudrėbėjo 
sunkiai

o su ta-

IĮ 

i

,kad. uian padėsite^ ^t^astį 
m ano motinąjį r į y) i

4- Padea|jhr sti npyu — ta- 
re Dimitras — l^riuoš tai žo
džius paantrino visi, mislyda- 
mi:— Juk tai mus reikalas al

IIUU1UU 
Padea|pi

siriszo kuris savo pasivedimu _  '
drąsumu ir tikru pa budžiu ant ‘asz jums* Užtik ima t tarnausiu

pasivedimu _
Kili! 111 ti ii f l

kožno žingsnio ju szirdis prie tiktai mano nuvesito prie moli-
savęs trauke.

Hunouas tankiai jam ka to
ki ant ausies kuszdejo, bet 
Vigo visada jam.viena atsaky- 

* ma duodavo:
— Sarmatykis, Hunonui ži

nai apie tai, 
yra bjaurus prasi kaitimas, 
mane prie melagystes nori pri
kalbinti! Ka ant to pasakytu 
mano motina/

Ir užsisukdavo su piktumu 
nuo seno pirato, kurio norint s 

! patys hanzeatai negalėjo persz- 
neketi, bet vaiko norams turė
jo pasiduoti. Isz pradžios ji 
IKluonas kalbino idant neprL 
sipažintu prie 
labiausia, kad jisai paeina isz 
Vitalicnu gimines, idant nępa- 
sakotu niekalu apie motina 
apio pili, kurioje* imt salos bū
damas gyveno. Su kokiu mie
lių taip daro tasai senas raz
baininkas, sunku atminti; gal 
paprastai prie razbaju pripra
timas ji trauke, deloi ko norė
jo vaika isznandot i, pastai y-, 
damas ji piratu vyresniu vie
ton pražuvusio Vitalieno: gal 
turėjo ir kitokius kokius mie
lins — gana kad lyg sziol ne- 

o net 
neužsiminė apie Vitalienus.

Vigo per visus klausinėja
mus pasakojo, kad gyveno ant

kad melagyste 
o

savo vardo, o

— atsake 
liepe ja paimti ant

laivo, ir jeigu urbus jokios pe- isztare Zigfrido vardo 
rinzkados, už nrdrlios laiko at
plauki in Lubrko porta.

O -u pilim, kas padary-
- klaii>r toliau Dimitra?.! salos tvirtoj pilyj; kad paliko 

Vadas tenai paliko ka-; tenai motina: kad jo tėvas tan- 
pilncvoti lobius, kuriu kini keliaudavo ant mariu, ba 

tonai tur didele daugybe būti; turėjo
ant prisakymo-gi burtininkes daugybe miestu jam prigulėjo, 

gyventojai Ji vienok pirmu sykiu pasie- 
uepakeis i me su savimi norėdamas ji isz- 

o del Up
salos krasztu kitas 

kanzcatii laivas, po vadovyste 
Mikalojaus isz Karaliaucziam*, 

aplinkui, idant at- 
razbaininku laivams

ta .♦

rvivius

likusiejiMartos, 
sudėjo prisiega kad 
ranka ant kareiviu, 
saugojimo

plaukios
plaukus
ju prie kraszto neprileisti.

Dimitras klausosi ir tryne 
'4u ranka savo raukszleta vei
dą, o jurininkas toliau pasa
kojo:

jurininkas toliau pa

Dasižinojome taipgi kad 
, rude-bus jau metai atgalios, 

nio laike nuo salos nuplaukė 
didelis laivas kuriuo vadovavo 
wins su milžiniszka svla IT augalotas, žinomas po 
milžinas Zigfridas.

— Tai turėjo but garsi Vi- 
talienu sodvba ? — suszuko Di
mitras.

Jurininkas rankas iszketc, 
kas reiszke kad jis ant to ne
turi jokio atsakymo bet 
jaus dadure:

— Tiktai girdėjau, kad bur
tininke Marta turėjo but pati 
to milžino. < <1MUD

— Razbaininko pati — su- 
.szvapejo Dimitras pats Ii n save 
ir vėl klausė: 
riau žinai!

— Apie ja kalbama kad ji 
ptebuklingai patogi ir didžiai 
lievobaiminga moteriszke —•

nio laike

rankas

I

placzia kupczysta ir

irkluoti ir kovoti, 
jo padaryti

mokint i 
idant kada nors is 
gera vada.

I limit ras ir
to pasakojimo

akimis

visi hanzeatai 
terf

nos

ir 
vardu

tuo-

— Gal ka dau-

atsake jurininkas — labai mie
la širdinga ir taip visu guo
dėjams, kad arsziausias 
ibnininkas ja laiko szventa.

Dimitras pakele galva 
klausėsi
įlinkas matydamas pasakojo 
toliau.

— Tasai milžinas su savim 
taipgi paėmė snnu apie

ra z-

ir 
žingeidžiai ka jun

taipgi paėmė snnu apie kuri 
burtininke pas mus klausinėjo 
ir su aszaromis prasze ‘turėti 
<lol jo milaszirdysfe. Visi mes 
prižadėjome jo jeszkoti o atra
dus jai atiduoti.

Dimitras taip giliui užsimls. 
lino, kad jurininkas nematant 
jam isz kambario iszejo pas sa
vo jau nno seniai Iniikiancziua 
draugus.

I • *' *

klausosi 
saves susikalbėdami 
bet jam nesako ka su juom t ui 
padaryti.

Isz razbaininko sūnaus 
Hanza gali turėti gera karei
vi — kalbėjo Lubekos bulmis- 
tras ant vieno isz mažesniu su. 
sivienijimo rodos susirinkimo.

Dimitras jam aut to nieko 
neatsako bet kada atėjo kas
metinis didis susirinkimas ant 
jo atvedė vaika, o Jonas Metze 
vadovaujantis nutarimais, ta*p 
visa ta dalyku nusprendė:

— Nežinome isz kur paei
ni ir kokios esi gimines bet isz 
tavęs norime padaryti narsu 
kariauninku: norime iszpildy- 
ti tai ka tėvas žadėjo ir jeigu 
ji atrasime jam atiduosime jau 
kaipo geriausia ir tobula ka
reivi. — Mislyje-gi dabaige: — 
Ne bus jisai mums labai dėkin
gas kada jo sūnūs pradės raz- 
baininku laivus daužyti. — Ir 
juokėsi pats vienas taip misly- 
dams, ko Vige visai neatjautė, 
dėlto drąsiai ir žiurėjo kalban- 
cziani in akis.

—- Noriu but geru kariau
ninku — kalbėjo — kad gale- 
eziau pili ir mano motina su 
rasti. Apie tai jus pyaszau ir 
todėl noriai su jumis pasilieku. 
Mano tėvas turi daug kariu- 
menes ir szirdingai jums už tai 
padek avus ba be abejones ma
nes jeszko ir tuojaus atras.

