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Isz Amerikos Darbininkiszkas
Direktorius

MERGAITE PRA
SZALINTA ISZ

MOKSLAINES
UŽ RŪKYMĄ PAPEROSU; 

PASIKORĖ.

Walton, W. Va. — Penkioli
kos metu Morta Dennison, kuri 
likos praszalimta isz mokslai- 
nes už rūkymą paperosu, taip 
tuomi susirūpino kad parėjus 
namo nuėjo ant virszaus ir pa
sikorė ant rankszluosczio. Mer
gaite kelis kartus buvo nubau
sta už rūkymą bet sziuom kar
tu likos praszalinta isz moks- 
laines kaipo duodanti bjauru 
papro'ti kitoms mergaitėms. 
Motina nesulaukdama mergai
tes ant vakarienes, nuėjo pa
žiūrėt del ko taip ilgai užtruko 
ir rado ja sustengusia.

MOTERES PRIELAIDINIS 
SUBADĖ JOS VYRA ANT
SMERT SU ŽIRKLĖMIS.
Dalburton, Ohio. — Albertas 

Rattner, 34 metu, likos subady
tas ant smert su žirklėms per 
Dionizą Sanchas, Portugalas, 
kuri pasitiko ant ulyczios. Zu- 
dintojas likos tuojaus suimtas 
per žmonis ir atiduotas in ran
kas palicijos. Ant palicijos žu- 
dintojas prisipažino kad drau
gavo su Alberto motore bet tik 
ana diena dažinojo kad ji yra 
vėdus motore. Taja diena susi
tiko su ja kad pasikalbėti apie 
persiskyrimą nuo jos vyro ir 
kada sėdėjo restauracijoj, tame 
inėjo jos vyras kuris be jokio 
žodžio paėmė savo mot.ere už 
lankos ir iszvede laukan. Dio
nizas iszejo paskui ir pradėjo 
keikti Alberta kuris jam užda
vė in nosi su kumszczia. Dioni
zas inpykes iszsitrauke žirkles 
isz kiszeniaus ir dure Albertui 
kelis kartus in krutinę patai
kindamas in szirdi nuo ko tasai 
mire in kėlės minutas ligonbu- 
teje. Kada jo palicija užklausė 
del ko turėjo su savim žirkles 
tai .atsake ka taja diena ketino 
apkirpti savo draugui plaukus.

ADVOKATAS NUŽUDĖ SA
VO MOTINA.

Huntington, W. Va. — Char
les Baldwin, 41 metu, nužudė 
savo motina Mrs. Julietta Ens- 
low, turtinga motere. Baldwi- 
nas yra advokatu užbaigęs Lee 
Universitetą ir yra žymus žmo
gus szioje aplinkinėje. Yra jis 
sunum po jos pirmu vyru. Del 
ko jis nužudė savo motina tai 
da neisztyrineta.

RADO SENAM SURDOTE 
300 DOLERIU.

Charleston, Ill. — Peržiūrė
dama senas drapanas, kurias 
ketino siunsti del nukentėjusiu 
nuo tvano žmonių, Mrs. E. 
Clapp surado senam surdote 
savo vyro 300 doleriu apie ku
riuos buvo užmirszus per kelio
lika metu. Motere taip tuom 
nudžiugo kad paaukavo del nu
kentėjusiu 50 doleriu o surdota 
pasiliko sau ant atminties.

Franas Pearsons, direktorius 
darbu Suv. Valstijose, kuris 
nesenei apvažiavo visa sklypą 
tyrinėti darbininkiszka padėji
mą, po sugryžimui apreiszke: 
“Turime kanecz rūpintis apie 
bedarbius czionais ir duoti 
jiems nors szioki toki užsiėmi
mą kad galėtu gyventi kaip 
reikia. ’ ’

TVANAI SUNAIKINO 80 
NAMU.

Mėksiko Miestas, Meksika.— 
Telegramai danesza isz Ense
nada, Meksikos, buk tenaitine 
aplinkine likos užlieta per di
delius tvanus kurie sunaikino 
80 namu per ka apie keturi 
szimtai szeimynu pasiliko be 
pastogių. Bledes yra milžinisz- 
kos o ypatingai del ūkininku 
kuriu ukys likos užlietos ir 
szimtai gyvuliu.

JAUNA MOTERE IR MER
GAITE ARESZTAVOTOS 

UŽ VAGYSTA.
Nanticoke, Pa. — Juoziene 

Macziuga, 18 metu moterėlė ir 
Eleonora Cannon, 14 metu, li
kos aresztavotos už apipleszi- 
ma sztoru ir namu. Abi insi- 
gaudavo in namus su pagialba 
padirbto rakto. Daug pavogtu 
dalyku surasta ju namuose. 
Vyras mo'teres nedalybavo to
se vagystėse.

600,000 DARBININKU ANT 
WPA PROJEKTU NETEKS 

DARBU.
Washington, D. C. — Admi

nistratorius darbu ant WPA 
pranesza kad in laika deszimts 
menesiu likos praszalinta nuo 
visokiu darbu 950,000 darbi
ninku o lyg Juniaus menesio 
bus praszalinta da 600,000 dar
bininku. Valdžia paskyrė ant 
tuju darbu 650 milijonu dole
riu bet kodėl praszalina darbi
ninkus nuo darbu tai nežine. 
Tieji 950,000 darbininkai ku
rie dirbo ant valdiszku projek
tu rado darbus pramonėse ir 
kiti aplaikys darbus privatisz- 
kose insteigose todėl bus pra
szalinta nuo WPA darbu ir ki
ti tukstaneziai.

DU DARBININKAI APDE
GINTI EKSPLOZIJOJ.

Wilkes-Barre, Pa. — Ernes-
tas Martinas isz Lee Park ir 
fajerbosis Stanislovas Grabov- 
skis, isz Nanticoke, likos skau
džiai apdeginti per eksplozija 
gazo No. 7 kasykloje. Abudu 
vyrai dare inspekcija taja die
na nes kasyklos nedirbo.

NETURĖJO
PINIGU ANT 
APSIPACZIAVIMO

Nusiszove Isz Rupesties.

DVI DIENAS PRIESZ 
VESTUVES.

Frankford, Ill. — Alfredas 
Zavisza labai buvo susirupines 1 
kad neturi užtektinai pinigu' 
ant apsipaeziavimo ir nupirki-j 
mo reikalingu dalyku ant pra-' 
dėjimo namines gaspadorystes. 
Už dvieju dienu ketino atsibūti 
jc szliubas su mylima. Neužte
ko jam pinigu ant nupirkimo 
žiedo nei užmokėjimo kunigui 
už szliuba. Nežinojo ka turi da
ryti. Kada pas ji atvažiavo jo 
mylima pasikalbėti apie prisi- 
artinanezia svodba ir neaplai- 
ke jokio atsakymo ant jos ba-Į 
ladojimo, gaspadorius namo 
iszverte duris surasdamas Al
freda gulinti ant lovos su per- 
szauta galva. Kiszeniuje suras
ta tik pusantro dolerio. Sanvai- 
te priesz tai jo draugai prikal
bino ji ant atsisveikinimo par
tes ant kurios praleido visus 
suezedintus pinigus ir tas ji 
nustume prie savžudinstes.

Tieji patys draugai turėjo 
sudėti jam ant palaidojimo.

LAIVQRIUS NUDURE SAVO 
MYLIMA ANT SMERT.

Philadelphia, Pa. — Saliu- 
ne ant 727 S. 2-tros uly., atsi
buvo žudinsta kurioje žuvo loc- 
nininke, Stella Kolodziejauc- 
kiene, 30 metu, kuri gyveno su 
savo motina ant virszaus. Žu- 
dintojum yra kdkis tai Juozas 
Bermuda, Iszpanas, kuris dir
bo ant laivo. Apie pusiaunak- 
tije, atejas in saliuna, pradėjo 
su ja 'bartis ir szokes už baro 
dure jai in krutinę su peiliu. 
Riksmas sužeistos moteres pa
budino jos motina kuri paszau- 
ke palicija.. Iszpanas buvo su-l 
sidraugaves su motere apie 
keturis metus ir tankiai ja at
lankydavo. — Tai yra vaisiai 
susidraugavimo su Iszpanais 
kurie yra labai karszto' budo 
žmones ir greitai panaudoja 
peili ant savo mylimo už ma
žiausia priežasti.

AMERIKONAI SURUKĘ 
DAUG TABAKO.

Washington, D. C. — Iždo 
departamentas apgarsino buk 
1936 mete Amerikoniszki gy
ventojai taji meta surukę pa
perosu už 55,665,306 dolerius. 
Valdžia aplaike padotku už vi- 
oki tabaka, 1936 mete, 536,012,- 
850 doleriu.

LAVONAS NUŽUDYTOS 
MOTERES SURASTAS 

SZULINYJE.
Medford, Wis. — Lavonas 

Mares Roiger, 59 metu, likos 
surastas szulinyje arti jos na
mo per kaimynus. Motere gy
veno pati viena ant farmos o

Isztekes užHooverio
* Sūnaus

Pana Margarietja Cuberly, isz 
Los Angeles, Calif., neužilgio 
pasiliks pati 30 metu Allen 
Henry Hoover, sūnūs buvusio 
prezidento Hooverio. Vestuves 
ketina atsibūti Juniaus mene
syje.

SUVILIOJO MOTERE1 Stengėsi Sulaikyt
SU KŪDIKIU PRIE 

UPES
KURIUOS NUŽUDĖ IR 

PAT SAVE.

Philadelphia. — Charles 
Smart, 28 metu, likos surastas 
per palicija su perszauta kruti
nę ant Pier 114 South. Kada 
apie tai praneszta James’ui 
Adair, 26 metu, kurio pati bu
vo taja diena dingus isz namo, 
vyras pasakė kad jo motere 
dingo isz namu pasiimdama su 
savim 18 menesiu amžiaus ku- 
iki. Buvo ji gerai susipažinus 
su Smartu, kuris turėjo ja pri
kalbint kad pamestu savo vy
ra ir pirma nužudęs ja su kū
dikiu, inmete in upe po tam 
pats sau pasidarė mirti. Palici
ja greboja upeje su vilczia su
radimo lavonu moteres ir kūdi
kio.

NEGALĖJO VIENAS KITO 
PRIKELTI; MIRĖ ABUDU.
Detroit, Mich. — Katre Pusz- 

czak naktimi negalėjo užmigti 
ir vis stuksėjo savo vyrui su 
alkūne jam in szona sakydama 
kad ji bijo tamsumos. Jos vy
ras Jonas atsikėlė ir nuėjo in 
aptieka kad jai parneszti vais
tu nuo nemigio. -pacziule pa
ėmė ketures piliules ir užmigo. 
Isz ryto, kada vyras atsikėlė, 
pradėjo budint motere bet ji 
nekrustelejo. Vyras pamanė 
kad nupirko ne tu vaistu ir mo
tere mirė už ka dabar jam rei
kės atsakyti.

