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Isz Amerikos ŽUDINSTOS
DAUGINASI

VAIKAI NEŽINOJO KOKIA 
TAI ZOBOVELE TURI. 
Rosenberry, Pa. j— Palici- 

jantas eidamas ulyczia, pare
gėjo kelis vaikus traukiant ve
žimėli kuriame gulėjo nepa
prasto didumo lėliukė. Kada 
isz! akyvumo prisiartino prie 
vežimėlio pažiūrėti taip dide
lei lėliukei, nemažai nusiste
bėjo kada, vietoje lėlės, pama
te negyva kūdiki, jau pradėju
si puti, kuris buvo negyvas jau 
gal kėlės sanvaites. Palicijan- 
tas pasiėmė vežimuką su lavo
nėliu ir vaikus in palicijos sto
ti. Nuo vaiku dažinojo buk jie 
kūdiki rado an|!t szaszlavyno 
už miesto, dežeje nuo muilo ir 
su juom jau nuo keliu dienu 
bovinosi. Dabar palicija jesz
ko nelabos motinos kuri savoJejiLe^ 
kūdiki paliko aut szaszlavyn galir

įvytos su pikiu, neku- 
desi aokirai ■ <įuv.p lieį trįju co. 
kūno Pa?ell)0S;'ast%nergina nužu- 
savo ugningomis^

Chicago. — Afenęsije Sau
sio—January po visas dalis 
Suv. Valstijų žuvo 2,570 ypatų 
visokiose nelaimėse automobi
liu. Praeita iheta tam paežiam 
menesyje žuvo 2,470 ypatų. 
Priežasti tiek daug nelaimiu 
sudeda ant pavojingu keliu už- 
> yn s fry f u n< '.i ‘ jm i <' v a ?b4 k- j t n

Vieni Kitus Žudo; Vyrai Mo- 
teres, o Moteres Vyrus.

TIKRA NUOPOSTIS UŽĖJO 
ANT ŽMONIŲ.

Trenton, N. J. — Kada Mrs. 
Margery Kerns, 23 metu, pa
sakė savo vyrui, nuo kurio bu
vo atsiskyrus, jog daugiau pas 
ji nesugrysz, tasai iszsiemes 
revolveri szove in ja užmusz- 
damas ja ant vietos kaipo ir 
pažeidė jos dvi seseres. Ža
dintojas likos suimtas už dvie
ju myliu nuo miesto ir uždary
tas kalėjime.

Pitteiargh, Pa. — Nuogas 
lavonas 16 metu amžiaus pato
gios merginos, Elzbietos Lou- 
ąbn, kuri dingo isz savo namo, 
lr^^io menesyje, likos suraš

anti Walkers Run. 
radosi szeszios .sky-

PALIKO NEPAPRASTA 
TESTAMENTA. \

Salford, W. Va. — Aleksan
dras Steinhart, kuris ana die
na perszove savo mylima, Syl
via Bayard, po tam pats sau 
atėmė gyvastį, paliko testa
mentą kuriame paskyrė 5,000 
doleriu savo mylimai jeigu to
ji iszgis isz žąidulio užduoto 
per ji o 8,000 doleriu jeigu in- 
žengs in klosztori ir neiszle- 
kes. Ant giliuko mergina pa
sveiko bet-neinženge in klosz
tori tik isztekejo už kito vyro 
o penki tukstaneziai dolerio 
prishlave jiems ant pradėjimo 
gvvenimo.

APĖMĖ DINSTA PO MIRU
SIAM SAVO VYRUI. Isz Visu SzaliuNUSISZ0VE CRABE

NUŽUDĖ 30 VAIKU
Vokiszkas Laikrodininkas Ke
liaudamas Per Kaimus, Nu
žudė 30 Mažu Vaiku Ku

riuos Užkasė.

NUBAUSTAS ANT VISO 
GYVENIMO.

SAUSIO MENESYJE ŽU.
2,570 YPATŲ PEI*31 

AUTOMOBILIUS. n'

ikintn Lenku užf Mrg Lau. 
r^e Didžiajam km ]<urįos ]a. 
voit?°d-ailai galva a| ledelioje, 
artinžH^11 ^SZtiadai likos 
nuszaū'pk V1°na v, kaimyiia, 
Lundy j$reelb.',uS0^’ 
prisipažino kadiPnz žove senp- 
ke isz ne iy< -'i ..dj~4jb

RADO NUKRYŽIAVOTA 
MOTERE GIRRIOJE. .

Zermat, Tex. —■ Tūlas auto
mobilistas važiuodamas isz 
Texas valstijos in Meksika, ra
do mažoje girraiteje jauna mo
tore pririszta ant kryžiaus su 
virvėmis. Motere. buvov negyva 
bet isz kokios priežasties tai 
da neisztrineta. Manoma kad 
ja nukankino kokia tai tikeji- 
miszka Meksikoniszka tikyba. 
Palicija jeszko žadintoju.

kirs. Huey P. Long, uaszie 
po mirusiam savo vyrui, kuris 
buvo senatorium isz Louisiana 
valstijos, likos paženklinta per 
prezidentą apimti taji dirista 
po mirusiam savo vyrui.

bet kada sudžia iszklause mo
teres del ko ji mete lempa in 
vyra, tai paleido motere ant 
liuosvbes.

TRUMPOS ŽINUTES

priežascziu.

SENUKAS 106 METU MIRĖ.
Grand Rapids, Mich. —- Ta- 

moszius Gordon, 106 motu, vie
nas isz seniausiu žmonių ku
ris turėjo automobili aus* lais- 
nus ant varymo automobiliaus, 
mirė czionais nuo uždegimo 
plaueziu. Gordonas vare auto
mobiliu lyg 1934 met. Buvo 
jis farmeriu per 70 metu o ka
da susilaukė szirnto metu, ant 
jo gimimo dienos sukaktuviu 
suvažiavo daugiau kaip 4,000 
žmonių isz visu daliu valstijos 
pagerbimui senelio.

kaimyną, 
etų, kuitis

TARNAITE NORĖJO
ATIMTI SAU GYVASTĮ.
Philadelphia. —' Kada jos 

gaspadine, Mrs. Jacob Schil
der, 6642 Greene uly., iszejo in 
miestą, pasinaudodama isz/tos
■■NMIHH’laši n,sk 11 progos, Iii nf)Q,3Vr) . *CT5T c >" 'A uuo y u on 

nežinojo kad nuszoye moterel metu, kui’i gyvena Ruffner, ar- 
pakol buvo surastai jos lavo-Į timoje 22-tros uly., bando pasi
ims. ■ | daryt sau mirti ir likos suras-

Ithaea, Mieli.

NE PERKŪNAS JI NEGA
LĖJO PABUDYT; SUDEGE 

DEGANCZIAM NAME.
Cleveland, phio. —- Juozas 

Mikalka, kuris dirbo plieno 
dirbtuvėje, nekarta kalboje? in 
savo draugus: “Asz taip kie
tai miegu kad mane nepabu
dina nei perkūnas.” Tas tai 
buvo jo nelaime ir priežastis 
baisios mirties. Lojimas szunio 
ir riksmas žmonių ji negalėjo 
pabudyt kada jo namas užsi
degė. Todėl Juozas sudegė ant 
smert.

J eorge 
Blank, 24 metu, farnLeris ir sa- 
predenfas Nedelinc 1. mokslai- 
nes, likos areszt avoids už nu- 
trucinima savo neszczios pa
ežius, kurios lavona po tam ap
liejo su aliejum ir uždege. Isz 
pradžių aiszkino buk jo pi^ti 
sudege deganeziam name, ku
ris užsidegė isz nežinomos 
priežasties, bet prispirtas per 
palicija, vėliaus prisipažino 
buk tai jis ja nutrucino ir su
degino. Badai žudinsta likos 
papildyta isz priežasties nuo
latiniu barniu apie pinigus.

ta pusgyve savo kambarėlyje 
kada gaspadine sugryžo namo. 
Mergina likos tuojaus nuvežta 
in Germantown ligonbute kur 
ja daktarai adgaivino. Norėjo 
pasidaryt Sau mirti per atsuki
mą gazo. Priežasties savžu- 
dinstos nedažinota.

18 METU VAIKAS UŽAUGO 
ANT 8 PĖDU IR 4 COLIU.
Chicago. — Ana diena atsi

lankė in czionais vaikas Har
old T. Wadlow, kuris yra 8 pė
du ir 4 coliu dydžio ir da au
ga. Daktarai sako jeigu Harol
das užaugs da viena coli tai 
bus didžiausiu žmogum ant

SURADO $6,000 BLESZINE- 
JE NUO TAUKU.

Kennard, Mass. — Kada sze- 
rifas darė krata grinezioje mi
rusios Mrs. Fay Foster, 82 me
tu amžiaus, užtiko skiepe ble- 
szine nuo tauku kurioje rado-! 
si paslėpta daugiau kaip sze- 
szi tukstaneziai doleriu. Senu
te netikėjo in bankas po mir- 
cziai savo vyro kuris mirė apie 
25 metus adgal, palikdamas jai 
gana dideli turteli bet niekas 
nežinojo kur jis dingo. Senute 
paliko tris anukus kuriems vi
sas turtas teko.

lio pirkdamas drapanas ir va
žinėdamas automobileis kurie 
yra jam per maži.

Iszsirinko Sau Graba Pas Ora
torių, Atsigultas In Ji 

Nusiszove.

BURTININKE TAME BUVO 
PRIEŽASTE.

RAŽANCZIUS
. ISZGIALBEJO

Paaukavo Žibinte Del Paveik
slo Prie Klosztoriaus.

ISZGIALEETA LAIKE NE
LAIMES ANT GELEŽKELIO

Alemphis, Tena., — Keturi 
palicijantai automobiliuje, ku
rie. vijosi paskuti kita automo
biliu, susidaužo su trecziu. Ke
turi likos užmuszti ant vietos, 
o penktas lijtos mirtinai su
žeistas. ;

Scranton, R>’. — Jeigu mies- 
2; 1 lr 

, ‘ . ■’m mane, , tos mokešties uaraKtorkoms 
publikiniu niokslainiu tai vi
sos, skaitliuje 58, sustraikuos 
Paneddyjei (Miestas joms kal
tas $40,000.

Aliami Beach, Fla, —■ Trys 
maskuoti vyrai ateja in Colo
ny koteli, apvogė ant $20,000 
doleriu ir daufg brangenybių 
kurios prigulėjo prie svecziu.

Philadelphia. —

OSZKA SUKRAMTĖ TRIS 
SZIMTUS DOLERIU.

Reading, Pa. —- Augustas 
Goodwin, farmerys szioj apie- 
linkej, indejo in Jbleszine 300 
doleriu kuriuos ketino nuvežti 
ant rytojaus in banka ir nuėjo 
ramiai atsigulti po sunkiam 
darbui. Ant rytojaus pasiren
gė važiuoti in banka-bet pini
gu nerado blęszineje. Dasipra- 
to keno tai darbas nes prie 
bleszines gulėjo oszka. Tuojaus 
papjovė oszkele ir iszgavo su
kramtytais bnmaszkas kurias 
nunesze in banka ir kaip rodos 
valdžia jam sugrąžys puse su
kramtytu pinigu.

Kupcziai 
gyvojo tavoro, Airs. Tilliė Co
hen ir Alike Cohen, likos nu
bausti ant deszimts metu in 
kalėjimą už priverstina laiky
mą pas save merginas tiksle 
paleistuvystes.