Nusiszypsojo vėl visi ant 
vaikiszkos jo kalbos pilnos 
sau užsitikejimo ir drąsos.

— Gerai, gerai jaunikaiti— 
tarė Metze 'norėdamas vienok 
palikti musu 
mums padaryti 
prisiega.

Vaikus pgsižiurejo in Dimit- 
ra kuri gerinusia pažinojo ir 
tarė:

kareiviu turi
isztikimybes

• * •

— Juk vadovas kuris mane 
j iszgolbejo, ir kuris yra visa
dos del manos geras nereikli* 
lauš, idant * asz ant ko pikio

iszgolbejo, ir kuris yra vlsa-~ vil ~ '
Dimitras.

Vigo ant galo pasveiko. Dt- prisiokeziau! 
mitras daktaras Florijonas Ir I 
hanzeatai juomi labai rūpinosi nieko nesakydams. 
nieko jam nepasakodami,

Dirpitras palingavo galva

thre mintydamas apie 
motinos pamatymu.

Susirinkusieji vol prasijuokė 
ant. jo naiviszko džiaugsmo o 
Metze taro rimtu balsu.

— Viskas taip bus kaip 
prižadėjome, vienok turim nuo 
pradžios pradėti tai yra paim- 
sinie nuo tavęs prisiega. Tu- 
gi prisiartink ir atsakinėk.—

Vigo prisiartino prie stalo, 
ant kurio stovėjo Dievo Mnkn 
o Metze užklauso:

— Ar tiki in Krintu Poną 
musu vienatini?

— Tikiu o kaip-gi kitaip 
galėtu būti! — atsako vaikas.

— Taigi sakyk paskui ma
nio prisiegos žodžius— kalbė
jo Jonas Metze ir pradėjo:— 
Vardan Aukszcziausio prisie
kiu, kad prisijungdamas prie 
didžio įlaužo susivienijimo dė
lei jo geroves tik darbuosiuos; 
susivienijimo reikaluose sekre
tus užlaikysiu gyvasti paszveii. 
siu kovodamas su mariu raz- 
baininkais, o taipgi ant nužu
dymo ju vado Zigfrido Vitalio- 
no.

Iki sziai vietai Vigo kartojo 
prisiega ramiai, kaip koksai 
suaugės žmogus bet isztariant 
Vitalieno vardu iszbnlo, paszu- 
ko nuo stalo ir asztriai su įnir
timu suszuko:

— Kaip tai! Norėtumėt kad 
kovoeziau priosz savo tikra tę
va ? Ne, to niekad nepadarysiu’

— Tai sumus mariu razbah 
ninko?! suszuko vienas isz 
susirinkusiu.

— Ar tas yra kas blogo!— 
klausė Vigo jeszkodamas akim 
atsiliepusio.

Tai tu to nežinai! kal
iu ji Jonas Metze.
Žinau jog esu Zigfrido

vienas

bojo

Vitalieno sūnūs kad mano te- 
imdavo mokesezius nuo 

jam prigulineziu miestu.
va s

Ha! ha! ha! — iszsigirdo 
susirinkusiu juokai — mokes
ezius, kuriuos sudaužydamas 
kupeziu laivas arba ant Baužo
mis karavanus, su gvolta tasai 
razbaininkas atimdavo!

Vigo tai iszgirdes, apsidairė 
aplinkui ūmai užsidenge ran
kom veidą aies prisiminė jam 
kad priesz tėvo pilies apleidi
mą girdėjo žodi “razbainin
kas,” 
vardu o kad klausė motinos, ka 
reiszkia “razbaininkas” atsa
ke jam: Sziandic daug daiktu 
suprasti negali, paskui juos ži
nosi. Dabar juos suprato acli, 
kokia tai buvo baisi toje va
landa !

— O delko asz nenusken
dau! — suszuko, bet tuojaus 
kaipo suaugės vyras pridūrė 
Buk kaip buvus bet priesz sa-> 
vo tikra tęva nekovosiu!

i rd ėjo žodi 
sujudinta

4 4 
su Zigfrido

razbaininkas

— Skylen ji inkiszt! — szau- 
ke karsztesni hanzeatai bet Di
mitras atsistojo ir tarė:

— Tasai vaikas man pri
guli nes asz ji iszgelbejau!

Saloje užgimė judėjimas rik-, 
smu atbalsis atsimusze in lu
bas kada per susirinkusius 
prasiskverbė prie pat stalo 
Hunonas ir rodydamas in vai
ku smarkiu balsu* atsiliepė.

— Jisai nėra sūnūs Zigfri
do Vitalieno!

ko-1 — Prisieksiu bet ir jus pli
kiu budu pj|f juos jis a t si indu, sieki tu r— kalbėjo toliau vaikas
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BAISI VALANDA.
Sekantis apgarsinimas likos 

primiiBztas ant Baptistu muld- 
namio per pakelovinga kunigu, uns vaikinus jeszkodamas služr 
ži:

“Ateinuntc Sereda 3 
dingas pamokslas apie “r| 
kuris intikes bus iszgaiįytas o
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KAIP GRINORIUS.4! • ■ * . <■ ' ■ ' , : : "f
Pas viėna anglikn, kuris tu

rėjo patogia paežiu, atėjo jau-.

bos ir turėjo geras popieras
■»r . . j .. •. i « ’
bos ir turėjo geras popieras. 

nau- Kupežius ne iurojQ daug lai-

ISZ LIETUVOS
'-f --

LIETUVOJE RANDAMA 
ISZKASENU.

Žeimelis, Sziauliu apskr. — 
Netpli Žeimelio, Unkuvos pa
šoje, yra nedidelis pylimehs, 
isz kurio dabar kasamas žvy
nus ir vežamas in vieszkeit. 
Bekasdami žmones ten randa

9JI «•
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JURGIS BALTRUSZAITIS 
10 METŪ ATSTOVAUJA

Kaunas. — r
sukako lygiai 10 metu, kaip 
Lietuvos nepaprastas pasiun
tinys ir iugaliotas miniateris 
Jurgis Baltruszaitis iszkilmin- 
gni inteike Maskvoj savo kre
dencialus.

Tokiu budu J. Baltruszaitis 
yra iszbiiv(*s jau deszimti me

» I', ,,į ,HIB* r i*'i #1 • -w
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Tas ko, paliko ta vaikina ir savo 
„ * pac^in o puts iszejo. Neilgai

tas ka netiki bus prakeiktas įnikus, kupcziatts pati davė
I vaikinai ip žanda ir pati isze- 

; *, Kada anglikus sugryžd, 
svetes papasakojo kas jam at
itiko, o kupczlus in ji:

— Kibą tu kokiu ne 
žodžius iszsitaroi?