Persigandęs Jonas nuėjo in 
kuknia, atsuko gazo paipukes 
ir užtroszko. In kėlės valandas 
po tam motere pabudo isz ilgo 
miego ir nuėjo vyra prikelti 
bet rado ji jau mirusi. Motere 
taip tuom persigando, manyda
ma kad ji dabar turės atsakyti 
už vyro mirti, atsigulė vela in 
lova, iszgere truciznos ir kai
mynai surado abudu negyvus.

PAVOGTA $10,000 ISZ PACZ- 
TINIO TROKO.

Boston, Mass. — Kada pacz- 
tinis trekas vožė paczta isz Ar
lington skyriaus paczto in 
North stoti, slaptu budu dingo 
pecztinis maiszas kuriame ra
dosi 10 tukstaneziu doleriu 
vertes užregistravoto paczto. 
Pecztinei inspektoriai tyrinėja 
kokiu budu maiszas dingo su 
tiek paczto prie akiu kitu dar
bininku. Varytojas troko pats 
yra nusistebėjas ir negali pa
sakyti kada ir kokiu budu mai
szas dingo.

24 MILIJONAI UŽSIRASZE 
DEL SENATVĖS PEN

SIJOS.
Washington, D. C. — Pagal 

valdžios raparta tai 23,647,461

UBAGAVO PER 25 METUS 
PER TA LAIKA SURINKO 

500 DOLERIU.
Omaha, Nebr. — Per 25 me

tus Mrs. Lydia McIntyre, kuri 
buyo gerai žinoma ant czionai- 
tiniu ulycziu kaipo ubage, mi
re ana diena ir buvo palaidota 
už savo pinigus. Po jos mireziai 
pasirodė kad ji turėjo bankoje 
500 doleriu. Kada toji motere 
sutikdavo kokia ypata ant uly
czios tai vis melsdavo keliu 
centu ant puoduko kavo’s. Žmo
nes jai gausiai aukuodavo ma
nydami kad ji neturi nei cento. 
Ubagavo ji per tiek metu kad 
sau surinkti užtektinai ant pa
laidojimo.

TRUMPOS ŽINUTES
Harrisburg, Pa. — Lyg sziai

Iszsiliejima Upių

Generolas Malin Craig, vy
riausias vadas Amerikoniszkos
kariuomenes buvo paženklin
tas ant prižiūrėjimo upiu kad 
jos neiszsilietu ir kad užbėgti 
tvanams Ohio ir Mississippi. 
Jo privalumu buvo prižiūrėti 
benamius, duoti jiems paszial- 
pa ir apsaugoti ju gyvastis nuo 
tvanu ir nusiunsti juos in sau
gesnes vietas kur juos tvanai 
nepasiektu.

Isz Visu Szaliu
SZEIMYNISZKAS NESUTI
KIMAS PRIEŽASTIM NU-"

ŽUDYMO SEPTYNIŲ 
YPATŲ.

Varszava, Lenk., — Kaime 
Dimitruvkoje atsitiko bai
sus atsitikimas, kuriame kai- 
muotis Vasilus Timkov in laika 
penkiolika minutu nužudė net 
septynes ypatas po tam pats a- 
teme sau gyvastį. Priežastis 
tosios baisios skerdynes buvo 
tokia, kad terp szeimynos nuo
latos kyldavo nesupratimai

dienai, nuo Naujo Meto, Penn- 
sylvanijoj užmuszta per auto
mobilius 400 žmonių o sužeista 
7,194.

Lake City, Fla. — Septyni 
žmones sudege ant smert de- 
ganeziam automobdiuje kuris 
susidūrė su sunkiu troku arti 
czionais.

Bagdad. — Pulkininkas 
Lindberghas ir pati, buvo pri
versti nusileisti arti Rutnash 
Wells, Syrijoj, pustyneje, bet 
po trumpam pertraukimui isz- 
leke in tolimesne kelione.

San Francisco, Calif. — De
szimts darbininku, dirbanezin 
ant Golden Gate tilto nukrito 
in vandeni. Lavonu da nesuras-

apie pinigus ir padalinima gas
padorystes.

SŪNŪS ATVAŽIAVO PASI
IMTI TURTĄ PO MIRU

SIAM TĖVUI KURIO 
NEPAŽINOJO.

Steinach, Austrija., — 1900 
metuose kokis tai Andrak 
Bleibeg iszvažiavo isz savo te- 
vyres in Kanada jezkoti ten 
giliuko, palikdamas tėvynė
je paezia ir trijų metu sū
neli Egberta. In kelis metus 
Bleibeg’o pati mirė, palikdama 
sūneli sieratuka po globa savo 
kaimyno pas kuri jis ganė gy
vulius. Gruodžio menesije, sū
nūs aplaike žinia nuo Austrijo- 
kiszko konsulo, Kanadoj, buk 
jo tėvas mirė praszydamąs 
konsulo priesz savo mirti kad

PASIKELELEI SUSZAUDE 
5,000 MALAGOJ; KETINA 
DAUGIAU SUSZAUDYT.
London, Anglija., — Laik- 

rasztis “Daily Herald’’ pa
duoda svarbius telegramas isz 
Gibraltaro kad 5,000 Iszpanisz- 
ku radikalu likos suszaudy- 
tais Malagoje, nuo kada tasai 
miestas liko paimtas per pasi- 
ke'lelius. Pasikelelei da ketina 
daugiau suszaudyt Komunistu, 
Socialistu ir Anarkistu kad 
atsimokėti už papildima 
skriaudų ant ju draugu. Ma
lagoje atsibuna egzekucijos ko
ma ant kasdieninio paredko. 
Kareiviai szaudo pulkais ne- 
laisvius be jokio susimylejimo.

Nedėliojo mieste Valencijoj, 
valdiszki eroplanai bombarda-- 
vo miestą^ užmuszdami daug 
moterių ir vaiku, teipgi daug 
sužeista. Ant galo pasikeleliu 
eroplanai iszgujo neprieteliu 
eroplanus ir laivus, kurie at
plaukė bombarduoti miestą.

KRUVINI MUSZIAI ISZPA-
NIJOJ; TUKSTANCZIAI 

ŽMONIŲ ŽUVO.
Madridas, Iszpanija. — In 

paskutines dvi dienas, tarp pa
sikeleliu irvaldiszko vaisko at
sibuvo baisus ir kruvini mu- 
szia? kuriuose žuvo daugiau 
kaip 9,000 žmoni ir tukstan
eziai sužeisti ant pasikeleliu 
-szalies ir daug tarp,valdiszku 
kareiviu. Keli miestai pradėjo 
degti po bombardavimui. Ble
des milžiniszfkos.

ANGLEKASIAI UŽGRIAU
TI KASYKLOSIA PER

EKSPLOZIJA.
Melbourne, Austrija.,— Bai

si eksplozija gazo kilo czionai- 
tineje kasykloje, kurioje už- 
muszta trylika anglekasiu ir 
daug sužeista ir apdegyta. 
Draugai juos pradėjo atkasinet
po nelaimei, bet maža vilti turi 
suradimo nors vieno gyvo. Su
žeistuosius iszgauta isz kasyk
los po keliu valandų. Prie ka
syklos buvo labai graudingas 
reginys susirinkusiu moterių/ 
su vaikais ir giminėms.

ypatos užsiregistravo j o del se
natvės pensijos o apie trys mi
lijonai ypatų visai neužsiregis-

kada kaimynai jos nemate per 
Reles dienas, pradėjo jos jesz- 
koti ir ant galo surado jos la
voną szulinyje. Pagal kaimynu 
nuomone tai motere turėjo pa
ti inpulti in szulini ir jame pri
gėrė.

travojo. Paežiam mieste New 
Yorke užsiregistravo jo apie du 
milijonai žmonių, Brooklyne 
505,914, Chicagoj 1,317,860 o 
Filadelfijoj 1,317,305. Visi ku
rie pabaigs 65 metus aplaikys 
pensija ant senatvės.

ta.
Portola, Cal. — Lavonas žmo

gaus kuris iszrodo kaip tasai 
kuris nužudė Mattson vaikuti,1 surastu jo sūneli, palikdamas 
likos surastas suszales vagone, j jam'visa savo turtą, 75 tu'ks-

Boston, Mass. — Laivas Ta- taneziu doleriu. Tyrinėjimai 
ronga atgabeno iii czionais isz parode, buk Bleibeg, dasidirbo 
Australijos 22 dėžės aukso ver- turto isz gyvuliu kuriuos par
tes 1,250,000 doleriu ir nuga- duodavo 'kariuomenei. Norints

Nesirūpino apie tai
Poni Szmitiene nuolatai pri- 

kiszinejo savo vyrui, kad jo
sios pianas, visi sidabriniai 
daigtai ir visi rakandai priguli 
prie jos. Szmitui nepatiko ta
sai nuolatinis priminejimas sa
vo pacziules. Ana naktį, apie 
2 valanda, poni Szimtiene pa
budo isz miego, girdi kokis tai 
baladojimas žemin. Pradėjo 
kratvti savo vvra, kad atsi'kel- 
tu ir pažiūrėtu kas ten balado- 
jesi žemin: “Kelkis greieziau, 
man rodos, kad tai koks vagis 
apipleszineje musu narna!’’ — 
“Vagis?’’ — sumurmėjo ponas 
Szmitas, visai nesikeldamas isz 
lovos! ‘ ‘ Tegul vage ir ima kąs

bentas in New Yorka po drūta tėvas žinojo kad jo pati mirus, jam patinka! Juk name nesi- 
sargyba. Liet tankiai siuntinėjo savo su- randa nieko kas prigulėtu prie

Nan Kin, Kinai. — Žymus nui pinigus, ant vardo ūkiniu- manes!”
Kiniszkas generolas Chu, 49 ko, kuris pinigus pasilaikyda- 
metu, mirė Seredos diena po vo sau. Egbertas sziadien tu-
trumpai ligai. ri apie 30 metu, ii- ana diena

Scottdale, Pa. — Mrs. Wil- atvažiavo in Kanada atsiimti 
liam Sounders, 17 metu mote- palikta turtą. Kaip rodos pa- 
rele, pagimdė ana diena dvynu-' siliks Kanadoje, nes tėvynėje 
kus — vaika ir mergaite. neturi jokiu giminiu.

Tunkhannock, Pa. — Ugnis 
sunaikino czionais sena ba'žny- 
czia Episkopolu, kuri buvo pa
statyta apie 69 metus adgal. 
Bledes padaryta ant 100,000 
doleriu. ___ ?



T r S A U L E ” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
ir 1,500 svaru duonos. Ta vis
ką ‘“nuplovė” su 3,000 paitu- 
tkiu vyno, 500 kvortų slyvines 
guzutes ir 300 baczku alaus. 
Asztuoni szimtai sveteliu buvo 
užkviesti ant tosios svodbos 
jaunavedžiu, kurie atvažiavo 
isz visos aplinkines ir isz kitu

ISZLIETUVOS UŽMIGO VIRDAMAS 
DEGTINE.