UŽGIMĖ DVYNUKAI;
TĖVAS IR BOBUTE MIRĖ.
Lebanon, Me. — Airs. Alary 

Draper pagimdė dvynukus, du 
sūnūs o kada motina Draper- 

‘ ienos apie tai dagirdo tai isz 
džiaugsmo puolė negyva, kaip 
rodos nuo szirdies ligos. Tė
vas, dirbdamas ant ukes, isz- 
girdes linksma naujiena kad 
pasiliko teveu dvynuku ir apie 
nelaiminga mirti savo uoszves, 
taip tuom viskuom persiėmė 
kad nubėgės in tvaria nusiszo
ve. i- į

APSIGYNĖ NUO GIRTO 
VYRO SU DEGANCZIA

LEMPA.
Aiken., Ohio. —• Fredas Roeb- 

lin, parejas namo gerai užsi
traukęs, norėjo savo pacziuie 
užmuszt su ilgu peiliu. Motere 
isz baimes neturėjo su kuom 
apsigint nuo inszelusio vyro 
rodei pagriebė deganezia empa 
nuo stalo ir mete in girta vy
ra. Lempa sutruko ir karasi- 
nas užsidegė apimdamas vyra 
kuris butu vilias sudegęs bet 
ant giliuko adbego kaimynai 
ir užgesino liepsna. Apdegusia 
vyras likos nuvežtas in ligon-

Schwerein, Vokietija., — 
Žmogus, kuri vaikai vadinda
vo “Tik-Tak,” už tai kad jisai 
taisydavo laikrodžius, keliau
damas nuo kaimo in kaima, a- 
na diena likos nubaustas už 
dvylika, žudinseziu vaiku, ant 
viso gyvenimo in kalėjimą. 
Buvo tai Adolfas Seefedt, 65 
metu amžiaus žmogus, kuris 
jau persėdėjo kalėjime apie 23 
metus už visokius prasikalti
mus. Sii|das ji nubaudė už nu- 
žudinima dvylikos vaiku apie 
kuriuos žinojo, bet apie liku
sias žudinstas, tik isztyrinejo 
vėliaus pagal jo surasza mažo
je knygutėje, kaimuosia per 
kuriuos praoitinejo ir sustoda
vo taisyti žmoniems laikro
džius. Daugeli i.sz mažu atiku 
tojo szetono surado girriosia, 
bet kokiu budu juosius .nužu
dydavo, tai (daktarai negalėjo 
isztyrinet. Kada vaikas ar 
mergaite dingdavo isz kaimo, 
uT^mcmys 
drauge su “Dede Tik-Tak,” ir .t 
nuo tojo laiko nežino kur jie v- 
dingdavo. Kajda paskutinis I 
vaikutis dingo isz kaimo, tėvai 
pranesze apie tai palicijei, ku
ri taji iszgama aresztavojo ir 
isz jo knygutes isztyrinejo 
apie dingusias aukas.

Krokava, Lenk. — Apie szim- 
tas Naziu likos aresztavoti už 
suokalbi priesz Vokietija ku
rie apsigyveno Katovicuosia 
nuo padalinimo Szležinges.

Los Angeles, Calif. — Czio
nais nekurtose dalyse Kalifor
nijos davėsi girdėt gana smar
kus drebėjimas žemes kuris 
žmonis labai iszbaugino.

New York. — Sziadien keti
na sustoti 20,000 darbininku 
dirbanti bizniavuose namuose 
prie elevatorių ir kitu užsi
ėmimu. Palicija pasirengusi 
daryti paredka jeigu ateitu 
prie sumiszimu.

Santiago, Chile. — Daugelis 
žmonių likos aresztavoti suo- 
kalbije priesz valdžia ■ kuria 
norėjo nuversti ir sutverti ki-

Palermo, Italija., — Grotas 
| Angelo Sparivento atėjo pas 
graboriu iszsirinkti sau graba. 
Graborius labai nusistebėjo 
kad gyvas žmogus iszsirenka 
sau graba būdamas da gyvu, 
bet užgana padare jo pageidi- 
dimui ir paroje jam puiku 
graba.

Sparivento liepe ji , apuosz- 
ti kaip del nebaszninko in 
kuri atsigulė kad iszbandyti ar 
jam bus tinkamas. Graborius 
neprijautė nieko pikto ir iszejo 
in kita kambarį ka tokio a'tsi- 
neszti. Vos atsitolino, iszgirdo 
szuvi revolveriaus ir kada at
bėgo pažiūrėti kas atsitiko, 
rado grofa negyva grabe kuri 
sau iszsirinlko. Badai savžu- 
dinsta buvo priežaste jo atsi- 
lankimo pas burtininke praeita 
mėta,-kuri grotui iszbure se- 
kaneziai: “Neužilgio dings ta
vo patogi pati, o tu pats dingsi 
baisia mircziai!” Sausio me- 
nesije iszsipilde buriininkes 
pranaszavimas, nes grofo pa
cziuie. iszpiszkino su jo geru 
draugu, o ir dindimas 
ežia

n z p a-
...  f per armata, grotas nu-

sau gyvastį.

BAISUS ATKERSZINIMAS 
BEKOJO VYRO.

AViiitėrburn, Anglija.,— La
mar Tyrell, norints neturėjo 
kojų ir gyveno artimoje vieti
nes bažnyczios, tūla diena, pa
regėjo savo motere kalbant su 
žmogum kuris kitados buvo jos 
jaunikiu, kuri nuo senei nu- 
žiurineio, kajd turėjo meilingus 
susineszimus su jo paezia. Ka
da už keliu valandų motere .su
gryžo namo, Tyreli smarkei 
iszbare paezia. Apie vidurnak
ti gyventojai iszgirdo baisu 
trenksmą nuo Tyrrell namo. 
Kone visas kaimas iszbego lau
kan pažiūrėti kas atsitiko, ir 
pamate kad jo namas buvo be 
stogo ir liepsnoje. Kaimy
nams pasisekė užgesyt liepsna 
ir pasisekė bekoji iszneszti isz 
namo, baisiai, apdegusi. Ty
rrell priesz mirti prisipažino, 
kad isznesze narna, iii padan
ges su pagialba dinamito. Ka
da peržiurėjo pelenus, rado s 
draskytus lavonus paezios 
devvniu metu dukreles.

vaikai Edgaro Arris, nuo 11 
menesiu lyg 11 metu, sudege 
deganeziam name prie Aliddle- 
sex plento, Subatos vakaru. 
Tėvas ir motina 'baisei apdege 
stengdamiesi iszgialbet vaikus

bute. Alotere likos aresztavota’isz liepsnos.

KŪDIKIS GIMĖ SU BARZ
DA IR ŪSAIS.

Į Plbvdiv, Bulgarija., — Kai- 
pielije Kosssukavak, kaimuote 
Lyshter’iene pagimdė kūdiki 
vyriszkos lyties, kuris turėjo 
barzlla ir usnis, kaip kokis su
augtas žmogus, norsjjarzda ne
buvo teip ilga kaip pasenusio 
žmogaus. Ant pasklydusios 
žinios apie tai, susirinko kone 
visi kaimuoeziai isz tos aplin
kines kuriu nusistebėjimas 
buvo didelis, nes savo gyveni
me apie toki atsitikima nebuvo 
girdėja. Bet tasai nusistebėji
mas persimainė ant dideles 
baimes, kada kūdikis ka toki 
prakalbėjo in motina, bet tuja 
žodžiu nesuprato. Lengvati- 
kei davė rodą tėvui, kad pa
smaugti taji kuįdiki, bet tėvas 
atsisakė tai iszpildyt, sakyda
mas kad įgali barzda ir tisus 
nuskusti lengviau, ne kaip at
imti gyvastį kūdikiui.

Ponferrada, Iszpanija.,—Po
ni Cabrilla Logrono, atlankė 
czionaitini varginga katalik- 
iszka klosztori, prie kurio bu
vo prikabytas paveikslas Mo
tinos Dievo. Poni .sau painans- 
te kad butu labai gražu kad. 
prie tojo paveikslo, degtu amŽi- 
,na žvakute, ir apie tai prąne- 
szė pepdetinei klosztoriaus, 
kad ji už tai užmokės. Perde- 
tine prižadėjo poniai tai iszpil
dyt ir duoti jai žinia per laįsz- 
ka kada žvakute bus ‘užžiebta, 
ir taja 'diena su visoms vienuo
lėms atkalbės ražaneziu del jos 
intencijos.

Kada poni Logrono in kelin
ta diena po tam rengėsi in ke
lione su savo deszimts metu 
dukrele, aplaike laiszka nuo 
peitdetines, kad taja diena už
žibins žvakute ir kalbės ra
žaneziu. Kelionėj atėjo tasai 
laikas, kaip perdetiiie jai ra- 
sze. Pone su dukrele radosi 
vagone, pasiszauke savo du
krele, kuri sėdėjo tolinus ant. 
kitos sėdynės i r sėdėdamos f 
szale saves, pradėjo a t kai bine- 

didėlis triukszmas, mergaite , 
griebe motinai už kaklo isz 
baimes kalbėdama toliaus ra
žaneziu. Ir kas atsitiko? Sartai 
trūkis nusėoko nuo sztangu,’ o 
dalis vagono, kur sėdėjo mer
gaite priesz valandėlė likos 
suteszkintas, o dalis ant kurios 
sėdėjo mergaite su motipa ir 
kalbėjo ražaneziu, likos neda- 
lypstetas. Mat, per galybin 
ražaneziaus, išzsigialbejo mer
gaite su motina nuo 'baisios 
mirties.

VOKISZKAS EKSPRESINIS 
TRŪKIS PADARE 124 MY

LES IN VALANDA.
Berlinas, Amkietija., — Re- 

gulariszkas geležke'lio trūkis, 
’ turintis lokomotiva su Diesel 
maszina, ant kelio vedanezio 

h isz Bėrimo in Hamburgą,, pa- 
. . dare ana diena 124 mylės in 

valanda. Yia tai pirma karta 
‘geležinkelio istorijoj, kad trū
kis važiuotu teip greitai.

PERSZAUTI LAIKE 
MAISZATIES.

Damascus, Sirija. — Dvide- 
szimts studentu likos perszau- 
tais, kada apleidinejo mald- 
nami in kuri pasislėpė po ki
lusiam maiszacziui. Buvo tai 
politikiszkas maiszatis kuri 
šukele studentai.

20 ! LAIDOTUVES ANGLIJOS 
KARALIAUS JURGIO

KASZTAVO $125,000.
London, Anglija., -— Laido

tuves mirusio karaliaus Jurgio 
kurios atsibuvo 28 Sausio, 
kasztavo sklypui 125 tukstan- 
ezius doleriu arba 25 tukstan-

1 ežius Angliszku svaru.

SURADO KAPINES 2,500 
METU PRIESZ UŽGIMIMĄ 

KRISTAUS.
Madrid, Išzpanija.,;—• Gran

adoje likos surastos senoviš
kos kapines, kurios paeina isz 
akmeniniu laiku. Atradimas 
buvo visai netikėtas. Tūlas 
kaimietis, ardamas lauka, užti
ko akmenine toblyczia, kui'i 
buvo uždangalas grabo. Kada 
pakele toblycze, surado kaulus 
mirusio žmogaus, kurie buvo 
tam kape, kurie tuoj persimai
nė in pelenus nuo oro. Kaimuo- 
tis mane, kad atras koki tai 
senoviška sk.arbą, ir pradėjo 
akyvai arti, visa lauka. Nesu
rado jisai jokiu skarbu, tik vi
sa eile senoviszku grabu, kū
rinėsią. taipgi radosi' visokį 
naminei inuagei. Apie savo 
suradimą pranesze valdžiai, 
kuri atsiuntė kamisij-e isžtyri- 
neti atradimu. Kamisije nuta
rė kad kapines paeina nuo lai
ko priesz užgimimą Kristaus. 
Visokius surastus radinius nu
siimsiu in valdiszka muzėju 
ant tolimesnio tyrinėjimo.