I 1 ' ' ' ■ '

koja u apie oi’a ir lietu.
— Na tai ne dyvai. Sėdėję! 

pats vienas su jauna moteris?-
4 4 k k . D* ' Mik • a A -.Ak ‘Ik.

ant pusiau ketuviu po piet.

TEISYBE j

Vienas iszduotojus guzietor. 
laike redaktory, ba pats nieką 
ne iszmane ir visur gyrėsi, jog 
jis ka liepe, tai redaktoris turi

T t

raszyt. Viena karta rodą k tory s 
inpykias ant iszduotojaus, pa- 
rasze, jog jis yra asilas; ir taip 
gaziolos likosi iszleistos del 
abonetu. Kada iszduotojaus no 
po ilgam radosi vienojo vietoj
ta i p vienas jo paklausė:

— Kas rasze pereitos nedė
lios gazietaf

— Oi kas / asz , o jeigu in' 
asz tai liepiau savo bernui ra- 
szyt, ba asz jam užmoku.

gera alga 
moki ir pats daug iszmanai, 
jeigu tavo locno gazietoje, isz- 
■vadiuo tave pati asilu.

— Ba asz taip liepiau, — 
atsake iszduotojus.

Kaip rodos, 
pats daug iszmanai

DEL KO BULVE?
— Ar žinoto kam 

sutvėrė bulves!
— l)el-1o bulves

ir biednieje ka

Dieva?

pitczin o prtts iszejo. Neilgai t t * . • •

i vaikinui in žanda ir pati isze-
Lio. :: j. .

s
geru 
, ♦

Dievaži ne! tiktai paga

H

ko ir jei ta kalboje!; kibą tu Aa 
esi grinoiys, jog nežinai kalp>

idant 
lupt.

sutvėrė
turėtu

I

U
r 4'
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BALTRUVIENE

prie moterių gretintis.
■-•i'’.-’' ", t .u V a,/.

GERAI ATSAKE.
Atėjus kunigas in 

niokslaine užklauso vieno isz 
vaiku.

szilta overkoti!
T ‘ - ■

— O ar meszkn gali 
si i m t savo szilta kaili?

— No.
— Del ko ne ?
Valandoje buvo tika, po tam 

at si liepe vienas isz 
vai kineliu:

— Praszau jegamastelio del 
to, kad Dievas — žiu kur jo
jo guzikai randasi.

vien*.

Ar gali- nusiimt savo

Te i p, — atsake vaikas....
nu-

mažesni u

a e yra mergos, 
Kaip kamparas dingo, k • ik/ t • • ♦ ■Kaip i n žemo inliiido.

Neteko bernelis mergos, 
Padare skriauda del masznos

Ba kelis desetkus iszliko, 
Ir dideliam smuike pasiliko

Nesirnpyk vai kinelli.
Dūkio linksmas dobilėli. 

4 II •*

« *
Neužmirszkite kelios Frilando 
misiukes, goriau pasitaisykit, 
Daug munszaines gertibesipra-

1

.1*
N es i r upyk vai ki nell i.

1

Viena bobele funiu turėjo, 
Gere ir uliavojo, nieko nežiū

rėjo, 
Viską praleido, 
Ir ūkia paleido.

Ckiu pardavus, pinigus paėmė. 
0 pati vos i n czion atidume.

O kur už ūkia pinigai liko, 
Gal del jaunikio.

rl’as ir gal neužilgio pribus, 
Kai)) bobele kiek apsibus, 

Da'bar bobele buna dūminiam 
miesto,

O jos vyras Masacziužes stoite.. 
Ka vyrelis durnos,

Kaip juodu pasivažiuosf... 
Kokis bus. pasisveikinimas,

Ir pasi kalboj imas !
Vyras ketina vaikus paimti; 

O savo bobelių kur kitur patal

'• ■. T:!>’ :

Visu akys’atsikreipė in IIu- 
nona buvo toki kurio szanko: 
° Razbaininkas, 
ji apgina! —- bet Hunonag jau 
nieko nesakydamas iszsiemv 
isz užanties geležini medeliu su 
ūžtrintais truputi ženklais ir 
tare in susirinkusius: -v- Sztai, 
prirodymas keno jisai yra su
nūs!

Dimitras arti stovintis nut-

razbnininkas

isz užanties geležini modeliu su 
ūžtrintais truputi ženklais ir 
tare in susirinkusius: -v- SztaJ

vore ji už rankos ir drebanėziu 
isz susijudinimo balsu paklau
sė : »

Toliaus Bus.
e

* ■ 4

pyti.
Tai vis szlekczionkom taip 

pareina,
Liūdna pabaiga ateina, 

_ * A « L • vz •Kaip tolinus bus tai nežinau, 

O kaip (lažinosiu
Ba tik tiek žinios gavau. 

O kaip dažinosiu,O kaip dąžhiosiu, 
Tai tolesni trauki padaihuosiu.

• • • ■ «
Kokis tai vyrukus pmiare su-

- tarti su morgin|i, 
Iszeme laisnius ant užsuku da- 

vę ir gana, 
Žmogelis nežinojo, kas t Ai do 

. sutvėrimas, 
Dieve dusZo kaltus nieko neži-

-i A.

ve ir gana,

sutvėrimas,

įlodamas,
Kas lui do pauksztelo, 

Toji mergele. ’• - * “

i

«. *
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Spaliu 14 diena

«

»!
„a1

daug žmonių kaulu ir plonu- įu Lietuvos pasziutiniu Sovie-
ežiu sidabriniu pinigėliu. Pini- 

pastebimigeliuose 
ženklai.

Vylivs

DEL LITO NUŽUDĖ 
ŽMOGŲ.

Svėdasai, Rokiszkio apskr.— 
Rugsėjo men. pabaigoje Svė

dasuose buvo Szv, Mykolo at- 
Ta gera proga, keli

miesteliuii per visa diena gero 
baltake, o vakare 
loszt kortomis isz pinigu. Be

laidai.

tu Rusijoj.
P. Baltruszaitis gimė 

m. Balandžio men. 20 d. Pant- 
vardži uoso, Sfcirsnemunes pa
rapijos (Raseinių apskr). Mok
slus ėjo Kauno gimnazijoj, ku
ria pabaigė 1892 m. Anksztuo-i 
sius mokslus ėjo Maskvos uni- 
versitate, kur 1896 m. pabaigė 
ge gamtos fnkulteta.
**•*5 Ui »

1873
J

susirinko

losziant kilo nesusipratimas ir 
ginezai. Vienam vyrukui, pra- 
loszusiam 1 litą 50c. ir neno
rėjus jam užmokėt, namu szei
mininkas uslaneliu smoge in 
galva. Tas pargriuvo ir dau
giau nebeatsikele. Užmusztaji 

nugabeno 
palangen ir paguldo 

manydamas tuo bud u pavyk
sią nuslėpt kas yra žmogžudys 
bet sekanezia diena ; 
kaltininką iszaiszkino ir 
eme.

uslaneliu

namu szeimininkas 
kaimyno

policija
su-

NELEIDO STUDENTAMS 
MITINGUOTI.