Panemunes vai., Samilu kai
me 17 mėtų amžiaus gyvento
jas P. Buras, miszke buvo už

ruktas bemiegantis prie ver- 
. Sulaikytasis

BRAUNINGU SPRENDĖ 
TĖVO PALIKIMĄ.

Semeliszkes. — Semelisztkiu'danczios brogos. „.A. 
xbz. visv» apiuiKiues n xnz, Bajoru kaimo, Mikalaus-1 aiszkinosi, kad ejes per miszka
sklypu. Dukrele buvo tai tur- kas mirdamas paliko trims su- j

Jurgis Washingtonas 
Pirmas Amerikos 

Prezidentas
Kvailiu ne sėja.
Kokis tai Benjaminas Fish- 

bain, Czikagietis, o kaip isz 
pravardes galima dasiprast, 
yraJTroekio veisles, ne buvoltinįausio .gagpadoriaus kuris*™*- dukteriai ir žmonai

“ ...j... £_i_ i _ .j. i_ . -rr i 1 Vienas sūnūs, Simas jr užmigęs.

szalies ekonomiszkas padėji
mas pastūmė in kareivystes 
bizni.

Priesz szituos, pradžioje, 
Washington’as, turėjo tik pra
stai apginkluotus pulkus liuos- 
noriu ūkininku. Kad pasiseko 
patensti kara net per szeszis il
gus metus ir sulaukti pasidavi- 
ma Anglijos armijos tai dėka 
priguli netik jo nenuilstan- 
cziams pasiszventusiems karei
viams bet ir paramai isz užsie
nio.

II.
į

Kitos pasaulio szalys irgi rė
mė Amerikos Revoliucijini ką
rą. Labai svarbiu faktorium 
buvo Francijos pagelba, ji pri
statė Amerikos armijai karo 
galybe.

Jaunasis Marquis De Lafa
yette buvo pirmas pasisiūlyti 
save Washingtonui. Vėliaus, 
Francija pasiuntė pulką po va
dovyste Admirolo D’Estaing 
ir kita, po admirolu de Grasse 
su tukstaneziais kareiviu.

Amerikos revoliucija del isz- 
liuosavimo žmonijos šukele 
žmonių viltis visame pasaulyje 
ir patraukė militariszkus vedė
jus isz pasaulio visu krasztu.

Daug visokiu kareiviu atvy
ko isz Vokietijos. Ju tarpe žy
miausias vyras buvo baronas 
Von Steuben, veteranas Septy
nių metu Karo. Atvažiavęs in 
szita szali jis tiesiog nuvyko 
pas Washingtona kuris vede 
bareli vyru prie Valley Forge 
ir szituom baisiausiu viso karo 
laiku jis tapo revoliucijos la
vintoji!. Jis kareivius lavino 
prie tvarkos ir visko. “Tu savo 
kareiviams pasakai, daryk ta” 
ir jie atlieka kuogreieziausia 
kas jiems buvo insakyta, rasze 
von Steuben senui draugui 
Prūsijoj. “Bet su manim kas 
kitas, asz Amerikiecziams tu- 

Iriu sakyti — “del szitos prie- 
I žastles turite ta daryti ir tik 
I tada jie padaro kas nuo ju rei- 
i kalauta. ’ ’

John de Kalb buvo kitas ka
reivis atvykti isz Vokietijos. 
Bevesdamas Amerikos karei
vius jis mirtinai buvo sužeis
tas Camden kovoje.

Isz tolimos Lietuvos atvyko 
Tadeus Koszcziuszka, kuri Lie
tuviai ir Lenkai savina savo 
žmogum. Jis state stovyklas 
flmerikos armijai.

Kazimieras Pulaski vede 
garsu “Pulaski legijona”, ku- 

1 rio nariais iszimtinai buvo 
i liuosnoriai svetimtaueziai. Po 
I dvieju metu aktyves tarnystes 
I jis žuvo Savannah kovoje.

Tarpe kitu svetimtaueziu 
matome sekanezius vardus — 
Maurice Beniowsky, John Žie- 
linsky, Matthew Rogovsky ir 
Charles Litomske.

Skaitlius Szvedu ir Danu afi- 
cieriu irgi prisidėjo prie revo
liucijos karo, kaikurie prie 
Washington© armijos, kiti prie 
Francijos karo-laivu, kurie at

mes. Vokiecziams visai nepati
ko kad tiek daug ju tautiecziu 
buvo prisideja prie Anglijos 
pulku ir jie tuoj pradėjo anuos 
atkalbinėti su visokiais priža
dais. Jie jiems siūle Amerikos 
pilietyste, laisve ir net penkes- 
deszimts akru žemes, jeigu tik 
Anglijos armija apleistu.

Charlestone, kapitonas Lush- ' 
ington organizavo kompanija 
isz Amerikos Žydu. Keturi Žy
dai buvo aficieriai, vienas pul
kininkas, trys majorai ir 6 ka
pitonai.

Paskutinėse karo dienose, 
kupmet Amerikos laivus Euro
poje grasino Anglijos naminis 
laivynas, tai pasirodė tūlas 
Szkotas, vardu John Paul 
Jones ir jis pradėjo didvyrisz- 
kus žygius priesz Anglus. Su 
trejais mažais laiveliais jis su
po aplink Anglijos krantus, su- . 
imdamas ju laivus kur tik ga
lėjo. Jam pasisekė paimti net 
szesziolika laivu. Visi jo bijojo.

Kada Revoliucijinis karas 
pasibaigė tai Amerikos kolio
nijos buvo isžtikro baisiame 
padėjime. Kongreso iždas visai 
buvo tuszczias. Kongreso gale 
buvo tik szeszelis. Buvo galimu 
daigtu, kad Amerikos kolioni
jos pavirs in mažas, silpnas ir 
neprieteliszkas valstijas, ku
lias galu gale Anglija pasisa
vins.

Su Konstitucijos užtvirtini
mu Washingtonas buvo paskir
tas ir iszrinktas pirmuoju Suv. 
Valstijų prezidentu.

Dabar Washingtonas turėjo 
apsidirbti su naminiais reika
lais ir problemoms ir jis-ta at
liko su pasiryžimu ir pasi- 
szventimu. Alexander Hamil
ton ir Thomas Jefferson politi- 
kiszkas kovas vede. Abudu vy
rai turėjo savo skirtingas min
tis apie politika, vienas stovėjo- r,i 
už centralizavimą ir platesnes 
federates gales, o kitas prie- 
szingai stovėjo už centralizavi
mą ir reme žmonių teises. Bet 
Washingtonas abudu paszauke 
in kabinėta, tikėdamas kad 
abudu 'ko nors gero valdžiai 
duos. Federaliai departamentai 
insteigti, Augszcziausias Teis
mas ir žemesni teismai pradėjo 
veikti. Amerikos industrijos 
pradėjo vystytis ir sistema 
taksavimo ir finanso insteigta 
— Hamiltonas prie szito žy
miai prisidėjo.

Kiton pusėn, Jeffersona Kon
stitucija labiaus užinteresavo. 
Jo vedamas skyrius in konsti
tucija inrasze pirmuosius prie
dus (10), kurie visiems davė 
politikiszkos ir tikejimiszkos 
laisves ir pilna autonomija val
stijoms.

Amerikos dipliomatiszki 
principai kaslink “insipainio- 
jimo in Europos szaliu reika
lus,” buvo in vesti IVashingto- 
no antroje administracijoje.

Pastangos dėtos intraukti 
Amerika in kita kara bet Wa
shingtonas, nepaisydamas vi
sokiu užmetimu ir kritikavimu

(Gimė Vasario 22 d., 1732 m. 
mirė Gruodžio 1799).

GEORGE waSW«TCaJ

ir radęs Ibedeganczia ugnį. Bu- 
I ve szalta, atsisėdės pasiszildyti 

Nežinąs, kas virė 
Bet buvo inrodymu, 

kad jis pats ta degtine gamino. 
Nubaustas 3 men., kalėjimo 
lygtinai, jei nenusikals per. 5 
metus, ir 300 litu bauda arba 
20 parų areszto.

i
'ha ūki.
Mikalauskas karta susiginezi-1 degtine, 
jo 'su kitu, Baliu Mikalausku, 
del arklio. Pirmasis arklį no
rėjo naudoti raštams in stoti 
vežti, antrasis pūdymai arti. 
Simas pasikvietė du liudytojus 
ir jiems matant in broli Bali 
isz brauningo paleido kelis 
szuvius. Sunkiai sužeistas Ba
lys po keliu dienu mirė. Kau
no apygardos teismas Simą 
Mikalaus'ka nubaudė betver
iama metams šankiųjų darbu 
kalėjimo.

Komunistu tik kapitalistu.Val
de jis kėlės skalbinyczias Chi- 
cagoj ir per koki tai laika su- 
czedino 100 tukstaneziu dole
riu. O kad bankoms netikėjo, 
laike paslėpęs pinigus slaptoje 
vietoje.

Dagirdo apie jo turtą du jo 
“tautiecziai”, kokis tai dakta- 
ias Morhoff ir Morgensteinas. 
Tasai paskutinis persistatė sa
ve kaipo pabėgėlis isz Vokieti
jos. Tieji du tautiecziai pasakė 
jam didele slaptybe kad jie isz- 
rado tokia maszinuke kuri pa
prastas dolerines bumaszkas, 
perleistas per taja maszinuke, 
permaino ant tūkstantiniu bu
rn a szku.

Isz pradžių Fishbain nenorė
jo in tai tikėti bet jo tautiecziai 
paliepė jam indeti dolerine bu- 
maszka in taja maszinuke ant 
kurios pūstelėjo, isztare slap
tingus žodžius, pasuko rauke- 
nuke ir isz maszinukes iszpuo- 
le nauja tūkstantine bumaszka.

Paskui pirma iszpuole ir an
tra. “Netiki Benjaminai, kad 
tai yra tikros tūkstantines bu- 
maszkos?” — užklausė jo tau
tiecziai — “nueikie in banka 
ir paklausk kasieriaus.”

Fishbain nuėjo. Padėjo bu- darbinis arklys kuris tik su- sta, bet skaudi nelaime, kada 
maszka ant langelio, kasierius 
dirstelėjo ant jos akyvai, per
žiurėjo isz visu pusiu ir iszmai- 
ne ja ant smulkesniu bumasz- 
ku. Nudžiugęs Fishbain nubė
go adgal pas draugus ir pasiū
lė jiems pinigus už taip stebuk
linga maszitiuke kuri padirba 
isz', doleriniu bumaszku tūks
tantines.

