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KAS GIRDĖT? ISZ AMERIKOS.
Daejua žine iez Rymo, buk 

Popiežius iždave nusprendimą, 
kuriame uždraudže laikyti 
krutaucziu paveikslu perstati
nius bažuycziuosia norints pa
veikslai butu tikejimiszki. Lig 
sziam laikui Rymas nebuvo 
prie-zngae tokiems peretati- 
mutne, bet da pagirdavo, jago 
buvo pamokinanti. Bet dabar 
Popiežius yra tame prieszin- 
gas ir rustai uždraudže juo
sius rodynet.

Cariene vela tykisi szeszto 
ympedžto ciesoriszkam palo- 
ciuje. Kad tik butu malszeszui 
laikai prie užgymimo naujo 
kudykto ne kaip buvo prie 
užgymimo “Aleksiejo”.

Anglijoi likos inneszta nau
ja prova, turi duoda kožnai 
motynai isz randaviszko 
skarbcztaus 30 szilingu, kuri 
pasiliks motyna. Jag > Angli- 
jot butu daug tokiu motyuu 
kaip poni Clara iez Clevelan- 
do, kuri apdovanojo savo vy. 
ra 28 link-mybems, tai randas 
greitai turėtu subankrutyt.

Anglekastai isz Trevertono

Veseile traukėsi per tris 
nedelias.

Cleveland, Ohio.— Per tris 
nedelias traukėsi lenkiszka ve
seile ant kuriuos per ta laika 
ezoko, gere ir linksminos’. 
Kaimynams teip nubodo riks 
mas, jog nusidavė su praezimu 
pas sudže ydant apmalszytu 
veselninkue. Bet sudže ne no
rėjo in tai kisztis tvirtindamas: 
buk “vale Joneli tavo name
li.” Ant galo jaunavedis iez- 
gujo visus namon ir veseile 
užsibaigė.
Vestuves 14 metu mergai

tes sulaikytos.
Philadelphia.— Ana diena 

atėjo in bjura laisnu Martinas 
Bowkunas 24 metu senumo su 
Mariute Klopaicziute 14 metu 
senumo, su trumpom szlebu- 
kems, mierije iszemimo laisnu 
ant apsivedimo. Tėvai mer
gaites ir atėjo, bet kada rasz- 
tininka.s dirstelėjo ant mergai
tes, baisei inirezo ant tėvu, jog 
leidže apsivest savo dukrele 
teip jauna. Kerszno visus 
aresztavojimu jago mergaite 
apsivyruotu neturėdama 16 
metu.

Mahanoy City, Pa. Petnyczia 24 Sausio (January) 1913

Wilsono sugrįžimas in gymtini miestą.

Kada naujei iszrinktas prezidentas Wilsonas atlankė savo 
gymtini miestą Staunton Virginia, gyventoje! nutarė priymti 
karaliszkai savo ukesa. Miestas buvo puikei padabint kaip ant 
pavsikslo matome. Žemiau yra paveikslas p. Wilson’mes 
kada žiurėjo ant parodęs.

Atsiszaukimas in drau
gus darbininkus.
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Metas XXV

(arti Szamoku) nutarė dirbti 
laike laidotu viu savo draugo, 
o vietoje dalibaut laidotuvėse, 
duos isz kasos del naszles 
$130. Jago butu laidotu
ves vaiko dirbanczio ant bre- 
kerlo tai duos $50 Gerai bu
tu, jago visur anglekasiai pa- 
naszei nutartu kaip tai padare 
Trevertonieoziai.

Neužilgio visam Amenke 
ketyna užeiti dydele permaina 
atmo-feroje (ore) isz priežas
ties sziltos žiemos szimet- Vir- 
szininkai isz Washingtono 
tvirtina buk žiema yra kur 
norints pasislėpus ir negali jo
sios atrasti. Permaina oro. ke
tina neužilgio atsibut, tik ne 
žine kada.

Wa-hiugtone Senatas atme
tė Burnett-Ditlinghamo emi
gracijos bila isz priežasties kad 
jame radosi pasarga, kuri ne- 
inleistu rusiezkn ir rumuniez- 
ku ž du m Amerika — Žide- 
lei turėdami rankose visa ame- 
nkoniszka giszefta, pastate 
ant savo ir gana, norints kitos 
tautos gana protestavo ydant 
tąjį bila panaikyt.

Nesitikejome ydant del 
‘ Siūles” plauktu szimet tiek 
nauju skaitytoju ir kaip rodos 
laikrasztis ‘Saule” turės in 
trumpa Išlika daugiau apmoka
mu skaitytoju ne kaip sudėjus 
visus kitus lietuviszkus laik- 
raszczius Amenke in viena 
krūva. I-z tos priežasties turė
sime kans-cz pasirūpint grei
tesnes spaudomos rotacijnos 
masztnos, kuri spaudys de- 
szimts tukstancziu laikraszcztu 
ant valandos. Muso paguodo- 
ti skaitytojai platina savo mi- 
lsm» laikraszti “Saule” spar- 
cz-i po visa Amerika už ka 
su. C'.HOie szirdtoga acziu.

Siu Fraociszke apsivedė
105 netu i-H'imu -ennkas su 
tu.ii r>- tur utį 80 va--.ru. Juk 
pr /..d - 'kuuru senes
oi ziuiigu-, tūliui Kvad-snis”

S. -p ci.li-zku pavelinlmu 
n m k»rdyn !<• F ,rl-y’o, baž- 
nveze Szv, Ao inejnus NrW 
Y ūke eplaike privilije laiki
nio misziu ant 2:15 po piet 
laike Gavėnios. — Isz tikrųjų 
yra tai navatnas suredimas. 
Lenku-zkae ir Lietuviezkae 
bažnyczes biskupai uždarinėje 
ir uždraudže laikyti jose pa
maldas, o del milijonierių ir 
tur ežiu laiko pamaldas po piet 
del dydesnio parankumo — 
“Money talks”.

6 coliu driežas, 14 metu 
viduriuose.

Mauch Chunk, Pa — Bar
ney Mc Nulty sirgdamas per 
kelioleka metu nepaprasta li
ga, ana diena iszveme szesziu 
coliu ilgio driežą. Per kėlės 
dienas turėjo baisu skaudejima 
danties, nuvejąs pas dentista 
davė danti irztraukti, nes teip 
nusilpno kad pradėjo vemti ir 
iszveme driežą. Būdamas isz- 
paniszkoje kareje, turėjo at- 
sigiart iez upeluko vandens su 
kuriuom nurijo driežo kiau- 
szini iez kuriuo iszsiperejo.
“Stebuklingas paveikslas ”

South Bethlehem, Pa.— Pa
veikslas Szv. P. Marijos su 
kudykiu, kabantis ant sienos 
name Tamosziaus Gormano, 
aat Penktos uliczios, iszvere 
dydele intekme ant tikineziu, 
kurie dydeleie bureis plauke 
in narna Gormanu.

Gormamene su savo sesere 
Mrs. Fox, užtemino ar gal 
teip joms nudavė, kad akie 
Szv. P. Marijos pradėjo kru- 
tet ir paleido apie tai žine 
Kada susirinko dydele mine 
žmonių pas Germanus, atėjo 
ir katalikiszkas kuningas isz- 
tirinet taji stebuklinga pa
veikslą. Po geram prisižiure- 
jimui, kuningas užtemimo, 
buk litografije ant paveikslo 
buvo neaiezki o akis buvo du 
kart atspaudintos, rodus kad 
isztikruju ypata ant paveikslo 
mirkczioja akimi. Kuningas 
sudegino paveiksią.
Lavonas adgijo, pareika

lavo valgyt
Carning, N. Y. — Kada gra- 

borius buvo pasirengęs ir isz- 
deja savo “tulezes” ant balea- 
mavojimo kūno Harry Brig
ham, lavonas staigai atsisėdo 
ir pareika avo valgyt, kalbe-

Stralklerei plaka skebsus.
New York.— Konia 27,000 

mergynu su grižo prie darbo 
aplaikydamos padidinimą mo- 
kesties nes kitose szakose rub- 
siuviu da nesugrįžo prie darbo.

Panedelio ryta prasidėjo 
kruvina musztyne. Sanarei 
unijos United Garment Wor
kers of Amerika dažinoja kad 
skebsai užims juju darbas pas
tate sargus. Kada skebsai pra
dėjo pribūti, straikierei užklu
po ant ju isz visu szaliu. Pa
sidarė tikras sziupinis; palicije 
nesigailėjo paiku del moterių 
ir vyru, musztynes atsibuvi- 
nejo po visas uliezes. Palicije 
aresztavojo suvirszum 30 ypa
tų.

“Naktinei raitelei” plaka 
pasileidėlius.

Dalton, Ga.— Pasileidia 
bobos ir vyrai po visa pavietą 
Whilfield papuolė in dydeli 
nerimastį ir baime isz priežas
ties susitverimo draugystes 
“naktiniu raiteliu” kurie be 
jokios mielaezirdystes plaka 
pasileidėlius. Ana vakara už
klupo ant turtingo farmerio 
Jono Shannon kuris užsidavi- 
nejo su paleistuvėms, isztrau- 
ke jin isz namu ir baisei Bumu- 
sze. Paleistuves kone jau visos 
apleido miesteli o vyrai sėdi 
namuose malszei. Vertėtu pa- 
naszia drauguve uždėti kožno- 
je lietuviezkoje apigardoje.
Atrado naujus sluogsnius 

sidabro.
Reno, Nevada.— In viena 

diena pastojo ant kalno Nen
zel tris miestelei o tai isz prie
žasties atradimo fenais turtin ■ 
gu sluogsniu sidabrines rudos, 
kuria surado Juozas Nenzel ir 
in viena para pasiliko milijo
nierium. žmonis dagirde apie 
nauja atradima pulkais pradė
jo traukti in tenais jeszkoti 
turto ir greito pralobimo.