Kaunas. —, Spaliu 11 d. j vu-
kare po prof. Janulaiczio pa
skaitos teisiu fakulteto studen
tai pasiliko universitete ir no
rėjo pamitinguoti del valdžios 
Ženevoj padarytu nusileidimu 
Klaipėdos reikalu.

Jau buvo atsirac|e ir orato
rių, bet atėjo rekt. prof. Cze- 
pinskįs ir studentams liepe isz- 
sisk irstyti.

bet atėjo rekt. prof.

ežere
M 
žū

PAGAVO ŽŲVI BET BIJOJO 
PAIMTI.

Antaliepte Liedžiu 
žvejai pagavo keista žuvi. Isz- 
traukus žuvi ant kranto,
vis pati iszejo isz tinklo ir omo 
szliaužioti po žeme. Žvejai, 
nors ir visokiu žuvu yra suga
vo, tacziau tokios, kuri pati 
i n tarba listu, dar nebuvo su
gavo. No vienas žvejas žuviestyMt,

Matote kaip stenate, 
Ne kojų pavilkti negalite.

Kaip^jus iszrodote, pažiūrėkite Į kraJlto, insmuko in vandeni. Ji 
i n zerkola,

Kaip jus iszrodo terla,
Iszpurpus kaip kokios sken

duoles,
Kožnos tokios girtuokles.

Kaip bus kada karszcziai ateis, 
Tai ne vienai gulas pareis.

Nesusivaldys save, 
Ir pasileis kaip gole.

Su riebioms girtuoklėms tas
būva.

Kad gyvos būdamos supuva,
Suglamunija,
Sukulini ja, *
♦ ♦ ♦

Ne vienas žanog^lis isz Ąmęri-Į tJ’ ,b,et mėginimas nepavykęs 
ko siupezia pinigu,

Del likusius krajui paezios ir 
vaiku.

Alano kad jojo moterėlė gera,

nomo nuo žemes. Keistas sut
vėrimas pasisukinėjęs antpasisukinėjęs

in zerkola

Tai baimes jokios perą. 
Bet jaigu lustauna, _ . a

pai jau gana.
Paklausykite kas neseniai atsi

tiko,
. Pribuvo moterėle su trimis vai

kais pas savo vyra,

buvo apio metrą ilgio 10 centm. 
storumo.

APKRIKSZTIJO ŽYDAITE.
, h 4 F 4 r ■ | " *

Spaliu 4 d., Telsziųose apsi- 
kriksztijo 17 m., žydaite, kilu
si isz Varnių miesto. Kūmais 
buvo rnietos klebonas ir kuni
gu seminarijos szeiminin'ke. Ji 
insimylejo in viena vamiszki 
vaikina ir .del to pamote žydu 
tikėjimą. Spaliu 5 d., buvo ju 
vestuves. Kriszto diena buvo 
atvyko jos tėvai isz Vainių. 
Jie norėjo savo dūk tori papiau-

1 

dukteriai perdurti tik drabu
žiai. Vėliau duktė pasislėpė 
kunigu seminarijos rūmuose ir
nebesirodo.

ll't

• •
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LIETUVOJ ŪKININKAI NE
GAUNA DARBININKU

Smilgiai. — Lietuvos žinios 
pranesza, kad sziemet ežia jan- 
cziams didelis trukumas kinko 
darbininku. (Jkininkai, užėjus 
darbynietei, ioszko po kelias 
dienas ir negauna sau pasisam
dyti nei mergaieziu, nei vyru. 
Esant tokiam 
tarnaujantieji 
Mzeimininkus
tus. Po r metus pereina po 4-5 
vietas.

Pavasariais atvažiuoja 
tarnauti isz rytines 
(Utenos, Anykszcziu).

darbvuieteį,
• * *

pareikaavimut• • mota vienus
ir eina pas ki-

vienus

czia 
Lietuvos

DIDELI GAISRAI.
Sziomis dienomis Kretingos 

apskrity buvo visa eile nuos
tolingu gaisru. Plateliu vals- 
cziuj Notėnų kaimo sudege 
apie 15 gyvenamu ir negyvena
mu trobesiu. Sudege daug kul
tu ir nukultu javu, gyvuliu ir 
ūkio padargu. Gaisras kilo Ifez 
Madausko ūkio, kur buvo mo
torine maszina kuliami javai. 
Nuostuoliu padaryta iki 100,- 
000 litu. Turtas nebuvo 
draustas.

REIKALINGAS.

lik

LIETUVOJ NAIKINA 
VILKUS.

Miszku departa-Kaunas. — 
mentaš davė insakyma visiems 
urėdams visur, kur tik paste-
beta vilku, suruoszti medžiok- 

Ir ketvirtas*bus, bot dn nebe-Įles. Dabar rudeni geriausias 
yra.... laikas naikinti jaunus vilklu- 

Tokiu motore niekam jioverta, kus. Isznaikinus vilkus, uki- 
Veluk kad butu pakarta, pinkai gales būti ramesni dolVehrk kad but n pakartu, Įninkai galės būti ramesni doi 

Viso proco vyro krajui praleį- savo gyvuliu, kuriu vilkai kas- r 1 v . • •
* - 

O pati suvis pasileido.
Kada i H pora suėjo, e • z %. /»/Ui i • a i «

Visus pinigus bobeliaį paliko,
Pals In Ąmorikp. atvyko.

Veluk kad butu pakarta,

do, met nemaža iszpiauja.
» 

... .............. V-——— — ■—■"I-

METAI KALĖJIMO UŽ

*

Ik

ap-

Senas žmogus ant faimos ku
ris galėtu dirbti už valgi ir 
drapanas ir kad nebūtu girtuo-
klis. Atsiszaukite sziuo adresui 

Walter Duklis,
R.D.No. 1 Pennsburg, Pa.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 

Dent is tas Mahanojuje 
Ant Antro Floro, Kline Uitojo 
19 W. Centre St., Mahanoy Co r

4 f

CAPITAL STOCK $126,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

t

M

t

* Žmogelis 2,660 litu turėjo, 
___ a a. . — a —

toji mergele.
Prireikė pinigu tasai jai duoda,

t

Ir da daugiau žada, 
Nusipirko žiedą ir žiogoruli > 

Ba gražiau iszrodys nuotakelo, 
Kaip in szliubu važiuos, 

Kožnus žiopsos.