Greitai nuėjo Fishbain namo 
su savo stebuklinga maszinuke 
ir su drebaneziom rankom in
de jo dolerine bumaszka, pasu
ko rankena ir isz maszinukes 
iszileke tūkstantine bumaszka. 
Pasuko antru kartu bet isz ma
szinukes iszleke tiktai dolerine delio nutukimo isz priežasties pavojus, 
bumaszka. Nebagas pradėjo kad jai jau buvo net sunku 
sukti ir sukti bet maszinuke 
jau neturėjo tosios stebuklin
gos galybes permainyti bu
maszkas ant tūkstantiniu. Per
sigandęs nubėgo ant palicijos 
su dideliu “givalt!” Dabar pa- visados nors, mažiausia, švara 
licija jeszko apgaviku kurie rupesties, po tam du svarus 
taip apgavo savo tautieti bet gailesties sumaiszytos su asza- 
tieji paukszteliai jau iszleke už 
septynių kalnu.

Szitas atsitikimas neyra pir
mutiniu. Kvailiu, kurie duoda
si apgaudinėt ant tokiu maszi- 
nukiu, randasi daugelis. Jeigu 
Žydelis davėsi apsigaut ant to
kios maszinukes tai dideli dy- 
vai.

Tokia maszinuke galima 
lengvai padaryti už kelis cen
tus ir szmoteli juodo audeklo.

nesigailėjo savo vienturtei isz- 
kelti tokia svodba.

Praeita sanvaite, diicagoje, 
likos suriszti mazgu moterys
tes porele kurie vadinosi — 
jaunavede buvo pana Anele 
Visztukas o jaunikis vadinasi 
Juozas Gaidys.

Karalystėj© Siamo randasi 
net 18 tukstancziai maldnamiu 
kuriuose tarnauja 127 tukstan
cziai Budiszku dvasiszkuju. 
Paczioje stalyczioje Bankok 
yra tokiu maldnamiu 300. Ka
raliaus palociujo visos kėdės 
yra padirbtos isz tikro aukso.

Peipinge, buvusioje Kinu so- 
stapyleje, kuri kitados vadino
si Pekinas, Kinuose, karaliszko 
palociaus stogas yra uždengtas 
su tikroms auksinėms plyte
lėms.

NUSZALO KOJAS.
Szancziuose ulyczioje budin

tis palicininkas suradęs gulinti 
žmogų, nuvede in nuovada. 
Kita ryta rastasis L. C. isz da
bokles buvo paleistas, bet jau 
nevaldo kojų; negalėjo paeiti. 
Iszkviesta greitoji pagialba ji 
nuveže in miesto ligonine. Pa
sirodė, L. C. nuszalo abi kojas. 
Dabar jis guli ligonbuteje ir 
gydomas.

DAUG ŽYDU PERSISKYRI
MU 1936 METAIS.

Kaunas.—Žydu laikraszcziai 
raszo, kad sziemet Kaune buvę 
rekordiniai žydu persiskyrimu 
metai: nuo metu pradžios, lig 
sziol, Kaune jau persiskyrė 90 
žydu szeimu, o kitais metais 
būdavę 15 lyg 20. Daugiausia 
persiskyrimu buvę del neiszti- 
kimumo ir invairiu socialiniu 
priežaseziu.

Tieji, kurie lyg sziol neskai
tė jokio Lietuviszko laikrasz 
ežio ir neturėjo jokio suprati- ALAUS BACZKA SUNKIAI 
mo apie laiikraszczius tai pra-| SUŽEIDĖ MOTERĮ, 
tinkites skaityt nes žmogus be Sziauliai.,— Jasaicziuos, Pa- 
laikraszczio tai taip kaip tasai kruojaus vals., czia invyko kei-

pranta ir iszmano ta, ka po 
snukiu turi. Seniaus žmogui 
buvo užtektinai penkių pajau
timu kūno bet sziadien neatbū
tinai yra reikalingas skaity
mas ir raszymas o tas pajauti
mas yra svarbesnis už kitus. — 
Žmogui sunku' gyventi ant ir alus neiszbegtu, pradėjo 
svieto jeigu nemoka skaityt. (prie jos dirbti, bet tuo laiku a-

Jeigu gero pamato nepada- lūs iszlauže baczkos dugną, o 
rysime tai ir drūto namo nepa- jos lentos lėkdamos labai su- 
statysime.

in grinczia buvo atneszta kalė
dinio alaus baczka suszildyti, 
nes buvo laukiama kaledojan- 
czio kunigo. Alus susziles pra
dėjo veržtis laukan, todėl szei- 
mininke S. norėdama pagial- 
beti, kad baczkos nesuardytu

LĖKTUVAS PABAIDĖ
ARKLIUS, O ARKLIAI

SUDAUŽĖ PUODUS.
Jurbarkas.,— Czionais buvo 

jomarkas. Turgavietes krasz- 
te viena žyde prekiavo molin
iais puodais, betperlekiant per 
Jurbarką lėktuvui, del motoro 
ūžimo pasibaidė vieno ūkinin
ko arkliai ir in važiavo in j t n 
puodu eile, keliolika ju sudau
žydami. Tuojau in invykio 
vieta atvyko palicija ir tam u- 
kininkui surasze protokolą. Jis 
turės nuostolius padengti.

žeide galva, sudaužė smakra, 
iszmusze dantis ir B. buvo nu
gabenta in Pakruojaus ligon- 

Tula poni saliuninke nuėjo bute, bet isz ten buvo nuvežta 
pas spedialista melsdama jo in Sziaulius. Sužeidimas gana 
rodos kaip iszsigydyt nuo di- sunkus, kad net gresia gyvybei

vaikszczioti. Specialistas ap
žiurėjas miisiuke giliai užsi- 
rnanste ir davė jai tokius pata
rimus:

Imkie isz ryto ant užkandžio

roms ant piet po tam dideli 
bliuda nuliūdusiu misliu, salo
tu sumaiszytu su pelenais, po 
tam ant vakarienes nors viena

PABĖGO VIENUOLIS 
BROLIUKAS.

Kaunas.,—• Petrasziunuose 
yra Kapucinai vienuoliai ir že
mesnio rango vienuoliai; bro
liukai kurie vienuoliams patar
nauja ir dirba invairius dar
bus. Dabar vienuolyno vir- 
szininkas nusiskundė policijai, 
kad vienuolyno broliukas A- 
leksandraviczius, pasigrobęs

ŽMOGŽUDYSTE 
MOSĖDYJE.

Mosėdis.— Nakties laike ne
žinomi piktadariai insilauže 
in Mosėdžio vai., Szatraminu 
kaimo gyventoju Bieliausku 
gyvenamąjį narna ir revolverio 
szuviais nuszove ūkininką Bie 
liauska ir jo žmona. Spėjama, 
kad žmog-žudyste padaryta a 
pipleszimo tikslu, nes vietos 
gyventojai pasakojo, kad Bie
liauskai gyvena pasiturineziai 
ir tureje nemaža pinigu. Ve
damas stropus tardymas. Iii 
nusikaltimo vieta invykio tirti 
iszvyko Sziauliu apskr. krimi
nalines palicijos kvotų valdin
inkas. Pažymėtina, kad Sza
traminu kaime szia žiema an
tras toks atsitikimas, o Mosė
džio valscziuj 4. atsitikimas.

PARSIDUODA LOTAS

[czverti baimes: Naktis praleis- vienuolyno pinigu, isz vienuo
lei© maustydama vien tik apie 110 ‘Pa^e'oes- 
nereikalingus teismus, apie 

I prisiartinanezia mirti ir tam 
j panaszius dalykus o netrukus 
busi tokia mitri kaip niekados 
da nebuvai savo gyvenime.

Ar ligone paklausė rodos 
daktaro ir ar tosios gyduoles 
jai pagialbejo tai laikraszcziai 
apie tai neraszo. — Butu tai 

Morganas, Najorkinis kapita- geras patarimas ir del nekuriu 
listas, ruko Havaninius cigarus musu Lietuviszku “storuliu,” 
kurie kasztuoja po du doleiius ]Jurios vos paeina nuo sutuki- 
kožnas. Jis visados turi ant 
rankos 2,000 tuju cigaru kurie 
yra padėti ugninėse szepose su 
naujausiais budais kad butu 
užlaikyti szvieži. Vėl, Morga
nas gali ant to užtekti.

APVIRTO LAIVELIS;
ŽMOGUS NUSKENDO.

Kaunas.,— Tilkos fabriko 
darbininkas V. Matuleviczius 
prie Žal. tilto laiveliu Nemunu 
plauke, laivelis apvirto ir Ma
tuleviczius prigėrė.

Du lotai krūvoj, Park Crest, arti 
Lakewood ir Lakeside Parku prie 
State kelio. Loto didumas 80 per 100 
pėdu. Czia jau daugybe gražiu namu 
pastatyta ir kas-kart pribuna dau
ginus gyventoju. Parsiduoda pigiai 
todėl gera proga pirkti dabar o ne
laukt kolei preke pabrangs. Kreip
kitės in “Saules” ofisą. t.f.

Milijonierius William Pierpont
SZIURPUS GAISRAS.

Griszkabudis.,— Szakiu aip- 
skriezio, Mickų kaime, Jono 
Ruzo ūkyje kilo gaisras. Su-į 
doge dveji tvartai. Kartu su- ■ 
dege 11 raguoeziu, 12 aviu, 15 Į 

Szi menesi, Vasario 16-ta d. kiaulių ir lszuo. Taipgi sude- 
suejo devyniolika metu Lietu- go kluonas su visu invento- 
vos Nepriklausomybei, — nuo rium. Užsidegus namams, visi 
kada Lietuva aplaike savo lais- buvo sumigę. Pirmi gaisra pa
ve nuo Rusiszkos valdžios. Po' stebėjo kaimynai ir atskubėjo 
visa' Lietuva ir daugeliose vie- gialbeti tik 7 arklius ir 2 ver
tose Amerikoj isz tos priežas- szius. Nuostoliu paties savi- 
ties buvo laikyta apvaikszczio- ninko apskaieziavimu padary-

MAINIERIU ASTMA IR 
NOSINIS KATARAS 

Priszakinio galvos skausmo, sun
kaus kvėpimo, užimąs ir szaltis 
galvoj ir nosije, kurtumas, sausas 
kataras pas senus ir silpnus žmo
nis, dusulis ir kosulis. Stebėtina 
gyduole per 30 metus. 30c bonkute 
4 bonkutes $1. Adresavokite 

Hampton Laboratory 
641 N. Front St. Reading, Pa.

Paimti trylika mažu agri- 
kulturiszku kolioniju, kurios 
tarpe saves nesutiko viena kita 
pavydėdamos, besipeszdamos, 
ir jas suriszti in viena tauta, 
tai ar tik nebus svarbiausiu at
likimu Jurgio Washington’o, 
kaipo pirmuoju Suv. Valstijų 
prezidentu. Galime ta jo darba 
lyginti su jo didžiausiu atliki
mu—vedimu armijos nelavintu 
ūkininku pergalėti tu dienu 
didžiausia ir galingiausia mili- 
tariszka ii- laivyniszka jiega, 
kuri stenge iszbaigti neorgani
zuotas Amerikos kolonijas. 
Acziu szitam Washington’o 
darbui Suv. Valstijos sulaukė 
nepriklausomybes.