ISZ VISU SZALIU.
Faszelus kapralus užmu- 

sze a draugus.
Viednius. — Kapralus aus- 

triokiszkoi kariumenei, laike 
paszelumo užklupo ant penkių 
savo draugu kuriuos nuszove, 
sužeido tris mirtinai o ant galo 
uždege kazarmes. Vėliaus li
kos nuszautas per sarga.

Atrado gyslas augliu.
Bruksela, Belgije. — Geo- 

logiszka drauguve atrado tur
tingas gyslas aukso Konge, 
Pietiniam Afrike. Plotis už 
yma suvirszum 400 keturkam 
piniu myliu. Gislos anglių isz- 
nesza kaip kur 7 pėdas storio 
ir guli arti naujei dirbamo 
geležkelio Tangamzika.

Ižgania vyras.
Kroką va. — Kaime Vale- 

ricuose darbininkas A. Gzane- 
chis priesz iszejima in darba, 
pareikalavo nno . savo paezios 
ydant jam parodintu koja 
Pati tame laike apsiredinejo 
ir nusistebėjo tokiu pareikala
vimu vyro, kurie priek tam 
turėjo rankoje kirvi. Sutikus 
ant jo pareikalavimo, padėjo 
koja ant suolelio nes vos tai 
iszpilde, vyras užsimoeejas kir 
to su kirviu, atkiredamae visa 
pėda kojos. Po tam su peiliu 
supjovė szlebes ir dure in peti.

Ant riksmo nelaimgoe mo- 
teres ejnanti darbiniu kai in 
darba adbego in pagialba, 
suriszo paezelusi vyra ir atsta
tė in palicije Nelaiminga nu
vežė in ligonbuti kur randasi 
ant mirsztanczio patalo. Prie
žastie teip bjiauro pasielgimo 
vyro, buvo dydelis užvideji- 
mas.

Jau žinoma, kad gruodžio 
31 diena 1912 m. didžiamjam 
New Yorke prasidėjo rubsiu- 
viu visuotinasis straikas. Bet 
gal joks žmogus negale sau 
persistatiti, kodėl 150,000 y vai 
rin tautu tarpe saves ne susi- 
kalbancziu rubsiuviu vienu 
kaitų iszejo in straika. Aisz- 
kuj jog turėjo būti teip stipri 
jėga, kuri privertė visus vien 
kart apleiste dirptuve ir stote 
in kova — in kova kruvina ir 
sunkia.

Taja jėga tai ir buna rub
siuviu darba sanlygos kurese 
nebgalejo ilgiau be pakenste. 
Didesne dalis rubsiuviu ne už
dirbdavo per 10 vai. darbo die 
nos kaip 7 — 8 dol. ant sanvai
tos ir tai puse laiko in metus 
dirbtie begaudami. Prie tokios 
brangenybes visko ka pirkti 
reikia, argi begali žmogus pra- 
giventi su szeimyna? Brangus 
draugai darbininkai sprenskite 
pats! Visuotinasis straikas ten 
sesi jau 4ta sanvaite. Darbi
ninkai puikei vienybėje laiko
si straiklaužiu veik visai nėra, 
prie 150,000 straikuojaneziu 
rubsiuviu. 16 sausio prisidėjo 
apie 50,000 merginu (leidis 
veista and dress meikers) Uni
ja. Dabar straikuoja jau su- 
virsz 200,000 žmonių. Kova 
verda karszta, kruvina ir ne 
atlaidi. Darbdavei prisisamde 
valkatų — muszeiku, apsistatę 
szapas, policija eina isz vien su 
buosais. Musza, aresztuoja pi- 
kietas, teismais baudžia kalsi
mais ir pinigais. Isz valdžios 
puses jokios teisybes nebejesz- 
kok. Kada pamato pro dirb
tuve ejnant su Unijos ženkle
liu paeamditiejai valkatos pri- 
musza, palicija aresztuoja, o 
teisėjai in kalėjimą nuteisia ir 
jeszkok tu žmogau teisybes 
kur nori.

Vienok nežiūrint ant to vis
ko straikuojaneziuju darbiniu 
ku solidenszkumas ir dvasia 
tikrai revoliucijoniszka. Pasi
ryžę kovotie nors ir per kalnus 
lavonu prisieitu pasiekti tyksla 
kuri pasistatė iszejdami in 
straika. Taigi, atsiszaukem in 
jumis draugai darbininkai. 
Pas jus jeszkome užtarimo ir 
pinigiszkos reikalaujamos pa- 
szelpos, nes jus pats supranta
te, kad prie tokios brangeny
bes, ir teip mažai rubsiuvei už
dirbdami neturėjo kapitalo in- 
straikas iszejdami. Nors Uni
jos ižde ir buvo eziek tiek pi
nigu ar-gi ilgam užteks 
200,000 užlaikyti žmonių, prie

tam aresztai, ligonbueziai, pa
baudos, teismai ir-gi ne maž 
iszeikvoje piningu. Jus bran
gus draugai darbininkai ne 
karta jau savo skatikeleis pa
rėmėte nžbuvi kovojanezius 
darbininkus Chicagoi rubsiu
viu straikos, Lawrence audėja 
straikos acziu jusu paszelpai 
lapo iszlaimetas, tegul jusu pa 
szelpa buvo szaltiniu gyvybes 
ir didžiojo New Yorko rubsiu
viu straika. Kada vbus reika
las ir New Yorko rubsiuvei 
mokės jums atsiliginti už tai 
jums bekovojant auszelpsim 
jums.

Mes L. S. S. 19 kuopa bu 
darni su inkurejais ‘tos kruvi
nosios kovos, matydami kas 
dien straikierin paeiszventima 
ir žiaurojokapitalo priespauda.

Vienbalsei nutarėm Sausio 
17 diena nepaprastame susi
rinkime atsiszauktie in jus 
brangus draugai darbininkai, 
melsdami paezelpos straikie- 
riams.

Rubsiuviu kova yra visu 
darbininku kova. Szendien 
jus rubsiuvius suezelpsite, gal 
ryto jie jus. Todėl ne paisant 
skyrtuma pažiūru, skubinkitės 
suszauktie susirinkimus, au
kaukite iez kasos draugiezeziu, 
kliubu ir kuopu, rinkite kur 
kas galite ir siuskite Lietuviu, 
ekyren straikierin komiteto iž- 
dinikui nesivelinkite, nes jusu 
Centas m laika prisiųstas di
desne verte turės, negu po lai
kui doleris, o tuom pat dar 
drueziau pastiprinsite straikie 
nu energija ir suszelpeite ju 
vargingas ezeimynas. Gautu 
auku kiekvienas centas bus 
pakvituotas laikraezcziuose. 
L. S. S. 19 kuopos komitetas. 
J. Urbanas J. K. Matijoezaitis 
J, Andriukaitis J. Szukys.

Pinigus siuskite žemiau po 
paduotam antrasziui, straiko 
szelpimo komiteto iždiniku.

Piuszas Maczys
120 Grand str.

Brooklyn, N. Y.

Didelis Teatras!!!
Lietuviezka Teatraliszka 

Kuopa iez Mt. Carmel sulosz 
Juokinga keturiu aktu Kome
dija po vardu Vagie Nedėlios 
Vakara, 26 Sausio.

Bažnytinėj Saleje New Phi
ladelphia, Pa. Bus tai Juokin
giausias ir puikiausias Lietu- 
viezkas perstatimas ka New 
Philadelphia da buvo loeza- 
mas. Priek tam pertraukose 
tarp aktu bus juokingos dek
lamacijos, dainos ir t. t. To
dėl ateikite visi o tikrai žino
me kad szitas perstatimas ju
mis patiks ir busite užganėdin
ti. Sales durys atsidarys 7 
adyna vakare o perstatimas 
prasidės 8-ad. vakare.

damas, buk yra labai iszalkias. 
Kada pavalgė, jautėsi drūtes
nių ir psdekavojo už pietus.

, Nuo ilgo laiko Bnnghimas 
sirgo o ant gilo papuolė in 
mygi. Szeimyua vieton szauk- 
ti daktara, tai paezauke pir- 
miause graboriu

30 namu nuklimpo in 
kabikHs

Scranton, Pa— Trisde- 
szimts namu daliję miesto West 
Scranton nuklimpc in kasiklas 
People Coal Co., ant Main 
Avenue, Hyde Park Ave. ir 
Price uliczios. žmonis buvo 
priverstais apleisti namus.

Trumpi Telegramai
I —~—§ Tamiąna, Pa. — Tris 
anglekasiai Pikas Ninas Kazis 
Lukas ir Krunąs Kraze likos
užgriautais E ist L'h ghkasi- 
klosia.

§ Tutearora, Pa. — Ke
turi peilininkai likos uždaryti 
Pottsvilles kalėjime už sužei
dimą Andriaus Kobano.

