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ISZ AMERIKOS
KUNIGAS GAVO GYVA 

DOVANA.
New York. — Kokis tai ne

pažystamas žmogus padavė 
pundeli del 15 metu Fredo Plat, 
ir kvoteri su paliepimu idant 
pundeli nunesztu del kun. AV. 
Lehniinens, prabaszcziu Szv. P. 
Marijos parapijos, vaikas ma- 

K a led i ne

su isz-
nus'-

ne kad tai kunigui 
dovana mniesza.

Kunigas iszvyniodamas pun- 
dol, likos pasveikintas 
trauktoms rankutėms ir
szypsojimo szesziu sanvaieziu 
senumo mergaites. Kunigas 

nepri- 
mo, nusiimdamas in prieglau- 
la del apleistu vaiku.

mergaites.
“Kalėdinės dovanos
c
<

’ lt

RASZEJAS DAINŲ MIRĖ.

Gal del dauge
lio buvo žinoms Charles II. Har 
ris. kuris narasze dainas “Af- 

“ Just

New Y()ik. —

ris, kuris parasze daina.* 
ter the Ball is Over”, 
Break the News to Mother” ir 
daug kitokiu dainų, mire pra-

Pumdoli turėdamas 6.5 
metus ir tai ne labai turtingu 
žmogum, noriais jo dainos bu- 
V(> parduotos milijonais kopijų 
ir Ja sziaiiivn yra giedamos. 
Harris m’nu’kejo raszyti muzi
kos tr rfėpažMė nė vienos notlis 
o liet raszydavo dainas su pu- 
geibo mekoniszko 
ant fortapijono.

• Pan^doli
y

intaisvmo

SZOVE IN PACZIA IDANT 
SUGRĄŽYTU JAM 

PINIGUS.

— AV. Szles. 
inskio, kuris yra neregu,

ChicoĮiee, Mass.
pa- 

cziule paeme jam penkis auksi
nes penkdolerines.

< 
sujeszkojo

pinigu, 
paeme,

.Juozas ne 
lasipratotekes pinigu, įlasiprato kas 

•juos paeme, sujeszkojo revol
veri ir paleido tris szuvius :n 
motore, bet ne vienas ne patai
kė. Slidžia paliepė moteriai ati
duoti vyrui pinigus, o kad toji 
praleido pinigus ant Kalėdiniu 
dovanu, todėl motore likos už
daryta kalėjimo ant trisde- 
szimts dienu.

ant

NUPLAUKĖ PENKES 
MYLES PRIRISZTAS

ANT KRĖSLO.
Newark, N. J. — Adomas 

Mazanek, gana žymus plauki
kas, iszpilde sunkia užduoto 
ana diena. Adomas Jiepe save 
pririazti ant kėdės sodinti ir te
ku budu nuplaukė tolumo peli
kes mylės- Už taji perstatymu 
nplaike penkis szimtus dolor*n 
kuriuos laimėjo nuo draugu, 
kurii? netikėjo idant Adomas !n 
galėtu iszpildyt.

sunkia

a

KŪDIKIS PRIGĖRĖ BLUDE 
VANDENS.

McKeesport, Pa.—Kada mo
tina iszejo iii sztora ka tokio 
pirkti, Ludmila Gucz, asztuo- 
niu menesiu mergaite pasiliko 
viena ant grindų, prišliaužė 
prie "bliudo vandens ir inpuoie 
veideliu in bliuda, kuri negalė
jo iszrfigaut be pagelbės kitu ir 
prigėrė. Motina sngryžus in 
stubu užtiko lavona kūdikio.

< Isz didelio gailesezio motina 
pavojingai apsirgo ir turėjo 
but nuvežta in liironbuti.

DJĮ-KABT SANVAITINIS LA1KRASZTIS “SAULE” !
ISZETNA KAS ĮJTAKNINKA IR PETNYCZIĄ | 

t m in - -l

prenumerata Kasztuojn: Amcrike ant vlid meto 18.00 '
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto

Laiizkus ir Pinigus visada siuskite tik ant ežio adrMol
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,

MAHANOY AND A STR^ MAHANOY CITY, PA.
► O 0*4
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m VF. I». BOCZKOVTSir, Prm. A JI f.
F. AV. BOCZKOWHKI, IlUor. 42 METAS

LAIMINGI IR NELAIMINGI NUKIRPO VYRUI USUS; 
ATSITIKIMAI PER 

KALĖDAS.
Exeter, Calif. — Rhea Hud- jus Rylko, apsipaeziav 

son pasakė levams dvi sanvai- meti’ ir gyveno kaip rodos 
nori na laimingai su

maž sesute ant Kalėdų ir gavo Nubodo (Inai ilgi ūsai savo Mo
tiejuko, ir prisitaikius ana va
karu, kada tas gulėjo, nukirpoi 
jam usus. Vyras taip inirszo 
ant savo prisiegeles, kad užve 
de in suda teismiU ant persisky
rimo. Nežinia ar aplaikys 

ne, nes slidžia 
žino kaip tame reikale turi pa
sielgti!

PERSISKYRĖ.
Woonsocket, R,« I. — Motic- 

o 1925 
ga-

savo pacziulę.tos priesz Kalėdas kad ji

brook 
riene 1 1

-M rs. E. I lorn 
‘puikia

aplinkiniu
vaka- 
arkliu

ja per kuczo?
Kansas Cit v. —

parengė ‘
del

savo tvarte, duodama jiems už
tektinai szieno ir avižų.

'fenn. — 1 >riogla u-
) 25

> szeimvnu laike
~ visi

Memphis, 
da vaiku iszdalim 
del 25 
del iszauginirno 
gerus tėvus.

Buffalo, N. Y. 
borne,, 
tinkama lauka 
kuri priesz Kalėdas aplaike 
$200,000 nes ant tojo lauko su
rado aliejų.

Danville, Pa. - 
vogė dežuke su keliais szimtais 
doleriu iii kuria geri žmonys 
sumėtė pinigu ant suszelpirno 
isz budėj u s i us.

Pittsburgh.—Dvi mažos mer 
nusiuntė dovanas 

ji in ligonbutc, 
bet ju neap

ims levas mirė puse 
landos priesz tai.

Albipiy, N. Y.
....hm1,, 

vežimėli ant Kalėdų. Ka-

siskvrima ar

J
i

per
ti e

Isz Visu Szaliu CARO !
KASYKLOSIA

KAULAI ISZ LIETUVOS

kūdikis 
Kalėdų 

rado

— Povvlas Os- 
30 metu atgal pirko nc- 

Teksuosia. už 
Kalėdas

gai t ės
B. Deru..

ulejo sužeistas, 
laike,

Vagiai pa-

levui
kur

va-

Tuiuosziu-
1.5 metu vaikas*kas T5ona1 

gavo
du važiavo skersai ulyczios, li
kos užmusztas per automobiliu 
kuri vare jo motina-

Globe, Ariz. — Kokis tai va
gis insigavo in narna. Patterson 
ir pavogė visas elektrikines 
lėni p u kės

Chicago. — 
mas, (Kalėda), 
Kalėdas pas kuri 
Diedukas su dovanoms, nes tė
vas nedirbo szeszis menesius ir 
neturėjo ne cento prie diiszios.

New York. — Robertas ’Clar- 
mont, kuris neseniai buvo mili
jonierium Kuczios vakaru atė
jo praszy t i szmoteli duonos pas 
Salaveiszius. Sziadien ne turi 
ne cento ne prieteliu, o kitados 
iszduodavo kelis milijonus do
leriu ant pa linksminimo savo %
prieteliu.

VOGĖ IDANT GALĖTU 
PARĖDYTI SAVO KŪDIKI.

’Philadelphia. — Mrs Helen 
Gibbons, pribuvo in miestą isz 
Chestnut Hill, pirkti drapaun 
del mažulėlio, kurio neužilgio 
tikėjosi sulaukti. O kad tik tu
rėjo sir savim penkiolika dole
riu, todėl neužteko — niotece 
keliolika puikiu szlebukiu pa
slėpė po kotu, bet likos susek
ta per sztorini detektyvą ir 
nresztavota. Kada stojo priesz 
slidžia paszauke pro aszaras: 
“Susimilk ponas sūdžiau aut 
manes, nežinojau ka dariau. Ne 
siunskie mane iii kalėjimą kad 
mano kūdikis negimtu kaleji- 
me.”
_ (tSudžia.susimylėjo ant motę- 
res ir pleido ant liuosybes, nes 
pavogtus daigius 
Locnininkas szloro

sugražinę, 
dagirdes 

kokiam padėjime nioterė rado
si, dovanojo visa paroda del 
kūdikio ant krikszto.

visa

48 UŽMUSZTI
DREBEJIME

Smarkus Drebėjimas 
Žemes Argentinoje

K

VISAS MIESTAS SUNAI
KINTAS; 170 SUŽEISTI.

Salta, 
resdoszimls asztuoni 
gal i r daugiau, likos 
])er dreb<‘jinia. žemes o arti du
szimli sužeisti valstija La I 
ma,-A rgentinoja.

Praneszama bu k 
miestelis, kuris
Ivięju Iukstaneziu

visas sunaikintas, 
nepasiliko visa s. I

Argentina. Kol u- 
žmonys, 

nžiniiszt i

’<>-

GENEROLAS JANOV SURA 
DO KAULUS NUŽUDYTOS 
CARISZKOS SZEIMYNOS 

KASYKLOSIA.

I ’a rvži us.

iszvi'že
' duodamas

at rado 
szeimvnos ir 

in Pa ryži u ati- 
lidžiojo

M

PLESZIKAI PRISIDENGĖ 
KAUKĖMIS UŽPUOLĖ 

KAZIMIERIETES
Kaunas. — Isz 24 in 25 <1.,

PANEVĖŽY NUTEISTI 
MIRTI TRYS PLESZI

KAI ŽMOGŽUDŽIAI
Panevžys — Lapkriczio men. 

26—27 <1., Kariuomenes teismo 
iszvažiojamoji
nagrinėjo pagar

In
¥

kaip

del (

ir niekas
Jidajaus 17 

neži nojo 
le- 

aruko mo-

visas 
nuo eglaites.

Uranin Christ- 
turejo liūdnas 

neat si lanke

MOTERE RADO VARLE 
KOPŪSTU GALVOJA 

Pa. — Mrs. 
nuėjus in savo 

galva

Lackawanna, 
Morta Wallace, 
darželi, nupiovo didele 
kopusiu. Paėmus peili perpio-
ve galva ir nemažai nusistebė
jo, kada vidų ryja rado gyva 

Alatyt varle inszoko in 
kopusia ir per nakti lapai ja 
uždengė negalėdama isz lenais 
iszsigaut ir tokiu budu pasiliko

varle.
rado

viduryje per kelis menesius.

ELEKTRIKOS KOMPANIJA
I

RADO NUSISZOVUSI 
LIETUVI.

‘ Worcester, Mass.
rastas nusiszoves Juozas Mati- 
joszait is

Namie

SUTEIKS GAZA.
Harrisburg, Pa. — Pennsyl

vania Power ir Light kompani
ja padavė praszyma sutverti 
nauja gazine kompanija. Gaza 
pardavinės tuose paezuose vio» 
tuose kur pristato ir elektriku. 
Gazas bus padaromas Potter, 
Tioga, Bradford, ‘Susquehanna, 
Clinton, Lycoming, Sullivan ir 
Wyoming pavieifose.