Washingtonas gimė tėvo 
pliantaeijoj Westmoreland ap
skrityje, Virginijos valstijoj, 
Vasario 22 d., 1732 m. Jo szei- 
myna buvo gana turtinga. Jau
nasis Washington’as nuo ma
žens lavintas kaipo ponas, ap
sipažinęs su visoms pono pa
reigoms. 'Turėjo studijuoti mi- 
litariszkas taktikas ir pilnai 
apsipažinti su ginklais.

Jo tėvui mirus, turėdamas 
tik 16 metu Washingtonas dir
bo kaipo matininkas. Sulaukės 
J 9 metu jau gavo pirma milita- 
riszka paskyrimą. 1753 m. jis 
komandavo Virginijos pulkus 
Francuzu ir Indijonu kareje. 
Pabaigoje to karo jis sugryžo 
atgal in savo pliantacia.

Bet neilgai jis ten ramiai gy
veno. Revoliucijoniszkas judė
jimas kolionijose jau prasidė
jo. Karas iszkiszo savo galva. 
Visi prie kurios nors puses pri
sidėjo. Daugumas turtingu 
žmonių, kaip tai žemes savi
ninkai, uredninkai it dvasisz- 
kieji prisidėjo prie toriu, kurie 
skaitomi karaliaus savininkais 
ir kurie Anglijos karalių stip
riai reme. Kiton pusėn, revo- 
liucijoniszka grupe, po vardu 
“laisves sūnūs,” insteigta isz 
szimtu mažu paslaptingu vie- 
nueziu. Szita grupe drąsiai ir 
sauvaliszkai veike.

Washington’as greitai stojo 
prie armijos. Jis visa savo tur
tą pavede tam judėjimui. Kada 
kolionijos paskelbė viesza atsi
skyrimą nuo Anglijos jis apsi
ėmė vesti kontinentine armija.

mo.

Praeita menesi Sambore, Ju
goslavijoj, ant svodbos Katrės 
Szummer su Jokubu Konrat, 
sveteliai suvalgė 10,000 svaru 
jautienos, 8,000 svaru kiaulie- jimai ir prakalbos tajai svar- ta 15,000 litu. Tik dalis turto 
nos, 200 torkiu, 200 svaru žuvu biai atmineziai. j buvo apdrausta.

per’szalima 
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pirma diena 
Galvos Skausmą 

Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostis-Nusini laszai. Gausit aptiekoo. 
Bandykite “Rub-My-Tism” linimenta 
Z=- ' i ' A

Revoliucijos kare pasilieka vyko in Amerika, Washingto- jokiu budu neprisidėjo prie to. 
vienu isz stebėtinų puslapiu vi- no pagelbpn. Carl Raab, aficie-j Revoliucijos karo genijus pa
šoje pasaulio istorijoje. Tuom rius, mirtingai sužeistas prie virto in taikos apasztala. Kaip 
laiku, padėjimas buvo baisus, Savannah.Count Axel von Fer-J tik szioms dienoms Napoleonas 
nes kaip galėjo prastai organi- sen, irgi keliose militariszkose Bonaparte kariavo Europoje, 
zuotos agrikulturiszkos kolio- kovose atsižymėjo; Count voii| Kada Washingtonas, pasi-

VW *------------

(buvo apdrausta.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

Persikėle in nauja vieta po adresu 
30 E. Mahanoy St. Mahanoy City

nijos stoti kovon su tokiu ga- Stedingk komandavo pulką traukdamas nuo urėdo, jis atsi- 
lingu prieszu — kaip Anglija—; garsiose Savannah musztynese.' sake tarnauti treczia laika, jau 
prie kurio daugybe paežiu va-Į Isz kitu svetimu aficieriu, Mi- Suv. Valstijuvaldžiabuvostip- 

idovaujancziu Amerikiecziupri-’ kolas Kowach, Vengras, mirė riai insteigta. Ir jai liko tik 
sidejo. Suvirsz 25,000 Ameri- kovoje Charleston, S. C., Kovo žengti pirmyn.
kos lojalistu prisidėjo prie An- men., 1779 m. Į Washington’as mire tris me-

’glijos pulku — nekurie geriau-1 Kontinentines armijos musz-j tus po prasiszalinimo. Jis mi
si Anglijos regimentai buvo pa- tro suraszas turėjo dideli skait-! re Mount Vernon, Virginijos 
rinkti czia Amerikoje. Vėliaus liu liuosnoriu svetimtaueziu valstijoje, kuri vieta nuo tos 
Anglija atveže in szita szali vardu. Pennsylvanijos regi- dienos iki sziai dienai yra lai-
apie 30,000 Vokisžku kareiviu, mentu kareiviai buvo Szkotisz- koma tautiszfku paminklu, 
kaimiecziu sūnūs, kuriuos $avo kos, Airiszkos ir VokiszJkos kil- F.L.I.S.
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JONAS PADUMIS
AP1SAKA

Jonui iszbegus, Onute dar 
keletą sekundų stovėjo placziai 
iszplestom akim negalėdama i 
greit atsipeikėti. Paskiau su
kniubo ant szale stovinezios < 
sofos. Jos intempti nervai atsi- 
liuosavo, ji skaudžiai pravirko. 
Bet greit nurimo. Tik gerai pa- 
žinstantis ta veideli isz jo ne
paprasto iszbalimo butu galė
jas dasiproteti, kad nesenai jai 
kažkas buvo atsitikę. Iszejo 
sodan, pasirėmė ant auksztos 
tvoros ir alkis insmeige tolu
mon, ten kur vingiuoja platus 
vieszkelis.

Onutei tebūvant ūkio moky
kloj per ruosziamus vakarė
lius, pasilinksminimus, be kitu 
svecziu, dažnai atsilankydavo 
ir agronomas Juozas Ungurai- 
tis, jaunas gražus vyras, nese- 
nei baigės Dotnavos akademija 
ir besipraktilkuojantis viena
me, netoli mokyklos esanezia- 
me, dvare. Sziemet jis gavo ar
timam mieste agronomo vieta. 
Unguraitis kilęs isz smulkiųjų 
ūkininku, be mokslo, jokio tur
to neturėjo. Bet jis buvo labai 
doras, religingas ir drauge 
linksmo, gyvo budo žmogus. 
Su juo susipažinusi Onute isz 
kart nekreipė in ji mažiausio 
dėmesio. Bet atsilankius kele
tą kartu, keletą kartu kiek il
giau su juo pakalbėjus, paste
bėjus, pastebėjo ji esant links
ma, gyva, mandagu žmogų. Ir 
sztai visus žavejanti, bet nie
kam neduodanti pirmenybes, 
jaunutes gražuoles .szirdis kiek
viena karta smarkiau suplez- 
dedavo, pamaezius p. Juozą. 
Paskutini vakara mokyklos 
atsisveikinimo baliuj jis pa- 
prasze leisti atostogų metu at
silankyti Onutės teviszkej. Ža
dėjo atvažiuoti kaip tik szi 
sekmadieni.

Atsirėmusi auksztos sodo 
tvoros ilgai žiurėjo mergaite.

— Kam-gi asz jo taip laukiu? 
Jis gal but ir užmirszo pažadė
jus. ... Bet tai negali but!.. — 
Onute aiszkiai žinojo, kad ji 
jam ne svetima.

Toli, vos jaueziamai pasigir
do mdtorciklio burzgimas. 
Greitai artėjo.

— Jis... — susznabždejo 
mergaite. Jos veidas nuszvito 
džiaugsmingiau.

* * *
— Gerkit, draugai; Dainuo

kit, ūžkit — sziadien asz vai- 
szinu! — kalbėjo atskiram res- 
taurano kambaryje in savo 
draugus Padumiu Jonas.

— Taip, taip! Ne be reikalo 
sziadien szventa Ona! — nusi
kvatojo kažin kuris.

— Ei, vyno! Szampano! — 
szauke Jonas. Ir prasidėjo 
“linksmybe.” Aidėjo girtu 
dainos pamainoms szlyksz- 
cziais juokais, kalbomis. Bildė
jo, skambėjo muszami stiklai, 
buteliai. Restauranto szeimi- 
ninkas stengėsi patenkinti vi
sus svecziu reikalavimus, visas 
užgaidas, nes žinojo, kad Jono 
tėvas užmokės. Tik apie pu
siaunakti atsiminė draugai rei
kalą skirstytis. Jonas, Vytau
to padedamas iszejo pesezias, 
nes trakėno, kuriuo buvo atjo
jės, nesirado, matyti vienas 
parbėgo namo.

Ėjo vieszkeliu, kartais už- 
painibdami, usikibe rankomis. 
Mat, vieszkelis pasirodė be ga
lo siaurutėlis.

— Jonai, žiūrėk, Narimanto

vietoj nebueziau taip lengvai 
atsižadejas! Ne, asz nedovano- 
cziau! Jie tau turėjo rankas bu- 
cziuoti kad žadėjai ja vesti o 
ežia žiūrėk — nori užrietė: per 
prastas tu jai. Agronomas, 
nors ubagas, gali sakyt, tiko 
“Iklesas” iszejusiai panelei... 
Sziadien sužiedotuves...

Jonas sugriežė dantimis bet 
tylėjo, tik smarkiai pradėjo ei
ti tęsdamas dranga namo. Jis 
turėjo kažin kokia minti, bet 
ja, nors ir girtas, šlepe nuo 
draugo.

— Eik, Vitai, in kieti. Eiva, 
asz tave paguldysiu o asz szia- 
nakt miegosiu sode — baisiai 
galva sopa, — kalbėjo parejas 
su draugu namo Jonas.

Vytautas nenusirenges griu
vo in lova. Nespėjo Jonas iszei- 
damas uždaryt duris, jis jau 
knarkė visa gerkle. Jonas keti
no eiti sodan miegot bet vieton 
to iszejo už namu, pastovėjo 
valandėlė, pajeszkojo kažin'ko 
kiszeniuose ir, nemaloniu 
szmeklu varomas, pasileido 
bėgti. Palta ir kepure buvo pa
likes kelyje, tat gana szaltas

ne.
Baisi žinia visiems lyg žada 

atėmė: stovėjo nežinodami kas 
pradėti.

— Moters, neszkite viską isz 
kambariu in soda o vyrai kibi
rus ir greieziau gesinki! ugni! 
— pirmas atsipeikėjo ir susi
vokė Unguraitis.

— Onute, mieloji, tu nebijok, 
asz su tavimi... neiszsigask. 
Vieszpaties valia. Eik prie ma
mytes, ramink ja... Gal pa
vyks užgesyt. !