§ Nanticoke, Pa. — 700 
anglekasiu sustojo dirbti No. 
7 kasi klosią už tai, tai kompa- 

' nije uždraudė komitetui per
žiūrėti anglekasiu mėnesinius 

I guzikelius.

Balius.
Parengė dideli balių drau

gyste szv. Juozapo isz Port 
Chester, N. Y. kuris atsibus 
Ima d. Vasario (February) 
1913 m. ant p. Frank Dooll 
sales, balius prasidės, 6 vai. 
vakare ir tiauksis lig 12 vai. 
nakeze, muzike bus pirmos 
klasos ir resz puikiausius szio- 
kius. Užpraszome visus lietu- 
vus ir lietuvaites ant to pui
kaus pasilinksminimo.

Inžanga vyrams 25^ mote
rims dykai.
Užpraszo visu Komitetas.

Paskutinis patarnavimas mirusiam ambasadorui 
Whitelaw Reid Washinhtone.

Devyni miljardai žmo
nių žudymui.

Kiek turtu ir žmonių prari
jo kares!....

Netiktai didžiosos vieszpa- 
tijos nesza ant kares dievaiezio 
aukuro savo milžiniezkas au
kas, kad paturėti savo baisa 
tarpautiniame koncerte, bet ir 
mažosios. Pastarosios intempia 
visas savo pajiegas ir su dide
liu sunkumu iszlaiko militariz- 
ma. O didžiosios valstybes 
norėdamas pervirszyti kits ki
ta kareiviu daugumu, apsigin
klavimu, kariezkaie laivais ir 
t. t. davede iszlaidas karisz- 
kiems reikalams ligi nustebi
nau ežio didumo. Užtenka vie
nai valstybei padidinti armija. 
10 tukstaneziais kareiviu, kaip 
tuojau daro ta pati visios kitos 
valstybes, taip ar kitaip surisz 
tos su pirmąją.

Ir daro tai visai atvirai. Vo- 
kiecziai pranesza, kad ant 
kiekvieno angliku bandymo 
sustiprinti kariszkas spėkas, 
jie padarys ta pati dar dides
niame laipsnyje. Isz savo pu
ses anglikai sako, kad nedaleis 
nei jokiame atsitikime savo 
prieszo kariszkos galybes su
stiprinimo, kokiu auku tas ne 
kainuotu.

Pastaruoju laiku armijos su- 
raszai szesziose didžiausiose 
Europos vieszpatijose iszeireiez 
kia santaikos laike sekaneziose 
skaitlynese: Rusijoje 13 800.- 
000 žmonių, Vokietijoje 600, 
000 Francuzijoje 455,635, 
Italijoje 295.000 Anglijoje 
145,000 Austro-Vengrijoje 
359,000.

Visose Europos valstijose 
armija ima apie penkius mili
jonus žmonių ir valstybes pri
verstos akvoti tam milžinisz 
kus pinigus.

Tiesios kariszkosios iszlaidos 
prarija Europos valstybėse 
3į miliardo rubliu. Be to 
Europos valstybes iszmoka 
skolų surisztu su kariszkais 
reikalais, apie 3 miliardus ru
bliu per metus. Bet tuomi dar 
neiszsemiamos visos kares die
vaiezio aukos. Penki milijonai 
žmonių tarnaujaneziu kariu- 
meneje, galėtu duoti savo vals
tybėms maž-daug 400 — 500 
rubliu kiekvienais metais To
kiu budu Europa nustoja ežia 
2į miliardo rubliu kasmet. 
Apskritai gi militarizmas ap- 
seina Europai maž-daug apie 
9 miliardus rubliu pe r metus

Sekancziais metais iszlaidos 
padidės labai žymiai, nes maže 
ne visose Europos valstybee- 
bus padidinta kariumene (ar
mija ir laivynas). Ir artimiau
sioje ateityje iszlaidos, surisz- 
tos su kariumenes užlaikymu 
jei dvigubai nepadidės, tai pa
sidarys artimos tam. Visi nau
jieji iszradimai pirmu-pirmiau 
šia taikomi prie kares, ir 
kariezkoji technika plėtojasi 
greieziaus, negu kiekviena 
kita.

Taip-gi ir iszlaidos karisz 
kiems reikalams didėja grei- 
cziau, negu visos kitos valsty
bes iszlaidos.

Acziu dideliems paskyri
mams kariszkiems reikalams 
vieszpatauja tankiai negali už
ganėdinti gyventoju reikalu ir 
su mažina paskyrimus ten, kur 
to visai nereikėtų. Bet kares 
dievaitis galingai reikalauja 
savo dalies isz valstybes in- 
plauku. — R. N.

Dovanai.
Atsiusime Kalendorių su 

gražiais pasiskaitimais tam 
kuris mumis prisius savo var
dą ir adresa ir 2^ stem pa. Ra- 
ezykite szendien o gausite per 
paczta dykai. (-j 4)

Bischoffs Banking House. 
287 Broadway, New York.

Lietuvei Temykite
T. A. Racziunas su kompanija 
turės dideli perstatima lietu- 
viezku krutaneziu paveikslu 
ir 1.1, sekaneziuse vietose:

27-28 d. Sauso 1913 m. 
Svetainėje: “Beaver Hall” 11 
Bartlett St. Worcester, Mass.

Sauso 30 d. Svetainėje: “K. 
at P.” 825 N. Main St. Mon
tello, Maes.

31 d. Sauso Svetainėje: 
“Maynard Hall” 243 D. St. 
So. Boston, Maes.

1 d. Vasario (Febr.) Svetai
nėje “East End Christian 
Union” 7 Burleigh St. Cam
bridgeport, Mass.

Kiekvienoi vieto svetaine 
bus adara no 7 vai. Perstaty
mas prasidės 8:15 m.

Malonei kvieeziami vientau- 
ežiai atsilankyt.

Perstatytojai ežiu vakarėliu, 
kinematografietai.

A. T. Racziunas ir J. M. 
Danelius, iez New Yorko.

Didelis Lietuviu Teatras!
“Shen. Liet. Teatraliszka 

Kuopa” loez dvi labai puikias 
ietoriezkae dramas: “Rutu vai
nikas” ir “Mirga.” Szie pui
kus loszimas su istoriezkais 
koetumais bus: Seredoje, 29 
diena, Sausio (Jan) 1913 metu, 
8ta valanda vakare, Boczkaus- 
ku Saleje, Mahanoy City, Pa.; 
Nedelioj 2-ra Vasario 8 vai. 
vak. O’Hara Teatre Shenan
doah, Pa., ir Panedelije 3 Va
sario 8 vai. vakare, Grand 
Opera House’je, Girardville, 
Pa. Todėl visi lietuviai! Ne
praleiskite szitoe progos pama
tyti teip puiku loszima, kuris 
jums parodys mus praboeziu 
gyvenimą; mus senovės didžiū
nus ir Kunigaikszcziusr Aisz- 
kesniu informacijų delei pasi
žiūrėkite in apgarsinimus lan
guose iszkabytus.

Nuoszirdžiai visus užkvie- 
czia komitetas.

Smagiausias Balius.
Surengė “Birutes” Giedoriu 

Draugyste isz Mahanoy City, 
Pa. Utarninko vakara 28 Sau
sio Boczkausku saleje. Bus 
tai smagiausias Lietuviu. Ba
lius priesz gavehe. Taigi lie
tuviai ir lietuves esate kvie
eziami ant ežio puikaus balana 
kur galėsite emagei lietuviez- 
kai pasilinksminti nes bus grie 
žema lietuviszki ir evetimtau- 
tiszki szokiai, teipgi bus gar
džiu užkandžiu, geru gėrimu 
ir kvepaneziu cigaru. Inžanga 
25^. Moterems, merginoms ir 
vaikams 50.

Koncertas ir Balius!
Mt Carmel, Lietuviezkae cho 

ras parengė puiku koncertą: 
Sasnaucko “Kantata” kuri ad- 
giedos 33 lietuviszki artistai 
Diena 3 Vasario 1913 Bažny
tine Saleje Mt. Carmel, Pa.

Priek tam giedos kompozi- 
cijo Naujelio, Sasnaucko, Pet- 
raucko ir Szimkaus su dekle- 
macijoms. Toji “Kantata” yra 
ant pavidale amerikoniszku 
operų už kurios amerikonai 
moka po $5 inžangos. Po’kon- 
certui bus linksmas balius

Prasidės lygei 8 valanda va
kare.

Didelis Balius.
Sz. Ludviko parapija iei 

Gilbertono, Pa. iezkele dideli 
badu kuris atsibus Panedeli 
27 Sausio ant Rasimo sales. 
Balius prasidės 7 vai. vakara 
ir trauksis per visa nakti. Lie
tuviai iez visu apielinkiniu 
miestu ir miesteliu yra užpra- 
szomi pribūti ant szito didelio 
baliaus o yra tikrai žinoma 
kad kiekvienas gales linksmai 
praleisti taja vakara. Inžanga 
vyrams 25^ moterems, mergi
noms ir vaikams 10^.



Mariute kaip asz ant baliaus ejsiu, 
Jago nauju czeveriku ne turėsiu, 

Mano jau suplyeze, 
Pirsztai isz galu iszsiky-ze; 

Pas sziaucziu nuneszt turėsiu, 
O tada ant baliaus ejti galėsiu.

— Kur yra sziauczius ?

JUOKUBAS
Vadas Kontrabandpesziu.