§ . Kol in viduri kiauszinid 
■nepažiūrėsi, tai kas jame yrą 
nežinosi.
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Kas Girdėt
artima, gerai o kada numirsi
me tai nesirūpinsime ka apie 
mus kalba gyvieji. ISZ LIETUVOS

Atvažiavę in Amerika rado
me viską puikiai sudavadyta 
ir czion nieko kito negalime 
iszmislyt ne permainyt, tik pa
silikti gerais Amerikonais bet 
ir neužmirszt kad esame Lie
tuviais.

Jeigu kožnas žmogus gyven
tu pagal savo luomo ir ama
to tai ant to geriau iszeitu. 
Turime labiau mylėti Amerika 
ne kaip tikras Amerikonas o 
tai del to kad pribuvome in | 
szia svetinga kita tėvynė kuri 
mus priglaudę, maitina ir ap
dengia. Neposmuokime apie 
kokias ten tėvynės nes ateis 
pabaiga del visu tėvynių ir tas 
didelis svietas pasiliks viena 
didele tėvynė visiems o taip 
kaip paaugia vaikai nesilaiko 
savo motinos andaroko tiktai 
tuoj iszsisklaido, taip lygiai ir 
motina Lietuva yra. Viskas 
sziadien iszdraskyta; gaspado- 
rystes liko iszdraskytos ant 
szmoteliu ir kaip pauksztukai 
isz lizdu taip kožnas apie na
rna gimtines turi užmirszti.

Svietas del žmogaus, žmogus 
del svieto. 'Taip, turime būti 
Amerikonais jeigu czion apsi
gyvenome o neprivalome pos- 
muot apie nebūtinus dalykus. 
Jeigu sziadien Lietuva butu 
pavesta patiems žmoniems tai 
dievaž, užsismaugtu patys sa
ve. — Ana, kaip tai darosi ant 
susirinkimu — kumszcziom ir 
szpigom badosi o tada gal no
sis vieni kitiems nukandžiotu.

Dievas žino ka daro ir todėl 
kiaulei nedave ragus.

Mokslas ir žiinysta yra didus!
Seniau svietas buvo pa- 

plokszczias—kaip tada žinojo
me apie tai. Sziadien svietas 
yra apvalus, esame tvirti to. 
Ateityje gal svietas bus ‘tri
kampis. Seniau arklys buvo 
greieziausiu sutvėrimu ant 
svieto. Sziadien lokomotiva 
pralenkė arkli. Po piet auto- 8 
mobilius pralenkė lokomotiva j 
o vakare lekiojami eroplanai 

t pralenkė automobiliu. Taip, 
Į esame tebyriam laike labai isz- 
mintingi. Gyventojas didelio 
miesto yra tvirtas kad dasi- 
dirbtu turto ant farmos. Far- 
merys manio jog padarytu ste
buklingus daigtus dideliam 

' mieste o kožnas isz skaitytoju 
1 laikraszcziu yra tosios nuomo- 
’ nes kad galėtu suredyt laik- 

raszti geriau kaip redaktorius.
Taip, svietas yra labai ste

buklingas szitam dvideszim- 
tam szimtmetyje!

Pienas ir pieniniai produk
tai turi užimti svarbesne vieta

Ana diena mieste San Fran
ck o J;kos isurisztii.mazgu.mo-

DIDELIS GAISRAS 
ALYTUJE.

Vasario 5, pakti, Alytuje1 augusiu ir vaiku kasdieninia- 
Ulonu pulko arklidėse, kilo di-ime valgyje nes kiekvienas isz 
delis gaisras. Tik dideliu kariu ju turi netik daug vitaminu, 
ir ugniagesiu uolumu po asz- kurie tai).) reikalingi sveikatai 
tuoniu sunkaus darbo valandų bet pilni kitu sveikatai teikian- 
gaisra pasisekė užgesyti. Žy- cziu savybių. Žmones kurie 
mi dalis tvarto ir gyvuliu isz- (vartoja daug pieno ir pieniniu 
gialbeta. Tacziau visu iszgial-i produktu, džiaugiasi geresne 

! beti negalėjo ir 20 arkliu su(dc- i sveikata, gyvena ilgiaus ir tu- 
ge. ri sveikesnius vaikus.

VARGONINKO SŪNŪS 
PERSISZOVE.

Keturvalakiai. — Turėjo ne
laimes czionais vargoninko sū
nūs, kad betaisydamas pirma 
kart in rankas patekusi revol
veri, pats save netyczia persi- 
szove. Szuvis pataikė in kruti
nę, in plauczius, paliesdamas 
plaucziu plėvė. Teko greitai 
gabenti in ligonine ir daryti 
sunkia operacija, kulka pasi
seko laimingai iszimti.

Matyt kad ne visi atjauezia 
depresija ir jos pasekme, kaip 
liudija sekantis atsitikimas, 
ant pavyzdies, bankietas išs
keltas ant atminties gimimo 
dienos kates, mieste Seneca 
Falls, N. Y.

Locniminku tos kates yra 
daktaras W. L. Clarke o kad 
jo miaukis .susilaukė 21 metu 
todėl daktaras pakvietė ant to
jo bankieto net du szimtus 
svecziu ir burmistrą miesto.

Ant garbes tojo seno miau
kto, bankietas likos pradėtas 
su 21 szuveis isz karabino po 
tam svecziai sėdo prie stalo 
ant kurio radosi “keiksas” 
padabintas su 21\ žvakutėms.

MOKYTINE APSIDEGINO.
Marijampole.,— Kvietiszkio 

Žemes Ūkio mokyklos viena 
moksleive besivanodama pirti 
garu pavojingai ir smarkiai 
apsidegino veidą ir rankas. 
Reikia ir pirtyj daugiau atsar
gumo.

102 METU SENUKAS.
Graužiniuose., — Gražiszkiu 

vai., gyvenas senukas J. Kli- 
bingis, turis jau 102 m. am
žiaus. Senukas papasakoja 
daug in,domiu daiktu isz bau
džiavos laiku. Kada dar 
priesz 70 metu, žmones turėda
vo ponams nemokamai dirbti, 
ir būti szuns vietoje. Senukas, 
esąs sveikas drūtas ir dar gtiŲs

jri sveikesniu’S vaikus.
Pieno gerymas yra labai ge

ras paprotis jauniems ir senes
niems. Szeimininke, kuri var
toja daug pieno gamindama 
valgius szeimynai, neiszpasa- 
kytai prisideda prie jos szei- 
mynos .sveikatos.Pienas, svies
tas ir visokį sūriai sudaro pie
ninius produktus. Labai daug 
motinu visai nevartoja tu ga- 
imindamos valgius. Sriuba su 
pienu arba Smetona, be miltu, 
netik skaningas bet ir madin
gas valgis. Smetonuotos dar
žoves ir valgiai isz makaronu 
ir sūrio labai sveiki valgiai ir 
visai nebrangus. Butu geriaus 
jeigu suris butu vartojamas 
vieton visokiu saldžiu dezertu.

Pienas ir pieniniai produk
tai duoda brangius riebumus 
formoje kuri kaip tik tinkama 
kūno reikalavimams. Vaikams 
reikia duoti nors kvorta pieno 
kasdien. Jeigu jie nemėgsta ar
ba negali tiek daug gerti, tai 
lai motina vartoja tiek pieno 
gamindama jiems valgius. Pie
nas duoda energijos, jis pilnas 
.svarbiu mineralu, ypatingai 
kalkio ir fosforo, kurie būtinai 
reikalingi stipriems kaulams 
ir geriems daritims.

Nei vienas ]dtas maistas ne-

BALTRUVIENE

Ūkininkas ir 
Karalius

ret karaliui. Temyk tik gerai, 
kada visi bus be skrybėlių, ka
ralius bus su skrybėlė, su pui
kiom plunksnom, ant ko pažin
si karalių.

1 Jonas nudžiugęs inejo in ša
lie, kurioje radosi daug szlek- 
j tos ir ponu. Isz baimes ukinin- 
<kas užmirszo nusiimt skrybė
lė. Pasislėpė už pecziu savo 

gaus ir skambejima kardu. Isz-j pravadmyko ii žiurėjo aplin- 
beges laukan su kuolu, parege- 'tiui bet negalėjo niekui pama- 
jo puikiai pasirėdžiusį jauna dyt karaliaus.
žmogų, gindamasi nuo penkių i Pasakiau tau jog pažinsi 
užpuoli! ir britu ji neužilgio pa-. karalių per jo skrybėlė su

Buvo tai Szkotijoj, už viesz- 
patavimo karaliaus Jokūbo 
V-to, pusiau XVI-to szimt- 
meczio. Vargingas ūkininkas, 
dirbdamas ka toki kluone, isz- 
girdo riksmą szaukenezio žmo-

Per Gavėnia neturiu ka daug' 
tauzyti,

Ir apie bobeles dainuoti, 
Ba jau truputi ingijo protą, 
() kad ir atsiranda tai reta, 
Kuri- savo pasiutimo ne

pameta, 
O kas geriausia, vyrai namines 

nefundina, 
Tai gal girtavimui bus gana. 

Taip, taip, mano rūteles, per
Gavėnia pasitaisykite, 

Nuo raugalo atpraskite, 
Žinote kiek tas pikto padaro, 

Kas girtuokliauja be galo. 
In girtuoklyste pr i prasite, 

Paskui negreitai ja pamosite, 
Ba kas girtuokliauja, 
Tas ir paleistuvauja. 
Jeigu girtuokle boba, 

Vyras gero neturės niekad, 
Ba kur girtumas,

Ten meilumas, 
Ir moteriszkas lipnumas. 
Per girtavima buna daug 

negero, 
Ba kaip girta, ar žino ka daro?

Juk gerti szirdeles reikia, 
To nei asz, nei niekas nepeiks, 

Stiklelis geros guzutes, 
Yra sveika del bobutes,

* Tiktai reikia su protu gerti, 
O ne pasigerti.

Kairi valgistair^Į^je^vaj^j

deja ant vietos bet Jonas in- 
puole tarp ju kaip viesulą. 
Ūkininkas taip smarkiai nau
dojo savo kuolą jog užpuolai 
turėjo prasiszalint.

—- Dievaž, drauge, — pa
szauke jaunas ponas, pribuvai 
in pati laika nes be tavo pa- 
gialbos bueziau buvęs užmusz- 
tu per tuosius latrus. Acziu 
tau szirdingai, mano priete- 
liau, dadave, paduodamas ran
ka Jonui.

— Ach, nėra už ka, ta pati 
padarytu kožnas del savo arty- 
mo. Praszau, ineik in mauo 
grinezele nusiprauKUįyrauja o 
asz aprisziu tavo ŽaadultHS-

Pakelevingas noringai tiko 
ant jo praszymo o kgda iiftsi- 
prause ir atsilsėjo valandcA 
Jonas pasakė jam jog ji-Ųu^B 
iki miestui Edinburgh M

Kol i oneje apsakii^agjjJ 
jog vadinasi llo|flfl 
dangčio meto j® 
varko, prigujį^ 
karaliai*-

— JE:
— at^s 
vos galol 
gu nebud 
karalių.M
- O, 

JBAnas! j

pnt jei- 
stos pas

i tu esi 
u taip.

karaliaus 
tai esi gi-

plunksnom kurios jis nenusi
imi

— Jeigu taip, tai ar tu, po
ne, ar asz esmių karalium, — 
atsake Jonas juokdamasis, — 
tik mes dvieje turime skrybė
les ant gaivu.

Ant tojo atsakymo draugas 
Jono szirdingai nusijuokė.

Tuojaus priėjo prie jo drau
go ponai ir gilei pasikloniojo 
isz ko dasiprato Jonas jog tai 
turi būti pats karalius.

— Ach, — paszauke, klaup
damas ant keliu, — esmių pra
žuvęs, — tai karalius!

Buvo tai isztikruju pats ka
ralius Jokūbas V-tas kuris tu
rėjo papratima vaikszcziot po 
savo sklypą persiredes kaipo 
kalnuotis arba ūkininkas.