(/zionais sunkiai dirbdamas, 
Apio likusia paeziule nouž- 

mirszdamus, 
Siuntė pinigus kad parojus1

'.i ' ■ ’1 ? • 7 '' !' '

ANTROS ŽMONOS 
VEDIMA.

Antanas Beseckas 26 m 
amžiaus vyras 1928 m.

•>

szliuba Salų bažnyežioje. Kiek
W‘i

I

Kaip in szliubu važiuos,

, Sulaukus NodęlJos,
>4

daugiau turėtu, 
O pavejąs ant Henątvęs pasilso-

' j S
Bet kitaip atsitiko

Dabar

rJi ' J* H f'H '•

'Kitaip atsitiko, 
pasiliko be skatiko,

L 1

»

k

ir
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Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaus su musu ban
ka nepaisant ar malas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Prea.irKas.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS CRABORIUS 

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

Ball Telefonas 1480-R , < ’ T
ST. OLAIR, PA.

p»’' » " 
II , h 1.

< 1

■■

pagyvopės su žmona ja mote; 
ir apgaulingais dokumentais 
vode 193(1 m. Garliavoje. Apy
gardos talpias jį nubaudė ni
tais kąlėjiiąo, o dvasiszkas tri-

• •

bunolas pripažino antra szlln- 
bu notoisetu.

i

£ Istbalsamuoja Ir laidoja mirusiu* 1 
ant visokiu kapiniu. Pasrėbus pa-r 
ruoszia nuo paprassosiausiulkipra 
klfoifiuslin Perlaido automobiliui 
t" ■■ ■■

niu ir kiliems pasivažinėjimams.
L- - - Bi
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
p»rf|wllMĮ 
meldžiu man duot liula o prausta 
In trumpa laika.

....  .... ,

ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa*

dol iaidotuviu, veteliu, krikixty-

Isz FrackvillM, Port Carbon ar ias

Jaua mano patarnavimo,
į»J ■

■a
In trumpa laika. 
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.

— Po rinkimu. Ropubliko- 
nni laimėjo kaip visados. Bet 
ue visus szlapiuosius kandida
tus iszrinko.

— Kandidatas ant guberna
toriaus John M. Hemphill turė
jo prakalba prie Mansion house 
pahcdel.vje, kuriam prisiklausi-

t Utaminko ryta, Ashlan- 
do ligonbutejo miro Edvardu- 
kas, 7 metu sūnelis Szimano 
Staniulio, 11 S. Emerick uli., 
nuo sužeidimu kokius aplaiko 
per automobiliu in galva. Ne
dėlios diena. Laidotuves atsi
buvo Ketverge ryta.

ifl'.' ■■■•.* I!V. .
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Notice i« hereby given in accordance with the Acts of Assembly 
of the Commonwealth of Pennsylvania of June 11, 1840, and May 4
und May 15, 1841, that the following are the aggregate values and
assessments made by each assessor in the County for his or her respcc- 

. . . . . . _ —.. .

» L

4 3 r District

< 4' /jLįi hli ■■ j ■.■■•4
, Myney

»A 
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T K

v

utlnteroet
Totai r______

/' { fariCdujity >
Tol*l Valuatioi

l

I Lwja?

<

tivo district, upon property taxable by law for County purposes, upon 
Mortgages, Money at Interest, Occu aptions, etc 
to wit:

District
Money 

at Interest

•I for ,lthe year 1931,

Port Carbon Borough .........
Porter Township ......... .. ......
PTownship, Unseated. 

Rahn Township ....................
Roilly Township.......................

53,691.00
115,150.00

%

nėjo szimtai žmonių. Per rinki
mus gavo jisai mieste daugiau 
balsu už Pinčhotta.

Sausieje sznipai suome i 
vagonu gero alaus, kuri atvožė 
įsi-Patterson o, N. J. arti Lutzo 
lumberjardo galo miesto. Alus 
turėjo penkis procentus alko- 
holiaus. Visa vagoną nuvarė in
Pottsville.

— Utaminke pripuolu Ar
mistice Day arba diena atmini
mo užbaigimo Švieti nes Kares. 
Yra tai tautiszka szvente kuria
> r’J 0 t

apvaikszczios atsakancziai ant 
atminimo taip baisios kares ir 
pagarbinimo žuvusiu kareiviu.

i

Apsivcdimo laisnus isz
svome p. Petras Bražinskas 

pana Anielo Stopsziute. Abudu 
j jauni žmonis yra gerai pažys
tami mieste.
neužilgio.

Veselka atsibus

— Bais nelaime nuliudino 
visa miestą, Utarninko vakaru 
kada žino pribuvo in miestą, 
buk daktaras H. H. Holder
man, vyriauses daktaras

«<
J MHO

SS v. 1.1

X
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P
K
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1,184,976.01 
2,756,582.01 

* 1,406,982.01 
2,122,652.01 
3,948,747.0< 

150,774.01 
214,812.0 
414,345.0i 

15,986.0 
.408,981.0 

85,472.0 
1,051,401.0 

492,952.0 
658,618.0 

1,092,200.0 
568,5214) 
939,486.0 

82,430.0 
3,837,523.0 
2^325,739.0 
1,266,163.0 
2,159,990.0 
1,701,568.0 
1,241,285.0 

196,072.0 
8,645.0 

728,782.0 
1,592,855.0 
2,028,766.0 

868,908.0 
1,100,645.0 

721,896.0 
328,841.0 

2,484,948.0 
2,309,224.0 

996,944.0 
865,190.0 
255,821.0 

1,057,431.0 
1,908.0 

368,697.0
10,949.0 

436,603.0 
7,542.0 

555,934.0 
4,542.6 

4,411,397.0 
124,531.0 
578,809.0 

6,713.0

12,630.00
1,200.00Roilly Township

Reilly Township, Unseated .........
Ringtown Borough .........................
Rush Township ................................
Rush Township, Unseated .........
Ryan Township ................................
Ryan Towpship, Unseated..............
Saint Clair, North Word ..............
Saint Clair, Middle Ward .........
Saint Clair, South Ward ..............
Schuylkill Haven, East Ward . . . 
Schuylkill Haven, North Ward . 
Schuylkill Haven, South Ward . . 
Schuylkill Haven, West Ward ... 
Schuylkill Township .......................
Shenandoah, First Ward ..............
Shenandoah, Second Ward .........