Į naja pora, apie kuria tiek daug 
’ kalbėta.

— Atvažiuoja! Jau atvažiuo
ja!— suklegėjo in szventoriu 
iszsipylusi minia. Ties atviro
mis szventoriaus durimis su
stojo visa eile briku, faetonu..

Skenstanti baltam szyde, ru- 
tu vainiku ant gelsvu kasu, 
baltu kvepianeziu lelijų ir ro
žių bukietu rankoj, Onute at
rodė pasakų gražuole—kara
laite. Vidujinis rimties mo- 
nientas atsispindėjo jos veide.

— Tik saugokis, Juozeli. Oi, J Kiek varžydamas! isz visu pu- 
vereziau neik! — Instinkty- 
viszkai sugriebė jo rankas, pa- 
maeziusi per Įauga vėjo nesza- 
mas liepsnas ir stulpus ki
bi rkszcziu.

— Nebijok, man nieko blogo
pabueziavo

sužiedotines rankas ir tekinas 
nubėgo prie gaisro.

Visa kietis buvo apimta liep
sna. Stengtis ineit ka nors isz- 
neszti butu buvusi beprotybe. 
Vyrai vienas kitam insakine- 
dami, už viens kito grusdamie- 
si nebuvo dažni pradeja gesin
ti. Rėkaudami, tekini žmones 
isz visu pusiu rengiasi prie 
gaisro. ,

— Vyrai, vistiek jau negali
ma užgesyt! Saugoti kitus tro
besius, — suszuko Unguraitis.

neatsitiks...

vejas ji pergele. Bet jis nejauto Tuo tarpu lyg pasitycziodamas ’ • V 1 V • T • . ___ • _
szalczio, nejauto nieko dau
giau, tik alkoholio uždegtu 
jausmu, kerszto troszkima, tik 
baisia pagieža. Sunkiai perlipo 
Narimantu sodo tvora. Kamba
riuose per atdarus langus 
szviete žiburiai, girdėtos link
smos kalbos. Skambus jaus
mas, taip pažinstamas juokas

isz jo žodžiu, durnu ir ugnies 
milžiniszkas kamuolys iszkilo 
ant stogo.

Praslinkus keletai minucziu 
jau ir kluonas liepsnojo. Greti
mai stovincziuose tvartuose 
girdėjosi baisus galviju riks
mas, arkliu žvengimas. Nepai- 
syamas pavojaus p. Unguraitis

privertė ji .sudrebėti... Nesu- atidarinėjo tvartu duris iszleis- 
laikomos jėgos traukiamas damas ir iszvarydamas gyvu- 
priejo artyn. Prisiglaudė szale 
lango auganezio didelio erszke- 
eziu krūmo. Kambaryje keletas 
jaunu mergaieziu ir vaikinu 
susispietė tarėsi, ka pradėt žai
sti. Apie senuosius Narimantus J 
sėdėjo Onutės dediene, dėdės, 
tetos ir kiti artimieji gimines. 
Prie pat lango stovėjo auksa
plauke, balta, 'szilko suknele 
pasipuoszusi mergaite. Po vie
nas kito skabiojo saulutes la
pelius: kažin ka spėliojo, bure.

— Ka nori atspėti, Onyte?— 
tarė prieidamas auksztas juod- 
■burnis vyriszkis.

— Tai paslaptis, Juozeli, ne
sakysiu. .. — pažvelgė in ji il
gu gilumu žvilgesiu. — Būtinai 
nori žinot? Asz klausiau neby
lio likimo, ar yra sziadien kas 
nors už mane laimingesnis?

Sujudėjo erszkecziu szakos, 
pasigirdo sunkus žingsniai, bet 
niekas to nepastebejo. Kažin 
kokia szmekla praslinko Nari
mantu sodan, niekas nebutu 
pažines, kad tai buvo Padu
miu Jonas. Iszsidraike, susivė
lė ilgi plaukai, nevaldomo pyk- 
czio iszkreiptas veidas, su
gniaužtos kumszczios, butu 
privertė kiekviena su pasibai
sėjimu trauktis jam isz kelio.

— Laiminga ji! Laiminga at
stūmusi mane! Tu laiminga o 
isz manes juokiasi, pirsztais 
bado draugai ir pažinstami!.. 
Bet palauk!.. Asz nedovano
siu !..

Gyvuliszkas pasitenkinimas 
buvo jo veide, kai po kiek lai
ko jis vėl perlipo Narimantu 
tvora ir szlitiniuodamas nuėjo 
namo... Niekas jo nemate, net 
szunes nei kiek nesulojo.

pasaulyj, dauguma 
džiaugėsi isztikusia 
nelaime. Dauguma 

pavydejusiu besiper-

siu in ja smeigiamais žvilgiais, 
ji lengvute, lyg baltas debase-Į 

frmnv.n ata nfiai mmiiai ctivivlis, amažu ėjo atsirėmusi savo 
iszrinktojo rankos.

Bažnyczios altoriuje, tarp 
deganeziu žvakių, tarp iszkil- 
mingo vargonų ūžimo, malo
niai iszklause dvieju nekaltu 
szirdžiu priesaikos Tasai, Ka
lūs gražia, kūrybine meile, žmo 
nių szirdyse sukure... Isz
klause ir palaimino.

Prie szventoriaus duru augo 
didelis placzia-szakis klevas. 
Niekas nekreipe dėmesio in 
kažin koki jauna, prie jo prisi
glaudusi, vyra. Jo baisios, 
kersztu verdanezios akys paly
dėjo jaunuosius bažnyczion, 
bet patsai nepaseke minios. 
Nuleidęs galva pasiliko stovė
ti. Kietai sueziauptos lupos vir
pėjo, matyti, jame virė smarki 
vidaus kova. Bet pamatęs isz 
bažnyczios 
žmones,

liūs. Nieko nepagelbejo visos 
pastangos! ir kluonas ir tvar
tai sudege. Praslinkus kelioms 
valandoms, vieton gražaus Na
rimantu ūkio, riogsojo krūvos 
iszmetytu nuodėguliu, sltovejo 
lyg rudens szalnu ir audru pa
kasti medžiai, pajuodę ir be 
lapu.

Paliko tik vienas gyvena
masis namas. Ir tas tik Ungu- 
raiczio drąsumu iszgelbetas. 
Senoji Narimantiene iszsigan- 
dusi gaisro sunkiai susirgo.

Gaisro priežasties niekas ne
žinojo. Kilo invairiu invairiau- 
siu kalbu, spėliojimu. Kaip pa
prastai 
sžirdyje 
kaimynu 
pirmiau
szanczio Padumiu Jono, dabar 
piktai juokėsi.

— Tur but nagus graužiasi, 
kad neejo už Padumio! Na, ži
noma, dabar Padumis in ja ne
žiuręs.

Taip kalbėjo kaimynai bet 
Jonas kitaip galvojo. Jis nie
kaip nesitikėdamas nepasiseki
mo dar karta pasipirszo Onu
tei, Bet koks baisus buvo kai
mynu nustebimas, kad ir szi 
Karta Onute griežtai jam atsa
ke.

— Kvailas tėvas mergszei 
visa valia duoamas. Na ir ka’ 
jie darys? Juk tas agronomas 
kaip stovi, taip brangus: bei 
cento kiszeniuje, tėvas senas — 
ne jam rūpintis naujais trobe
siais. Nueis už niek szitoks 
ūkis!..

besigrudanezius 
jis iszsitiese. Pikta 

szypsena perbėgo jo veidą. Ge
ležinėm alkūnėm prasistums 
prie palikto jauniesiems tako.

— Padumis. .. — kažin kas 
parode in ji...

— Tikrai jis! Jau pervelu, 
broleli! — nusikvatojo kiti. 
Tuo tarpu tarp placziai atida
rytu bažnyczios duru nuo auk- 
sztu laiptu pamažu lipo jauno
ji pora. Nutilusios minios akys 
vėl sužiuro in juos.

Staiga suskambėjo du revol
verio szuviai.

— O Jėzau! —- sudejavo 
Onute. Baltus jos rubus greit 
sumirkino raudona kraujo pra- 
simuszusi srove. Apalpusi nu
sviro ant savo vyro ranku. Tai 
atsitiko poros sekundžių laiko- 
tarpyj. Minia suuže. Moterys 
spiegdamoS pradėjo grūstis 
prie duru. Dideliam prasisky
rusiu žmonių rate gulėjo su
kniubęs Padumiu Jonas. Szale 
jo ant žemes 
revolveris, isz 
kraujas...

❖

julejo numestas 
krutinės tekejo

jos krutinę...
— Ar akviestikunigą?.. Sū

neli, susitaikyk su Dievu.-.. — 
pro aszaras nuolatos kartojo.

Bet jis tylėjo. Kartais, sun
kiai atverdavo akis, pažvelgda
vo in prieszais kybanti kryžių 
ir vėl, lyg nusigandęs, greitai 
užsimerkdavo.

— Sunau, tu nebuvai velyki
nes! O Dieve... Dieve!... Pa
sigailėk jo...

— Ar ji?.. Mama sakyk tie
sa. .. ji numirė?..

— Vaikeli, ji gyva... tik su
žeidei. . visai mažai.. Džiaug
smu nuszvito jo isZbales vei
das.

— Ji man atleis... ji—ange
las, gera. Mama, skubėk... ku
nigą. ..

Ilgai klausė jaunas Kristaus 
tarnas mirsztanczio nusidėjė
lio iszpažinties.

Iszejus kunigui, ligonio lova 
apsupo gimines, pažinstami ir 
buvusi draugai.

Jis tyliai gulėjo užmerkęs 
akis, retai ir sunkiai kvėpavo. 
Motina vis klūpojo prie jo lo- 
vo's.

—- Neverk, mama,— sunkiai 
isztare ir apvedė susirinkusius 
temstaneziu žvilgsniu.

— Ir jus ežia, draugai ? Acziu 
kad atlankot paskutini karta. 
O, kaip sunku! Klausykit vi
si... Asz niekszas, žemas bu
vau. .. Dievas man atleido... 
gal atleis ir tie, kuriuos asz nu
skriaudžiau ... O prakeikta 
girtuoklyste!.. Klausykit... 
Narimantus padegiau asz... 
Pasakykit, kad mirdamas at
leisti praszau... Draugai!.. 
Sunku mirti paliekant purvina 
gyvenimą... O kad galeeziau 
dar gyventi!..

Kurti tyla vieszpatauja kam
baryje. Visi stovėjo nuleidę 
galvas, sunkaus jausmo pri
slėgti. Mirtis artinosi paimti 
savo auka. Ji jau ežia pat plės- 
1    ! ... J •  • .  deno isztiesusi juodus sparnus.