Bradford, ‘Susquehanna

BAISI MIRTIS DUONKEPIO
New York. — Mykolą McDo

nald, 42 metu, taisydamas pci- 
lisu minkimo duonos maszinoje 
czionaitinojo.Excelsior Bakery 
likos intrauktas in maszina ne 
žinoma budo.
Jo riksmą iszgirdo kiti darbi

ninkai, bet nelaimingam nieko 
negalėjo prigelbet, nes peiliai 
maszinos ji pagavo ir sukapojo 
ant szmoteliu. McDonald apsi
vedė tik dvi sanvaites priesz 
Kalėdas ir dirbo keptuvėje ke
turis metus.

met u amžiaus jau- 
jis 

ir ketino
nuolis. .Keletas dienu atgal 
nusipirko szautuva,
eit medžioti. Tacziau ar jis ty-
ežia namie persiszove ar nety- 
czia — nepatirta-

PASOGA.
Na ka apsipacziavai

■ 
I

4Isz 24 in 
Lapkriczio men. nakti su p ri

du pleszikni 
buvo ineje pas Szv. Kazimiero 
knygyno tarnautojas in gyv. 
Imta 3 aukszte ir reikalavo ati
duoti pinigus. Reikalavę 5.000 
litu kurie isz vakaro buvo 
siusti centrui.
paeme pas tarnautojas 

Piktadariai Imv 
kau komis.

lai k j litais raktai"

tarnautojas in

K) litu.

pn-
Pinigu neradę, 

rasztus 
s nO

Januszko 
Szimkrvicziaus .A n ta

il livla.

sesija Panevėžy 
» 

sejlisiu plcszi- 
k'n —žmogžudžiu 
Alekso,
no ir Sedulos Liongin 

l oji? paczioji“ byloji* dar buvo 
kaltinamas ir Gogelis Aloiza.*. 

Visi keturi buvo kaltinami 
tuo, kad bendrai susitarė 1930 
metu Sausio 23 d. 9—II vul.

Knpiszkio valscziuje 
pasipelnymo 

u kininko 
Amerikono Sedulos Petro bu
tą. dviem revolverio szuviais 
nužudė szeimininkrti ir jo žmo
na. apiplesze namus ir past- 
szalino. Apipieszimo metu pa

tik viena pinigini“ su 17

t n

i

I
vakari*

Suvainiu kaime 
tikslu iiisibrovo in

4^1 4

-' Generolas Ja-’ 
no\’ npraszilieja 
kaulus cariszkos 

žmonis
juos

k u n i g a i k s z c z i o N i k a I o j a 11 s.
Visa eariszka szeimvna din- 

go Kkalerinoshive 
1918 mete
kas su ju lavonais atsitiko. ( 
nerolas su pngelba < 
kylojaus pradėjo jeszkoti iiku- 
cziii caro o jiems tame darbi“ 
prigelbinejo tosios aplinkines 
vaitas, 
le kasvklosią i 
szmoteli us sudegusi u 
cariszkos szeimvnos, 
indejo iii skrynes ir

i !-

ES Z

( 
likos
nas namas

o*

La Ponia 
susideda

yventoju 
ne vie- 

’a
szelpines draugoves suvažiavo 
szelpti žmonienis, prižiūrėti 
sužeist uosius ir palaidoti miru
sius.

La Ponia yra-mažu miesteliu 
tarp Andas kalnu, netoli Salios 
ir yra sostėpile lojo 

Tolimesniu žinių
isz lenais aplaikyt, nes telegra
fai suardyti 
daug i
ne kaip pirmutinios žinios apie
(ai pranesze.

va 1st i jaus, 
negalima

kaip girdei lai, °

langiau žmonių pražuvo

MESZKA BUVO PAVOGUS 
MERGAITE.

Montreal, Que.

) vienok 
pavogt

Nors sa
koma, kad juodos nieszkos nc- 
k e n 1< s m i n go s ž m () 11 (’ i n s 
viena meszka norėjo
devynių metu ’Elsie Harrison 
isz jos namu prie Pipikwabt 
Ežero Ontario. Mergaite žaidė 
netoli savo namu, kada jos mo
tina staiga iszgirdo jos riks
mą. Motina iszbego per duris 
kaip tik in laika pamate dide
le juoda meszka nusitverusia 

, mergaite ir bebeganezia in 
miszka. Jos vyras Amos kirto 
malkas arti, iszgirdo nepapras
tus szauksmus 
Jis girdėjo
nieszkos ir mergaites verksmą. 
Paskui priėjės artyn prie 
nieszkos suplojo ir eme szaukt. 
Meszka treiįce mergaite in že
me ir ant. visu keturi u nubėgo, 

indreskimn

ir bego vytis, 
sza k iilaužymu

v

priėjės

Elsie aprt keliu 
iszIi ko sveika.

7

■

lame 
apli nkin

Užmiestyja surado skv- 
snrado 
lavonu 

kuriuos 
paslapta

kurio ja
vasara

nuovadus

iszveže in Paryžių, norints Bui
ka rsz tai 

juos 
pa-

sekoszevikai seKe gana 
paskui kaulus norėdami 
atimti nuo generolo ir jo 
gelbini n k u.

Kur sziadien 
kaulai, tai \'ieta yra lail 
slapty beje ir tik tada juos pa
rodys kada Bosija 
valdoma per koki caru.’

randasi 
vieta v ra

tie 
koma

vela bus
*■ J ■

J'ugoslavije.

krajego- 
ži- 

visoje 
va-

BANDITAI APIPLESZE 
VISA KAIMA. '

Belgradas, 
Zine prisiunstn isz Dziakovicas
skelbia, buk keturi 
riszki albaniszki banditai, 
neini kaipo bjauriausi 
aplinkinėje po vadovysti“
do Redsepto Veidzselo, užklu
po ant viso kaimelio, iszvary- 
dami visus gyvulius in 'kalnus, 
apiplesze gyventojus ir kelis 
užmusze. Vėliau surado gyvu
lius prie albaniszko rubežiaus 
suszalasius kainuosiu.

Paskutines Žinutes
f

If Paterson, N. J.
ant Main ulyczios padare blc- 

du szimtai

Ugnis

dės ant $300,000;
szeimynu buvo priverstos ap- 
leisti savo gyveninius.

c

TEISMAS NUBAUDĖ 
POLICIJOS VADA UŽ 

SUIMTUJU MUSZIMA.
Kaunas. — l’<‘rnai 

Sza niežu poli(*ijo>
virsz. padėjėjas Strikaitis su 2 
policininkais ir 3 civiliais pilie 
ežiais atvyko in Gardino gatve 
pas pil. Agota Zigaraite ir rei
kalavo, kad atiduotu kokainu. 
Zigaraite gyn<‘s. I’ada Strikai
tis Zigaraite aresztavo ir 

iri Szaneziu
nuovada. Nakti 1

n ti
pelio.

vai. Strikai
tis pasiszauke isz dabokles in 
rasztiiK“ Zigaraite ir vi»l reika
lavo, kad prisipažintu.
raitei_ neprisipažinstant, Stri-
kaiti
ne

siga bėrio

įuojo ja 
In'z.ln.

Striknitis buvo 
tiesė n.

muszti gnmi-

pat rauktas 
Kauno a py g.

pripažino, kad Zigaraite 
tuoti, Strikaitis turėjo pagrin
do, bet musze be pagrindo ir 
už tai ji nubaudė. 5 paras arosz- 
I o.

teismas
aresz.

LIETUVOJE PLESZIKAI 
UŽPUOLĖ TRAUKINI.

Klaipeihi.
pasikėsinimas

Nesenai pada
rytas pasikėsinimas priesz 
siaurojo geležinkelio traukini, 
kuris iszejo isz Klaipėdos 7 vėl. 
vakare, 
tarpstoly

nu-

imta 
litu.

Kaltinamąjį akta perskai- 
ežius kalt. Limkevicziiis Antr 
paprasze, kad »>z. teismo sales 
,praszalintu jo draugus — kaL 
Imamuosius ir publika, nes jis 
noris pasakyti visa teisybe, 
kaip buvo. Teismas jo praszy-. 
mo patenkino. ,

'l’uoinet Ant. Szimk<‘viczius 
nupasakojo visa baisia žmog
žudy si e.s istorija. Žmogžudvs-

akta

visa
ris

P I »

te papildyti ji prikalbėjo Jp* . 
o in žmogžudys-* 

les vieta nuvedi“ L. Smlula nn- 
baszninko P. Sadidos artimas 
kaimynas. Pirma buvo nužu
dytas vyras, o paskui jis Szim- 
keviezius iszžagines Snduliene 
ir vėliau ja nužudęs. Pne ih- 
vykio buvęs ir Sadula Liongi
nas. L. Sadula,* A. Jonuszka ir 
Gogelis kaltais neprisipažini?.

Teismas isznesze sprendimą, 
kuriuo, A. Jonuszka, A. Szim- 
keviezius ir L. Sadula pripaži
no kalinis ir notare nubausti 
mirtimi. A. Gogejis pripažin
tas kaltu tik už ginklo slėpimą 
ir nubaustas 1 met. papr. ka
lėjimo.

nnszka A lėk

V •

I 
t 
I

t

*'"I 
I

■

*

*

RADO 17 BOMBŲ.
Kauno miesto savivaldvbes 

skvriaus v i rsz. 1)-

Szelupes-Sk raudžiu 
nežinomi asnienvs 

• 

begiu sujungime iszarde gele
žinkelio linija ir todėl atvažia
vęs traukinys nuo begiu
szoko. Apvirto tik garvežys. 
Iszszokusi konduktorių užpuo
likai apszauih“, bet, pastebėjo, 
kad keleiviu tarpe yra ir uni
formuotai pasienio policinin
kas, greit pabėgo. Policinin
kas paleido in užpuolikus ke
lis szuvius.

Didesnes nelaimes iszvengta 
kad traukinvs

sanitarijos v i rsz
rui K. Griniui liepus gerai isz- 
valyti buvusiu ugniagesiu pas 
talpu (Ugniagesiu gatvėj) išjo

jąs rasta 17.

New York. — Per szven- 
tes 26 žmonis terp tu vaika 15 
metu senumo. Apie tris sziin- 
tai apsirgo isz kuriu 150 likos 
nuvežti in ligonini tos.

1

vietos, 
bombų. t

Kaž keno jos, matyti ,sumesį 
tos in is/vietvs duobe. Apie tai 
praneszta jMilieijai, kuri bom
bas tvria.

bevalant

b

P

“1

RAGANŲ DEGINIMAS 1930 
METAIS.

Franenzije. —
deltik todėl, 

tirszto ruko ėjo visai isz lėto. 
l:žpuolikai pasirūpino perkirs, 
t i ir telefono laidus su Klaipe
da.

dn užpuolimo vieta atvyko 
policija isz Klaipėdos ir Dovi
lų. Netoli užpuolimo vietos lai
vo surasti užtaisyti revolveris, 
elektros ‘lempute ir geležine 
dalba, kuria užpuolikai bėgius 
iszarde. Klaipėdos policijos 
valdyba paskyrė 500 litu už už
puoliku nurodymą.

1Į Sobastopolins, Bosiję,- —- 
Bolszevikai sugriovė visus sto
vy lūs pastatytus ant garbes 
caro. Isz akmenų pastatytas 
paminklą del Nikolo Lenino at
minties. *

o> 
ar daug gavai.

— O, gavau ne mažai! Du 
szimtu jienkesdeszimli...

— Ka ? du szimtu penkes- 
deszimfi tukstaneziu.

—- Kur tau! 250 svėrė mano
my lema o daugiau nieko noda-

SZINKORIS.
— Ar žinai daktare 

na k t vagiai pavogė isz
100 buteliu vyno,

tai asz

szia-
marro

() tai grei-

skiepo apie
kad -galėtau susekti, 
tuosius rūkalius pamokyczia!

— Daktaras:
•tai iszsiduos, kaip tavo vyną 
iszgers, tai visi ateis pas mane
OVilvUlHi J

Paryžius, 
Szamburi kaimo 
(Tours) 
apie szi nrpia žmogžiĮidyste. 
Vienas ūkininkas pa/mauge 
savo žmona ir lavonu isznesze 
in kiemą. Czia pasvilino isz vi- 

4 

su pusiu deganeziais sziaudais, 
kaip kad kiaule paskerdė daro. 
Po to inneszo lavona vėl in mie
gama ji. Kaimynai, po kurio 
laiko užuodė jo namuose lavo
no dvokimą, pr auesze polici
jai. Žmogžudys szaltakraujisz- 
kai prisipažino prie savo dar
bo tik paaiszkino, kad jis prie 
tokios žmogžudystes ir “apva
lymo M priėjės del to, kad jo 
žrnnnn unvivtnci rn0“nnn

miesto 
szi tirpia

netoli Turo 
praneszama

! ■yy

Ii

4

United Press I

11 Parvžius. — Marszalas pA » i i j
Jofl're, 78 metu Krancuziszkas 
generolas kuris atsižymėjo per 
Kvietine kare, mirszta namie ir

, • . • j. Į ! r

nėra vilties kad pasiliks gyvas 
ilgai.

trinity11 Pottstown, Pa. — 
evangeliku bažnyežios skiepe 
truko garinis szilumos katilas/ 
Tame laike radosi bažnyczioje 
150 vaiku bet visi ^lukningai 
iszsieavo lankau.