— Kelkis, — tarė karalius, 
t- esi doru žmogum, kuriam 
Ai vi kaltas už iszgialbejima 
no gyvasties. Tokis užsitar- 
K’imas negali praeit be apdo 

žinojimo. Sugryžk namo o pa
livarkas kuriame gyveni ir ku 
rio taip geidei, bus nuo szio 
laiko tavo locnastis.

Jonas buvo laimingiausiu 
žmogum visoje Szkotijoj. Da- 
silauke vėlybos senatvės ir nie
kad negalėjo pripasakot savo 
atsitikimo su karalium Joku-

terystes nepaprasta porele o 
tai yra 18 metu vaikas kuris

’Ketur-kojis, 'aįf 
■bes bankietas į sunkiai dirbti

uždirba dvylika doleriu antimatyt nelabai % GIRTI SMARKIAI APSZALO 
kaip apie tai apt Pajotijys, Gelgaudiszkio pa- 
ki laikraszcziai ;s ra(pjj0.s. Vasario 10 ,d._. pusiau

sanvaites su mergaite turin- 
czia 16 metu. Jauna porele 
tvirtina buk gyvens laimingai 
kad tik žmones nekisztu savo 
snapus in ju gyvenimą.

Tūlas Graikiszkas hotelinis 
tarnas, Bostone, susiezedino 
apie 75 tukstanezius doleriu 
isz kysziu kuriuos aplankyda
vo nuo svecziu. Sziomis dieno
mis jis iszkeliavo in savo tėvy
nė atlankyti gimines ir pažins- 
tamus kur apsistos puikiau
siuose koteliuose ir davines 
tarnams kyszius kurie da ne
surinko 75 tukstanezius dole
riu.

nuo laiko nuripoį. 
i nes arbatos “catĮ.
dosi ant sidabrų, 
tęs prie jo.

Taip tai pasį. 
į ežiai kurie turi į. 
naii bet del įsuszei. 
liu neturi jie laik

NELAIMINGA

Tūlas pakelevingas isz Cle- 
elando, Ohio, likos apvogtas 

per nežinoma ypata Pullman 
vagone kada miegojo su savo 
mylima su kuria buvo iszke- 
liaves ant “vakacijos. ” Vagis 
paėmė ne tik vyro drapanas 
bet ir merginos... Abudu pa
siliko tik su “padžiamoms” 
kada pribuvo in Chicaga.

Kaip jai, tai tiek to... Bet 
kaip jis iszsikalbines isz to sa
vo pacziulei kada sugrysz na
mo? Vai, bus peklos!

Daktaras Piliiįį. 
nomas daktaras į. 
kine, radosi antjn 
kitais pažystanįc 
City ir tūla vaka’į. 
džiu” ant gonkelįd 
sztai atbėga be įg 
tai žmogelis szari

— Susimildamjį.. 
tarė! Greitai, gį0 
pati pavojingai ai-

pirma vai., nakties, Pijotijo 
kaimo laukuose rasta du girti 
žmones, kurie atrodė kaip nu
mirė. Ju laimei juos atradęs 
pavasarininkas pargabeno in 
namus. Vieno isz ju nuszalus- 
ios rankos ir kojos, kitas irgi 
labai nuszales ir ryte pabudęs 
labai verkė, kad skauda ran
kas ir kojas. Nelaimingieji, 
Str. Pr., D. St., vakarykszcziui 
buvo gerokai insigere “nami
nes” kurios aipsaldinti atsigu
lė laukuose prie 15 laipsniu 
szalczio.

NUSISZOVE NETYCZIA.
Ežeriukai, Sintautų para., 

Ežeriuku 'kaimo uk. Daugėlos 
sūnūs Pranas 14 metu amžiaus 
Nedelioj, galbūt pamaldų lai
ku, su kitu berniuku bemegiu-

mylėk ir eik ja a»a darni szautuva ji pa,'dilge kuris 
ne minutėlės lailįp mirtinai sužeidė Pr.

lu. Me.^aunarae szituos visus 
sveikatai reikalingus agentus 
netik szviežiame piene 'bet ir 
virintame isz pieno valgyje. 
Yra labai geras sveikatos pa- 
protis gerti stiklą pieno prie 
kiekvieno valgio. Daugumas 
gydytoju laiko pieną kaipo 
puikiausia visko pilna maista.

Dr. John L. Rice, 
New Yorko Miesto Sveikatos 

Komisijonierius.

sudrutiim, 
To daktarai nei kunigai 

negina, 
Bet kas valgo ir geria už 

daug, 
Tai bobeles jau szelauk! 

Daug privalgyk ir stenek, 
Po tam da žiauksek, 

Tai vis niekas, 
Tokis pat griekas, 

Dingsta sveikata ir viskas.

iuff
da įierejjejau musu karaliaus.

TURĖJO TEISYBE.

Daraktorius: — Kokis pauk- 
sztis yra naudingiausias del 
žmonių?

Mergaite 16 metu: — Gar
nys, — atsake mergaite užkai
tus.

Tieji, kurie daug gailesį ir 
laisto aszaras del tuju, kurie 
jau atsiskyrė nuo szio svieto, 
geriau padarytu kad taja gai
lesti panaudotu kasdien del tu, 
kurie da randasi gyvi ant szio 
svieto. Niekiname ir apkalba
me visaip tuos, kurie da yra 
gyvi o kada jie numirszta tai 
gailiames, liejame aszaras ant 
ju kapu, užpėrkame Miszias ir 
paaukaujant žiedus todėl szia
dien svietas yra tokis veidmai-

Kalbėk imp apie savo

turės mirti. Esnįz 
kai nusiminęs jos

Daktaras atsikę. 
lio su dideliu neriu.

— Bet kas kito 
“bridžiaus, — saka 
nuliūdęs vyras, -o- 
n as daktaras nesjz' 
tavo vieta užimsie- 
lio...

Matyt kaip bus 
žmogus aipie liga įl
ies.

GERAS UŽKLA

Dauge- 
liuka, kuris neužilgo mirė.

DEGTINES AUKOS.
Kiaulupiai, Sintautų para., 

Szio Vasario men., pradžioje 
nuo degtines užtroszko Jurgis

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

>- Cirunas. Velionis buvo užėjus |
. I 9-r I r* I r t t’, » 1^- I • . . . » , I - ■kažkokiu reikalu pas viena ūki 
ninka, kur pasivaiszino degti
ne, kad tuojau mirė. Gydyto
ju manymu jis mires nuo degti
nes.

Moraliszka Kabala

— Norėjau kau
les užklausti...

— Na, įsakyk dr
— Su katra rate 

szluosta mosi?
— Su deszine r;
— 0 asz su ske— —— —- ■

PABRANGO RUGIAI IR 
DUONA.

Sziauliai. — Paskutiniuoju 
laiku rinkoje rugiu kainos kiek 
pakele kepykloms miltu kai
nas, o pastarosios — duonos 
kaina. Iki sziol Sziauliuose už 
juodos duonos kilogr. mokėjo 
20 c., o dabar tos paezios duo
nos klgr. kąsztuoją 25 cnt. _

Prišiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.

25C Visos TRYS 25 
KNYGUTES

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

* * *
Taigi, rūteles, per Gavėnia in 

besieda ne eikite, 
Jeigu nuėjusios nemokate do

rai apsieiti,
Ba kas isz to, tuojaus pasi

geriate, 
Vaidus darote ir pasigeria 

gulite.
Viena ant Veselkos taip 

nusilakė,
Kad kožnas su kumszczia ja 

plake,
Jau veluk velnią matyt, ,
Kaip girta bobele regėt, 

Bjaurus darbai ir pasielgimai, 
Isz ko piktinasi jusu vaikai, 
Dzievaž, vyrai tiek blogo 

{ nepadaro, 
Kiek girtos bobos iszdaro.

* * *
Pažinau viena su ilgu liežuviu, 

Kur ji gyvena da sakyt ne
galiu,

Nuo ryto lyg vakaro po miestą 
laksto, 

Kaip arklys purvina taszko.
Nežiūri paaugusio sūnelio, 

Kuris da nemoka poterėlio, 
Bet spardyt motina jau gali, 
Norints da liežuvi apverst 

negali.
Vai turės džiaugsmą isz sūne

lio savo, 
Jeigu užaugs ir negaus kur

• gala,
Geriau kad dabar sprandą 

nusisuktu,
O ne in metus daeitu.

Galiu tau parodyt ne tik PAJESZKOJIMAI 
pa'U kari 
ateib fil 
in Ed.inlprga

Už kitraliszko palociaus ran
dasi mažos dureles kurias leng
vai pamatysi. Pabarszkink 
drąsiai klausdamas apie ran- 
dauninka.

— Tai gerai, Nedėliojo, — 
atsake nepažinstamas.

Paženklinta diena Jonas, pa
sirėdęs in szventadieninius rū
bus, stojo su baime prie užpa
kaliniu durelių karaliszko pa
lociaus. Vos isžtare varda da- 
žiuretojaus, aficierius, stovin
tis ant sargybos, invede ji in 
puikia sale kur jau stalai bu
vo parengti ant piet. Ūkinin
kas jau buvo isztusztines pas
kutini stikleli seno vyno kada 
inejo in pakaju jaunas žmogus 
su kuriuom buvo susipažinęs. 
Turėjo ant saves rubus kal- 
nuoezio, prie szono kabojo pui
ki szoble o ant galvos skrybėlė 
su plunksnoms.

— Gerai, mano broli, —- atsi
liepė paduodamas ranka ūki
ninkui, — esi ant laik, myliu 
tokius žmonis kurie ant laiko 
pribuna. Būdamas pažintyje 
su kukoriais, prasziau idant 
pagamintu tau pusryczius o 
dabar parodysiu tau karalisz- 
kus pakajus.

Ūkininkas nusidavė su savo 
pravaadyrium bet ėjo ant ga
lu pirsztu ir vos kvėpavo.

Kada pažinstamas jaunikai
tis apvadžiojo po visus paka
jus, paklausė ar norėtu pama
tyt karalių?

— O, ir kaip norecziau! Bu- 
cziau labai laimingu.

— Na, tai eime in sale o ten 
pasislepes kampelyje, nemato
mas per riieka, galėsi prisižiu-

■^liu bet ir jo pakajus;
ateinanezia Nedelia Asz, Ambrose Miliute pa- 

jeszkau Juozapo Alskausko. 
1913 metuose jis gyveno Am
bridge, Pa., dabar gyvena gal 
Cliicagoj. Apie tris metus at
gal buvo atvažiavęs in Am
bridge pas Karalių Geguži, 
szvogeri. Turiu svarbu reikalą 
ir noriu dažinoti jo adresa:

Ambrose Miliute
840 Melrose Ave., 

Ambridge, Pa.

Asz, Petrone Juszkevicziene, 
pajeszkau savo sesers, Domi
cėlės ikmbrutienes kuri kita
dos gyveno Mahanoy City. Te
gul duoda apie save žinot ant 
adreso:

Mi’s. P. Juszkewicz,
Box 16, Garden, Mich.

Asz, Juozas Karkžas, pajesz- 
kau sekaneziu giminiu: Mares, 
Onos ir Agnieszkos, Kazimiero 
ir Juozo Jundzeliu, taipgi Juo
zo, Jurgio ir Kazimiero Du- 
daieziu, visi isz Suvalkų gu
bernijos, Panemunes parapi
jos. Jie atvažiavo in Amerika 
apie 20 metu atgal. Tegul atsi- 
szaukia ant adreso: (t-l7

Jos. Karkžas,
5 Fulton St., Phoebus, W. Va.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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



SAULE” Mahanoy City, Pa.