(Puiki istorija)

Netrukus vienog nusirami
no iszgirdus pažįstama baisa ir 
paprasta keiksmą jos tėvo, se
no kalvio, kurie uszsigaves in 
koki szakgali koja keike trauk 
damas seiles pro dantis i-z 
skausmo.

— Kas jum teveli? — klau
sė duktė arcziau eidama prie 
neaiezkaus tamsoje tėvo pa
veikslo.

— Koja susižeidžiau, kad 
negaliu trivot, prakeiktas ersz 
ketis! — Ir vėl keike.

— Ka ežia tiek bedavot — 
atsiliepe Nastazija, jug kon- 
trabandesziam tas nepirmiena.

Apstus būrelis žmonių jau 
suėjo dauboje.

— Ar visi jau esame? — 
uezklause vienas.

Pradėta skaititis; buvo vie
nuolika ipatu, reikėjo dar vie
nos.

— Grigienės nėra — atsilie 
pe Nastazija.

Tuotarpu tikus atitolintas 
suszvilpimas kaipi kad davė 
atsakima.

— Tai ji. — Ir lauke.
— Sėdėtu sau boba namie- 

je; jeigu prisieis bėgt, kagi su 
ja darit, negut ant pecziu pa
siėmus neszk.

— Kagi darisi, kad eina, o 
palikt netinka. Jug ji isz to 
givena — atsake mielaszirdin- 
gesnis.

— Greicziau greieziau —ra 
gino Nastazija prieinanezia 
Grigiene.

— Einu, jug einu —kalbė
jo moteriszke balsu, kame ga
lima buvo jaust jos nuilsima.

Priėjo szmokszcziodama 
prie sustojusio ratelio būrelio 
kontrabandnesziu.

— E, kurna, vereziau tu 
grižk namon, jau ne tau vaikez 
eziot su spiritu.

— Kagi tunu nelaiminga 
darit, reikia klumpant kovot 
su vargais ir gintes nuo bado; 
kuomi uszkimszu burnas vai
kam szaukiantiems duonos?

— O kasgi liepo padauginet 
tuos vaikus — nusijuokė kū
mas, kam ant senatvės pristot 
jauna?

— Teip, teip — pritarė kiti 
gana buvo tu ka liko.

— Teip, gana nemažai sun
kino mano givenima tas ket
vertas likusiu po nebasznin- 
kui Grigui. O kad Dievas da
vė dar viena neką darisi ne 
asz pristojau, bet jis szungal- 
vis....

— Oj kurna, kurna — nesi
veda pasigailėjimo. Pasilikus 
naszlia, jug neturėjai vargo, 
nabaszninkas paliko ir szio- 
kius tokius namelius ir karvu
te ir piningu žiupsneli, — kur 
tas viskas sziandien dėjosi? 
Norėjai atjaunet ir kito viro 
uszsimaniai — paleidai viską 
su veju, gavai ne vira, kurs 
duona uždirbtu, bei lopszi su 
bostru’ kuris tėvo savo nepa 
žis niekad. Artas reikalinga? 
— bare kūmas sukliduse mote 
riszke.

Grigiene norėjo ka tokio at- 
sakit, bet aszarca susprangino 
jos krutinėjo baisa ir uszsiko- 
sejo.

— Eimete gi — ka ežia 
irugdintii ir gaiszint laika —

atsiliepe keli bal-ai.
Visi judinosi isz vietos ir 

ėjo kaip žąsis viens paskui ki
ta takeliu; tilos nieke nedrūtus 
te, negu pliuezkojimas van
dens klanuose dar neiezdžiu- 
vusio, o kuriu tamsoji nieke 
iszvengt negalėjo ženge tie
siog besipliuszkodamae ir besi- 
taszkidamae, ir nesmagus ausi
mis neezamu tuezcziu bletu 
dundėjimas, panaszus in tiku 
atitolintu griausmu niurnėji
mą.

Nekurie kalbėjosi pusbalsiai 
savitarpi], kiti ėjo tiledami. 
Jauni virai apsakinėjo Matijo- 
sziui, kaipo pirmu kartu einan 
ežiam in Prusus savo visokius 
atsitikimus, kūrinas bent melu 
piesze kaipo baisiausius ir pa
vojingiausiu °, besigirdami 
°avo drąsą ir gabumais, kas 
daleido jiems iszvengt ranku 
rubežiaus sargo, arba karabini 
nes kulkos.

Jaunas vaikinas nesibaugi- 
no tais apsakimais, tacziau jau 
tesi žeminamu jais ir net norė
jo, idant atsitiktu koks pavo
jingas atsitikimas kame jie pa- 
rodit galėtu savo drąsą ir atsi- 
žimet kaip ir kiti: Nuo rube
žiaus buvo dar t«li. Virai ėjo 
pirma moteriszkes: Jule. Našta 
zija ir sena Grigiene — pas
kui.

— Ko ji verkia? — klausė 
Jule Nastazijos, girdėdama 
verksmą Grigienės.

— Kvaila — atsake Nastazi 
ja szaltai —Isz manes juokiasi 
jog einu usz naezlio, bet mano 
naezlie manes nepaliks teip, 
kaip ja paliko jos jaunikis. Isz 
suganius boba norėjo dar kaip 
tai sako pauliavot — tegul da
bar uliavoja su jaunais, kada 
nieko neteko vien gavo... Pro
tą boba pamėtė, pati kalta, o 
kad butu kitaip givenus butu 
dar gavus antra vira ir gera 
vira — o dabar ka?

Nastazija kalbėjo prisiglau
džiusiai prie jos J ulei iszleto, 
susilaikinedama ilgai tarp vie
nos nuomones ir kitos, o Jule 
žingeidžiai klausė apsvarstine- 
dama Nastazijos kalba.

Kontrabandnesziam beei
nant pradėjo krist isz debesiu 
stambus laszai lietaus.

— Sekasi mums sziadien 
puikiai —tarė Nastazija ežiuos 
tidama nupuolusi szlaka lie
taus nuo galo nosies.— Suezlap 
eime kaip vantos, o kad pri
sieis bėgt tai kas-kas, bet Gri
giene turės likt: sausa vos ko
jas tampo, o kas bus kada pra 
dės jai jas paneziot szlapios pa 
dalkos?

J ulei gaila buvo kartūninio 
lengvo andaroko ir perkelines 
jekutee kuomi apsitaisė einant 
m kelione; dabar lietus jai 
eunaikis juos. Pasiskundė 
Nastazijai, bet ta nusijuokus at 
sake:

— Taritum in atpuska eida 
ma pasirediai: matomai ne spi
rito tu Ex eini in Prusus.—Bu 
vau ir asz kitados tokia kvai- 
lia kad manidavau, jog savo 
paredalaie jaunikius prie save 
viliosiu.— Apsirinkau, Szian- 
die kitaip ant to daiiko uszsi- 
žiurau, bet jau polaik! Negali 
ma sugražint to, kas nuėjo. 
Susipranti žmogus su laiku, 
bet atmainimas nuomones teip 
gi jau nepasekmingas. Szian
dien sakau: kvailos tos mer

gos, kvailos, kurios paredalais 
savo nori save augsztinti — ne 
supranta, kad tuomi jokio la
bo sau nedoro, tacziau bledi ir 
skriauda, kuria vėliaus iszvis- 
ta, kad porta gauna.

Gal pati Nastazija stebėtųsi, 
jeigu pasakitu jai kas, jog to
kia jos kalba slepia savije 
daug mielies ir kad jos žodžiai 
labai ira pamokinantis, bet ji 
kalbėdama nemislijo suvisai 
apie tai, vien kaipi kad iszme- 
tinejo pati sau savo neiszmin- 
tinga jaunistej pasielgimą Pa
lūkėjus valanda kaipi kad pa
ti in save tarė:

— Usz tai dabar usz seno 
diedo turiu eit....

Uszsimislijus ėjo tiledama, 
nors J ule labai norėjo, idant ji 
kalbėtu ir lanke jos atsiliepi
mo, bet ta visai matomai neat- 
jausdama jos mielių ėjo taku, 
kuomet lietus smarkiai jau Ii 
jo ir takas pasidarė slidus; o 
pertai ėjimas buvo nesmagus 
ir net sunkus. Tas privertė J u 
le teip-gi prie pametimo noro 
kaelink Nastazijos kalbėjimo, 
kadangi nuolat atbojant apie 
gera žengimą, besirūpinant 
vien ėjimu, nebuvo laiko 
klausit kalbos. Netrukus vie
nog inejo in tanku mitzka, kur 
kelias buvo kaipi sausas, ten 
Jule vėl paragino Nastazija 
prie kalbos, uszklausdama:

— Tai kodėl jis tas nelabas 
prigavikas viliojo, o potam pa 
mete.

Ot kol boba turėjo tur
tą, skambino kiszeniai, gud
ruolis neiszmanele ieznaudojo, 
o kada apcziulpe, priegtam pa 
siseke nuo kvailos bobos pa
imt piningus, pabėgo, turbut 
in Amerika, ar in Anglija- 
nieks nežino, kur jis ira.

— Apsigavus ir prakiszius 
viską nelaiminga kvaila boba 
turėjo stvertis ko nors, idant 
gelbėtis nuo bado. Kitokiu 
budu negalėdama rast vaistu 
pragivenimui pradėjo eit su 
kontrabanda, neezt pati ir 
samdit kitus jai neezt spiritą, 
kuri perdarineja in arielka, 
maiszidama pusiau su vande
niu, p rduoda potam ir tokiu 
budu pelno nors ant pragiven 
mo. Teip ir givena, o jos gy
venimas szunio vertas.