VAIKAS NUSZOVE VAIKA 
\ r.rauragej per neatsarguma 
13 metu St. Augai t i 8 isz 
džioklinio szautuvo 
un VA

mc- 
uuszovo

hr<j; P Ui rXrtl >4 !> ii-i vi n ii e

NUTRAUKTI LIETUVOS 
SANTYKIAI SU 

VATIKANU.
Kaunas. V —

pranosza, kad Lietuvos valdžei 
pareiszkus noro investi civili* 
nes jungtuves Lietuvoje, lygini 
legaliszkas, kaip ir bažnytines, 
Gruodžio 23 d., Vatikano pa
siuntinys Kaune Monsignor 
Bartolini, l)r. Zauniui, Lietu
vos Užsieniu Reikalu Ministe
rial, pan’iszke, jog terp Lietu
vos Užsieniu Reikalu Ministe- 
riui, pareiszke, jog terp Lietu
vos ir Vatikano hus-nutraukti

• • M * * p •tl i nl Arr» i n t n i w j n i

Kaune

i

■ J

-

M',1



1,1
,18" O'

’dir

S A\U D E
**jįE

i f

ft* 
f

Kas Girdėt
su
mes

Naujas Metas jau arti, kurio 
\ ilezia visi laukėme ir liki- 

kad mums bus laiminges
nis kaip praėjusi# buvo. Sunku
inspoii ka mnms tasai motelis 
jiinosz ir kokia permaina užeis 
ant svieto, bet tnrokimo vilti ir 
nebūkime nusimiiua nes niekas ji^ ! f
negali inspeti ka ryt<}j palauk
sime. •Viltis žmogų suramina ir 
< i uodą jam drūtesnes 
gyventi aut rytojaus.

Priimkite musu karsztus lin- 
kejmus, mieli skaitytojai, kad 
jus visus Dievas užlaikytu 
sveikus ir gyvus per sziuos at* 
pinanezius metus.

pnjėgas

Jaigu turi pinigu ir žemi#:; 
k n turtu tai žmogau esi

Jaigu svietą nustebi su
ir

i 4 po-
• 1

žinysla, tai esi
Jaigu daliniesi

rūgėti ant savo paskyrimo?
Jaigu tavo gyvenimas yra 

tuszczias — tai isz tavo Joanos 
kaltes — tu pats ji isztnsztinai.

Jaigu da esi paeziamo drū
tume, tai da viltis tavo ne vra « 
del lavos dingus. Pabusk isz tu 
tingaus miego, nesirupinkio, ba 
rūpestis labiausia naikina žmo
gus gyvastį, žiurokie dvasiai 
gyvastoi in akis ir su drąsumu 
ženk prieszais, o daeisi savo 
tikslą. Kada dasiirsi in paskir
ta liksiu, busi užganadytas 
ir tada persitikrysi, kati no ant 
tuszezio lave Dievas leido ant 
svieto.

Bukie brolau linksmas — pu
si rodykit* visados priesz savo 
aitrina linknmma. Gvvata žmo • •
gaus yra gera 
pilna gerybes.

’Piktai bukie drasum ir tei
singam, o nepražūsi ant svieto, 
taip kaip ir daugel nepražuvo 
dasidirbdami ne mažo 
Ii o.
Yra žnionvs, ka iv • •

daeisi

— gyvata yra

turte-

Laivas ant kurio kilo eksplozija kurioj žuvo keliolika žmonių
t»
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idant

in pilto-

a -

(ylai smagi tyla, beC“'“*-Tyla, 
liūdna, begaline, tamsa aplink! 
Bot sztai ūmai suskambėjo 
choro balsai, ueszami tonai# 
vargonų toli, augsztai ir pri
pildė szvenfinyczia linksmybe, 
ar kuo tai szventu.

Vidur tamsios nakties bal-
sas suskambėjo”... atsimuszo 
kaip smarki banga matomai 
in kiekvieno duszia, kadangi 
nubudęs
szviosoje altorių,

U ¥
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nu.
narsumu
“garsingu”.
havo szirdžia ir duszia ir žinai
kaip valdyti savo piktus pasi- 
elgimus ir karszti. tai pasiliksi 

dideliu
Ant t uju geru patarimu mel- 

musu

I k

džiame atkreipti atyda
* ‘dideliu ’

nepaniekinet ir 
savo <1 raugo biz-

Sziadien v i suošia bizni uosiu 
žmogus stengėsi daryti gyveni
mą teisingai, 
npsmeižinet
nierio, ba žmonys sziadien su
pranta tikslus tokio apszmeiži- 
ko ir szalinasi nuo jo kaip nuo 
užkrėstojo. •

Panasziai darosi sziadien ir 
tarp musu nekuriu Lietuviszku 
laikraszcziu. 
ežiai sinnczia 
savo

rr<>kie laikrasz- 
po apygardas 

k repszel įlinkus r i n k t i 
skaitytojus. Ineja in stabas už
klausė kokius laikraszczius 
skaito ir kiek. Pradeila tuosius 
laikraszczius panieki net (no
rint# žmoniems patinka geriau
sia) o girti savo. Daugelis kar
tu kyla tarp gaspadoriaus ir 
gaspadinys ir tokio krepszel- 
ninko ginezai, pjudymai ir bar 
uis, kad ant galo 
krepszelninkas,
už daug ir už daug 
'žmonis, dumia laukan.

Juk sziandien patys žmonys 
supranta kas jiem gerai ir kas 
jiems gardu ir nereikia privers 
tinet prie to, ko nenori.

matvdamas 
kad iszsitare 

suerzino

r Turime laika ant visko — 
laika ant darbo, laika ant pa
silsiu, laika ant pasilinksmini
mo, laika ant miegojimo, laika 
ant visko.

Tuosia laikuobia 
musu sutinkame su visokiomi 
atmainomi musu papratimosia. 
Jaigu mus patinka gili ūkis, ta
da džiaugėmės — o jaigu negi- 
liukis — nuliūstame.

Vieniems nubosta 
mas, tada klausia saves: ko asz 
atėjau ant svieto! — kiti vėliai 
klausia: kam turiu mirti?

Kam tai tas rekalingu ant 
svieto ?

Uzia neyra laiko apie tokius 
niekus manstyli, ’ba tai tusz- 
czios nusies — musu gyveni
mas ant to per trumpas-

Žmogau atsimyk apie tai, 
kad tavo gyyvęnimas turi at
siekt savo tikslą, turi savo žen- 
klyvuma.

Atėjai ant svieto netiktai su 
gyvaste, bet ir su paskirtu tiks 
Iii — skubinkis in ton.

Iszpiklykie vale Dievo taip 
kaip medžiai, kaip auguoles vi
sokio pildo vale gamtos. Me
džiai iszduoda vaisius tonais, 
kur iszvalios gamtos iszaugo 
•— ir nerugoja suvis ant savo 
paskyrimo. Tai ko tu žmogau

ant

gyvenimo

gyveni

g senatvei no 
isznoksta,

Ir lyg sinerties neiszmoksta, 
Ant gvvaslies kelin ne iszsilai- 

kysi, 
Tankiai ir ant sziaiidelio su

klupsi.
Smerties neiszsisaugosi,
Nuo josios niekur nepasislėpsi, 
Jaigu geidžiate senatvės su

laukti.
Turite su davadu gyventi, 
Nuo ruposezio pasensi!. 
Ir ne ilgai ant svieto gyvensite.

rp

m

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

— Juozas Judieza, 38 metu 
isz Macanacpia, likos užmusz- 
tas per iszszovima 
rankosia jo paezios, kuri vė
liaus likos surasta ant grindų 
apalpusi. Kaimynui laiko sliec- 
tvos, pasakė policijai Imk Ju- 
diezai susibarė kuczios vakara 

eglelių del 
to, 

sumuszti 
moterių, kuri pagriebt* revolve
ri apsiginti nuo vyro* Laike tą
symo revolvėris iszszove, už- 
muszdamas Juozą ant. vietos.

Alicija Beuta, 27 metu isz 
1‘ringelio, likos per.szauta in 
pilvą per savo vyra kuris yra 
jolieijos pirmininku tojo mies
telio. Benta teisinosi kad ro
vei veri# iszszove kada atėjo 
namo ir mete revolveri po lova. 
Pati užtvirtina jo pripažinimo.

kad parenginejo 
vaiku ir atėjo prie 
Juozas norėjo

revolverio 
kuri

kad 
savo

revolvėris iszszove

Bereikalo Meldėsi
Už Galva

Tula dievobaimingu moterė
le dagirdus kad viena isz jo
sios pažystamu pavojingai sir
go ir kad mirė, nuėjus in baž- 
nyczia karsztai meldėsi už du- 
szia nebaszninkos.

Eidama namo susitiko 
kaiminka prakalbėjo:

— Tai Ona mirė, Dieve duok 
jai dangų.

Ant ko kaiminka atsake, kad 
tai neteisybe, nes Ona yra da 
gyva nes vakaru buvo jaja at
lankyt.

Dievobaiminga motore rodos 
užpykus paszauko:

— Na tai matai szirdžiuk,

mu

o asz būdama sziadien isz ryto 
sukalbėjau net visa karunkelia 
už josios duszia ir visi po ta
rei nuėjo ant niek

6 6 6
yra daktaro teceptai da! 

Szalczio ir. Skausmą Galvos 
Yra preicaiatiaia žtaona gyduole, 

666 Teipgi Tabletuose.
*«• r%

“Eureka” ant kurio kilo eksplozija ir keli žmonys žuvo 
.Miami Beach, Eloridoja. 2.— Lekiotojai Wingerton ir Jonės kurie.iszleke in Pietini Ame
rika. 3.— Gilbert Boesmyer isz Hollywood, California, kuris apgavo statomas ir suezedini- 
mo draugyste ant 8 milijonu doleriu.

Isz Lietuvos.
BAISUS ATSITIKIMAS 

ANT VESEILIOS.
Virbalis. Sz. m. Lapkr. men.

Kark lapenų kaime per18 d., 
vestuves pas ūkininką Pauksz- 
li invyko baisi žudyne. Beszo- 
kant svccziams, duryse pasiro
dė to palios kaimo vaikinas 
Burba ir paleido Iris szuvius 
isz brauningo in lo pat kaimo 
mergaite Alena Lavinskaito. 
Mergaite paplūdo kraujais ir 
griuvo viduryje aslos negyva. 
Greit iszbegos isz trobos, sode
lyje isz to paties brauningo 
vaikinas paleido szuvi sau in 
gomurį, ir taip pat krito negy- 

Sužeistas ir vienas sve- r
sulaikyti

vas.
ežias, kuris norėjo
ranka su brauningu. Jam per- 
szatita koja aukszcziau kelio. 
Vestuves užsibaigė liūdnai. 
Žmones spėlioja kad'tai buvęs 
kersztas, kam mergaite iszteka 
ne už jo.

Tame paeziame kaime ruo- 
sziamos kitos dideles vestuves. 
Tenka patirti, kad jaunieji nu
tarė vestuves praleisti be ypa
tingu iszkilmiu.

laikrasz- 
anti kristų

TAMSYBES APASZTALU 
DARBAI LIETUVOJE.

Szetu. — La pkriezio 16 d., 
sekmadieni Szotos vikaras ku
nigas Markauskas sakydamas 
pamokslu, kiek iiimunydumas, 
iszkoneveike pažangiąja spau
da. Pažangiuosius 
ežius sulygino su
kurio laukti nereikia, bet pa
tys žmones parsikviesdina in 
namus.

Sakytas kunigėlis kalėdoda
mas žadėjo be. jokiu ceremoni
jų versti parapijonis pasisaky
ti, ka jie pasirenka, ar kryžių 
ar bedieviszka !la|ikras0ti, be 
to, griežtai draudė, kad iki jis 
kalėdos, kad pavapijonys jokio 
laikraszczio neužsisakytu, nes 
girdi, taip reik dabartinėje dan 
gaus ir pragaro Ikovoje.