JAUNUTE
Netoli Darsuniszkiu, in va

karus, randasi mažas dvarelis 
“Meszkucziai.” Sziadiena jis 
niekuo nepasižymi bet sulyg 
senu žmonių pasakojimu — ži
loje senovėje aplinkui augo ne- 
inžengiamos girrios o netoli 
szios vietos stabmeldžiu žiny
nas stovėjus. Dalbar to žinyno 
nei ženklo nebėra.

I.
Auksztas piliakalnis, szimta- 

mecziais ąžuolais pasipuoszes, 
puikiai tuomet atrodė. Toli, to
li, kiek tik akimi begalėjai ap
mesti, nuo kalnelio matėsi.Ma
tėsi ir Lietuvos upiu tėvas — 
puikus Nemunas. Ant kalnelio, 
po gražiausiu ąžuolu, iszdi- 
džiai stovėjo Perkūno, Patrim
po ir Pikuolio stabai, prie ku
liu diena ir nakti ant aukuro 
dege amžina ugnis. Skaisczio- 
sios vaidelytes ta szventa ugni 
nužemintai kurstė; tai buvo 
netekėjusios mergeles, pasiža
dėjusios dievams amžinoje 
skaistybėje gyventi. Toji žiny- 
czia nebuvo isz geriausiųjų 
Lietuvoje, bet paprasta pilai
te, kokiu tada po visas Lietu
vos apylinkes buvo daugybe ir 
griuvėsiai ar j u liekanos dar 
ir sziadien akerpeje teberiok- 
so. Nuo žilos senovės Lietuviai 
savo dievus, senovės papro- 
czius ir nuo praboeziu ingytaji 
tikėjimą didžiai geibo ir bran
gino.

Slapstėsi žmones su savo die
vais neinžengiamose girriose 
nes tuomet Didysis Lietuvos 
Kuni'gaiksztis Jogaila, priesz 
tautos norą, buvo su Lenkais 
“susi'broliavęs” ir “Lenku ti
kėjimą” iszplatines. Nenuosta
bu kad ir “Meszkucziu” žiny-

Vaidylos ir vaidelytes pri
tardami suszuko:

— Tegul didis Perkūnas ta

pradžių! — Kur ta mergina, kuria, 
’ ’ ‘ “ --^klausė su-

[ nubaudžia!
— Klausykite! — tese krivu 

krivaitis. — Musu prieszai in- 
va'iriausiu priemonių griebiasi 
kad mus isznaikinti. Jeigu kar
tais grūmotu koks pavojus mu- kinimo. 
su szventyklai (žinycziai) ir, 
kad gyvi nepasiduotume Len- lenke Kriviui ir pradingo nak- 
kams — apaezioje szio 
lio yra apibirejas urvas, kur 
parako statynes priruosztos 
kiekvienam akimirksniui mus 
in padanges iszneszti. Geri 
žmones parūpino mums para
ka už gera krūva “musztiniu” 
isz kryžiuoeziu Malburgo mie
sto. Pavojui isztikus, visi ežia 
susirinksime, uždegsime para
ka ... ir musu pilaite susily
gins su tais ana laukais, ant 
Nemuno krantu, o mes ežia 
pasiliksime su savo dievais 
amžinai ir jau isz ten mus nie
kas nepraszalins!..

— Žūsime, bet Lenkams ne
vergausime! — karsztai suszu
ko vaidelytes ir vaidylos—ku
nigai.

— Dabar, vaikai, prie dar
bo, prie maldos dievams, kad 
nelaimėje musu neapleistu.

Vaidelytes, susiėmusios už 
ranku, apsupo aukura ir pra
dėjo, aplink vaikszcziodamos, 
galingiems dievams szventas 
giesmes giedoti. Vaidylos mel
dėsi a(skirai szaukdami Per
kūno pagelbos, kad dievaitis 
savo ugningomis strėlėmis isz- 
naikintu Lenku užj. uolikus, 
curie Didžiajam km igaiksz- 
cziui Jogailai galva ajjuko.

Po maldų visi iszsskirste, 
pasiliko tik viena vftidelyte, Ikuriai reikėjo saugoti fezventa- 
ja ugni idant ji neužgestu... 
Greitai ir naktis užslinko. Tik-

garbinimu senu dievu! — at- szventu ąžuolu bet isz 
sake vyriausias kunigas, pu- nežinojom in kur mus veda, j rodosi, musziau?— 
siau in atvykusius, pusiau iii Neturėjome sumanymo senu žeistasis, 
save.

— Acziu jums, vaikeliai, die
vai jus neužmirsz. Mes galėsi
mo gelbėtis: iszsigelbesime ir 
save ir savo dievus nuo sunai-

Atvykusieji dar karta nuši

lo kalne-1
•VO.C Iriu*

ties tamsumoje.
Krivis, iszejus pranešzejams, 

paliepė suszaukti in szia vieta 
visus szioje szventykloje se
niems dievams tarnaujanezius 
ir aprciszke:

Kolei diena praszvis — pri
valote dievaieziu stabus ir au-i 
kurą nuneszti in rusi (skiepą).

pusiau iii Neturėjome sumanymo 
dievu garbintojus skriausti. .. 
Tegul parsidavėlius Perkūnas 
musza! Tas szuo vadas nu
skriaudė tave ir mes Lietuviai, 
tikri tavo broliai, negalėjome 
ramiai žiūrėti kaip jis musze 
per veidą musu, .seseriai. At
leisk mums! Melsk dievus, , 
melsk savo draugus idant at

— Kokia mergina ’
— Toji, kuria liepiau pakar

ti... ji ragane!..
Krivis nutilo nes suprato jo 

kalba. Suprato kokiame pavo
juje 'buvo atsidūrusi Jaunute, 
vienturte jo dukrele. Suprato, 
jog tas, kuriam dabar jis su
teikė pagelba, butu ja nužudęs.

leistu mums jog mes ta.szven- Krivis nieko jam neatsako ri
ta vieta kraugeriszku Lenku szis greitai vela-užmigo. • 
krauju, subjaurinome! Jaunoji 
mergaite, gal nori eiti su mu
mis drauge? Eiksz su mumis, 
mes tavęs nenuskriausime. Ne. 
Nenori L. Tad buki sveika!

Po to pasznekesio, visa kuo-
Patys-gi pasislėpsime kitame pa atsitolino isz tos vietos kur 

gulėjo užmuszti Lenkai ir j u, ko. Žaizdos,urve, už ano sztai miszkelio. 
Tik viena vaidelyte pasiliks ir 
isztirs, ko, tikrai pasakius, 
jeszko svecziai po apylinkes. 
Jeigu gyva iszliks papasakos 
mums, kas per vieni tie žmones 
buvę.

— Kuri, isz vaidelycziu, no
rėtu pasilikti?

Asz!..
Norincziu patarnauti die

vams tokia svarbia valanda at
sirado daugelis bet kunigas 
pranesze kad tik viena turi pa
silikti. Galu gale pats paszau- 
kes viena isz būrio vaidelyte, 
tarė:

— Tu eisi, Jaunute!..
Toji linkterėjo galva.

II.
Iki dienai pilaitėje neliko

ženklo kad vakar ežia buvusi 
szventykla, kad szioje vietoje 
garbinta dievai. Pasiliko tik 
jauna vaidelyte, lyg žoles ran
kiotu.

Ausztant atvyko kuopa gin- 
JdĮiotu žmonių. Pastebėja jau-

ne

• sėbrai. Pagaliau ir visai isz- 
, nyko miszku tankumoj...

Valandėlei praslinkus, Jau
nute, matydama kad pasiliko 
viena, neskaitant užmusztuju, 
davė ženklą pasislėpusiems 
kad jau viskas laimingiausiai 
užsibaigė.

Kryvaicziai ir vaidelytes, 
vyriausiojo kunigo vedami, 
greitai atvyko.

— Tegul bus garbinami už
tai musu dievai, kad nuo musu 
nelaime atsitolino! — prabilo 
krivis.— Užmusztuosius palai
dokite, bet laidodami akyvai 
žiūrėkite — gal dar kuris isz 
ju gyvas! Rado man pranesz- 
[<ite!

Visi užmusztieji buvo visai 
ie gyvybes, iszskiriant kuopos 
vadova, ant kurio pasirodo 
silpni gyvasties* ženklai. Kri
vaieziai, ta pastebėja, prane
sze vyriausiajam kunigui-kri- 
viui.

— Vienas isz užmusztuju dal
gy vas. Ka daryt"’

IV.
Už savaites po szitu nuotikiu 

Meszkucziuose visi ramiai at
likinėjo savo pareigas. Jaunu
tei reikėjo iszvalyti ir sutvar- 
kyit tėvo—krivio kambarėlis. 
Sužeistasis jau beveik pasvei- 

sumaniai gydo
mos, visai užgijo. Pastebėjas 
Jaunute kambaryje betriusian- 
ezia, in ja prabilo:

— Atleisk mergele, kad tuo
met nuskriaudžiau tave!. .

— Tegul dievai jums, pone, 
atleidžia! — kukliai atsake 
Jaunute.

— Pirma syki savo gyveni
me matau tokia grožybe, ku
ria tu esi, mergele!. .Žinai ka? 
Mesk tuos urvus, mesk tuos 
stabus, užmirszk jog buvai ra
gane ir eik už manes. Busi lai
minga, esu turtingas žmogus!.

— Nekalbėk, tamsta, nesą
monių. Asz niekelio nebusiu: 
asz esu tik dievams pasiauka
vusi. Tik mirtis tegali paliuo- 
suoti mane isz vaidely tęs ap
žadu, ta pasakiusi, iszejo 
pro duris.

— Busi, ragane, mano! — 
sumurmėjo po nosimi ligonis.

"V iena tamsia naktį ligonis 
netikėtai pradingo, net nepa- 
dekojas kilniems savo gerada- : 
i iarns. Mažai kas del jo nusi-

tame urve uždaryta. Už ka?| Nutilo visi... Lietuviai ir 
Už ta, kad nenori būti pono Lenkai su nuostaba žiurėjo in 
Kozolupskio žmona. Kasdiena silpna kimu, bet galinga dva- 
ianko ja Lenkas, krikszczioniu šioj vaidelyte, kuri be baimes 
kunigas, aiszkindamas tikeji- stovėjo priesz savo kunigaiksz- 
ma in krikszczioniu Dieva. ..’ |ežius, kaip simbolis nuskriaus-

— Kodėl velnio iszsižadeti lesios, per Jogaila, Lietuvos, 
nenori? — klausia kunigas. (kuris del skaiseziu Lenkes—

— Jokiu velniu nepripažys- Jadvygos akiu parsidavė Len
ui. Nesuprantu apie ka kalbi, kams.
— atsake Jaunute.

— Pažink Vienatini Dieva ir ir taip pat nuleido galvas,
busi laisva, — mokino kuni- — Leisk man, kunigaikszti, 
gas. gryžti in Lietuva! Delko ežia

— Juk-gi sakiau kad esu pa-'raane jie laiko urve?.. 
siaukavusi savo dievams am 
žinai tarnauti! — tvirtai 
kirto Jaunute.

— Jokiu dievu pasaulyje 
ra, kaip tik vienas Dievas!

— Kam mane varginate 
vo dievais ? Griežtai pasakini! 
kad pirmiau mirsiu, bet savoj — Nuo szio laiko esi mano 
dievu neiszsižadesiu. Pasakyk globojo, 
savo, valdovui kad mane gra
žintu in Lietuva, tegul žino 
kad asz be tėvynės negaliu gy
venti, vis vien asz žusiu...

— Nežūsi, panele! Mes tave 
prižiūrėsime. Privalai tapti 
žmona szviesaus pono Kozo
lupskio. .