133,457.00*
58,320.00

Total Valuation 
for County

| 1,745,407.00 
708,407.00 
310,572.00 
384,075.00 
286,335.00 
428,345.00 
412,245.00 

40,672.00 
4,904,212.00 

308,091,00 
2,478,533.00 

231,758.00 
5,007,324.00 

86,106.00 
3,672,209.00 

295,092.00 
797,546.00 
666,041.00 

1,193,086.00 
458,832.00 
414,305.00 
600,721.00 
98,060.00 

413,151.00 
892.00 

1,607,252.00 
1,176,896.00 

6,692.00 
240,259.00 

8,633.00 
1,121,820.00 
1,213,215.00 

584,149.00 
1,325,126.00 

803,467.00 
3,08.6,162.00 

108,150.00 
656,985.00 
294,515.00 
588,302.00 
648,131.00 
731,523.00 
285,000.00 
247,081.00 

2,488,854.00 
1,248,496.00 

272,831.00 
33,280.00 

1,128,312.00 
177,345.00

Ashland, First Ward ...
Ashland, Second Wiu'd «li

$ 57,240.00 
03,414.00 
00,330.00 
48,298.00 
3lM6JiOO 
93,554.00 
53,74u.l)0

64,445.00
• ? •
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Ashland, Third Ward ...
Ashland, Fourth Ward ...

1

67,901.00 
58,904.00 
89,209.00 

495,305.00 
96,451.00 
22,801.00

2,615.00 
64,678.00 

108,591.00 
197,027.00 
116,809.00 
46,851.00 
43,574.00 
37,047.00

Ashland, Fifth Ward 
Auburn Borough . 
Barry Township 1 .
Barry Township, Unseated

I

1

o

Aks
Blyth Township ..............................
Biyth Township, Unseated .........
Branch Township ............................
Branch Township, Unseated .... 
Butler Township ...........................
Butler Township, Unseated .........
Cass Township ................................
Cass Township, Unseated..............
Coaldale, East Ward ...............   .
Coaldale, Middle Ward ...........   .
Coaldale, West Ward ..................
Cressona, North Ward ..................
Cresr>na, South Ward ..................
Delano Township ...........................
Delano Township, Unseated.........
East Brunswick Township .........
East Brunswick Township, Unscatet 
East Norwegian Township .........

6,54 1.00s! 'J'£1
f

SIs

į

BĮ
45,617.00

? ROW 90,015.00t Shenandoah, Third Ward ..............
Shenandoah, Fourth Ward ...........
Shenandoah, Fifth Ward ................
South Manheim Township ...........
South Manheim Township, Unseated 
Tower City Borough.........................
Tamaqua, North Ward .....................
Tamaqua, East Ward .....................
Tamaqua, Middle Ward ................
Tamaqua, South Ward ....................
Tremont, East Ward.........................
Tremont, West Ward .....................
Tremont Township .........................
Tremont Township, Unseated . . . 
Union Township ................................
Union Township, Unseated ............
Upper Mahantongo Township .... 
Walker Township .............................
Walker Township, Unseated .... 
Washington Township .....................
Washington Township, Unseated . . 
Wayne Township .............................
Wayne Township, Unseated...........
West Brunswick Township ...........
West Brunswick Township, Unseated 
West Mahanoy Township ................
West Mahanoy Township, Unseated 
West Penn Township .......................
West Penn Township, Unseated . •

And further, notice is also given that Monday December 1, 193 
has been set by the County Commissioners of Schuylkill County, f< 
determining finally whether such valuations have benn below a ju1

*
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. i 19,341.00

k1!.1 21,376.00 
13,849.00 
5,900.00 

63,110.00
22,147.00 
26,400.00

Lo
cust (Mountain iligbnbutes li
kos nžmusztas automobiliu ne
laimėje ant Franklyn plento 
arti Pottstown, Pa. Daktaras 
Holderman, važiavo su Bonn 
Dun lapu, jojo pati Olive ir 
motina Mare, 64metu in Phila
delphia atlankyti sergante 
dukrele Dunlapu. Važiuojcnt 
namo, pataikė in stovinti t ro
ką, po tam in kita automobiliu 
kuriame važiavo Percy New-r 
ton ir Louis Root. Daktaras, 
kuris varo automobiliu, likos 
ant vietos užmusztas 
Dunlap mire nuo 
kraujo, josios vyras Benas mi
re ligonbutejo po atvežimui o 
motina, 
žeista, 
daktaro automobilius pataikė 
likos maž daug sužeisti.

4

%

v

: ■ 
'•»< * J ■: f

v>'>H
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139,554.00 
92,976.00 

195,084.00 
243,145.00 
874,476.00 
142,073.00 
20,700.00 
12,600.00

'*uv
ii
iŠ 

liO 

u 1 v f

S“&ll

•.

I 3 lY

Ii 4 *

•<

I n

L 0^1

r i

96,398.00
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1,800.00
47,655.00atlankyti East Union Township ..................

East Union Township, Unseated . 
Eldred Township ...........................
Eldred Township, Unseated.........
Foster Township ...........................
Foster Township, Unseated .........

Frackville, North Ward ..............
Frackville, Middle Ward ..............

{

apieUtarninko vakaru 
pilsimi devynių ugnis kilo 1100 
bloko ant E. Centre ulyczios. 

Isz pradžios buvo manyta kad 
visas blokas bus nuszluotas per 
liepsna, bet musu ugniagesiai 
sii pagelba kitu apmalszino 
liepsna po dvieju valandų sun
kaus darbo. Penki namai smar
kiai apdegė^ o 12 szeimynu pa- 
no^ze dideles bledes per durnus 
ir vandeni. Bledes padaryta ko- 
nią ant 75 tukstaneziu doleriu. 
Priežastis ugnies da neisztyri- 
neta. Penkios kompanijos ug
niagesiu isz užmiesezio pribuvo 
mūsiškoms in pagelba. Phoe
nix ir Columbia isz Shenadorio, 
Citizens ir American isz Tama- 
kves ir- Continental isz Gilber- 
tono. Smarkiausia apdege na
mai Brenano, Roberto, Noakes, 
Richards ir Williams — visi 
Anglikai. Du ugniagesiai likos 
sužeisti-laike gesinimo, bet ne 
pavojingai.
« 4 1 *

|« * M
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B u i > »
* A

58,550.00

23,060.00

39,765.00 
B

42,^91.00
61,495.00

Richards ir AVilliams

— Gerai pažinstamas musu 
biznierius Juozas Czivinskas, 
330 W. Mahanoy Avė., po dau
geliu metu gyvendaipas jauni- 
kysteje ant galo sumanė 
imti sau gyvenimo

pasi-
<1 rauge ir

likos surisztas mazgu moterys
tes su pana Ona Samkevicziute 
2(1 E. Frack uli., isz Frack vil
ios, kur abudu suriszo mazgu 
moterystes kun; Norinita Sere- 
doje. Veselka atsibuvo pas nuo
takos tex*us. Geros laimes Juo
zui, vedusiam gyvenime.