ELGETĄ PIKTADARYS.
■ Bijūnai, Joniszkio vai. Lap- 

kriezio 17 d., vidury dienos in 
szio kaimo ūkininko Petraiczlo 
namus atėjo su tarba žmogus, 
Buvo panaszus in elgeta. Na
muose buvo 10 m., mergaite ir 
9 m., berniukas. Tėvai buvo isz 
važiavę in turgu. Vaikams pra- 
neszua kad teveliu norą namie, 
elgeta iszsitrauko isz farbos

■L j ‘ , . i *

kažkokio skyst i lijo ir pyle vai-

kam in akis. Vaikai smarkiai 
apiplikintais veidais ir akimis, 
nubėgo pas kaimyną, ir ta pa
ežiu diena buvo nuvežti in li
gonine. Elgeta piktadarys pa
bėgo ir dabar ioszkomas.

Vaikai 2 metus negalėsiu mo
kyklos lankyti.

ISZ LIETUVOS IN AMERI
KA ORU.

—• Kariuomenes 
lakūnai

Kaunas.
rengiasikeli karo

skristi per vandenynu in Ame
rika. Bus Anglijoj pabudavo- 

kolionei specialustas tai 
laivis.

or-

SUGRIAUTI TILTAI
' .i ; •>Po smarkaus lietaus 5—6 

XI upelis Utenele taip patvino 
kad. iižsemo Utenoj visus esa
mus prie upelio rusins ir tvar
tus. ’Lokio Upelio iszsiliejimo 
nebūna nei pavasariais, 
siszkai sugriautas vienas na- f "j

kito pagriautas pamatas 
ir grėsė pavojus gyventojams, 
kuriuos policijai teko iszkrau-

m a s

Vi-

styti.
Ari'soj Utenos apskrity 

duo nunesze apie 20 mažesniu 
tilteliu ir 3 didesnius tiltus.

va n-

NIEKAI ŽENTELIS.

A. — 
isz savo žento.

B. — Geras vyras, tiktai ka- 
zyruoti nemoka.

A.
to.

Na kai ar džiaugėsi

Tai turi džiaugtis isz
!• ' L i . • ■ • i ,ir ! ! • • ; . l|- 'i"! jit •! ' ♦

— Tai vo, nemoka o vienok 
kuzy riuo ja.
■ ■■■■■■■ . .... .... ■ "■ ■■ ■ -■——■■■»
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Pamokinimai del 
Vedusiu Žmonių

Jeigu jau-esate suriszti
mazgu moterystes, tai. daryki- 

;alosile idant sau ta jite kaip galėsite idant sau ta ji 
gy ve n i m a pa 1 o n gvi n t i.

—• Jeigu jus si engimai ne
at nesz pagedautos laimes, tai 
per daug nesirūpinkite. Su lai
ku no vienam daliko pasiseks.

bosais” abu-— No Imkite “ 
du ant kart — geriau tanke! 
persimainykite. V

- - Mylėkitės nuolatos terp 
saves, ba jeigu ne, tai pamylė
site ka kita.

— Vienas del kito parody
kite prilankoma ir pagnodone 
— teip gyvenkite kaip priesz 
szliuba.

— Neužmirszkite, kad ak
lino meile yra neiszmintiuga— 
mylėkitės iszmintingai.

Vienas kita turi paguo- 
t i, del užlaikymo didesnes mei
les.

ISZ ŽINGEIDUMO. j i m i
w i

Inejau ir asz in bažnyczc pa
ra gi nt as žingeidumu,
matyti žmones, kurie nepaisin- 
dami ant szalczio ir vargo, tiu- 
traukdami sau pagedaujamo 
pasilsio, skubina in bažnyczla, 
idant ten būti. Eina linksmi 
besisznokucziuodami, kiti įlie
dami pagrimzdo kėkiOHO tai 
durnose iki slenkszcziui bažny. 
ežios, bet bažn.vczioje visi kai- 
pi apibarti, kaip! apsiausti vie
na dvasia nutila ir pamirszla 
apie tai, kuo buvo užimti eida
mi. Pasznabždos, grabine tyla 
pripildintoj szventiniezioj su
silieja ir tveria koki ta nožo- 
miszku baisa...

Stovėjau atsirėmęs
ri ir mįslijau, kad laikas man 
iszeit isz ežia, kur nieko aky> 
vo nematau, vien bcsivarginii 
inkirumu tylos, judinamos vien 
pasznabždom... O vienėk bu
vau prikaltas prie stulpo tais 
nežemiszkais dūzgimais. Su
lai k i nėjo žingeidumas isz kur 
ėmėsi mano dv.szioje tie keisti 
nesuprantami man jausmai, 
isz kur girdžiu ta baisa, kai pi 
kad vėjo einanezio slaptingu 
žingsniu ir besižastanezio su 
nuogom medžiu szakom... O 
bet jis man smagus, jis page
daujamas, jis mielas! Krust eit 
neiszdrystu, idant to balso no- 
nuvyt, nepanaikini, idant nc- 
nukrist žemiu isz tos augsz^y- 
bes lyg kokiai jis mane nune- 
sze ant savo sparnu. Kur es
mių, kokiose szaliso, kokiose? 
Kokiose erdvose, gal augsz- 

gamtiszko
• erdvose 

seziau svetiszko - 
rubežiaus!...

i

saves—1 Mielavimas terp 
prie svieto akiu ne kiek geres
nis už barni, 

t

gi idant; pora

gyvenimas

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dantistas Mahanojujo 

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

9 
t

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Bell Telefonas 14>0-R ?

l1

M

o
^Iszbahamuoja ir laidoja mirusius^ 

ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoszia nuo papraszcziausluikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius . 
dol laidotuvių, voseliu, krikszty- 
niu ir kitients pasivažinėjimams. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar isz 
kitu artimiausiu miostu jeigu kas 
pareikalaus ipano patarnavimo, 

h
ln trumpa laike, 

hl yni ai i

meldžiu man duot žinia o pribusiu

.'i* ' . -?\LV'♦•W

spindanti 
o visi kaip 

veju užgautos varpos nulinko 
link szviosos. — Kaipi apibar
tas nenorom# nulinkau, gal ko
jos misi i po ir sulinko, bet asz 
jau klūpojau, o duszia nulėko 
in tas szalis, kur minios dan- 
giszku dvasiu garsina.
“Piemenėliai atbėkite ir Jam 

linksmai giedokite... o lupos 
Garbe Dievui ant 
o žmonoms ramy

be ant žemes” — Barnus Ir 
linksmas palikau vieta in kur 
nuėjau isz žingeidumo.

4 i 
augsztybiu
kalbėjo:
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Pinigai -ne yra reikalin- 
butu laiminga, 

bot paprastinai laiminga mo
teryste turi ir pinigėliu.

—• Visados bukite paezo- 
dus ir czedinkito dali uždirbtu 
pinigu, ant senatvės labai Jum 
prisiduos.

■— Lengviau galima daeitl 
crbimo, jeigu abudu gali ap

sieiti be nereikalingu daigiu.
— Jeigu negali ir nemoki 

ezodyt pinigu, tai veluk nost- 
paeziuok.

—1 Jeigu turi lengvo ir liūs
ta nuo budo motore, tai ja nuo 
t uju piktu naravu. atpratink.

Piniginiuosia reikaluose 
bukite labai atsargus ir turė
kite atideja ant nepermatytu 
reikalu, — o teip' gyventi rei
kės idant bėdos nejeszkoti.

Užsirasžykite

g

—- uzsiraszyKJie “Saule” 
tuojaus ir skaitykite o iszmok- Iisite 'kaip turite gyventi ant 
svieto Ir apsisaugosite nuo vi
joki u apgavyseziu. F.

K. RĖKLAITIS
_- Lietuviszkas Graboriua __

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir.

< * ’

ninke moterems. Priei
namos prekes,

51G W. Spruce Str.,
Bell Telefonas 149

mokslu. Turiu pagelbi-

«
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Kokios mislis plauke yra 
pereitineja kiaurai* duszia, jei 
ji dreba, kai Į) žemes luksztas 
dengiantis po savimi vulkaną 
kodėl szirdis teip bledžia kru
tinę, kartais nusiramindama 
kalni kad paliovus ant visados 
judetį bet tuotarpu ji tik kai- 
pi kad pasielsejus su padvigu
bintu smarkumu vėl pradeda 
t rankint...

Teip tai buvo
nunesztas in pragaiszti praei
ties laiko bangomis!... Mintis 
gražina in duszia visas tas die
nas, kuros jau liktai kaip sau
si nukritusio nuo medžio lapai, 
mintimis 'kaipi verpetais vai
komos, blakomos ir laidojamos 
dulkiu akuose, rodosi laidoja
mos dulkiu akuose, rodėsi du- 
sziai ir dingo, žuvovelei...

Liuosą nuo ruposeziu dėlei 
gyvenimo reikalu kūdikyste, 
linksma jaunyste, svajones, 
viltis i— viskas, viskas jau lik 
kaip szeszeliai grabinu dva
siu rodosi ir dinsta tamsoje, 
viskas kas buvo mielu, bran
gu viskas žuvo — likau vie
nas —o, ir tas žingeidumas kas 
ir tolinus... Praeiti užkloja 
liudnasties ūkai, ateiti debe
siai slaptybių; abejones, pusi- 
minimo Jodai suszaldo visus 
tuos karsztus kitados teip in- 
spudingus, dabar suakmeneju-

. | f -N {II # f g

sius jausmus, kuriu jau jokie 
svictiszkio triukszmai neinstei- 
gia nubendint, tik žingeidumas 
kaip vejas1 ant kapo veltu 
szlemszczia — miros jo ne
girdi nejauezia.

O bet tyla szventinyczios 
juos kelia isz miegu, žadina isz 
letargo, duszioje gruzda ir kru- 
tot pradeda Ikokia tai gyvybe

miros jo

I

MAHANOY CITY, PA. 
306 Market Street 

Bell .Telefonas 441J 
TAMAQUA, . PA.7 TAMAQUA, -

»

Asz užgimiau nebageliu, 
Ir užaugau pavargėliu, 
Einu per svietą melsdmas, 
Geradejus garbindamas*

Kad mane žmonys nemato, 
Asz turiu gera sveikata, 
Visi Dairiai yra atvirti, 
Galecziau ir darba dirbti.

Kaip tiktai žmogų sutinku, 
Szirdingai ji pasveikinu, 
Sermegelia turiu menka, 
Ir kiek galiu susilenkiu.

Turiu dabar vežimėli.
Gražu arklį ir pa raželi, 
Kad nenoriu vaikszczioti. 
Galiu dailiai pavažiuoti.

In namus kur inyajiaves,
1 r 1 a sz i n i u I >r i za ga vėl,
Verdu skania kankuoline, 
Arba rugszczia roputine.

() kad parszeli paskerdžia,
Sriuba tirszta iszverdu,
Daba r-ant tu riebiu pietų, 
Daugel ubagu pakviecziu.

Pavargęs galiu atsigulti. 
Nerupi man arti ne kulti, 
Miegu, kiek szirdies vadina, 
O niekas mane nežadina.

Sztai kaip man viskas kloja?, 
O mergeles mane dalx>jas. 
Žadu vesti asz sau paezia, 
Raudona, gražia Ona. —

d

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,358.62

Mokame 3-czla 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 mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Prts.
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKaa.
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Žingeidumas, kuris atvedė in i 
szia vieta klausia kodėl? kas 
sukurineja ta gyvybe, kas lie
pia mirusioms atgimti ?...