Suprato tai Lietuviai 
Į isz karaliaus veido iszraiszkos

at

ne

ša -

Iszgirdo ta nusiminęs del to 
Vytautas ir akimirksnyje prie 
jos priszoko:

— Kas tave laiko urve?
- ■ Gi tas, kuris nori kad asz 

lapeziau jo žmona, — ramiai 
atsake Jaunute.

Tvirtai pasakė Vy
tautą'.

Jaunute puolė jam in kojas...
— Tu vienas, kunigaikszti, 

pasilikai isztikimas musu pa- 
proeziams. Matosi, kad neesi, 
kaip kiti, iszgama.

Po to susijaudinimo, visi nu
lis tave insimyle-1 rimo ir pradėjo apie kitus da- 

jo! Supranti? — su apmaudu tykus kalbėtis. Prasidėjo puo- 
paaiszkino kunigas.

— Nebusiu jo žmona! Nebu
siu, sakau tau, Lenke, kunige!'savo palydovu globai.

— Pamatysime!..
Ir kunigas iszejo isz kalėji

mo, užtrenkdamas sunkiai ap
kaustytas duris.

VII.
ilgai, sėdėjo Jaunute

ta.
Vytautas Jaunute atidavė

Po kiek laiko Jaunute gryžc 
in Meszkuczius.

Žinyczios jau nerado. Rado 
tik kaulus su žeme sumaiszy- 
tus. Szen bei ten matėsi sudau
žytu dievu gabalai ir aukuroIlgai, r ~ MM. _____ „ ____

drėgname pono Kozolupskio' liekanos. Karcziai verke Jau- 
pilies urvoje bet niekas jos va
lios negalėjo inyeikti. Iszdžiu- 
vo, nuo bado, kaip rudens la
pis bet savo dievams pasiliko 
isztikimybeje. Viena diena 
magnato pilyje pakilo ypatin
gas triukszmas, szauksmai ir

uute neradusi savųjų ir myli
mo tėvo—krivio. Kur jie pra
dingo? Niekas pasakyti nega
lėjo. Tik žmones pasakojo kad 
po tai nelaimingai katastro
fai, niekas ežia gyvos esybes 
nematęs.

^TTaunute, apžiūrėjusi szven- 
tyklos griuvėsius karta .suszau- 
ke apylinkes gyventojus ir, su 
gailesio ir aszaru jnlnomis aki
mis, taip in juos prabilo:

— Musu kunigaiksztis Jo
gaila,, del (skaiseziuju Lenku 
karalaites akucziu iszsižadejo 
savo praboeziu tikybos, pa
proeziu ir paniekino senus mu
su dievus... Ilgai, ilgai dabar 
busime Lenku vergais... Ko
lei Lietuviai nesusipras esą 
Lietuviais... Ateis valanda ir 
vėl iszsivaduosime isz Lenku 
užkrautojo jungo...

Tai pasakiusi pradingo skur
džiame girriu oszime... Dau
giaus jos niekas nemato. Tik
tai seneliai pasakoja kad ji gi
riose pasislėpusi iki sziu laiku 
szventaja ugni saugoja, lauk
dama valandos, kada Lenku 
užkrauto jungo paskutines žy
mes pranyks. Tik tada Jaunu
te staiga pasensianti ir užmig
sianti amžinuoju miegu o jos 
iszsaugotoji szventa ugnis isz 
mažos kibirkszties su liepsno
sianti visus tautinio susiprati
mo skraiste...

Tuomet Lietuva nuszvis sa
vo sunu ir dukterų dorybėmis 
ir bus amžinai laisva...

^S^vešžklle jwn mano Kum- 
bari ir apžiūrėkite žaizdas!

Nepatiko kvivaieziam vy
riausiojo kunigo kalba. Vienas 
isz ju net iszdūyso prabilti:

— Kunige, sulyg musu senu 
paproeziu — prieszininkai bū
davo deginami aukomis die
vams o ne gelbejami...

Bet vyriauses kunigas smar
kiai ji iszbare:

— Tiesa, buvo laikai, buvo 
paproeziai bet dabar senu die
vu garbintojai negali jais sek
ti. Iszgyde ji, leisime gryžti ji 
laisva pas savuosius, tegul pa
pasakoja visiems jog senu die
vu garbintojai netrokszta ker- 
szyti..!

Nutilo visi krivaieziai, nusi
leisdami Kriviui nes suprato 
kad taip pasielgti bus už vis 
geriausia.

Dievu stabai, po senovei, pa
statyta in vietas ir ant aukuro 
suliepsnojo vaidelycziu kurs
toma szventoji ugnis.’

III.
In rusi, in maža kambarėli, 

kur vyriauses kunigas — kri
vis gyveno, krivaieziai atnesze 
sužeistąjį Lenka-vada. Vyriau
sias kunigas paliepęs visiems 
iszeiti ir pasiliko įsu juo tik 
vienas. Nuemes nuo jo sunkius 
szarvus ir ginklus kuo ati
džiausiai apžiurėjo žaizdas.Su- 

1 žeistas buvo sunkiai. Žaizdas 
apdėjo gydaneziomis žolelėmis 
ir paguldė ji savo lovoje. Pats- 
gi, sėdėdamas szalimais, budė
jo ir slauge ligoni.

Treczia diena sužeistasis at-

^Srmergaite, pagavo ja ir už
klauso :

— Ar neesi “Meszkucziu” 
žinyczios ragane?-

— Ne esu ragane — drąsiai 
atkirto Jaunute, — bet dievu 
tarnaite vaidelyte...

— Ragana! — suriko vado
vaujantis kuopai ir kirto jai 
per veidą...

— Sakyk, kur randasi tavo 
draugai?! — szauke vadovas. 
— Sukaposime, sudeginsime, 
jei nenorėsi tiesos sakyti!

— Nežinau, pone! — tvirtai 
atsake Jaunute.

— Pakart ja! — dar garsiau 
szauke vadas.

Bet isz būrio niekas nesiju
dino jo insakymo pildyti...

— Ka chamai, dar neklau
sysite?! — reke Lenk-palaikis 
vadas ant kareiviu. — Norėjo
te musu tikybos, turite ja! ir 
vienam isz kareiviu kirto kar
du per galva parblokszdamas 
ji be dvasios.

Priesz toki vado pasielgimą 
visas būrys iszsitrauke kala
vijus ... Vienas isz kareiviu 
grasinanciziai prabilo:

— Lietuviai kareiviai! Jei
gu iszgama Jogaila, musu ku- 
nigaiksztis, pardavė mus Len
kams tai dar nereiszkia kad 
mes daleistumem Lenkams 
musu brolius žudyti!

Bet dar kalbos nepabaige o 
jau Lenkas-vadas drybsojo isz- 
sitieses. Vado, draugai norėjo 
iszsprukti bet visi krito nuo 
Lietuviu kalaviju. Kareiviai 
užbaigė su Lenkais ir ju sėb
rais, prisiartino prie vaidely
tes sveikindami:

— Buk pasveikinta dievu 
tarnaite!

Bet Jaunute pradėjo verkti...
Vienas isz kareiviu tarė: Mes

TSJCTjTm^Tepiama. busiriuK- 
davo žmones isz tolimiausiu 
apylinkių dievus pagarbinti 
bet ne vieszai: priversti buvo 
saugotis tu savo tautiecziu ku
rie jau buvo Lenkam parduo
ti. .. Viena diena prie aukuro 
susirinko vaidelytes ir vaidy
los—kunigai žmoniems dievu 
valios apreikszti. Vyriausias 
kunigas — krivu krivaitis, bal
tai apsirengęs senelis pasirė
męs ant lazdos taip in susirin
kusius prabilo:

— Dievai mus apleido ati
duodami mus in globa Len
kams kurie kaip tik gali sten 
giasi musu senąją Perkūno ti
kyba panaikinti o vietoj jos 
investi kaž-kokia ten savo sve- 
tim-tautiszka — užrubežine ti
kyba. Bet matosi kad jiems ne 
tiek .svarbu Katalikybes inve- 
dimas, kaip pamuszimas musu 
kraszto, nusilpninimas musu 
tautos, kiek svarbu musu sza- 
laisvus Lietuvius garbinan- 
lies turtu užgrobimas. Mus 
ežius senus dievus, nori amži
nais vergais padaryti ir ant 
musu sprando^ jodyti. Susipras 
kada nors Lietuvos vaikai kad 
tėvai sziadien negerai daro... 
Suriku, oi sunku bus isz sveti
mųjų vergijos pasiliuosuoti.

— Mes, garbinantieji senus
dievus, niekada negalime atė
jūnams—Lenkams pasiduoti. 
Privalome iszsisklaide po Lie
tuva palaikyti musu senąją 
Perkūno tikyba: privalome 
amžina ugni iszlaikyti iki pas
kutiniosios. Nors prisieitu 
mums giriose slapstytis, su lo
kiais gyventi — szventa praei
ti mes privalome iszlaikyti. 
Kas isz musu iszsižadetu savo 
praboeziu tikėjimo ir parsi
duotu Lenkams — tebūna pra
keiktas ir tegul Perkūnas ta 
nubaudžia! Į Norintieji mus iszžudyti už naikint žinyczios ir iszkirst tas, -- atsake krivis. -

riaumoja...
Vidurnaktyje in žinyczia at

vyko du vyrai isz artimu kai
mu ir paprasze krivu 
pakviesti.
Vaidelyte davė ženkkl 

vyko vaidyla ir paklausė:
— Ko norite?
— Norime pasimatyti su vy

riausiuoju kunigu!..
— Kokiuo reikalu? Kunigas 

dabar ilsisi. Sakykit kokiuo 
reikalu? Asz galiu iszklausy- 
ti...

— Mes norime praneszti vy
riausiajam kunigui kad musu 
szventyklai gresia pavojus nuo 
nežinomu ginkluotu kuriJ^szią- 
dien po apylinkes jodinėdami 
klausinėja kur randasi musu 
szventykla...

— Gerai, pasmauksiu vyriau
siąjį kunigą. — Tai tarės vai
dyla pranyko.

Neužilgo prie laukiancziuju 
prisiartino vyriausiasis kuni
gas kuris praėjusiame vakare 
kalbėjo in susirinkusius.

— Praneszate, kad ginkluo
ti žmones jeszko szios 
tos vietos?..

— Taip, kunige! — 
atėjusieji ir pasilenke 
krivi, kuris, drebanezias ran
kas pakeles, palaimino atėju
sius.

— O kiek tu ginkluotųjų? — 
klausė krivis.

— Kiek tai nematom, tik du 
įsz ju susitikom.

— Kaip jie kalbasi tarp sa,- 
ves?

— Vienas kalba Lietuvisz- 
kai, antras visai nekalba — 
matyt musu kalbos visiszkai 
nesupranta.

— Lenkas, — pridūrė vaidy
la.

— Taip, lai musu prieszai.' nekalti. Mus vede Lenkai su

krivaiti
R i

szven-

atsake 
priesz

las geradarybes nebus jier110- 
kenksmingas... Greitai apie 
užsimirszta...

Bet apsigavo...
V.

Nepraslinko ne menesis kai 
netikėtai užpuolė naujas b; 
lys ginkluotu Lenku su tuo p 
ežiu vadu, kuri krivis iszgydr . 
Lenkai žveriszkais balsais si 
riko; L

— Muszt stabmeldžius! -I 
Ir mėtėsi su kardais ant nL 
kaltu žmonių: į.cvj(

Vadas, skerdynes metu, kal(laj. 
ko jeszkojo... Pagaliau radd,1o 
pagriebė Jaunute in savo na
gus. .. Pagriebęs ja atsitolino 
in miszku giluma...

Tuo akimirksniu lyg perkū
nai sudundėjo... Gyvi susi- 
maisze .su žuvusiais, žmones su 
arkliais... visi iszleke in vir- 
szu — padebesen... Szventyk
ios ir piliakalnio vietoje pasi
liko griuvėsiai ir slėnys — ly
guma ...