— Reik ežia biski pasilsėt 
— tarė kalvis garsiai miszke

Nieks nesiprieszino; visi 
jaute norą prie pasilsio, Suse 
do prie kelio po didžia aglia, 
kurios nus;korusios szakos 
dare kaipi kad būda, arba 
szetra ir visi ėmėsi prie pasi 
drutinimo; kožnas turėjo, jei 
ne krapzelij, tai kiezeniui duo
nos, nekurie teipgi ir arielkos 
kuria dalinosi tarpe saves usz 
kasdami sausa duona. Potam 
virai uszsiruke pipkes, kiti pa- 
perosus sugulė ant žoles ir vie
ni kalbėjosi kiti gulėdami rū
ke savo pipkes.

Matijoezius, kuris sėdėjo 
prie Julės ir dalinosi su ja su 
riu paimtu isz namu, klau
sė-

— Na, kaip tau dabar pa 
tinka tie smagumai?....

Jule sumurmėjo ka tokio ne 
aiezkai, nes susigadijus buvo, 
o skonėtis Matijosziui neiez 
driso.

Paliuosave ja nuo iszsiteisi- 
nimo sena Grigiene, kur gavus 
nuo Nastazijos duonos, deka- 
vojo jai, bet pradėjo praezit 
gėrimo. Nastazija padavė jai 
buteluką su degtine, moteriez 
ke isztrusztino ji neatitraukda 
ma nuo burnos, vienog trosz- 
kulio neapstabde ir praeze 
vandenio. To vienog tamsoje 
negalima buvo jieszkot, o vėl 
ir nieks nežinojo ar randasi 
kur arti bent kokia bala. Ne
laiminga moteriszke krėtė nuo 
szaku laszus lietaus in burna, 
bet ar tas galėjo troszkuli ap- 
malszinti?

Tuomtarpu pasilsėję virai, 
iszruke savo pipkes, pradėjo 
keltis ir rengtiesi prie tolesnio 
ėjimo.

— Reikia dabar pasisku
bint, idant priesz sau’ei tekeji 
ma pereit rubežiu.

Visi pradėjo smarkiai žengt.
Grigiene nesiki suklupo bet 

visas savo jiegas naudojo, 
idant neateilikt. Stūmė ja prie 
to mislis apie likusius vaikus, 
ipsez apie mažiausi Jonuką, 
bet nelaiminga moteriszke vi
sai nemislijo jog tokiu savo 
uždarbio daug nelaimingea- l

uiais gal palikt savo vaikus, kalbėdama vokiszkai, ko Jule 
nes siratom. Jos padėjimas bu 
vo visu sunkiausiu; jau dabar 
jaute savije liga eziltines,

VI.
užrubežije

Miestelis, kuri kontaraband 
nesziai apkrikeztijo lengves 
niu ju isztarimui vardu Raudo 
no ji, koki tai varda aplaike 
pagal savo iszveizos atokiai 
dar gulėjo nuo tos vietos, kur 
kontrabandnesziai eme spiri
tą. Spiritininkai inejo in prie 
kelio stovinti murinta isz rau
donu plytų ir dengta raudo
noms piltomis. Namas isz lau
ko nebuvo puikus, nors nebu
vo ir visai prastas, ipatingai 
apsiaubtas žaliuminu ligios 
gražios dirvos ir sodeliu gra
žiai iszžiurejo. Kontraband- 
neeziam vienog nebuvo niekur 
smagesnes vietos kaip czionaie.

Buvo czionaie karezema, ar 
ba tacziaus pardavime na spi
rito, kur galima buvo pasilsėt 
ir vieko, kas ko norėjo gaut 
nes geras gaspadorius juod- 
barzdis Dovidas visko turėjo 
ir niekam nieko nepavidejo. 
kas tik gerai jam mokėjo pi 
ningus.

Misų keliauninkai dabar 
ežia buvo pas svetinga Dovida 
vieni gere kiti rūke, ilsėjosi, o 
kiti, tarpe kuriu buvo Jule ir 
Matijosziue nuėjo in artima 
miesteli del apsipirkimo. A-a 
galviu miegelio nieko ne gali
ma buvo inarit apart būreliu 
vaiku grižtaneziu isz mokiklos 
ir kai-kur stovinti durise vo
kieti prekeja arba ezinkoriu 
su dideliu pilnu, insikandusiu 
ant ilgo cibuko užmauta por- 
celenine pipke ‘ staezioke”.

Jule buvo uszsižiopsojus ir 
laikėsi usz Nastazijos jekee, 
idant nepasimest; in viską ž n 
geidžiai žiurėjo, arba žiopsojo 
a’, kaipi mažas vaikas pirmu 
kartu esantis nepažįstamo jam 
vietoj.

Matijoezius piktai szij s josi 
eidamas ir mislidamas apie at- 
simokejima. Julei ir Franui už 
ju iezjuokima jo ir iezjuokima 
namieje ju giriamu Prusu, kur 
sake'stebuklai randasi, o dabar 
jis pate-savo akimis mato tas 
puikibes kuriu ežia suvisai ne 
ra, o tos kokios ira, tai jug ne 
karta buvo mates savo mies
tuose, važiuojant in jomarkue, 
ar in atlaidus; o ne vienoj vie
toj jug daug gražiau, negu 
czionaie, kur nore kae teieibe 
plitom iszdetoe gatves bet ne 
blizga kaip etalas, bažnieziu 
vos isz viso dvi, bet nėra tiek 
boksztu kad galima butu Ii 
gintjuos priemiezko, nėra ne 
tu teip girtu per Frana muru, 
tacziaus prasti ir paprasti miee 
tu namai, vien kad daugiau
sia isz raudonu piltu ir raudo
nom vingiuotum plitim dengt’.

Franas nusivedė visus in ž - 
noma kaiczetra, veik pasveiki
no pažinetanti kelis isz ju aug 
szta su emaila nosim gaspadine,

ir Matijosziue nesuprasdami 
klausė kaipi vaikai beeižiopso- 
dami.

Drauguve galiaus susėdo 
prie stalo, o gaspadine atnesze 
uszpraezita gėrimą stikluose 
ant lekszto bletinio bliudo.

Matijosziue ir J ule tokio gė
rimo niekad nebuvo mate, ka 
dangi stikluose buvo juodas, 
“kaip smala o virezuj putojo 
labai Nastazija kliausiancziai 
Julei pasakė, jog tai ira pu- 
siszkas juodas alus ir paėmus 
savo stiklą bakstelėjo in J ules 
stiklą liepdama gert.

J ule matidama gerianezia 
Nastazija godlivai ir nedrąsiai 
pridėjo prie lupu užsidengus 
veidą su delnu paragavo o kad 
ne pažeistame gaspadine kar- 
czemos nuėjo, o kito nieko isz 
svetimu nebuvo uszsiragavus 
skanaus gėrimo, apsižvelgus, 
isztruke ji isz stiklo grait ke
isis gurkszuais ir pastaczui- 
n t stalo stiklą, tarė be*iszlu<-. 
tidama:

— Gardus gėrimas, ir nuo 
jo turbut pasigert niek d n- 
galima.

— Galima — atsake Fra- 
uas bet nuo stiklo nepasiger-i 
nes tai ne arakae, ne spintas 
vien alus.

— Kodėl nekartus, 
musu bava’ckas, kuri geriau 
mieste, kada buvome pernai 
per fzrnnta Jona?

— Czia kitoks.
— Dardu atne-zt — ta:e 

Nastazija in einanezia per stu- 
ba gaspadine.

NetruKus vėl buvo; balta 
puta pažadinėjo regėtojuose 
skanu apeitita.

Jule dabar jau drąsiai pasie 
me savo stiklą ir godžiai iszge- 
re. Lztusztinus vis'em etiklu- 
tuoj buvo nauji pilni ir teip 
perejo'kelios eiles stiklu. Pra
sėdėjo po alui kiti gėrimai: ar 
akas, likieris ir kiti smarkiai 
avaiginantie tvirti ir saldus gė
rimai. M sziuie gėrimu veik 
visiem apsvaigino galvas Se
nas kalvis buvo piktas ir nuo 
lat pute pro nosi kaipi irszda- 
mas ant ko, bet neturėjo cz a 
tokio, kuris butu jo prieszinin 
ku, todėl Tuštinosi pats ant 
saves ai ba pats nežinojo ant 
ko G Ivoje jo buvo kuningar 
kuris bares ji už padaryma isz 
-avo namu lizdą nuodėmių, 
bet cz:a ne buvo jio namai pa- 
sigert galima o apie namus 
mislijo vistiek jog turės juos 
pataisit ir isznaikint ta, kas 
juose insiszaknijo Tas darbas 
ir geras vaidas jo namu ateiti 
je apie ka dabar svajojo, nu- 
ramdinejo ji.

(Tolinus bus.)