I
I

Ant J. Sakalauskas
UETUVISZKA9 GRABORIUS 

(Bell Phone 872)
331 W.CentreSt., SbcnanJoab, Pa« 

Nuliudimo valandoje, autei- 
kiam geriausi patarnavime. Pa
laidojime atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

įsa Mahanojaus ir GirardviUes 
jeigu kaa pareikalaus mano pa
tarnavime tai meldžiu man tolo-

i fonuotl o pribusiu in doaaimte 
mlnutu. «r Bell Telefonas I7S t

•*t> l<
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Kirile
LIETUVIU AP1SAKA

it

gražiu krantuAnt 
puikiam klonije, 
iszaugo 
sziandien

Nerio, 
kur vėliaus 
neatmenaus 

garbes
miestą*

senoviškos
ir didybes, o vėlesniu nelaimiu
liūdna paveiksią rodantis,
veno
ga* :

gy> 
t art i n-. kitados senelis,

žmogus, kuris buvęs pats 
artojumi savo locnom rankom 
varle -zventa žemele, ir tarpe 
nuoamžiniit giriu iszdirbo dir- 

jam dore 
ir atsimokėdavo 
Jo nesuskaitomos ban

do* aviu ir kaimini 
ganėsi
Try* jo sūnūs, narsus ir budrus 
jaunikaieziai tarnavo kariame 
neje Lietuvos kunigaikszczio 
kuris kone su nuožmiais Pole
cats. Karile, mylimiausia jo 
< Ink t e, buvo kai pi pati Žemi- 
nele, 
ži Karile

vas, kurios puikiai 
davo 
t riusa.

už jo

galviju
ant pievų ir ant kabiu.

Žemi- 
dievaite ukiu; teip gra- 

buvo dievaite pa- 
Norio lauku. Jos nekalta, ne
sutepta szi rd i s dar nejauto nie
ko kito, apart meiles del seno
lio tėvo ir savo gražiu lauku, 
kaiminiu ir namu, rūteles ir 
kvietkeliu — ji viską ta mylė
jo labai, labai.

Piemens bandų labai mylė
jo Karde, dainavo jai dainas ir 
skambino ant kanklių; girios 
smagiai u*ze,paukszteliai ežiui 
bojo, žiedeliai girde savo ska-

žeme žmogaus koja; mano ran
kos iszverte nuoamžinius me
džius iszi*ove ju szaknis, insl- 
taisiau ežia namus, dėkinga že
mele iszdave gausius vaisius, 
o Žeminele laimino, dekavojau 
dievams už palaima ir ju ma
lone mano szeimyneles. Szian
dien klonije gyvena’ apie kėlės 
deszimts gyventoju,kurie imda 
m i nuo manes pave i zd a savo 
ranku darbu apkuopė dirvas 
ir padare sau ukes; dabar links 
mas visiem gyvenimas czio- 
nais. Gal tu vieta bus kada vie
ta gausos, turtu ir laimes! 
gal... Asz savo vaikam palio
ku didelius kaimines gyvuliu, 
gražias apdirbtais derlingais 
pakraszeziuose Nerio. Suvalis 
jie pasėlius, žemes vaisias man 
mirus. — Tu buvai mano dar
buose man pagelboje. Karile 
yra mylimiausiu mano kudiku, 
brangiausiu už viską. Ta. pas
kutine valanda mano gyveni
mo, tebus pamatu jusu laimin
gumo; jau szalta ranka laimi
nu judu ir jungiu. Jum pave
du darbu su pilt locnom ran
kom man kapa. Tai tares sene
lis nutilo, nes balsas jau netar
navo jam daugiau; pakele ran
kas augsztin, pažiurėjo dau- 
guosna, rankos nudribo ant jo 
krutinės, iszmuszdamos isz jo• 1

niu kvapsniu: ji daugiau nie- j paskutini atsidusojima ir jauiiaugiau me-1 
ir apie niekąko nereikalavo 

dauginu nemislijo, lik retkar- 
cziaiM laukdavo Sario, kuris at- 
neszinedave> jai pluosztolius 
gražiausiu, priskintu žiedeliu.

Sario. neturtingas jaunikai
tis, kurio visu turtu buvo kai
mine ;i\ iu, bet Karilei daugiau 
jis patiko, negu kiti jaunikai- 
<*ziai, 1M‘< jis geriausiai mokėjo 
jai intikt.

neiH'szdaves jai pui
kiu dovanu, kaip kiti jauni- 
kaieziai. nes negalėjo anų gaut 
būdams neturtingu, tad jis 
darydavę* dovanas isz gra
žiausiu kviet keliu pririnktu 

ar

savo 
o jos gailr

Sario

tad 
dovana* isz 

kviet keliu
ant Nerio lauku ir kalnu, 
giriosia. o 
džiaugdavo* 
nes ji žinojo, jo;
jos

negyveno.
Karile puolė ant kūno negy

vo tėvo, margojo veidą 
gausiom aszarom, 
rauda sujudino netik Sari bet
ir visa kloni. Liūdnas Sario ra
mino raudanezia milima Kart
ie, bet pats liejo aszaras. Susi 
rinko kaiminai ir prieteliai ve
lionio. Gailestis prastu žmonių 
nemokaneziu daryt refleksejos 
tikrai buvo matoma aut visu 
veidu prieteliu ir namiszkiu 
mirusio. Nepriimanti jokio su
raminimo dora Karile tarsi bu
vo be gyvasties, klūpojo be ža
lo prie kimo savo mylimo tėvo. 
Tikra gailestis nedaleidžia isz 

kuriaKatilo labiausiai' ‘‘‘t balsui isz krutinės.
jo dovanos 

Sario niekam
ISZ

<r

noi'Zple^ze, kaip kiti, ku
rie kov(‘» >u prieszu ant krantu 
JIvinos. o i<zplesztos nuo kitu 
žmonių brangmem x visai Ka- 

Lanku vai- 
eildesnes už 

Szir- 
dis merginos paprastai randa 
pirmutini smagumu jausmo, 
kuris vėliaus 
jos du-zia. 
toipgi meiliu ir 
tėvui. Senas

riles nelinksmino 
šiai, giriu vuogo- 
midų ir saldžius gėrimus

f

smagumą 
apsiauezia visa 

Doras Sario buvo 
geru Kariles 

tėvas augsztai 
guodojo Sario dorufna. ir geru
ma szirdies; su tikru smagu
mu ir visu noru priiminėjo nuo 
jo pagalba rupeseziuose apie 
dirvas ir namus, visados gir
davo jo darbszum ir 
ma.

Netrukus Karile jaute kad 
tik būnant su 
jai liūsti ir ilgėti* 
kas, kad senas tėvelis paimtas 
ligos atsigulė in lova ir nekele 
isz jos. Sario dabar visame bu
vo pagelboje Karilei, rūpinosi 
netik liga seno tėvo, kuria gy
dyt stengėsi visokiom žinomom 
jam žolelėm, bot ir dirva, arba 
pkia ir namais.

Tėvas ramps lauke pušku t i- 
JiCH savo gyvenimo valandos, 
tik liūdo dėlto, kad jo trys su- 
niis nesą prie jo

drasko skausmai.
rengti laidotuves; 

tame pribuvo apdengti 
bes spinduliais, apsunkinti di
džiom nasztom brangiu lobi n 
broliai At ta, Cili ir Olra,.idant 
sulinksmint savo sena tęva 
brangiais turtais, bet pirmuti
niu žinia, kokia teviszkes kie
meli je iszgirdo, buvo ta, kad 
tėvas jau negyvena. Linskmu- 
mas narsiu kareiviu susik pra
žuvo, visus apėmė juoda liud- 

Diena paszvesta buvo
aszaroms ir gailai. Ant ryto
jau kūnas buvo palaidotas ir 
atsibuvo stipa, arba budinę.

Netrukus broliai Kariles pa
tyrė apie paskutine tėvo sudo- 

Iszdidus Atta, kuris
seseri paskyręs buvo 
gani Klodui, negalėjo perga
lei savo neužsiganedinimo isz 
t(*vo valios, kadangi Sari laike 
ne užtinkama seserei vyra. Su-

Pradėta

nastis.

gar-O

rojima.
suinanu- turtin-

Sariu nereikes
?s. Atėjo lal-

B A U UB

jo szirdies jausmus kuriuos 
buvo suvaržius baime su kokia

h

pu m nesą prie jo ir nega loses 
duot jiem savo paskutines pa
laimos.

i Kad jaute atėjusia jau miri
mo valanda, tare in Hari:
1 • Eiksz Sario pas mano!

odei tie kuriems daviau gi
rtai negnl užmerkt man akiu 
,Atta Cili ir OI ratas kariauja

A

į * 
Kod<

i J

m prieszais Tėvynės; ju tėvas f 1 • •gs savo gyvenimą

ada 
r
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pasiliko nepermaldaujamu.
Karile dabar, kad likos at

skirta nuo Hario, labinus jaute ėjo in namus, kuriu slenkszio 
savo nelaimingumą: drebėjo 
kaip apuszeles lapas kad mis
lijo, jog broliai privers ja te
kėt už kito vyro, ypaez už ne- 
kencziainojo 
džiavo broliams 
leisdinejo jai matytis su Sariu.

jo koja nuo seniau neporženge. 
Nemokėjo suptast, kad tas 
staigus broliu Kariles jiersikci-

* A * Jį / ‘ A

* taw..............

k o k i u vi rszžemiszk a galybe 
eina paskui mylimu szoszeli. 
Baisi regykla! Tamsoje nak
tie^ ji eina per žalgaru ir szat- 
ru tilteli patiest n ant prietakos

Kledo; piktžo-
, kurio neda-

su mylimu Sari u 
Turėjo sutarta

Kiekviena valanda kurioje ne
simato su Sariu buvo jai ne
apsakomai sunki ir ilga.

Mergele lindo ir džiūvo kaip 
lelija be rasos, bet bargus bro
liai ant to suvis nebepaisejo.

Ji pataiko prigaut juos ir 
susieitinet
kas va katas.
vieta po aržuolu, kuris stovėjo 
vietoje kur prietaka Noro jun
gėsi su Neriu.

— Man nori tavo iszpleszi 
kalbėjo savo numylėtam Hariui 
liet, tu neduosi, neduosi ar ne 
teisybe? --- klausė 
besiglausdama prie 
vaikino žiūrėdama jam in akis 
kuriose iszvydo aszaras, ku
rias iszspaude jam skausmas 
szirdies draskantis krutino, 
kadangi mato savo nebegale, 
nes Kariles brolei galėjo ji už- 
muszt ir iszpleszt jam brangia 
dievu dovana. Meile jam liepa 
paaukaut už Karile gyvastį, 
bet jam pražuvus nelaiminga 
Karile turės klausyt broliu. Ka 
rile gal atjautus mylimo misi is, 
kalbėjo tolinus:

— Ar gaila tau manos.
krutinės iszsi verže 

atsidūsėjimas, kuomi

glamonių i 
mylimo 

f/

iszvvdo aszaras

jie manes 
kol neuž-

Isz jo
sunitus 
davo atsakima numylėtai, ku
ri kalbėjo:

— Ne neliūsk, 
nuo tavos neatims,
musz, visados busiu su tavim 
eisiu visur su tavim. Tik ne
liūsk, neverk — maldavo my
linti mergele.

Jis glaudo ja prie savo so
pulio o 

abieju

JU
SI:

nuspaust os krut i nes, 
aszaros ir dūsavimai 
iszroiszkinojo dusziu jausmus.
-Netrukus broliai patemijo 

kad Karile nežiūrint ant ........ i < r 
pastangos tur susiejimus
Sariu ir visai neiszsižada mei
les prie piemeniu, iaezians su
kūrinėja savo szirdije didesne 
ugni tos meiles.

Tarėsi (arpo saves ka tur 
veikt, idant atskirt seseri nuo 
nakeneziavo per juos Sario. 
Žiaurus Colis tares tad in bro
lius:

por juos

idant; kvaila

Pa-

t imas buvo szetoniszka ?veid-
manyste, tikojimas aini jo gy
vasties. ;
laimingiausia pasanloje; noga- lio ir Giros, užsisvyravo
1 * * ‘ ..................... . ’ ” ’ ...
kavot geriems broliams už su-

sanugo in streiuis ragožiaus,ku
ri s paszoko mirtinai pažeistas, 
o Sario kaipo kad del parody
mo to Kariles broliam atsigrį
žo in juos, idant tart nebegki- 
me, nes jau briedis uuszautas, 
kad susykiu i pajauto . baisu 
skausmą savo krutinėjo nuo vi- szineja pro erszkecziu kremus

ties ji eina per žalgaru ir szat-
*ll M*ivu.|mi’ivp'i> unv |/> .vlui.vkj , 
Nerio, kabinasi aut kaukaru 
kalnu, lipa ant uolu peraiple-

Katilo jautėsi esant lycziu iszleistu isz saidoku Cc- i 
« « e • ru v • _ fl

lojo isztart žodžio idant padė
ka vot geriems broliams už su
teikimą jai tos laimes, buezia- 
vo veidimainins ir savo 
džiaugsmo aszaroni) <lekavoja 
jiems.