Gyvi liko tik nedėkingasis 
vadovas, du isz 'būrio jo paly
dovu. ir apalpusi Jaunute.

Nebuvo kas daryt; paėmė 
nedėkingasis vadas apalpusia, 
be žado, Jaunute... ir visi ke- 
Ituri pasinėrė osziancziu misz
ku gilumoj...

VI.
U rve, jauno Lenku magnato, 

Viktoro Kozolupskio (Kozo
lupskis tai tas vadas kuri Jau 
nutes tevas-krivis iszgyde) sc 
noj pilyj, ant szlapiu sžiahdu'iį 
saujos gulėjo jaunoji mergai-

‘^liena m.agnata aplanke 
gCjs Jogaila ir Jadvyga. 
.pa;gi Kozolupskis gyveno 
Veprio Lietuviu rubežiaus 
į '1 olio in Lenkija, kuriuo 
1111 važiuodavo karalius su 
Un\e. Jaunasis magnatas 
.. ’ sze juos pas save.
rJ(>> puotos Kozolupskis 
,1K 1 ude karalienei kad be- 

aetuvaite nenori Krik- 
imti ir jo žmona pasi-

ius paliepė ja paszauk- 
įiave, pasipiktinęs, kad 
Lietuviu duktė marina- 

biru kalėjimo.
Mūšia jaunute tiesiog 

U) pastate priesz karalių, 
karaliaus buvo ir kara-

■bunoji vaidelyte, kodėl 
paklausyt to pono ir 

ti jo žmona?
erai žinai, kunigaikszti, 
Plaukavau dievams tar- 

drąsiai atkirto mer-

era daugiaus jokiu dic- 
ip vienas Krikszczioniu 
1 — sziurkszcziai prabi
ltus.
It u nepripažystu, isz- 
miusu — Lietuviu die-

j tyliai atkirto vaide- 
le.’įsdama akis.

■ iilkimirksliyje karalie-' 
lepe: j
d^gl neduodate tai Lie- 
Ijjaltos jupeles, kaip 

■ Į prie Krikszto? Gal 
u .panorėtuvore akis ir paprasze gerti, te. Priesz ja stovėjo indas van-

zgiima tas,Atsigėrės apsižvalgo ir, pama- dens ir saiisos duonos plutele... 
tos rimtumo ir kilnumo pilna 
krivi-kuniga, paklausė:

— Ar neesu jau danguje?
Rodosi buvau užmusztas?..

— Neužmusztas, tik sužeis-

musu Die-
Szi Banka yra Narys 

Federal Reserve System 
IR

Federal Deposit Insurance 
Corporation

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA. “

kuris del 
■sermėgos 

a savo tėvu paproeziu
- Kodėl dievai mane aplei- Lenkiszkos

do? Už ka mane atskyrė nuo
j 1 ♦ • * v v- r MCA 1.7 L v/C L4.

seno tevo-knvio nuo motmos ;m0, _ drasiai aftirto
Lietuvos, numylėtos tėvynės 
nuo draugiu vaidelycziu?!..

Verkia jaunoji belaisve szal-
liūs ir karaliene nutilo. 
vS mleido galva.



"SAULE” Mahanoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES

— Kovas—Mareli.

— Seredoj Sz. Kazimierio.
— Pagal kalendori ų tai į 

2O-ta diena Kovo—Mareli jau 
prasidės pavasaris. Saule kas
dien kyla (augszcziau ir dienos 
eina sziltyn ir jeigu taip to
linus bus tai sniegas greitai su
tirps. Sziadien Mahanojaus 
ulyežios iszrodo kaip ant žie
minio poliaus.

— Ar žinote kodėl Mahano- 
jaus moterėles praeita menesi 
mažiausia kalbėjo ? Todėl kad 
Februariaus menesis turėjo tik 
29 dienas.

— Charles Flail, 14 metu, 
100 »S. McKinley uy., ir Jero
nimas ir Vincas Mažeikiai, 15 
i Ir 14 metu, 623 W. South uly., 
likos pastatyti priesz burmis
trą Foley už nepadoru pasiel
gimą ant ulycziu, naudodami

— Vincas ' Kubilius, W. 
Mahanoy Avė., staiga! apsirgo 
ir likos nuvežtas in Hazletono 
ligonbute ant observacijos. 
Vincas yra manadžeriu A.&P. 
sztoro Sh'enadoryje bet gyvena 
mieste.

— Uždarymas niarszkiiiiu 
dirbtuves Phillip-Jones kurio
je turėjo užsiėmimą apie trys 
szimtai merginu, kaip laik- 
raszcziai pranesza tai buvo 
darbas Demokratiszku politi
kierių kurie stengėsi uždaryti 
visas dirbtuves ir siausti in 
Pietus kur suszelptu Demo
kratams didesnius balsus.

t Rože-Mariute, penkių 
sanvaieziu amžiaus dukrele 
Jono Vaicziulioniu, 114 W. 
Bireli uly., mirė Subatos ryta. 
Ma’žiul’ele paliko tėvus ir dvi 
sesutes Eleonora ir Mildreda. 
Laidotuves atsibus su apeigo
mis Szv. Juozapo bažnyczioje. 
Traskauckas laidojo.

—■ Ana diena lankėsi P.

AVilliam Riley, 47 metu,
42 metu ir

SHENANDOAH, PA. ISZ WILKES-BARRE
— Jonas Bioskus, kuri# gy-j IR APLINKINES 

dėsi koki tai laika Locust.
Mountain ligonbuteje, jaueze-j. , . . .... Juozas Pakropissi daug sveikesnis ir neuzilgio | , ; ,Mikolas Czesko, 3u metu, likos 

nubausti kalėjimu nuo 5 lyg 
10 metu už dalyvavima žudins- 
loje A V i Iii am ’o Lane, ant pik-' 
niko, kuris buvo laikomas pra-1 
eita meta Septemberio m ne- 

Plymouth ’e.
Petras Drabezinskas, 50

bjaurius žodžius in praeinan- 
czias merginas. Jau tai ne pir
ma karta tieji vaikai ipanasziai 
pasielginejo ir buvo prasergeti 
kad taip nedarytu bet sziuom 
kartu (bus atiduoti del probaci- 
jos. Gerai 'butu padare tos mo- 
teres kad kutu sudaužia snu
kius takiems niekszams jeigu 
tėvai patys negali suvaldyti 
savo vaiku.

—- Praeito Ketvergo vaka
ra buvo laikomas susirinkimas 
No. 1 Ind'ependent Miners As
sociation, West End ugnagesiu 
stotyje, aid kurio buvo svars
tomas isziadieninis padėjimas 
laisvu anglekasiu ir padary
mas naujo kontrakto su opera
toriais kas kiszasi kontrakto 
kuris baigėsi szi menesi.

■ — Praeita Petnyezia nedir
bo Mahanoy City kasyklos isz 
priežasties, darbininkiszko nc-

.'J.V-.Jb.Kiszasi

Palszys, isz iShenadorioi H’gts, 
pas ponstva .Stuczkus ant 
10-tos uly. Prie tos progos už
ėjo in "Saules” redakcija už
mokėdamas įsavo .prenumerata 
už laikraszti kuri myli ir skai
to jau nuo daugelio metu. Po
nas Palszys yra szimt-procen- 
tiniu rėmėju “Saules.” Aeziu!

— Koroneris F. Boczkaus- 
kas likos paszauktas per tele
foną ant Readingo stoties Su
katos vakara isztyrineti nelai
minga mirti žmogaus kuris li
kos užmusztas ant geležinke
lio apie 5:30 vai. vakare. Ap
žiurėjas su kitais kurie pribu
vo pažiūrėti lavono, pasirodė 
kad tai yra Mikolas Pivarnik, 
44 metu amžiaus, nevedės žmo
gus, kurio motina ir seserys 
gyvena ant 513 W. Market uly. 
Po tyrinėjimui koroneris in- 
teikc lavonu i

siigrysz namo. Buvo jis sužeis- ’ 
tas kasyklose per suspaudimu 
karuliai.

— Ponas Alikolas Aiudo- 
iuitis, su pacziule, isz Hari-' 
ford. Conn., lankėsi ana diena 
pas ponstva P. Palszius ant.) 
Heights ir kitus gimines. I’o-j 
nas Aindovaitis yra laivoriumj 
Suv. A'alstiju kariuomeneje ir 
yra posūniu pono Palszio.

— Per užsidegimą kamino 
sztore A.&S. ant 235 AV. Coal 
uly., padaryta daug bledes per 
durnus ir vandeni bet liepsna 
likos greitai užgesinta. Ant 
virszaus sztoro gyvena panos 
Helena ir Mare Morkuniutes, 
kurios turėjo nemažai baimes.

— Rolandas; Janoslovskis, 
dvieju metu vaikutis, 428 E. 
Arlington uly., iszsisukp sau 
koja puldamas nuo kėdės ir 
gydosi Locust Mountain ligon
buteje.

Pottsville, Pa. f Praeita KeL 
v ergą Castle Point,, Beacon, N. 
Y., ligonbuteje mirė gerai ži
nomas saluninkas, Vincas 
Trimbalas, kuris laike salima 
tuojaus szale Pottsvilles Sūdo. 
Paliko dideliam nuliūdime pa
ežiu Agnieszka (po pirmam 
vyrui Paccntieiie), 6 po-sunius 
ir 2 po-duktes. Laidotuves at
sibuvo Utaminko ryta su ap
eigomis Lietuviu bažnyczioje 
New Philadelphijoj ir ant te- 
naitiniu kapiniu palaidotas.

r oc ksupratimo kas
hole darbininku.” Visas erge
lis likos atiduotas in rankas 
Taikos Komiteto ir darbinin
kai vela pradėjo dirbti Suba-

— Ana diena lankėsi musu 
mieste, pas savo pažystamus, 
ponas Jonas Sinkeviczius isz 
Shenadorio, gerai žinomas biz
nierius, kuris laiko puiku sa
liu na ir buezerne ant 315-317 
W. Lloyd uly. Prie tos progos 
ponas Sinkeviczius atsilankė 
ir iii “Saules” redyste, užsi
mokėdamas už laikraszti kuri 
skaito nuo daugelio metu ir pa
taria kad ji visi skaitytu o gy
venimas butu daug linksmes
nis. Ponas Sinkeviczius už- 
kvieczia visus atsilankyt pas 
ji o datirs svetingo priėmimo 
nes turi visokiu gerymu ir už
kandžiu o kas pas ji karta at
silankys tada visados taip da-

kaiickui del ,p , tdcPa- 
gal inžinieriaus apsjtai 
žmogus gal sėdėjo apa
kėlio kada ji trukL’o. 
Buvo jis kareivis SviKa
rėje, isztarnaves raetici- 
joj. Tolimesnis tyrinoko- 
lonerio atsibus sziaįite. 
Velionis buvo Slavopri- 
gulejo prie Szv. P. M,pa
rapijos. Trūkis jaunele 
pakauszi, sulaužė raian- 
da ir sprandą.

— Ana diena lailpas 
ponstva Juozus Anccius, 
409 W. Centre uly., ras 
Ber. Mickle su pacziluk- 
te pono Ancereviczi isz 
Oaklyn, N. J. Po triu pa- 
sisvecziavimui sugry no.

Minersville, Pa. — Czionais 
susitverė labai naudinga drau- 
guve vadinama Minersville 
Taxpayers Association kurios 

. .........- ,, . .jt A,., 
liksiąs yra kail žmones, kurie 
iszgali, užsimokėtu savo ran
das del locnininku namu ir 
juos neapgaudinėtu. Locninin- 
kai stubu dabar renka aukas 
nuo locnininku kad turėti pi
nigu ant kasztu ir teismu, ka
lėk ta vot i skolas už randas o 
jeigu szeimynos nemokės tai 
bus iszmesti laukan. Szeimy
nos, kurios tikrai negali užsi
mokėti randa, pasiliks ant vie
tos. Priek tam turės knyga ku
rioje kožnas randauninkas sta
bu bus užraszytas ar jis yra 

ar ne, kokis padėjimasgeras
tosios szeimynos ir ar moka 
randa o tieji kurie yra “czis-

t

užmusztas per apsivertima au- 
tomobiliaus, Plymouth’e. Au
tomobiliu vare jo SŲllUS.