Jonas dar karta sunkiai atsi
duso. Dvi dideles aszaros nusi
rito per szalanti veidą ir susi- 
maisze su visa atleidžiancziom 
motinos aszarom... nusileidu
si mirtis užputę menkute gyvy
bes liepsnele... Galas.

KAD VISI BUTU
TOKI SŪNŪS

Pažinau tūla jaunikaiti kuris 
uždirba puikia alga fabrike 
kaipo mekanikas automobiliu 
bet labai prastai rėdosi ir cze- 
dina pinigus.

Karta sutikau ji parke ir 
pradėjome kalbėtis apie szi ir
ta, ant galo parėjo kalba apie 
darbus ir uždarbius ir užklau
siau jo kur jis deda pinigus 
jeigu tiek uždirba?

Tasai, neilgai svarstės, atsa
ke man:

— Dali savo uždirbtu pinigu 
paskiriu ant iszmokejimo sko
los o dali neszu in banka kas! 
sanvaite.

— Asz gerai žinau kad tu jo
kiu skolų neturi nes gyveni su 
tėvais o vela nemaeziau tave 
nei karta saliune nei ant jokiu 
pasilinksminiu.

— Isz tikro asz, kalbu tau 
teisybe, turiu skola kuria turiu 
kanecz iszmoketi. Koki tik pi
nigai man atlieka, neszu in 
banka. Keikia tau žinoti, mano 
prieteliau, kad tėvai mano mai- • 
tino mane nuo užgimimo ir dė
jo ant manes pinigus kada ėjau 
in mokslaine. Sziadien uždirbu 
ant sanvaites 40 doleriu tai ne- 
galecziau naktimi užmigti jei- ■ 
gu tuosius pinigus praleisczi.au 
taip kaip daro mano kiti drau
gai.

— Alano tėvai nesigailėjo pi
nigu kad man duoti mokslą ir 
apszvieta tai geidžiu jiems 
nors dabar atsimokėti. Lyg 
sziol daviau jiems 800 doleriu 
ir to nesigailiu nes tai tik dale
le skolos kuria asz jiems kal
tas. .
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BALTRUVIENE

Ant Gavėnios pasteliavau kelis 
gerus rimbus,

Kad uždarytie bobelėms 
snukius,

Ba jau guzutes per daug 
svilina,

Per daug liežuvius dilina.
Ir net pasenia pasiutima varo, 

Namuose didelius ergelius 
daro,

O kad ir pasileidžia, 
Tai vyrui neapsileidžia.

Geriausia ant to nepaisyti,
Su bile ragana ir kvaile ne

kalbėti,
Ba su kvaila nereikia pradėti, 

Veluk reti pupu pasėti.
Juk szuo loja,

Kad ir kunigas važiuoja, 
Szuniszko snukio neuždarysi, 
Kvailos bobeles ir nepataisysi.

— Tik stebuklas gali ji isz- 
gelbet, asz ežia bejėgis... — 
kalbėjo iszejes isz atskiro ligo
nines kambario gydytojas [nu
siminusiam Jono tėvui. Prie 
Jono lovos sukniubusi motina 
Laužydama rankas žiurėjo in 
mirtinai iszbalusi sunaus vei
dą. Beviltis verksmas plesze

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaui Isztikimiausi* Graboriua 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 
f Geriausia Ambulance — 

patarnavimas s z i o j 
apeLnkeje. Bile ko- kC 
kiam laike; diena ar -2^ 
naktų Visada turi pil- V 

Ina pasirinkimą meta- rE.
liszku ir kieto medžio | 
Grabu. Laidoja nu- Į 
mirelius pagal naujau- 1 
šia mada ir mokslą. jj

Turiu pagialbininke f 
moterems. Prieinamos L 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Spruce St

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

Ar-gi tai ne puiki pavyzdis? 
Jeigu kožnas jaunikaitis jaus
tųsi to privalumo tai sziadien 
seni tėvai nereikalautu sunkei 
dirbti ir rūpintis apie ju senat
ve ir da suaugusius sūnelius 
maityt arba užlaikyti ju szei- 
mynas.

Panasziu jaunikaieziu mums 
daugiau reikia, — pamislinau 
sau ir suspaudęs jo ranka ir vė
lindamas jam viso gero, 
ėjau namo.

Tėvai viską vaikams 
atiduoda,

O vaikai ant senatvės tėvams 
nei duonos neduoda!

nu-

L. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
S20 W. Centre St., Mabanoy City

Praslinko pora menesiu. Gra
žu sekmadieni, pradžioje ru
dens, buvo sutartos p. Ungu- 
raiczio ir Narimantu Onutės 
vestuves.

Parapijos bažnyczia buvo

— Ar-gi jau taip greit szvin- 
ta? Negali būti. Dar tik puse 
pirmos. Bet taip szviesu...

— Jėzau, Marija! Kietis de- kimszte prisikimszusi žmonių.
žiburiai. Matyti, dar svecziai, ga — suszuko ne savu balsu’Lauke atvažiuojant jaunu j u 
dar neiszsiskirste... Asz tavo Į priėjus prie lango Nariman tie-1 Visidar ne'iszsiskirste. isi, mat norėjo pamatyt jau-

^i!š

OCCIDENT 
FLOUR

|occwm

Pabandykite “Occident” Miltus
Del visokiu kepimu pagal senovės 
“krajaviszkos mados”. Kur tik rei
kalingi miltai ir nepaisant ka kepsite 
tai pabandykite szitus gerus miltus.

Geresnis kepimas gvarantytas su “Occident” 
miltais. Sztorninkas sugražins jumis piningus 
jeigu ne busite pilnai užganėdinti.MEMEL

Badai Baltimoreje kriauezius 
apreiteris, 

Podraug ir beisteris, 
'Tėvas keliu vaiku, 
Ir keliu dukrelių, 

Pacziule gera ir dora turėjo, 
Bet tu visu iszsižadejo, 

Ant galo su kitoms latrauti 
pradėjo, 

In viena vieta atvažiavo, 
Per kėlės dienas pusėtinai 

girtuokliavo, 
Paczia ir dukreles paliko, 

Paemes kokia tai kutvala 
isznyko, 

Badai, in Illinoju nupleszkejo, 
Nuo mergicos pinigus iszvi- 

liojo, 
Taja kvailiuke lenais paliko, 

Ir nuo beisterio atliko.
Dabar beisteruoja, 

Po kareziamas vandravoja, 
Saugokitės tokios kiaules 

merginos, 
Jeigu kabysis prie katro.

* * *
Nesenei pribuvo mergica isz 

Ohajaus,
In Filadelfija ant duonos 

lengvos,
Koki tai laika bujojo, 

Ne viena vaikina apszukavo. 
Net szeszis vaikinus ant juoko 

paliko, 
Bet dabar szitaip atsitiko,

Prisikabino prie kito, 
Vaikinelio labai nekalto, 
Kada tasai in darba ėjo, 
Sztai palicijantas atėjo, 

O kad jau buvo vėlybas laikas, 
Nedave .szliubo vaitas.
Na ir atsibuvo veseile,

O ar buvo tarp ju meile?
Puikiu drabužiu nereikejo,

Buvo geri kokius turėjo, 
Kokius in darba dėvėjo.

Gryždami nuo szliubo norėjo 
ka iszsigert,

Bet nuotaka nenorėjo in spy- 
kyze užeit, 

Mat ant tiek sarmatos turėjo,
Per murzinas jaunikis tai ne 

ėjo.
Nesakysiu kur tas dėjosi, 

Ba da ir sziadien žmones 
juokėsi, 

Vyrucziai, nuo pavietres ir 
vainos, 

Ir nuo prieplako merginos, 
Iszgialbek jus visus,

Vieszpatie.

1 I
1
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, Obe Route of The BlackDiamond —-----------------

Darbo Zinutės'lsz PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

ŽiniosVietines
— Ateinanti Panedeli pri

puola gimimo diena musu pir
mutinio prezidento Jurgio Wa
shington©. Bankai ta diena 
bus uždaryti.

— Ana.diena lankėsi mies
te ponas Juozas Grigas isz 
Shenandorio, gerai žinomas sa- 
liuninkas, kuris Taiko puikia 
užeiga ant N. Bower uly. Prie 
tos progos atlankė redakcija 
“Saules,” nes ponas Grigas 
yra szimt-procentinis skaityto
jas “Saules” kuria 'skaito nuo 
daugelio metu.

■—• Ideal Marszkiniu fabri
kas apreišzke savo darbinin
kėms buk pakels joms mokes
ti ant 7^2 cento ant dolerio, 
pradedant nuo 22 d. Vasario— 
Feb. Darbininkes nudžiugo 
tuom pakėlimu nes jau senei 
spyrėsi didesnio mokesczio.

— Vaistine ir miestine pa- 
licija likos paszaukta Maizevil- 
leje ant sulaikymo angliniu 
Lutlegeriu nuo tolimesnio ka
simo anglių po plentu, namais 
ir geležinkelio, kas yra labai 
pavojinga del 'žmonių. Polici
ja užpylė jau kėlės skyles ir ke
tina kitas užgriauti.

— Musu paviete aplaikine- 
ja paszialpa 4,471 szeimynos 
nuo valdžios arba 11,792 ypa- 
tos. Tuju, kurie aplaiko pa
szialpa visai nesimažina tik 
kas sanvaite pasidaugina. Yra 
ir tokiu kurie visai nereikalau- 
ja .paszialpos bet apgavingu 
budu ja aplaiko “nes kiti taip
gi aplaiko.”

ANT SVEIKATOS!
Ir dabar Valstijose Gė
rynių kromuose galite 
nusipirkti garsingos ant 
visos pasaulės rusiszkos 
degtines teip vadinamos 

VODKA
IR

Zubrovka
ISZDIRBYSTES PIERRE 

SMIRNOFF IR SUNU
Pirkite DABAR bonka tos 
smagios ir gardaus, czistos 
kaip krisztolo degtines.
Smirnoff dirbtuve uždėjo 

distilarnija Suv. Valst. kur 
jos garsinga VODKA yra 
dirbama pagal ta pati būda 
kaip po trijų paskutiniu ru- 
siszku Caru. Galite ja už tai 
ežia Amerike pirkt dabar už 
mažiaus kaip puses prekes 
importuotos. Visuose valsti- 
juose arielkos kromuose. Tik 
pareikalaukite No. 248.

$^p5užbonka 

Ste Pierre Smirnoff FIs 
Uždėta 1818m. Moskvoje.