— Flo Electric Co., (Flori
jonas Boczkauskas, 
Pine uli.) tomis dienomis 
baigė elcktrikiavima namo p. 
Strict k u ant 317 W. Pine uli., 
kuri puikiai pertaiso, iszpopie- 
ravo ir užvede naujo sistemo 
elektriką. Taipgi užvc<le elek- • ___

312 W.
v uz-

trika name p. Lazausku,530 W. 
Centre uli., kurie narna isztaise 
ii4 užved© nauja sistema elektri
ko.

NUŽUDĖ DU GENGSTERIU 
NE KAIP SU JAIS GERTI.

Chicago. — Edvardas Ko- 
tovskis, 20 metu vaikinas, pri- 

(.sipažino'policijai, buk jisai nu-
szove an.t smert “Smooth” Si- 4 # t • 
erza ir 
neseniai iszejo isz kalėjimo, 
privertinojo knd su jais gertu 
munszaine. Negalėdamas nuo 
jų'atsigint, turėjo juos nuszail
tį. Policija afbudu surado Sic- 
rys kambaryja ir buvo mano-

Slim” Smurlo, kurie
. - - - - ••

ma kad žuvo laiko gengsteriu 
. kovos, bet nusistebėjo, kada

Edvardas prisipažino, kad tai 
jisai juos nužudė.
■ ■■A ■ ■■ ■IWI* ■■ II — ■■■■■ ,

ANT RANDOS.

Gera 100 akeriu fauna arti 
Shenandoah. Visos reikalingos 
maszinos ir viskas, kas tik rei
kalinga del vedimo farmos. Be- 
oantify yanduo. .,gera . sįuba, 
JpLdtuteMt t.tZAtsiizaukįfe ant 
adreso:.... . . (t.9.1adreso:....

Joseph AbraezinHkas, 
Shenandouh, Pa.f

Olive 
nutekėjimo

J

likos pavojingai su- 
Kiti vyrukai in kuriu

>

Middleport, Pa. f Po ilgai 
ligai, mirė namie Mare Joszke- 
vieziene, 47 metu. Velione gi
mė Lietuvoje, pergyveno Ame- 
rike daugeli metu ir paliko du 
sūnūs ir dvi dukteres.

Pottsville, Pa. f Ashlando li- 
gonbuteje, mirė po trumpai 

Kazimieras Vaitukonis 
50 metu.Velionis czionais Ame- 
rike nepaliko jokiu giminiu.

ligai

Airiu

New Britam, Conn f 22 d. 
Spalio nelaimingai ir netikėtai 
mirė Jule Rageliute, palaidota 
25 diena Spalio su bažnytinėm 
apeigom Szv. Marijos
kapinėse; palaidota szalia savo 
tėvelio (kuris mirė 14 diena 
Rugipuczio 1927 mete). Laido
tuvėse dalyvavo daug giminiu 
draugu ir ir pažinstamu; paly
dėdami 53 automobiliais. Pa
liko dideliam nuliuime: motina 
Gna, 2 brolius Vytauta ir Stasi; 
4 seseres Ona, Veronika, Elena 
ir Petrone kaipo ir daug gimi
niu ir pažinstamu.
A.a. Juliute gimė 5 diena Spa- 

liaus, 1898 mete, turėdama 6 
metus amžiaus pradėjo lankyt 
nfokykla, pabaigus Gramma|r 
mokykla 1912 metais
isztekliaus negalėdama lankyt 
auksztcsni mokslą, pastojo pas 
turtingus žmonis už tarnaite ir 
tarnavo lyg mirties. Paskutiniu 
laiku tarnavo Salisbury, Conn.

diena Spalio,
ba iszvažiavo automobilium su 
kita Lietuvaite A. Adomaicziu- 
le ir dviems vaikinams pasiva
žinėti. Szoferis per neatsargu
mu smarkiai važiuojant trenku 
maszina in dideli medi užinusz- 
damas keturis. Tik pats szofe
ris liko gyvas sunkiai, sužeis
tas.

Su didolia .. 
sziidingai aeziu visiems gimi-j 
nems ir pažystamiems už pri-

del ne

09 pabaigus dar-

O’

Szltas milžiniszkns 
kuris turi 63 laipsnius 
prie Cities Service ir yra sta
tomas ant žemutinio Manhat
tan Island,
laipsniu elevatoriai, 
galima bus iszeiti ant dvieju 
laipsniu ant kart.

namas, 
priguli

Jame rasis dvieju 
isz kuriu

Grandiozinis Jungtiniu
Choru Koncertas

NEDELIOJE, LAPK. (NOV.) 
9 DIENA, 1930 METE 

MAHANOY CITY. _
ir

v raGarsus yra Mahanoy City 
Szv. Juozapo parapijos chorasI A J I U

Prof. p. A. Grigoraiczio veda
mas. Jo giesmių aulai žavejan- 
cziai skamba bažnyczioje. Jo 
dainų melodijos jaudina.Hzirdi

Visi Mahanojiecziai 
savo

Frackville, South Ward
Frailoy Township .........
Frailey Township, Unseated . . . 
Gilberton, East Ward ...............
Gilberton, Middle Ward ............
Gilberton, West Ward ................
Girardville, East Ward ................
Girardville, Middle Ward ......
Girardville, West Ward . 
Gordon Borough ..............
Hegins Township ..............
Hegins Township, Unseated 
Hubley Township ..............
Hubley Township, Unseated 
Kline Township .........
Kline Township, Unseated . . 
Landingville Borough ............
Mahanoy City, First Ward .. 
Mahanoy City, Second Ward 
Mahanoy City, Third Ward . . 
Mahanoy City, Fourth Ward . . . 
Mahanoy City, Fifth Ward .........
Mahanoy 'Township .......................

•L

t

Mahanoy Township, Unseated .. .

23,575.00
153,579.00
29,922.00
18,312.00

33,200.00 
10,150.00 
39,933.00

6,316.00
120,656.00

7,560.00 
59,977.00 

102,128.00

48,250.00

27,000.00

76,715.00 
34,488.00

1 17,778.00 
153,401.00 
67,368.00 

412,128.00 
26,920.00

65,827.00 |

i

37,728.00

58,225.00

25,440.00

22,947.00

165,509.00

rate or not, in accordance with Section 11 of the Act of July 27, 1842.
JAMES R. WALTON 
JAMES H. KIRCHNER 
ROY E. BROWNMILLER

County Commissionei

Attest:
F. C. BALL 

Chief Clerk

1,066,251.00 
1,638,824.00

925,080.00 
590,375.00 

1,264,307.00 
8,274,602.00

30,690.00
235,184.00 
828,406.00 
384,994.00 

1,451,276.00
465,912.00
365,730.00 
399,773.00 
124,310.00 

1,799,750.00
66,983.00 

1,080,354.00
75,444.00 

2,753,256.00
402,879.00 
125,434.00 
601,756.00 

17,558.00
742,293.00 
250,469.00 
255,942.00 
636,444.00 

23,804.00 
744,888.00 

1,802,064.00 
2,159,118.00 
3,066,650.00 
1,778,065.00 
2,807,866.00 
1,393,591.00 
2,156,442.00

89,243.00

Kada Perkate Mesa
Praszykite savo sztominko arba buezerio kad jum 
parduotu SHENANDOAH mesa, visokiu gatunku. 
Lietuviszku deszm, skilandžiu, taukines, lasžinių. 
Mes turim gyvuliu skerdyne, eziseziause ir geriau
sia intaisyta pagal vėliausia mada del skerdimo ir 
užlaikimo mėsos visokiu gatunku po priežiūra 
rando Pcnnsylvanijos Steito.
“HONEY CURED HAMS ir BACON” 
kumpiai ir laszinai.