‘I Didele knyga api 1300 puslapu 
į Visos 6 dalis drueziai ir puikei 
\ apdaryta Kasztus nusiuntimo 
\ mes apmokame. PREKE TIK $4 

W. D. Boczkowdd-Co.
MAHANOY CITY. PA.

Brangi zobovele.
Ne paiso ant kaszto ir iszdavimo tukstanezius doleriu ant 

zoboveliu del savo vaiku turezei. Ba ir ko gailėsis tėvai tokiam 
vaikui kaip Vinson Walsh Me Lean kuris turi $100,000,000 
Ant paveikslo matome jin sėdinti ant padirbto asilelio kurie 
yra vertas $6,000, blauna kaip tikras asylas ir mirkezioje 
akimis.

pasisuka “marszalai ”In kur
Tai jau buna ne gerai, 

Vestuose ant vienos veseihos 
teip buvo,

Ant kuriuos tie dėdės pribuvo.
Cziakio kaip priputo, 

Muszti Lietuvius užklupo, 
Kol da po viena susirėmė, 
Kiti suvis dalybų neeme. 
Bet kada užpuolė tris ant 

vieno, 
Tai jau dalaikyti ne galėjo,
Su peileis musiszkei pavie- 

szino,
Ir per duris ižgarbino.

Ir da kelios bobos isz kitur 
buvo,

Ta' ir in cypė pakliuvo, 
Vigai josios pamynės,

O ne viena pagulės ir da ste 
nes

Jago kur guze’ ne turi.
I.z k’tur partraukia b-rtain- 

Sueja gere kaip brolei, 
Kol ne tampa gyvulei. 
Tuojaus siisirupcziuoje.

Ir ant pagalios susiprovoje, 
Ižsiperka varantus, 

Tempe sargai pe«ztukus.
Po penkis dolerius užsimoka.
Po provai kaip arklei szoka, 

Namon parbėga, 
Ir velei su-iseda.

Su stiklais gnoges skaidosi, 
Velei provoje-d,

Tas Bostone dėjosi.

Isz Srantu du Lietuvei, 
Abudu sau prieszai, 

Vienas katalikas, 
Kitas c:cilikas.

Susirėmė apie politika, 
Užklupo viens kita. 
Puikei apsibelde, 

Su stiklais galvas susiskaldę.
Prova tureio,

Abudu gerai užmokėjo, 
žmogui skriauda, 

S įgaiszyna tik darba.

Springfilde du piktadarei, 
Szpiclei ir bedievei, 

Užklupo ant žmogaus ejnan- 
czio, 

Nieko del jnd rit-jn nekalban- 
czio. 

Ant tilto abudu stovėjo, 
Ant ne kalto žmogaus tykojo.

Kada tas užėjo, 
Užmuszti jin norėjo. 

Sužeido nebaga labai, 
Nes nebagui pasisekė gerai, 

Mat revolveri turėjo, 
[r kaip tik jau i»zymti gale j 

Szove in tuodu latrus, 
Pavymui du kartus, 

Bet szuvei ne buvo taiku0, 
Ba nepaszove tuodu szunc 

vaikus
Ant rytojaus tiedu latrai tai 

l a lare,
Jog ta ne kalta žmogeli priesz 

vaita nuvar",
Kur bausme užsimokėjo, 

Bet kozoje ne sėdėjo.
Czionaie latru neetokuoja. 

Tegul-juosius žaibas užkapoja.

|o

O jus mano vyruezei, 
Ar žinote kur Mauruczei, 

Tai geležkelio stacija, 
Už Kaziu, naje.

Tai rodos buvo ne kae, 
Vienas pavogė silkių tris bacz- 

ka°, 
Netrukus in ezion pribuvo,
Ir vienoje apygardoje apsi

buvo.
Na ir czionaie silkes szinkuoje, 

Ba tai už bizni rokuoje, 
Ten kur silkes pardavineje, 
Per naktis klikemai atsipro- 

vineje.
Praejti pro grineze niekas ne

Turi užsukti nosi in szali, 
Miestas ketina iezvaryti, 

Grineze iezrukinti, 
Žmonis nuo pavietres apsau

goti.
Tai tokios tokeles, 

Ant szenUien naujeneles.

Tikrai.
— Ar teisibe kūmai, jog 

miglos del vaisingu medžiu 
kenkia?

— Be abejones kenke. Kaip 
tai man naktigoninkai visus 
obuolius ir griuszes isz sodo 
iszneazi.

Senoviszki Burtai bei i08 budavo> tai miesto visa
valdyba su pilna nrediezka 
forma aplink stovėdami daly
vavo, o karalius biidamas bu 
visa savo svita, ugnele patsai 
lauža padegdavo. Apie lauža 
uredninkai miesto stovėdami 
kiekvienas turėjo vaszkinia 
žvakia, pribuvus karaliui 
susivita “doyen” tapdavo jam 
paduota balta vaszKine žvake 
aksomo raikszcziais apsagyta 
Karalius lauža kad padegda
vo, muzikai grajinant kaip 
matant stulpas užsiliepsnojo 
ir kates rėkdamos in pelenus 
suspirgėjo.

Po sudeginimo kacziu, ka
ralius su visa svita nusiduoda- 
vo palociun ir ten balių dare 
o žmones dalinosi kacziu,pele
nus.

Pagal onumetinia žmonių 
nnomonia, kacziu pelenai būda 
ve apsauga namu nuo visokiu 
nelaimiu.

Kaip visi žmonijoj niek
niekiai laikui bėgant gauna 
gala, teip ir tas barbariszkas 
Prancūzijoj Joniniu szventi- 
mas gavo gala senei.

Jaunutis karalius led 16 me
tu amžiaus Liudvikas XIV, 
pa-kutiniu --ykiii 1654 m per 
Jonines ti ki lauža užkures, 
daugiaus nedaleido per Joni
nes kates degint. Nuo tada 
Joniniu dienos bartai maž-jo 
ir 1715 m visiszkai Paryžiuje 
panaikinti dabar tik maži vai
kai szaudu pundelius per Jo
nines degina. Provincijose ne 
visur tie burtai isznyko, B-ir- 
tanijoj Joniniu nakti degina
ma da ugnis, o pelenai nuo 
laužo rokuodami apgynėjais 
nuo perkūniju ir ugneles nei 
Lietuvoje isz szventes žolines 
sudžiuvia szventyti žolynu la
peliai.

akyvos aukos.
Priesz 50 ir biski vėliaus- 

Lietuvoj gyventojai turėjo 
prisiriszma prie daugel burtu 
užsilikusiu nežine nuo kada, 
ir niekas ju ne nemėgino nai
kinti ik laiku a.a. Kauno vys 
kupo Voloncziausko kurie 
jau tais žmonių apmaudas 
pradėjo isz szaknu raut lau
kan.

“Saules” skaitytojeli buk 
kantrus, nes ezion surasi žines 
isz burtu lauko akyvas.

Joniniu naktis. Žmones 
tikėjo kad Joniniu naktie, tai 
laikas visu raganų susibėgimo 
seiman, Joniniu pilnevodavo 
pražydint paparti žole; Joni
niu nakti nezdavo ant rugio 
žydinezio sziaudo raikszti isz 
tos varpos grūda kas susilaukė 
tai kad ana krametele, muzi
kanto struna viena ar daugiau 
pagal norą truko; Joniniu nak 
ti vaikinai turėdavo szermuk- 
szūio b >tk> c lauš atbulinis bo
tagą*, nuo smalos szmeriny- 
czias, ilgu* smaikrzczius ir su 
tuomi nuo budos kur naktigo
niu nakvodavo, raiti jodavo 
kaip su Ceremonija aut rubežiu 
ten, kur susidarė trijų kaimu 
laukai, ten rzmaikszti su ezme- 
r nyczia ant virezunee inka?- 
da o m žeme ir uždegė ezmeii 
nyczia smalos prisigėrusią, 
laukdavo raganų ar raganių 
k-d jas pasigaut ir iszpert 
kaili, nes ezerm iksznio ir bo
tago atbulinio tai neiszpasaky- 
tai bijojans velnias ir jo apsės 
tos raganos.

Nore tomis Joniniu nakti
mis raganų laukdavo, bet nie
kad nepagiudavo kol viekas 
isznyko nes žmones tokioms sa 
pahonems tikėt nustojo.

Priesz Jonines ta vakara, vi 
sos stubos ir tvartai būdavo 
apkaiszyta szermukezniu sza- 
k lemie tai velnei visad bijo
davo lytėti“.

Senovės net ir dvaeiezku, 
dalis tikėjo j 
kitoms nebelnyczioms kaip 
kad a n. stn įkas Stelmokas 
G dėlių klebonas o paekiaus 
emeritas prie Alvito l ažny- 
czios. Žiurrk ‘ Pl-perio”No 3. 
1905 m. p- r......o .....-----

Mat praeiteje — bitininkai — t«> Friincuzai praminė lio- 
daug bieziu jasekmingai laiky nille.
davo su pag. Iba ve'nio, muzi Į Anglijo pradėjo naudot ak- 
kantai gerai grajino su pagel- menine angle net XIX szimt 
ba velnio pinigu kas turėjo su metije ypatingai m. 1340. Ne 
pagelba velnio nes aitvaras kurie fabrikantai aplaike pave 
jam prinefzdavo ir 1.1. llijima ant deginimo anglu ak-

Vyskupas Volonczauskas meninu, kuriosliuvotada palai 
burtus naikint kaip pradėjo, kitos už kenkentes sveikatai ir 
tai sziadien jie nors visiszkai persitrauke net szimtas metu, 
neisznyko, bet kuo tolyn to la- kol pradėjo naudot akmenine 
by i mržinas, o tai tik paside- nugli del kuraiiino grineziose. 
kovojant mokslui. |— Francijo teipos-gi naudojo

Prancūzijoj burtai atsibuda- akmeninio 
vo senoveje net prie iezkilmin- szimtmeti. 
g i ceremonijų kur ir karalei l°s anglo 
dalybavo.