Besika Ibnn t i r bosi va i szi - 
nant skaniais valgiais ir sal
džiais gorimais galinus pradė
ta kalba, apie medžiokle. Altą 
apreiszko kad malonėtu ryto 
eit in narskus kalnus medžiot;

Praszo tad

ir

broliai tuoj pritarė ir paSake 
jog eis draugo.
mandagiai, ir savo svoezio kuri 
veidmainingai laigonu jau va
dino, idant eitu su jais to sma
gumo bandyt. Sario dėkingas 
už ju malone duodanezia jam 
numylėta Karile, pasirengęs 
buvo pats vienas eit del ju tau
rius muszt ir isz tnuragiu su
dėt, jiems dovanas taigi norin
gai, sutiko, o net dekavojo 
veidmainiams kad neniekina 
juomi ir duoda daleidima at- 
simoket jiems goru, 
mislijo, ži nodamas 
medžiokles galeses tai padary
ti, gelbstint katra, nuo žvieric 
bei parodant jiems savo 
de j i sz k a ga b urna. La ba i 
žiai ir meiliai atsisveikino

juose 
kad

o

apie k a 
kad laike

me-
urn-

o
O

f

sesers su Sariu gimdė 
teip pasiūtiszkn rūstybe, 
vos su si valdyt galėjo, nors ty
lomis grieže dantimis ir meto 
žaibus rūstybes isz savo aklu 
ko besimylinfio nemato esant 
jiems visu svietu tik numylė
ta pata.

Karile, kaip kiekviena jauna 
mergina, daugiau jaust negu 
pro tau t moka, visa, nakti pra
leido bemiegėj, 
svajonėse skrajodama, laukda
ma rytojaus dienos, idant vėl 
pasimatyt su numylėtu.

Medžiokles buvo užsakyta 
arba sutarta po piet. A ta, Co
lis ir Olra viską parengė, ap
žiurėjo saidokus, prisidėjo ir 
krepszius viiyeziu iszgalando 
peilius irragotines, prisijuose 
milžiniszkus kardus ir lauke 
jau tik Sario, kuris ant paskir
tos valandos pribuvo apsigin
klavęs kardu, saidoku ir vily- 
ezioms. Karile kui’i niekad ne 
buvo maeziusi savo numylėti
nio su kardu prie szalies, dabar 
net ūktelėjo isz pasigerėjimo. 
Kiekvienas jo 'žingsnis ir pato
gus sujudėjimas linksmino ir 
tikru džiaugsmu pripildo my- 
linczia mergele. *

snieginosiose

ir tankumynus su isztiestn link
kaip szeszeliui dvasios ranka už ku-
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nelabieji žmlintojai 
priszoko pradėjo varsty t mirsz 
tanezio krutinę savo kardais.
Iszkaso kardais smiltino d no* 

be, užpylė savo auka su jo kar
du, saidoku ir visais ginklais 
smiltimis, o patys nuėjo prie 
nusznuto briedžio.

Paėmė brio<li žadintojai su- 
gryžo su
Rado Karile besedinezin 
grimzduose svajonėse, 
riti nubndino ja ;
broliu. Kada iszvydo sugryžu- 
sius su užmusztu briedžiu, 
matydama tsavo 
užklauso nerami:

— Kur dejoto savo dranga?
Pasileido vytis aini ir

kalnus,

pakirstas vnosis ir griuvo ant 
Žemes o nelabiejo žadintojai

saldoku ir visais ginklais

savo naszta namon, 
pa- 

, isz kn
atai liepimas

ne
numylot inio,

i liaus prade- 
no- 

n e pa ži ne
visai ne 

užmu-

sa

nežinodama ka tur

rodosi vinie .jarios kaip jai 
dvasia!ir nejauto nuilsimo, nor 
atlikinėjo kelione kokios jokia 
žmogiszka pajiega noinStengtu 
atlikt, pati nežinojo, 
aiszkino to sau kas duoda jai ’ 
ta-pajėga ant vieno kalno pažy
mėjus savo žingsnius kruvi
nom pėdom, nes kraujas tekejo 
isz jos sužeistu erszkecziais ko
jų, bet ji nejautė skausmo, ten 
szcs’zelis dingo, o Karile puolė 
kaip negyva ir užmigo.

Jau saule tekejo; jau paukš
telių invairiausie balsai sveiki
no karaliene dienos, skambėjo 
Nerio kalnai aidais — kada 
Karile nubudo. Nusistebėjo 
iszvydus kur besiranda. Atsi
minus savo baisu sapnu supra
to kaip ežia gavosi kas ja at
veda. O Saris, Saris jos bran
gus tur suvarstinta kiaurai 
kardais ir vilycziom krutino, 
guli užkastas smiltyse. Tos mis 
lys neapsakomai skausmingai 
indiege szirdi Kariles. Pradėjo 
rankomis atžarstyt smiltis, ku
rioje maeziusi sapne szeszeli 
savo numylėtinio, 
regykla!... 
sa savo

nubudo.

o ir ne
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sitare su savo broliais neduot 
Sariui Kariles, o Atta pasako 
seserei kad pasiliks paezia Klo
do, kuris ja sau apsiskyre, to
ilet privalo pamirszt apie pie
menį Sari ir niekad nesusieiti- 
net su juom. Tas apreiszkimas 
brolio kaip trenksmas dievo 
Perkūno trenkė in biedna mer
gele, kuri neturėjo dabar glo
bėjo ir turėjo klausyt brolio, 
kaipo tėvo. Puolė ant keliu 
priesz Atta ir su aszaromis 
maldavo jo ir koliojo už no- 
guodojima velionio tėvo prisa- 
kimu, už ka Perkūnas užsirūs
tinęs prisakęs visiem dievam 
iszsižadet jo ir visiem nusiims 
nelaime, bet Atta, kuris pa
ini rszo jau garbint ir guodot

— Žinomu jums yra kaip 
didžia meilia dega Karile, at
skirt. ja nuo jo sunku, kadan
gi jis arti ir vis susietinos. Rei
kia ji praszalint,
mergina pražudintu vilti, tada 
kiloki protą gaus, dabar apie 
tekėjimu už Klodo no klausyt 
nenori, bet kdd panaikinsime 
gale j u susieitinejimo ji pa
ntim apie ji, bus gerai, 
minėsi t mano žodi.

— Teip yra! teisybe sakai- 
patare Atta reik ji praszalint 
nuo jos visados. Iszvadinsime 
ji ryto ant medžiokles in Ne
rio kalnus ir ten padalysime 
jam vieta amžina.

Colis ir Olra pagyre. Attas 
inneszbmi ir visi trvs nu- 
prende baisu užmanima iszpil- 
dyt.

• Nedori broliai nuo tos va
landos pastojo Karilei veid- 

ir gerais, 
ir links-

mainingai meiliais 
stengėsi < net ramint 
mint žadėdami daleist jai isz- 
teket už Sario jeigu ji tikrai 
pamylėjo. Nelaimingos merge
les szirdis kenezianti nuo se
nei skausmus ir mirkstanti 
tulžiu kartybėse godžiai gero 
tas saldybes broliszkos veid
mainystes, nežinodama, jog

Gauja szunu paleista isz szu- 
ninyezios apgaivino kiemą. Pa- 
szerta szunis ir medėjams pa
stiprinus pajėgs vaisiais atsi
liepė trimitai ir žmones su szu- 
nimis iszejo. Akys besimylin- 
cziuju dar isz atstui siuntė at
sisveikinimą, kurs, nelaime, 
turėjo but paskutiniu, 
viena duszia jauto 
ma in jas ašzaras, 
patvinusios karsztais jausmais 
nejauto nelaimes. ,

Karile iszleidus medėjus, 
sodovpo įszsikerojusia sena lie
pa kuri stovėjo ant kiemelio ir 
suteikinėjo smagu pavesi, pa
grimzdo ^magiose svajonėse;.

. A p Augusio miszkais kalnai 
apsigaivino balsais ir skaliji
mais jeszkancziu žvėries 
n u; garsas girriu

kurs nelaime 
ka gal 

iszspauda- 
bet • szirdis

t

nusivijo taip toli in 
kad veltu szaukom ir laukom 
jo — atsake du broliai. — Bet 
jis gana, gerai žino tuos kalnus 
ir sugrysz taipgi gal netrukus.

Nidai minga, mergele nopra- 
jausdama dar suvis savo nelai
mes, tvirtai broliam tikėjo ir 
lauke mylimo Hario. Kiekvie
nas at balselis priminėjo jai su- 
gryžtanti mylima, bet vis vel- 
Iui bego žiūrėt. G;
jo nerimt mislydama apie 
laiminga priepuoli; 
dama piktadarystes 
mislijo, kad jos broliai 
szo jos numylėtini, bet mislijo
kad Sarios galėjo nupult kur 
nuo uolos in prapulti, ir nepul
tas per nuožmia žyeri ir sužeis
tas negal sugryžt. ’Tokios bai
sios nuslys gimdo jos duszioje 
sielvartu ir norėjo bėgt in kal
nus joszkot numylėto, 'bet. su
gėdinta broliu ,susi valdo,ypaez 
kad vilties spindulis dar kute
no jos duszia ir kugždėjo, jog 
Saris žino kalnus ir nepražus 
juose nieką, tik jei ne szian
dien tai rytoj pamatys ji.

Mergele sutaisinojo jam
vo skunda, koki ketino rytoj 
mylomui paduot, idant isz- 
roikszti kiek daug kentėjo be
laukdama, kaip labai nerimo ir 
baisėjosi,'kaip krimtosi ir siel
vartavo 
voiktie.

Vos pirmieje saules spindu
liai apszviete narsku kalnu 
medžiu virszunes Karile nonu- 
leidinojo kiu nuo Sario grinezo- 
les viliodamas! iszvysiant ji 
gananti kaimine in kalnus. Ne
trukus iszvydo avis bludžio- 
janezias be priveizėtojo po 
kalnus;Sario nebuvo namiejten 
tik isztikimas szuo pririsztas 
ant: retežio staugė laukdamas 
savo pono sugryžtant. Karile 
pasiskundė broliams, bet tie 
visai nesuramino jos, abojodai 
atsakydami, kad nieko nežino 
kur dingo Saris. Sielvarto pa
imta, bliudžiojo po aplinkine 
nuo visu, o būdama tarpe žmo
nių jautėsi esant vienatinia 
pustyneje.

Saris pražuvo; nieks apie ji 
nieko nopranesza nelaimingai 
Karilei. Tula diena nuėjus po 
aržuolu, kur neviena smagia 
valanda praleido su numylėti
niu pagrimzdo liūdnose dumuo 
se. Saule’jau nusileido u'ž 
rios ,tamsa apglobinojo 
sparnais žemo
gyvybe dienos. Karile nieko 
aplin ksaves nematydama, nes 
aptemdo jai akis sroves asza- 
ru ir durnos.

Skausmas krūtinėj suspran- 
gino ja ir numarino baisa. Puo
lė 'be jausmo ant žemes ir nie
ko nejauto, nemato — užmigo,
bot sapne iszvydo savo mylima 
Sari, kuris stoja priesz ja vi
sas kruvinas ir rodo savo myli
mai kimtine perverta dviem vi
lycziom ir sužeista kardais ir 
sako: “Žuvau; nužudintas per 
veidmainiu nedorus.tavo bro- 
lius o kuna. mano užpylė smil
timis ant kalno; kelkis ir eik

V Kruptelejus smar

gir- 
savo 

ir migdė visa

tai baisus nuodai.
Broliai užkvietė Sari pas 

ant vakarienes. Gražus Kari* 
les veidas buvo tikru paveiks
lu jos duszios; saldus neramu
mas kartais sarkimo ant valan
dėlė jos veideli; duszavimai ir 
bludžiojanozios akis, kurios 
nenoroms kožnoj szalijc susiti
ko numylėto gimdo smagu ant 

tėvu dievus, tarnaudamas'pa*' jos raudonu lupeliu nusiszyp- 1 • • I . • ■ « V • 4 • J  — f _ • __ • _ _ L • 1  1 • •'

8ZU- 
pritare ai

niais kurie žuvo vandenyse Ne
rio. Daeitinejo net prie svajo- 
janezios Kariles, kuri klauso 
tu aidu ir mislimis šoke pakĮcui
savo numylėta Sari. Netrukus 
nutilo balsai aidu, neą manomai 
medėjai toli nuėjo pn-skni smi-

. - * A * —

r

nis in girria ir tyla aplink viesz

ant kunigaiksztiI-.’ ___ •
kuris užimtas sojima. Veidmainingi broliai

patavo, o KarUo.MU pasiilgi*mu 
lauke puHtelejimo vejalio isz 
tos MzaleleH, kur buvo Jom 
mylėtas Haris, v

Szunes atrado dideli briedi, 
apąupo ji hz visu puniu, jis gi
nasi ir žeidžia ir musza savo

• •

•nik

() baisi 
Dabar iszvysta vi- • 

nelaime; Tikrai atran
da szalta kuna savo brangiau
sio su suardyta geležimis kru
tinę. Sielvartas jos baisus, pra
žudo visokį protą, rastu, prie 
szalies imžudinto kardu atker
ta galva numylėtinio nuo kūno 
užpila ji smiltimis, o galva su
sivyniojus in savo rubus bėga 
su ta naszta in pakalne.