— Keli szimtai bedarbiu, 
kurie diibo ant valdiszku už- 
mainymu, laike paroda mieste, 
kaipo protestą priesz j u pra- 
■szallinima nuo visokiu darbu 
už tai kad prisirasze prie dar- 
bininkiszkos unijos. Jeigu tas 
nepagialbes tai ketina eiti tie
siog in Harrisburga pas guber
natorių.

Kingston, Pa., f 19-ta d., A’a- 
sario, likos užmusztas kasyklo- 
sia gerai žinomas czionaitinis 
gyventojas, Mateuszas A’elicz- 
ka, 60 melu amžiaus, kuris gy
veno ant 322 Hillside avė., 
Kingstone. A’elionis paėjo isz 
Simno para., Alytaus apskr., 
Mariu'kos kaimo. Paliko dide
liam nuliudimia savo paezia 
Marijona, sunu A’inca, tris duk- 
teres: Morta Lugauskiene, 
New A'orke; Aniele Januszauc- 
kiene, mieste; Katre, namie, ir 
tris anūkėlius, Arelionis buvo 
gero gyvenimo žmogus ir visi 
ji mylėjo katrie ji pažinojo. 
Turėjo dideles laidotuves. Pa
laidotas su bažnytinėms apei
gomis Kingstono kapuose.

Parsons, Pa., f Natalija Pio- 
pliene, 36 metu amžiaus, 314 
George avė.,,,

<1., palaidota1'^ asarlo 18-ta tU, 
Szv. Petro ir,.Povilo kapuose, 
Plains, Pa. A'elione paliko vy
ra, dvi dukteris ir du broliu.

Pittston, Pa., f Mare Kalon- 
iene, 42 metu amžiaus. Cliff st. 
mire. Paliko vyra, seszis sū
nus ir viena dukterį.

Plymouth. Pa., f Pr. Kama- 
nauskiene, 503 W. Shawnee 
avė. mirė. Palaidota, su baž
nytinėm ceremonijom Szv. Ka
zimiero parapijos kapuose.

Luzerne, Pa.,— Teisėjas AV. 
A. A’alentine nubaudė. Juozą 
Rapkevicziu, gyvenantis Asli-
ley, dvieju metu kalėjimu. Pe
reitu metu Spaliu 30-ta d., J.

lereis’ ir isznaudotojais, bus Rapkeviczius savo 
užraszyti juodoj knygoj. mirtinai suvažinėjo

maszi n a
Charles

oies 
een -

IR JU BAILUMAS DINGO NUO BADO.
Kada smarki žiema užėjo Richmond parke, Anglijoj, ir sniegas užklojo visa žeme, 

tenaitiues stirnos ir elnei taip-Luvo iszbadeja kad drasei prisiartino prie automobilistu ir. 
ode isz ju ranku ka tik jiems paduodavo.

Geriausias, Smagiau s- j 
sias ir Naudingiausias 
Laikrasztis “Saule;” 
Prisiuntė Du Nau

jus Skaitytojus!
Gerbiamoji Redakcija: —

Gal nėra brangesnio, ge
resnio, smagesnio ir naudin
gesnio laikraszczio ant svieto 
kaip “Saule.” Kiek kitu laik- 
raszcziu tenka skaityt tai prie 
jokio kito taip akvata žmogų 
neima skaityt kaip prie bran
gios “Saulutes.” Czion ja vi
si myli — seni ir jauni. Ne tik' 
asz vienas taip sakau bet ir ki
ti ir ant patvirtinimo savo žo
džiu prisiuneziu jums du nau

jus skaitytojus kurie panasziai; 
tvirtina kaip ir asz. Sako jie, 
kiek yifrskaite laikraszcziu tai 
nei vienas jiems taip nepatin
ka kaip laikrasztis “Saule.” 
Dave man pinigus kad pri- 
siuiiscziau in redakcija ir už- 
raszycziau jiems laikraszti.Ki- 
ti mano draugai ir pažystami 
prižadėjo užsiraszyt kaip tik 
kiek graszio sugraibstys. Ka-! 
da asz perskaitau savo “Sau-1 
lele,” tai padalinu tarp savo 
draugu ir draugiu ir patariii 
kad kiti taip darytu tai “Sau
le” įpiRsiplatintu taiji musu 
Lietuviu ir ilgai gyvuotu. Jei- 
,gu ki imlias senas skaitytojas 
prikabintu nors po viena nau- 
• j'.ja s'^Aifytoja tai musu moti- 
niszkd kalba užsiliktu ilgai

ziam naujam sklype. Taigi, 
nauji skaitytojai, kuriuos pri
siuneziu yra: poni A. M. Dekeu. 
ir ponas F. Bigelow, isz musu 
miesto. Su geriausias velini- 
mais del jusu labo, pasilieku 
jusu senas skaitytojas M. L. 
Marmant, isz Hartford, Conm

Nuo Redaktoriaus. — Aeziu 
tamstai už prisiuntima dvieju 
nauju skaitytoju kaipo ir už 
savo prenumerata ir jeigu taip 
darytu visi skaitytojai tai 
laikrasztis daug prasiplatintu 
po musu Lietuviszkas koloni
jas. Aeziu taipgi poniai Dekeu 
ir ponui Bigelow už užsirašzy- 
ma “Saules” ir tikimės kad 
pasiliksite tarp musu milži- 
niszkos armijos skaitytoju.ant 
ilgu metu. Aeziu da karta.

LAUKINES ŽĄSYS RADO PRIEGLAUDA PARKE NEW YORKE.
Szimtai laukiniu žasu, neturėdamos kur plaukinei i, surado tinkama vieta Bronx par-

ke, New Yorke, nes tenaitinis prūdas tyczia yra siiszildytas del paukszcziu laike žiemosi 
kuriame žąsys galędu plaukineti.

f Motiejus Linceviczius 
(Lynch), 439 W. South uly., 
apie 46 metu, mirė Subatos ry
ta namie, sirgdamas kėlės die
nas uždegimu plaucziu. Velio
nis paliko paezia Marijona, po 
levais Jocziute, ir .sekanezius 
vaikus: Raymanda, Aleksan
dra, Jurgi ir Mikola ir dukte- 
re Ona Jurczikonione. Taipgi 
paliko seseres H. Jocziene, K. 
Budriems, Brooklyne, N. Y., 
A'. Želioniene, Lakeside ir II. 
Žukauskiene, Barnesvillej. Jo 
motina Mare Petrauckiene mi
re du metus adgal. Laidotuves 
atsibus Seredos ryta su apei
gomis Szv. Juozapo bažnyczio
je. Traskauckas laidoja.

— Juozas Aneereviczius 
Jr., lankėsi Hazletono ligon
buteje kurioje gydosi jo drau-

me-

Ta-

luk-

a ir

nujaus. J u 
is “O,K, ”

Tamaqua, Pa. t 
nuo trepu savo name 
wood uly., senas gįjas, 
Stanislovas Garkauclnire 
nuo sužeidimu kokiujiikc 
nelaimėje 1:15 vai. net. 
Velionis gimė Lietuvi įbil
damas in Amerika ap
tus adgal ir pirmiau.uvo 
apsigyvenęs Shenand, 30 
metu adgal apsigyt 
makveje. Paliko pac^Mari
jona i r sekanezius vii 
te P. Ugiss, mieste ii, 
da, kuris gyvena Ola 
po ir sūnūs Stanislo! 
Feliksą ir dukteresfl
Helena, Franciszkajfi lija 
visi gyvena FiladeF 
dotnves atsibus sul 
S.S. Petro ir Pov | 
ežioje Ketvergo r\j| 
rius Traskauckas i.j| 
jaus užsiėmė laidotai 
lionis taipgi buvo sfen 
tojum “Saules” kini’ 
per daugeli metu. [F įmes 
su likusia szeimyi 
gailestyje netekinu 
yo.

Lai- 
>mis 
žnv-

Tokios draugTives privalo 
rastas kožnam mieste o tada 
locnininkai stubu įgalėtu užlai
kyti savo locnastis nuo szerifo 
pardavimo.

§ Jeigu dukrele nemyli ant 
Kalėdų dovanos lėliukės, tai 
reikia dasiprast kad tuoj jau
nikio užsinorės.

§ Jeigu gerai padarysi ir 
I apie tai negarsysi tai žmones 
žinos o jeigu nežinos tai Die
vas iszduos.

§ Svietas nebūtu ant tiek 
gražus kad žmones mylėtu vie
ni kitus.

§ Geriau ligoje szypsotis 
negu rauktis.

į Iszsilavinimas pamokina 
mus ka turime veikti.

King isz Lee Park, AAMlkes- 
Barre.

Chicago. — Miestas perėjo 
nuo Central ant Eastern laiko 
ir visi laikrodžiai likos atsuk
ti viena valanda greieziau. 
Taji laika laikys visados.

Isz Kares Lauko
30,000 ITALU PAĖMĖ AMBA 
ALAJI; 3,000 ETIOPIECZIU 

LIKOS UŽMUSZTA.

ano-

aity- 
caitc

Mėtoj 
r v t etai

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klases patarnavimas 
•>), Ofisai Dviejose Vietose ••• 

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

411 E. Pine St., Mahanoy City
■ ■ Telefonas, 501—_. „ ,, .. ........ ._____

VISOKIU ŽOLIŲ
Atsiųskite 35c. o gausit bile kokiu 
sekaneziu žolių: Ciobi-aliu, Šala
viju, Saruocziu, Broleliu, Gumba 
žolių, Cemerycziu, Broleliu, Liepos 
žiedu, 'Aleru szakniu, Lisninku, 
Senesu ir daugybe kitokiu. At
siuskit 10c o gausit žolių surasza.

M. ŽUKAITIS,
Dean Road. Spencerport, N. Y.

I------------------ ;-------------- —

§ Kas gerai daro tas tei
singa gyvenimą veda bet kas 
už pikta geru atlygina tas /ra 
geriausiu visada.

Ant kariszko frunto Etiopi
jos. — Italiszka kariuomene 
skaitlyje 30,000 vyru, paėmė 

žymu miestą Amba Alaji.
Tuom paežiu sykiu kita da

lis kariuomenes užklupo aid 
kalnuotos vietos Tembien ap 
linkines kur užmusze tris tuks- 
t anezius Et iopiecziu.

Karalius Haile Selassie, kaip 
girdėt, geidžia taikos su Itali
ja bet ant kokiu iszlygu tai te
legramai nepaduoda. Manoma 
kad taika, neuzilgio bus pada
ryta tarp Etiopijos iv Italijos.

C. F.REKLA1TIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

I :: Gabiausias Balsamuotojas ::

Geriausis Ambulance 
patarnavimas s z i o j ' * 
apelinkeje. Bile ko
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;S16 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

__ Bell Telefonas 538-3

Hi

MOSTIS

SZALCZIO
Dr. T. Tacidauskas

’ Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje

Preke 5c. 10c. 25c.
Gyduole - Tabletai - Mostis arba

Nosinei Laszai. Pirkite aptiekose

Persikėlė in nauja vieta po adresu
30 E. Mahanoy St. Mahanoy C’ty

NAUJAS APARATAS PRITRAUKIMO
COSMISZKU SPINDULIU.

Daktaras Arthuras Holly Compton padirbo szita apara
tu kad pritraukti isz saules naujus spindulius vadinamu^ 
Cosmic Ray,
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