Kronikos senoviezkos liūdi 
ja, kad Prancūzijoj nuo Liud
viko XI ik Liudvikui XII t. y- 
(uuo 1461 m. ik 1715 m.) die
noje Joniniu t. y. 24 Birže- 
liokapo pradžioj vasaros cj- 
- e uom jaliszkai Paiyžiuje su
kraudavo lauža ant rinkos 
priesz lieteli de ville, ten pa
statydavo stulpą 60 ptdu 
aukezta kuri apvyniodavo 
sausomis riksztemis ar nendrė
mis, apsagynedavo 
mis.

Akyviausia — kad deliai di 
dėsnio patraukimo žiūrėtoja, 
antvirsz stulpo, pakabindavo 
m iisza bu 24 katėmis deliai su 
d -ginimo gyvas. Stulpi uždeg 
davo, tai kates gyvos turėjo 
liepsnose suspirget, isztrukt 
neduodavo etrielciai apielink 
stovint dabodami.

Surinkimui ar sugaudy 
mui kacziu, būdavo tam tikras 
kamisorius paskyrtas ir, toksai 
kamisorius laike vieszpatavi- 
mo Prancūzijos Karoliaus IX 
1573 m. in meta po nakcziai 
Sz. Baltromiejaus, sumislijo 
labiaus intikti karaliui IX 
Karoliui, pasirūpino intarpai 
24 gyvu kacziu viena gyva! 
lape inmaiszyt. Lapes inmai-' 
szymas in tarpa kacziu padare! 
akyvuma kad sutraukė žmo-' 
niu prie tos ceremonijos dvi-1 
gubai ir dabojimu kad kates 
ar lape nepasmuktn 500 buvo 
sargu su muszki- toms.

Tuomi laik kada tos juo- (

Senas Kapsas

Akmenines angies-
Vienas kalvis isz Liege 11- 

79 iszrado aplinkinėse Puble--V U umeKSHUi ■■ ........... ~ ..r.. ......
patempionams ir mont pavidalu juodos žemes

tai karino stuboje ir naudojo 
kalvėje kaipo kurą, ba tada 
malkos ir medines angles buvo 
labai brangios. Toji juoda že
me buvo tai akmenines angles 
<> kad kalvis vadinosi Hutioz

anglo priesz XIV 
Pirmutines kasik- 
] i kosi atidaritos 

| Roche la Moliere, 1320 mete 
ir tada tiktai Belgijonai buvo 
apemia Francuzijo kasiklas. 
Puikiausios kasikius anglies 
Auzin’e buvo atidengtos 1734 
mete Vokietijų pradėjo kast 
angli jau 1200 mete, Austrijo- 
je-gi ir Czekuose apie angles 
ne žinojo net bus kokis szim- 
tas metu adgal. — Lenkija 
pagal raszta Labenekio, jau 
žinojo apie angle mete 1659 
aplinkinėje Tenezino; paskui 

kvietko- atrado slenkszczius anglo 17- 
j §0 mete ir da velau, nes pra
dėjo ant tikro iszkasinet 1792 
mete Javorzane.

kingai barbariazkoa caremoni-t^

^3333333^333^33^^^-

NAUJA KNYGA
-ro VARDU-

PRIEJGIAUSES 
MOKSLAS

ANGLISZKO
LIEŽUVIO BE

PAGIALBOS KITO.

Yra tai praktiezniause Knyga 
kokios lig sziol Lietuvei turėjo.

Ir teip sudėta, jog ka tiktai 
pribuvias Grinorius isz Lietuvoe 
gali in trumpa laika pats per 
save iszmokti Angelskai sziek 
tiek kalbėt.

Toji Knyga druozel apdarita 
ui Franouiini raudona audima 
ir kasituoje tiktai J ] . Kurtom 
a a ai antim o mee apmokama.

SAULE Mahanoy City
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gAUU MabiDOlį

Nėra abejones jog svarbiau
siu siekiu, arba tendencija mo
teristes ira besiszelpimas savi- 
tarpije viro sn moteriszkia, del 
atsiekimo naudos pirmiausiai 
moraliszkos ir amžinos, o po- 
tam materialiszkos liglaikines. 
Dėlto reikalo, kaip sako sena 
romiszka instatimu tiesa viras 
su moteriszkia riszasi risaiu 
mot.ri-tes ant viso givenimo 
idant tvrrt viena givenima but 
ah em vienu kunu, viena du- 
szia. — ‘Ir liūs du viename 
kūne moterie neturi savo ga'e- 
je kūno savo, bet viras. Viras 
teipgi neturi savo galėja kūno 
savo, bet moteris.” — Tai ira 
instatimo tiesa. Isz to pasirodo 
tei-ibe, kuria tik apjakimas gal 
gvoltit delei užneraminimo 
žmogiezku sąžinių, jog mote
riste tur tiesa pagal instatimu, 
tiesa kuri liepia virui su mote
ris susiriszusiem moteristes 
mazgu būti vienu kunu t. i. 
viena buitim, jog ta būtis turi 
but kaipi viena czielybe, ku 
rios ardit netur tiesos ne viras, 
ne moterie, nieko eavvaliai ne
gal spręst ne viras ne moteris, 
bet veikt bendrai del savo gi" 
venimo labo, kaip organai, ar
ba sanariai žmogiszko kūno 
veikia del labo viso organizmo 
givenimo, kad viens sąnarys 
nedaris blogo kitam paveiz. 
ranka, ranka prausia idant abi 
butu baltos ranka rankos ne
žeis nejausdama pati skausmo 
kaipo dalis viso kūno.

Moteriste turi tiesas žmo- 
giszkuose draugiezkuose insta 
timuose, bet moteriste neira 
priklausanti tiems instatimam 
po nekurtais inžvelgiais.

Moteriste kaipo paskirta ira 
nuo Dievo savo užduotimis ir 
reikszmia pereina rubežiu pri- 
vatiezko givenimo ir neszioja 
ant saves ženklus tiesos ir tvar
kos draugijos žmonių.

Jeigu moteristes mieru, di- 
dž'ansiu, ira užlaikimas žmo- 
giszkos gimines ant žemes, t. 
y. nedaleiedinejimas isznikt 
žmonėms ant žemes, tai aiszku, 
jog moteriste tarnauja žmoni
jai. Vienog tas dar nereiszkia, 
kad moteristes vaisiai teipgi 
priguli žmonių draugijai, kaip 
norėjo darodit graikiezkas fi- 
loz< f as Plato ir kaip sziandien 
delveroja socialistai. Moteriste 
nors tarnauja žmonių draugi
jai, bet ira neprigvlminga jai 
ira savistovinga ir jos savasties 
negal savinties kiti.

Tas delverojimas, arba ne- 
iszmintingas protavimas Plato 
ir sziandien socialistu remiasi 
ant to, idant žmogus neiszpa 
žindamas jokios doros instati
mu, giventu laisvai net ir mo
teristes dalikuose, neliginant 
givulis, ir visai nesirūpintu 
auklėjimu vaiku, kuriuos anot 
socialistu auklėtu tam tikri 
augintojai teipgi kaip kokia 
kaiminia. Tas netik ira ne isz- 
mintingu protavimu, bet net 
priesziugu žmonijai, kadangi 
naikina neprigulmiste asabisz- 
kos žmonių laisves, antra, gim- 
ditojai priimdami ant saves 
moteristes luomą nedaro to isz 
paliepimo kokios — nor viesz- 
padėtinės valdžios, arba drau- 
gijiezkoe, todėl nereikalauja 
savo vaisiaus — t. i. vaiku ati- 
davinet ne vieszpatistei ne 
draugijai nore kas teisibe ne
turi pilnos tiesos padarit su ta 
savo savastimi pagal noro. 
Apart to: sanriezis gi minisz- 
kas, kurio pamatu ira motens- 
ts, ira eanrisziu eavistovingu. 
uždaritu eavije neprigulmingu 
savo buitije kokiems nebūk 
draugijiezkiem privalumam. 
“My house is my castle” sako 
Anglas Sunaint ezeiminas tai 
reiezkia isznaikint žmonių 
draugija, susidedanczia isz szi- 
minu bei szelpiancziu savitarpi 
je besirupiant savo givenimo 
reikalais.

Gabaus reikalavimas socia
listu, riamiaei ant neteisingo 
supratimo sanligu tarpe drau
gijos ir pavieniu špatu. Kiek
vienas ira sąnariu kokios-nors 
vieezpatistee, draugijos ar tau
tos ne dėlto, kad givena, bet 
dėlto, kad givena kaipo buitis 
mielijanti veikianti ir turinti 
laisva valia dėlto net tada rei-l kai diena įsukuojasi.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELI).

Seelyville, Ind.— Darbai 
gerai eina, dirba pilna laika, 
uždarbei ne ezlekti.

— Oras po biski ezaltesnie.
— Lietuviu ne didelis būre

lis, Salunuoee biznis gerai ei
na.

Chicago IltS, 1'11.— Dar
bai gerai eina.