Broliai iszeje buvo jos jesz- 
kot, visur bėgiojo, visur klau
sinėjo apie ja nieks nieko jiems 
nepasakė, mane kad Karile isz 
sielvarto nusiskandino bet su- 
Nepateminta sugryžo ji indejo 
gryžo namon rado ja namieje. 
galva in molini suda užpylė že
momis ir ja u nil rožių krūmeli 
pasodino, o aszaromis laistė. 
Sugryžusie ’broliai kalbino se
sute bet ji jiema pastojo nebylešuto bet ji jiems pastojo nebyle 
ir kurėžia. Niekad akiu nepa
kėlė, idant in katra isz j u pa
žvelgt, szalinosi nuo ju kaipo 
nuo baisiausiu ermiu ir tuomi 
skausmingai nubaudė juos už 
žadinėta, nes patupdė j u du- 
sziose baisius kirminus, paža
dino balsus sanžiųes, kuri ne
davė piktadariam ne ant valau 
deles ramybes.

Laistomas dienomis ir nakti
mis rožių krūmas aszatomis 
Kariles veik iszaugo ir apsi
dengė gražiais iiedais kame 
Karile mato kaipo savo numy
lėta Sari, mylėjo krūmą labai,

Nėra man pasilsio tumi po 
svietą zulyt, 

Naujieneliu visokiu .jeszkot, 
Sztai kokih komedija girdėjau, 

Kas dėjosi Kuczios diena.
Vienam mieste Džerzcs guber- 

nijoja.
No labai didelioja apygardoja 

Taip Užgimimo Kudikolio 
lauke,

Kad net baisiai kraujai plauke. 
Kelios nrvos buvo jau uždary

tos, 
Girtuokliai ėjo namo, ha nebu

vo ka daryti, 
Nekuria parsivedė du valkotus, 
Manydami, kad vaikino links

miau bus.
In viena grinezia parojo net 

keli,
O ežia paszoko kiti ir svete- 

' liūs vali, '
Taip biaurini aleivius pasvei

kino,
Kad isz grinezios tuojaus isz- 

garbino, 
Katras ka pagriebė, apsigin

klavo, 
Ar pokeri, ar szlnota, ka su- 

, tvort gavo. ■
Po teisybei ir loja stuboja veL 

niava darėsi,
Vieni ant kitu plūdosi ir barėsi 
Jaigu butu ’burdingbosis geras, 
Tai tokius kumelius apmalszy- 

szytu žaras,..
‘ Vėl, kokis ponas, 

Tokis k romas.
Czia vaikine kuczios diena, 

O nematyti blaivaus ne viena, 
Visi klykė kaip padukė, 

Rodos isz peklos isztrukia.
Ne dyvai, ba visi komunistai, 
Už tat ir pasielgė kaip Bolsze- 

vikai.
Burdingbosis taip induko,

> Kad rėžo su kumszczia 
stiklą, net tas truko,

Už tat kraujo nemažai iszt sz- 
kej<>,

Isz skausmo baube ir stenėjo, 
• I'

f

t

O pusgalvis,
> Besmegenis!

labai, visados buvo pį’ie jo Ar 
globstė jo kaipo didžiausia 
brangmene.

Broliai Kariles kuria laike 
už paipaikusia • svarstė^ kodėl, 
Karile taip labai myli rožių 
krūmą. Nelaboje ir tai nuo jos
nusprendė atimt, bet vienkart 
užmigus Karilei sumusze suda 
ir iszvydo ’’tikra prikasti del 
kurios Karile mylėjo vazoną. 
Persigando inmoto viską in 
upe Neri. Nubudus mergele 
pradėjo joszkot savo augmenes 
bot netrukus suprato kad ir tai 
piktadariai broliai iszplesze 
jai. Pasilikus nesu raminama 
netrukus pasimirė, o juos mir
tis iszspaude uszara visiem pa
kalnes gyventojams. Atmintis 
aukos meiles pasiliko ant am
žių Lietuviu dainoje prasido- 
danezioj nuo žodžiu *‘Graži Ka 
rile Nerio lanku karaliene?’

Bus apie tai gamų
O dabar ditstelekimo apie 

Miczigana,
Per Adventus sziaip taip apai-

■.

Bet kada Kalėdos vyrueziai 
atėjo,

Tai kad ūždavo tai ūždavo, 
Net kraujo praliejimu padaro, 

O ir peilius panaudojo, 
Jr su krumpliais vajavojo, 

O tas dėjosi ne stabo ja, 
Tiktai vienoja spikyze urvoja* 

Szitaip, tai bent Lietuviai, 
' Gerai darote brėlycziai, 

Tfejo mažiukai,
Tai kaip szesžkiicziai,

•I*
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W. TRASKAUSKAS ■

Žūva u? nužudintas per

snvu gv v vinimi iruv . *',,”>o<****<’<‘**> nuuo • -- -....... ,
riles ir tavo Sari, vien karėmis atprato garbint stengiasi but Hariui kuoprilan- ragis szuis. Medėjam gaila szu- su manim.

Jisednft sziarne klioni- dievaiezius, grūmojimas rusty- klausiais ir neteisingais žo- nu; visi beg padėt gala kovai, kiai persigandus nelaimingakiu upwi.wcnnn ūžiame niioni- * uoi; - . ............' • ... . j’
nebuvo czionais dar liteta !'Wa dievu, priėmė su juokais ir džiais istariszinojo jos paneziu. Sario paleido viiyeziu, kuri in-s Karde atmerkė kis ir vedama

, ■ v ■h j1
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L1ETUVIŠZKAS GfcABORIUS

v
Laidoja Ictiftuf nunitreliu.’Į ■1111 klYl* 

do automobilius dol laidątuviu. 
kriksztlniu, veseliju, paąlva&lnSJl- 
mo ir t.t —Telefonas 506
gQ3 W. Mshaaoy Awį M>b. Ctoj

’• ■ W . ..'L ' » " '"T

t *

Pažinau milžiną kėiuriu pėdu, 
Po panosia su usu dideliu,

Poteisybiai, jau senas ir grieb
ias, ' 

Niekam suvis negftdnas,
Ir da dabar szlektai jam ataiti- 

... I<<».
Ba lupa ndbagni nupliko.

Kaip puikausią gi n loja u likos

f HPjHRR!Tai vyrueziai lauka neprasta, 
'•Keikia nno tokio szeszkuczio

" ■ I* t f

Jaigu nenori binarini smirdėti)

nupeszta,

(
apsisaugotų —' >

% V Ji
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Seredoje paskutine die- 
nh meto — diena Szv. Silvest- 
ro. • t 
l 
i 

Il| į|. 

Visiems Mahanojiccziams vė
liname. laimingo ir pasekmių-

- • • _ — —  iL . .

i

Ketverge Naujas Metas.

go Naujo Moto. :
— Ofisas redystes bus už

darytas ta ja diena.
1 f Pati Vinco Staniulionio, 

33 metu, 625 E. 
mirė Seredos ryta 
ligonbuteje, 
Dėcemberio. Velione pergyve
no mieste daugeli metu ir pri
gulėjo prie Szv. Juozapo para
pijos. Velione paliko vyra, ke
turis vaikus ir motina Phila- 
delphijoi ir seseris Elzbieta 
Pavlauckjene ir Agnieszka 
Sfcerkszniene abi isz Philadel- 
phijos ir Ona Labutiene isz Mi- 
nersvilles. Laidotuves atsibuvo 
su pamaldomis Szv. Juozapo 
bnžnyczioje Panedelije.

t

South avo., 
Asb.lando 

kur sirgo nuo 1

ir

Jurgis Macziulskis, 262 
Virginia avė. Shonadorije, ran
dasi ligonbuteje su supjausty
ta galva, veidu ir ranka, kū
rinas apiake susidūrime auto
mobiliu ant kampo 8-tos ir E. 
Center uly., su automobilių
Juozo Harloro isz miesto. Ma-

i

I

Kr

pi COJnbsru?!C
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b*
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I
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SHENANDOAH, PA.
i, U ' ''

t Vincas Virbifa, 25 metu 
isz Centralijos, atlankydamas 
Consolidated Home Furnishing 
sztorą ant 129 S* Main uly.r 
praeita Sereda krito negyvas 
nuo szirdies ligos. Virbila dir
bo del tosios kompanijos ir ta* 
ja diena su savo bosu atlanko 
sztora mieste. Velionis paliko 
motina, dvi seseris ir 
broli.

•f Ignotas Czepukaitis, ki
tados gyventojas Shenadorio, 
miro Bowerstown, Ohio, sirg
damas kelis menesius. Paliko 
paezia, du sūnūs ir viena duk
teria.
t Franas Bubnis, mirė po 

sanvaites ligai. Velionis paliko 
viena seseria ir broli.

d* Juozas Kristupaitis, 
metu, gyvenantis Lost Creek 
No. 2 mire nuo sužeidimu Ii- 
gonbuteje kokius aplaiko lai* 
ko darbo Packer No. 2 kasyk- 
losia. Velionis buvo gerai žnp- 
mas czionais, kurio pati mirė 
keli metai atgal. Paliko ’ tris 
vedusias dukteres ir du sunu 
ir broli Joną gyvenanti Saga
more, Pa.
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Baltimore, Md. — Gruodžio[ duose, hur jis dirbo. .Ii suvoži- 
i h! • •

nėjo ^traukinis,
* K,

abi kojas. Sužeistasis skubiai
• ambulansu tapo 

žtĄS'St. Bernard ligoninėn

V

7 d., mirė Charles Miller-Vy
turys, 66 metu amžiaus, nasz- 
lys, neturėjo jokiu giminiu. 
Gyveno 639 W. Lexington St., 
isz kur nugabentas in miesto 

’ I ligonine mirė. Pagrabas buvo 
pas graboriu P. K. Kuczatiš
ka, 637 S. Paca St. Palaidotas 
Loudon kapuose. Rūpestingas 
ir i’nylintis saviszkius grabo
rius K. Kuczauskas pasistengė ges

y

na - .
į papuozti beturezio pakasynas 
už ka jam priklauso garbe.

Norėjau patirti apie miru
sio gimines, bet nieko niekas 
apie ji nežino. — V.

Chicago.

3:

su trindama s

p. Eujeikio
nitver
kur bandyta buvo padaryti 

nupiauti abi kc-

Szobliauskas miįv.
Velionis paėjo isz v

kaimo, Želvos vnls., Vilkmer- 
apskr. Lietuvoj liko mote

ris ir sunusJ Pašarvotas yr.-. 
namuose, kuf gyveno. Laido^ 
tu ves bus rytoj, Gruodžio 24 d. 
2 vai., po pi et, isz namu in

operacija
bet bedarantj«S

u

operacija
I if! I |
Davcuiu

po pi et, isz namu in 
Tautiszkas ‘kapines. Laidotu
vėmis rūpinasi p. J. Szeszto- 
kas, patarnauju p. Eudeikis.

Du plesziku užpuolė Jo-
— Petras Szob- 

liauskas, 43 m., gyvenos 5654 
W. 64th PI., tapo mirtinai su- no Mickaus valgomųjų daiktu 
žeistas Beit geležinkelio yaix! krautuve, 3220 AVallace

x——

gat.