Mcchnnicstvillo Uotough . 
McAdoo Borough ...........
Middleport Borough . . . . 
Minersvilli, First Ward 
Minersville, Second Ward 
Mincrsvillb, Third Ward 
Minorsvilljb, Fourth Ward

3,584.00 
145,839.00 
47,613.00 

187,263.00 
43,982.00 
49,926.00 

111,713.00

salese.
džiaugėsi ir didžiuojasi 
choru. Bet to choro garsas isz- 
eina ir isz Mahanoy City rūbe- 
žiu. Sztai laike Vytauto Jube- 
lejaus apvaikszcziojimo, 
nandoah, Pa. Spaliu 29 d., Sžv. 
Juozapo parapijos choras toip 
gražiai pasirodė bažnyczioje, o 
paskui saloje. Tai-gi tas garsus 
choras rengia szi dideli kon
certą. Bet tai ne viskas.

Pirma karta parapijos cho
ras drauge su New Philadel- 
phijos Saldžiausios Szirdies, Ir 
Shenandoah Szv. Jurgio para
pijų chorais dainuos ta vakara. 
Tai bus bent ko pasiklausyti! 
Tai bent koncertas!

Ar žinai kur tas koncertas 
Jis bus Mahanoy City 

Township High School Audi
torium, (East Mahanoy Ave
nue). Jo -pradžia 7:30 vai. va. 
karo. Inžanga tik 50c. Visas 
pelnas parapijos naudai.

Lietuvis dainas mėgsta. Lie
tuvisdainavo vergijoj būda
mas, Lietuvis dainuoja ir lais
ve iszvvdes. Lietuvis su daina 
užaugės. Lietuviui be dainos 
ne gyvenimas.

Tat Nedelioj visi in koncer
tą. Iszgirsite to, ko dar savo 
gyvenime negirdėjai. Užmokė*

bus t

Lietuviui be

dlesczia tariamo M

She-
4

Mount Carbon Borough ..............
Now Castjc Township ................ ....
New Castlo Township, Unseated . . 
New Philcdelphia Borough ...........
New Ringgold Borough ................
Norwegian Township ...............   . . .
North Union Township.....................
North Union Township, Unseated . . 
North Manheim Township ...........
North.Manheim Township, Unseated 
Orwigsburg Borough .......................
Palo Alto, East Ward .....................
Palo Alto, West Ward .....................
Pine Grove Township ..................
Pine Grove Township, Unseated . 

Pino Grove Borough.......................
Pottsville, First Ward ..................
Pottsville, Second Ward . . . . 
Pottsville, Third Ward ...........
Pottsville, Fourth Ward . . . . 
Pottsville, Fifth Ward .........
Pottsville, Sixth Ward ...........
Pottsville, Seventh Ward . . . . 
Port Clinton Borough ...........

i 50 centu. Malonumo ir • 
•džiaugsmo turėsi tiek, kad ir 
' už doleri nepirktum. Pats I u-

* 1 * . f • • i '
už doleri nepirktam. Pats lu-

siuntima vainiku, už a tai lanky1-. r08i malonumo ir parapija pa-
_ ~   . . - - - —— ! -- - -- . - . . 1 ! 1 i nw i i Ali vi uO hipi n a n i b t nma, suraminima mus szioj liud- * vemsi. Vienu szuviu abu zuikiu 
no j valandoj ir atidavima pas- užmuszi. j 1
kutinio patamavimo del mani) 
dukreles. Taipgi ir szi rd ingai in koncertą.

atsilankusioms kad pradžių 7:30 vai. .vakare 
sesutėms isz kitu miestu A. So-j Township High School Audito

rium. Kvieslys.

tariame aeziu I

r

l

I

L:

i#

59,338.00

36,870.00
32,250.00
18,750.00
67,402.00

99,166.00

132,451.00
6,825.00
2,800.00

47,166.00

41*5,368.00
222,535.00
499,403.00

3,359,019.00
1,272,500.00
2,034,528.00

73,747.00
334,778.00

4,850.00

geriausi

SHENANDOAH ABATTOIR CO.,
SHENANDOAH, PA.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA;

MEMBER OF THE FEDE RAL RESERVE SYSTEM 
-----------$-----------

Paveskite savo pinigus prie darbo ir pagelbekite sugra
žinti gerus laikus. Jeigu turite pinigus pasidėja kūpamose, 
staltyse ar kiszenuose tai atneškite juos in szi banka o pi
nigai bus pavesti prie darbo. Jie uždirbs jumis procentą 
kas szeszis menesius. Jie usteiks nauda bankui o musu su
teiks nadua kitiems ir tokiu budu pagelbės palaikyti in
dustrijos ratus bėgyje. . .

Visi seni ir jauni Nedellojc 
Nepaini rszki te, r;

rokienei ir A. Koloskienei isz 
Shenandoah, Pa., ir R. Dilienei 
su dukrele isz Girardville, Pa.

Juliute dukrele ilsėkis szioj 
szaltoj žemelei, mes pakol gy
vi busim ne užmirszim, lanky
si m ir puoszim vainikėliais ta- 
vo kapa.

Liekame <lidoliam nuliūdimo 
tavo:

Motinėlė, Broleliai ir Sesutes,’kauskns- Co., Mahanoy City, Pa. (tf ’

9
4

« SIENINIAI KALENDORIAI

Kas prisiuns viena doleri, aplaikys 
5 Puikus Sieninius Kalendorius ant 

lepina ka|ąn<Įjriaus 
ntuju ’kalendofls su 

Kalendoriai puikei isz 
W. D. Bocz-

Į9?Į;weto. ftrteI 't > T * f ■ ĮA 1 '

yra prisiūta lisvcntuj 
pasnykais.
marginti ir Užpjauti.

I

»

K

h ; ’ f

Szv. Juozapo Parapijos Choras, Mahanoy City, Pa., po vadovyste Vargon. A. Grigoraiczio;
1.. w

Choras rengia Dideli Koncertą, Nedelioj Vak.,Lap.-Nov. 9, Mahanoy Township High School