PARYŽIUS — NICEJOI — LWOW

— Poni P. Szeszkevicziene, 
isz 'Tamakves, lankėsi pas jos' 
sesute, pone S. Szadžiuviene, j 
mieste, ir pas kitus pažystamus 
ir prie tos progos ponia Szesz
kevicziene atlankė savo broli, 
Joną Bukota, kuris gyvena 
Zions Grove.

i ___________________________

SHENANDOAH. PA.
t Herai žinomas del vieti

niu gyventoju, Jonas Ruszke- 
viczius (Rusk), gyvenantis ant 
Heights, mire praeita Subata 
namie ant 247 Schuylkill Ave. 
Velionis pergyveno mieste apie 
45 metus, jo motore mirė apie 
du metus adgal. Prigulėjo jis 
prie Szv. Jurgio parapijos. Pa
liko dukteres Mare, kuri, yra 
nOfse Allentown ligonbuteje, 
Adele gyvenanti Pottsvilleje, 
Žakiene ir Kaczergiene, Wes
ton Place ir Krikiene, Tamak- 
veje. Taipgi paliko vienuolika 
anuku ir du pro-anukius. Lai
dotuves atsibuvo Ketverge ry
ta su bažnytinėms apeigoms.

— Ponstva Juozai Zakare- 
vicziai, 29 S. Main uly., Nedė
lios vakara apvaiksztinejo sa
vo svodbines sukaktuves ant 
kurio dalyvavo daugelis pa- 
žinstamu ir prieteliu ne tik isz 
miesto bet ir isz Mahanojaus ir 
aplinkiniu miesteliu, praleis
dami linksmai vakarėli..

Tamaqua, Pa. — Gimines ir 
pažystami yra szirdingai kvie- 
cziami atsilankyti ant gailės 
Misziu už duszia mirusio Mo
tiejaus Burago kuris mirė tris 
metus adgal. Miszios atsibus 
Subatos ryta S.S. Petro ir Po- 
vylo Lietuviszkoje bažnyczioje.

K7 i Phllaaelphia’ Pa- . L tar’|
Jij/j I IViILA/ioiUbo .muko vakara kilo ugnis Szv.

GAZOLINO Dorato Katalikiszkoje bažny-į 
 " j ežioje ant 65-tos ir Callowhill

uly. Vikaras suuodė durnus ir( 
in laika isznesze Szv. 
menta isz deganezios 
ežio?
jin tuks'tancziu doleriu.

ANGLEKASIAI TURĖJO 
APLEIST KASYKLAS.

Tuscarora, Pa. — Bell ka
syklos buvo priverstos sustoti 
dirbti isz priežasties gazolino] — Mare Dovidiene inteike 
kuris insigavo in kasyklas per 'kokiai tai cigonkai 16 doleriu 
ka 200 anglekasiu negalėjo kuri in vyniojo pinigus in pa
dirbti. Gazolinas insigavo isz'pievele ir padavė juos Marei 
trukusios paipos isz Philadei- liepdama užpilti ant ju drus- 
phijos in Barnesvilles gazolino kos ir trupinėliu duonos ir pi- 

l in kėlės valandas pasi- 
’■azolino insigavo in!daugins dvigubai. Kada cigon-Į 

ka iszejo, Mare pažiurėjo in vi
dų popiereles bet pinigai buvo 
dingia.

— Czionais musu Lietuviu 
kolonija yra didele bet jokio 
krutėjimo nėra, visi miega 
“Septynių Broliu” miegu. 
Kartais atsitaiko sziokis tokis 
“krutėjimas” bet tai buna 
kruvinas apterszimas t erių. 
Moterėlės laikas nuo laiko 
taipgi sukelia, Iszpaniszka re
voliucija tarp saves. Czion 
daug atsitinka visokiu “fu- 
niu” bet nėra kam apie tai da- 
neszti o gal už tai kad mažai 
kas moka raszyt ir skaityt.

— Utarninko vakara stai
ga! sugriuvo lubos kliu'bruimy- 
je ant 518 Broadway uly., per 
ka keturios moteres likos su
žeistos. Tame laike buvo susi
rinkimas nariu Draugiszko 
kliubo kurios laike savo vaka
rėli.

stoti. Manoma kad apie 5,000 nigai 
galonai 
kasyklas.Nekurie mano kad tai 
buvo darbas butlegeriu kurie 
perkirto paipa kad aplaikyti 
gazolino del savo troku pigiu 
budu.

SPIRESI PO 5 DOLERIU 
ANT DIENOS.

Pittsburgh. — Unijos perde- 
tinei spiresi nuo 18 dirbtuvių 
Carnegie—Illinois Steel kom
panijos, idant darbininkai ap- 
laikinetu lygiai po 5 dolerius 
ant dienos dirbdami 40 valan
dų ant sanvaites. Sziadien dar
bininkai aplaiko po $4.20 ant 
dienos, dirbdami 48 valandas 
ant sanvaites. Kompanija at
metė ju pareikalavimus du 
kartus in laika szesziu mene
siu. Tose dirbtuvėse dirba dau
giau kaip 100 trikstaneziu dar
bininku ir jeigu straika kiltu 
tai visi pamestu darbus.

ANGLEKASIU STRAIKA 
PASIBAIGĖ.

Wilkes-Barre, Pa. — Penki 
szimtai anglekasiu, dirbanti 
Kingston Coal Co., sugryžo 
prie darbo po trijų sanvaieziu 
sustojimo. Straika likos pasek
mingai užbaigta ir sziadien vi
si yra užganadinti.

ARDO SENA BREKERI.
Shamokin, Pa.,— Nuo dau

gelio metu, Cameron brokeris 
dirbo gerai ir daugelis an
glekasiu turėjo • darbus bet 
kuris nuo kokio tai laiko buvo 
visiszkai sustojas, dabar yra 
daromas. Anglis gabenta in 
nauja brekeri.

LEWISAS SPIRESI DIDES
NES MOKESTIES DEL 

ANGLEKASIU.
New York. — Ant susirinki

mo angliniu operatorių ir uni
jos vadu czionais, prezidentas 
John Lewis spyrėsi daugiau 
mokesties del anglekasiu. Ko
kia buvo pasekme tojo susirin
kimo tai nežino bet posėdis bus 
nukeltas in Washingtona ant 
tolimesnes rodos.

1,600 ANGLEKASIU 
SUSTOJO DIRBTI.

Wilkes-Barre, Pa. — Max
well ir Glen Alden kasyklos bu-: 
vo priverstos sustot dirbti isz 
priežasties strai'kos 1,600 an-' 
glekasiu kurie užprotestavojo 
priesz pasamdyma svetimo 
darbininko in vieta vietinio' 
žmogaus.

—• Suvienytose Vais., po 
visas dalis, randasi 30 szunis'z- 
ku kapiniu ant kuriu laidoje 
szunis, kates, paukszczius ir ki
tus naminius gyvulius.

— Karve prakaituoja tik
tai ant snukio.

— ' Kitados buvo toki laikai 
Francijoj ir Anglijoj, kad mo- 
tereš Iszpaniszko gimimo ne- 
sziojo ant plauku tiktai bukie
tus isz merkiniu lapeliu.

Sakra- 
bažny-i 

Bledes padaryta ant ko-'

Shamokin, Pa. f Po ilgai li
gai mirė Utarninko diena gerai 
žinomas senąs gyventojas Sta
nislovas Rigęlis, 78 metu am
žiaus, kuris gyveno ant 1543 
Pulaski Avė. Velionis pergyve
no mieste 55 metus, pribūda
mas in Amerika da jaunu vy
ruku. Paliko dvi dukteres Ro
že Novakiene ir Veronika Mac- 
Keever, mieste, brolius Joną, 
mieste ir Laurenta, ConsulloJ 
11h, kaipo ir sekanezias poduk
ros: Mare Naujeliene, J. Palta- 
ifavicziene, mieste, B. Levic- , . I kiene ir V. Vengrauckiene, 
Hazle'tone, F. Klimkiene, Chi- . | cagoj, H. Jacksomene ir F. W. > 

1 Boczkauskiene, Mahanoy City J 
(Visos po. pirmam tėvui vadi-j 
nesi Baranauckiutes, kuriu te-i 
vas likos užmusztas kasyklose 
apie 45 metus adgal.) Velionis 
prigulėjo prie Lietuviszkos pa- 
lapijos Szv. Mikolo. Laidotu
ves atsibus Subatos ryta su 
bažnytinėms apeigomis.

NESIRŪPINA APIE BEDA, BILE GAVO PAVALGYT.
Szitie vaikucziai nesirūpina apie savo ateiti netekia pa

stogių, laike didelio tvano Arkansuose, bile tik gavo ka pa
valgyt-. prieglaudos stotyje Memphis, Tenn. Tukstancziai 
'žmonių netekia pastogių fenais, atėjo isz Abkansu. in Mem- 
phisa, kur jiem§ suteikta paszialpa ir prieglauda.

1—Prezidentas Roosevehas paženklino tvano komitetą kuris rūpintųsi iszdalinimu pi
nigu del pavargusiu ir nukentėjusiu nuo tvanu. 2—Pulkininkas William McDade, Suvieny
tųjų Valstijų kariuomenes, kuiis turėjo kamanda ant 12 kariszku eroplanu kurie iszleke kė
lės sanvaites adgal isz San Diego, Calif., in Honolulu iszbandyti kelione. 3—Czancleris A- 
dolfas Hitleris, kuris užginezino buk Vokietija buvo kalta pradėjimo Svietines Kares.

VALO MIESTĄ PO TVANUI IR APSISEDIMUI UPIU.
Tuks'tancziai darbininku pradėjo valyt (purvyną ir moli nuo ulyeziu Covington, Ky., 

po tvanui ir apsisedimui upiu. Szitas miestas buvo beveik visiszkai užlietas per iszsiliejima 
upes Ohio.

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation 
—$—

Union National Bunk
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

PASILIKO BE NAMU SU SAVO ANŪKĖLĖ PER TV ANA.
Diedukas C .E. Murphy, isz Wilson, Arkansu, kuris ne

teko pastoges su savo szeimyna per tvana, rado prieglauda 
Raudono Kryžiaus stotyje su savo anūkėlė. Senukas skaito 
apie tvana laikrasztyje ir tuom paežiu laiku liūliuoja savo 
anūkėlė.

PARSIDUODA NAMAI
Tris namai ant pilno loto, po adresu 
429 W. Spruce St. ir 428 ir 430 W. 
South St. Mahanoy City. Galima pirkt 
visus drauge ar atskyrium. Kreipkitės | 
ant' adreso: F.12-19-2G j

Mrs. John Snyder,
470 Columbia Ave. Palmerton, Pa. .

Lietuviszkas Programas 

—Per Reidio— 
Nedelioj, 4 lyg 5 Popiet

Per Hazletono Stoties

“WAZL”
(HAZLETON, PA.)

Po direkcija
p. ANT. STANISZKIO

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas
❖ Ofisai Dviejose Vietose ❖ 

331 W. Centre St., Shenandoah
Telefonas, Dial, 2-1512

411 E. Pine St., Mahanoy City
Telefonas, 501

■ ■ —a

i PAIN-EXPELLER i

Tūkstančiai rado paleng
vinimu. geliantiema ir 

skaudamiems muskulams 
— su keliais išsitrynimais.

PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklis Inkaras yra 

per 70 met^
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