Oi)

Mickus isz plesziko rankos isz- "
trenkė revolveri ir pasiguldė t . , 1 p
ant aslos. Iszlaike, kol atvyko 
policija. Kitas piktadaris, pa
matęs, kas i n vyko su jo sėbru, 
pabėgo.

— Ant Illinois Central ge
ležinkelio ties 87 gAį H’ Balti- 

h‘l^trinis traukjnpi 
Charles Nausėda,

V 
Al t

more ave.,<e
J 

suvažinėjo
37 m., 8745 Houston avė. —

į
'1 II RŪPESTINGA MOTINA.

Mariuk! i
O, k a m i si ule!

g . I

. H,

„ |iii

t >

■*

Asz iszeinu in ana gala 
miesto., pasakykio maniszkiui

*

kaip nuo darbo pareis, į tegul
vaikus apžiūri ba asz be vaka-l 
ro ne sugryžsziu, tegul man ne 
zaunija, jog asz vaikus uztnir- 
sztu. l į ’• f

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

Pilnai apdraustas nuo ugnies ir vagiu. Protekcija ir sau- 
Geri biznavi 

vyrai yra direktoriai szito banko. Visada galite but ti-
gumas yra svarbiausias tykslas szio banko.

kri apie saugumą ir protekcija kada indedat savo pinigus 
in szi banka. Juso pinigai ne yra saugi kuferuose ar kisze- 
nuose. Indekite juos in szita banka*
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DR. C. A. ŽERDECKAS
..LIETUV1SZKAS DENTISTAS...

Tamaqua ofisas, randasi People’s Trust Co., Banko name ir adaras kas 
dien, nuo 0 iki 6 valanda (pagal senovės laiko), iszskirent Seredomis.

Vakarais pagal pareikalavimo.
Now Philadelphia ofisas <34 Water St., adaras kas vakaras 7 iki 9 valan

dos.

X—RAY

Seredomis visa diena buna adaras. 
Telefonas, Tamaqua 638

■ f t

Pottsville 9-R-2
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ELEKTRIKINE KOMPANIJA ATP IGINS
ELEKTRIKOS PREKE -I
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AB TU MANE MYLI M 
GUŽELE? H, ’HEj"„* I
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Pasakyk man, mergužėle, 
Ar tu mane myli,
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Kiek asz kartu tave klausiau,i ■ ■ ' • .
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Suvienijimas dvideszimts-asztuoniu (28) 
kompanijų Pennsylvania Power & Light Co. 
buvo pripažinta pradedant 1 Sausio 1931m, 
Pennsylvania Power & Light Kompanija pra- 
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JįMount Carmel, Pa. — Jonas 
1 Jonas 

Jakimaviczo 42 metu, likos su
žeistais laike darbo Locust 
Spring szafte. Abudu gydosi 
namie.

— Stanislove Pakovskis, 23 
metu, likos paszautas arti szir- 
dies per savo draugu George 
Jenley, 21 metu, kada apžiūri
nėjo revolveri. Daktarai ligon- 
buti tvirtina buk Stanislovo pa 
dėjimas yra labai pavojingas.

t Vincas Bernas, 46 metu, 
mirė namie sirgdajnas ilga lai
ka anglekasiniu dusuliu. Pali
ko paezia, penkis sudus ir dvi »
dukteros.

cziulskio draugas teipgi likos Stanaitis, 28 metu ir
spiarkei supjaustytas.

Kaiero bravoras, 
buvo uždarytas per ilga laika 
isz-priežasties netekimo pave- 

ana diena

kuris

perstatymas 
bažnytinėje

linimo dirbti alų, 
vela gavo ir pradėjo dirbti alų 
žinoma nirbyri.
.~ Kalėdinis 

Npdolios vakaru,
saloje kuri losze vaikai isz pa-

‘s pasisekė 
Vaikai ittlosze 

savo roles-be jokios 
Kalėdų Diedukas apdovanojo 
vaikus dovanėlėms.

— Kun. Matulaitis isz Saint 
Clair atlankė Kalėdini loszima 
vaiku Nedėlios vakaru.

•—- Antanas Mikelionis li
kos nuvežtas in Locust Moun
tain. ligonbute gydytis.

—4 Lietuviszkas Independent 
kliubas, kuris laikys savo 28ta 
metini pokyli Norkevicziaus 
saloje 19 diena Sausio, 1931 jau 
išsiuntė užkvietimus. Svete
liu tikisi isz visu daliu Penu- 
sylvanijos ir kitu valstijų.

— Musu graborius V. Tras- 
kauckas, 005 W. Mahanoy avė., 
iszduoda puikius sieninius ka
lendorius ant 1931 meto. Jeigu 
negavote kalendorių, tai nuei
kite pas Traskaucka o busite 
apdovanotais su kalendorium.

* " Ik

-r-, ’Albinas J. Neverauskas, I 
studentas i 
seminarijos, 
lankėsi kėlės dienas pas
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teVelius ant 515 W. Mahanoy 
avė. c

Sėkantieje studentai taipgi H *
rsz tėsios seminarijos pribuvo 
namo’.ant keliu dienu per 
Szvėntės: Gandinskas isz She- 
nadoMo, Degutis, Neverauckas 
Bttgondas, Valinskas 
isz Mihersvillos.

I \

rapinos mok shunt 
gana puikiai.

kliūties

i

Minersville, Pa. — Edvardas 
Kubilius, 19 metu ir Viktoris 
G ube ris 23, 
už apipleszima Adomo Stan-
cziko hotel i paimdami 120 do-’ 
leriu. Abudu likos uždaryti’ 
kalėjimo.

likos aresztavotais
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nesza kad noringai padavė su Public Service 
Komisija Pennsylvani joi. naujos elektrikos 
prekes užimant vieta dabartiniu prekių del:

Naminio apszvietimo, tai yra; paprasto na
miniu apsžvietimo drauge su naudojima mažu 
elektrikiniu prietaisu namuose.

Naminio vartojimas eelktrikos, tai yra; na-
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pecziu, refrigeratoriu, vandeniu hiteriu ir mo- $

!tr
t

II'

i ir

*

Ar tu sveika, ar tu linksma?
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Tu visados tvli.
Pasakyk, netrukdyk manės, 
Nes man szirdis plyszta, 
Ta dienele, kaip nematau, 
Man metais pavirsta. 
O kaip asz esu nelaimingas, 
Ta galiu sakyti, 
Kuria diena savo meile, 
Tave gaunu pamatyti. 
Nemainycziau tos valandos, 
Ant skaėbu didžiausiu, 
Kad paimdama už rankeles, 
Mano miela klauscziau: 
4 l

Tu mano aniuolelis, 
Ar ne ilgu tau be main 
Tu mano kvietkelis?” 
‘4O kaii> aKZ tavęs pasiilgau, 
Tu mano baltoji gulbele, 
Senei, senei, beskambėjo, 
Tarp musu kalbele.M 
Tegul skamba, garsiai skamba, 
Tarp musu kalbele, 
O kaip linksma man dainuoti. 
Prie savo mergeles. 
6 meile szirdies mano, 
Ir turtas ant svieto, 
Pasakyk, ar yra del manes,
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toriu naudojami prie apszildimo pecziu per
‘ • J • nviena miteri.

ŪKININKU IR UKIU PAJĖGA
*

IR APSZVIETIMA

Namini ar kromo apszvietimas. Pajėgos pre
kes del mažu motoriniu prietaisiu ir kitokiu 
elektrikos naudojima.
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Isz tu nauju prekių naudosis didelis skaitlis
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Szirdyj tavo vietos? F-

f
MAnsonia, Conn. — Ponu Ar- 

mula vieži u duktė p-le Arrhu- 
lavicziute, 17 m., amžiaus su
sidraugavo su W. Sydor Rusia- 
nuežiu. Bcdraugaudamu, insl- 
geide greit pralobti. Armula- 
vieziute paėmė savo sesutes 
banku knygute, pati pasiraszc. 
už savo tjeseri, kaip savininke, 
o jos th.♦angas liudininku, ir 
iszsieme $400 isž banko. Pas
kui Aumulavicziutes mylima
sis pa.siraszo už broli kaip sa
vininkas,

isz Szv. Charleso 
, Overbrook, Pa

savo iszsieme brolio $800. Tokiu biir
du nuskriaudė savo tikrus bro-

• > I o ji liudininke, ir

f Ii ir seseri ir apgavo Ansonia

ir Vėžys

—- II* ■■ *111 II —  

Viktoras J. Palulis
Plumberis ir Blekorius

»-.....
Jeigu jumis reikia gero Plumberio 
tai kreipkitės pas mano. Indedu 
visokias vandenines paipas, mau
dykles, szilumas, pataisau ar už
dedu naujus blakinius stogus ir Lt 
Kaipo Lietuvis, Lietuviams patar
nauju kuogeriausia..

. Shenandoriecziai kreipkitės po 
adresu 409 E: Lloyd' St.’ nrVa Tte- 
lefonuokite 826-W.

Isz Mahanoy City kreipkitės pas 
kalvi A. Beniuli. 1000 E. Pine St. 
arba talefonuokite 225-W.

Savings Bank.
Pauksztielinms 

seko uliavot. Detektyvai Gruo
džio 10 d., Bridgeport, Conn., 
suėmė meiluži, o panele sueziu- 
po namie, nespėjusiu nei pa
bėgti. Jaunikis visus pinigus 
praleidęs: terado tik $40. Da
bar abu turės stoti prjesz teis
mu. Jiems teks skaudžiai at
sakyti už ugorus laikus’*.

AUKSO ALTORIUS ARBA 
DIDELIS SULTINIS 

Naujausia spaudimas pagal tikra 
(leszimta ir acoszta sulyginimą 
pagal Itfaujaji Szaltinj pirmo 
spaudimo.

Paprastais kietais apdarais

neilgai Mesi
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tiktai &75
Minkszti apdarai tiktai $3.75

W. D. B oczkauskas-Oo.
Mahanąy City, Pa.
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elektrikos kostumeriu sekaneziuose vietuose:
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Allentown Lancaster
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Harrisburg
Hazleton
Wilkes-Barre
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Lock Haven
L’ , ~

Pottsville 
Sunbury 
Williamsport
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Numažintos prekes teipgi invyks kituose
-. - — i

580 miestuose ir apygarduose ir kituose vie-
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tose kur szita kompanija pristato elektriką.
Ir -''’r' ■ ■ i, • . > -nĮ

Kur dabartinios vietinios prekes kaip buvo
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Pigios Ekskurcijos
Sutverkite partija ir matykite 

Naujo Meto Paroda
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In ten ir 
adgal

Per Naujus Metus 
KETVERGE 1 SAUSIO

Specialiszkas treihas apleis 
Mahanoy City 2:41 ryto. Isz 
Tamaqua 3:09 valanda ryte.

Nedeline Ekskurcija in

NewYork
< r n . ' «

ka ketina būti numažintos; tokios prekes pasi
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liks tos paezios.
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Yra apskaitoma kad tos naujos prekes su
r

h i y II.

>Ml ** ■

S-• ■ ■
r, įtii

1
♦

S f ■ t ■

:>

r
1'

in ' *
,4-

i*. A ‘f 1 
; ■ r.r.

! h 
jiH

\ . J'i

In ten ir 
adgal$4.00

NEDELIOJ 4 SAUSIO
Praleiskite diena New Yorke arba 
atlankykite gimines ar pažinatmus
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i mažins ant $1,500,000 per meta elektrikos
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• Iatlankykite gimines ar pažinatmua 
eis. specialiszka ekski/rcija. in

Specialia Trcinaa S u bato* Naktį |
Shenandoah......... ..............  1------ ,
Mahanoy City 
Tamaqua . ..

Apie daugiaua informacija apie 
saito ekskurcija kreipkite^ ant 
Readingo geležinkelio stacija arba 
raszykite pas John M. Rolin, Dis
trict Passenger Agent, William
sport, Pa.
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prekes.
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Tos naujos prekes invyks 1 Sausio 1931, 
ir bus priskaitoma ant kvitu iszduodamos po
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1 diena Sausio 1931 del visu kostumeriu kurie
po nauju prekių prisikaito.
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