— Oras gražus.
— Lietuviu pusėtinas bū

relis, isz tu visokiu atsiranda. 
Del nekuriu moterėliu p. Bal
truviene labai reikalinga, kad 
su koeziolu biski ezonus ap- 
daužyt ir neužmireztu savo vy
ru klausyt.

Seelyville, Ind.— Darbai 
gerai eina, uždarbiai geri, czio
nais kitokiu darbu nėra, ap- 
riez anglių kasyklos.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, ir tarpe tu visokiu atsiran
da. Czionais lietuviai turi sa 
vo bažnyczia nes kunigas tai 
airiszis, ar ne geriau kad lie
tuviai pasirūpintu sau lietu- 
viszka kuninga.

Užrinktas už biskupa už gera pasivedima.
Berden, Eieex, Anglijoi, yra tokia papratimaa, jog per 

Kalėdas visi vaikai ir auaugia žmonis iszrenka isz visu vaiku 
geriausia, kuris per visus metus apsiėjo dorai ir paveizdingai. 
Duoda jam titulą “biskupo” ir per visus metus turi duoti gera 
paveizda visiems vaikams. Vaikai per tai kožnaa stengėsi bū
ti geru ir aplaikyti taja garbe pasilikimu “biskupu.”

kalauja nuo jo draugijiszkos 
tiesos privalumu, kada pats 
pažino savo Iccna tiesa dėlto 
draugija turi savo privalumus 
del vaiku, bet tiesos ant ju ne
turi jokios. Draugija tur pri
valumą paiset ant to, ar gim- 
ditojai auklėja vaikus gerai, 
teip, idant jie butu gerais są
nariais draugijos, ar tautos, 
bet netur tiesos gvollit, arba 
besisavint giminiszku, argim- 
ditojiszku tiesu.

Ne vien delei nedaleidimo 
isznikt žmoniszkai giminei ant 
žemes, moteriste ira paskirta 
nuo Dievo. Nieks isz žmonių 
negal tam užginczit, jog mote 
riste neira nuo Dievo skilta 
jeigu giliau mislimis sieks. Tas 
Dieviszkas suredimas jog mo
teriste ira paezaukta del sutvė
rimo szeiminiszko, arba gimi- 
niszko ratelio ir dėlto, kad 
szeimina jokiu kitokiu budo 
tapti negali, kaip tik per mo 
teriste, tas suredimas Dievo ira 
pilnas gilios, visudidžiausioi 
iszmintibes, mandribes. Mote
riste panczioja žmogaus pagei
dimus kuriem uszsidegus kaip 
■<ako pagoniszkas didis ra’zti- 
ninkas Pliniue, žmogus pasto
ja nuožmesniu usz nuožmiau
sia žveri, pamirezta apie viską 
— moteriste apsaugoja silp
nesni nuo isznaudojimo per 
drutesni, arba aiezkiau sakant 
viras pasilieka globėju mote- 
riszkes ir saugoja ja nuo gru 
mojancziu pavoju žmogiszko 
pageidimo. Reiktu priraszit 
didelias knigas, idant vidszkai 
iszluksztent reikszme moteris 
tęs, idant - parodit menkai su
prantantiems jos svarbumo di- 
dibe.

— Didele reikszme turi mo
teriste ir del žmonių draugijos, 
arba tas Dieviszkas suredimas 
pilnas didžiausios ir giliausios 
iszmintibes draugijai turi di
džiausia svarba, pertai kad ri
esis moteristes deda pamata 
ant kurio kila szeimina sutvir- 
tinejanti tiesas lindividnalisz- 
kas, t. i. pavienios ipatos ap
saugojant! nuo isznaudojimo 
jos per visuomene, antra, isz 
kitos puses tuomipaeziu dru- 
cziau vienastes risza su visuo- 
menia; taigi moteriste ira kai- 
pi lieptu tarpe vienascziu ir 
visuomenia, kaipi risziu jun- 
giancziu tuosdu svietu, o vien 
laikiai apsaugoja privatiszka 
tiesa.

Pažiūrėsime toliaus, kokie 
vaisiai buvo mokitu pastangos 
perdirbt ta Dieviszka suredi- 
ma pagal savo noru ir pažiūru. 

(Tolaus bus).

Misijonieris ir netikėlis

Tėvas Kazimieras turėjo 
vienam dydeliam mieste misi 
je, kuri iszvere dydele intek- 
me ant visu gyventu. Buvo 
tai žiemos laike, apie Kalėdas 
Viena diena atėjo pas tęva 
Kazimiera jaunas žmogus, 
apie kuri jam likos praneszta, 
jog yra dydeliu netikėliu. Mi
sijonieris tuojaus pažino ant 
kart, jog nieko isz jo nesitiki 
giaro paprastu dalikli.

Treverton, Pa— Darbai 
gerai eina, dirba pilna laika, 
isz kitur pribuvusiam darbas 
ne sunku gaut.

— Lietuviu ne didelis bū
relis, yra 3 familijos ir 5 pa
vieniai, ir visi sutikime gy- 
evna.

— 8 d. Sausio patiko baisi 
nelaime Justina Milinavicziu 
kuris per užsidegimą parako 
likosi baisiai apdegintas, ligo
nis gidosi namieje.

TOS!*

KUR BUNA
Mano tikras brolis Petras Pacews- 

ka paeina isz Vilniaus gub., Varė
nos volost. Marcikonu kaimo, 8 m , 
adgal gyveno Chicago o dabar neži
nau kur, turiu svarbu reikalą jis pats 
ar kas kitas praszau duot žine ant 
adreso: o;)

.Ino. Pacewskis.
1435 Clymer. Philadelphia, Pa.

Vincas Mikelėnas ir Agota Jese- 
liunai, paeina isz Suvalkų gub.. Vii- 
kaviszkio pav,, teip-gi ir Antanas 
Szupszinskas paeina isz Suvalkų 
gub., Kalvarijos pav . Kamszu kai
mo, teiposgi ir Awiato Ada-lto paei
na isz Suvalkų gub., Kalvarijos pav. 
Raudianiaus gmino Kamszu kaimo 
jie pats ar kas kitas praszau duot ži
no ant adreso (OIT °l)

J. Svetkauskas.
Box 8. Wilson, Pa

Mieli Tautieczei Lietuvei atsiszau- 
kiu ia jumis katrie Westnose gyve
nanti arba ir kituose Steituose jei 
kur randasi geras burialis apgyven
tas lietuveis palokais arba kitos tau
tos o nėra lietuviszku arba Polsku 
biznierių tai malonei praszau atra- 
szykit ant adreso o bus jums atna- 
gradinta. (>^ o})

Box 243.
F. Scher.

Westville. Ill.

Mano pusbroli. Antanu. Laurinai
ti. paeina isz Suvalkų gub , Nau- 
miesezio pav., Plokszcziu gmino pir
miau gyveno Najorke o dabar neži
nau kur teipoagi ir .zvogeris Jurgi. 
Milkaitis paeina isz Suvalkų gub., 
Naumiesczio pav., 3 m kaip Ameri- 
kia pirmiau gyveno Ma.sacbuMett. 
Steite o dabar nežinau kur praszau 
atsiszaukt ant adreso:

A. Naunczika,.
138 Argo St. Peoria, Ill.

(’L m)

Teisi be kalbėjo.

— Tai tamista nori mano 
duktere gauti už paezia?

— Teip labai noriu.
— Ar moki tamista 

valgi ?
— Virt? del ko?
— O skalbt, prosavot, au

ginti vaikus, tai ira viską dirb 
ti, kas name reikalingo?

— Tamista szposuoji!
— Ne, neezpoeuoju, viską 

turi tamista mokėti, ba mano 
duktė nieko ne moka.

virt

Mitras vaikas
— Tetuk, kas tai ira kara- 

lus?
— Karalus, mano aunel', 

tai tokie žmogus, kuris turi 
valdže ne aprubežuota, kuris 
ka pasako ira teisibe, visi per 
tai turi klausiti!

— Tetuk.... tai ir musu 
mamite ira karalus?

Laimėjo
— Na ka Antanai! kaip 

ten pas vaita prova iszejo su 
Baltrum ?

— Žinoma laimėjau,— mie
lini ne? tiktai man liepi da 
palaukt, ba prižadėjo man 
duoti po provai dvideszimti 
rapninku....

Old Forge, Pa.— Darbai 
gerai eina, dirba pilna laika, 
uždarbiai ne vienoki, isz kitur 
pribuvusiam darbas sunku 
gaut.

— Oi as maiszytas.
— Lietuviu yra apie 50 fa- 

miliju ir apie puse tuzino pa
vieniu, ir del ne kuriu p. Ta- 
radaika labai reikalingas.

Reikalaujant Armonikų 
Koncertinkų ar kitokiu 
muzikališkų instrumentų. 

Pakol kur pirksit, pirma 
parašykite man, aš prisių
siu Jums savo Katalogų, iš 
kurio matysite jog prie ma
nęs galima gauti visokias 
puikiausias Vokiškas be) 
Itališkas Armonikas už že
mesnę kaina negu kur kitur.

Rašyk šendl man, pridedams už 2c., markę ii 
iavo adresą o gausi mano Katalogą dovanai. Ad.

M. J. Damijonaitis,
812 W. 33rd St., CHICAGO, ILL

Gerai Iszrokavo.
Zemskis:— Ka, jusu Miko

la da neira metuosia ir da ne- 
sipaczevias? Kada gimi?

Boba:— Palauk ponuli, sus 
kaitisiu; mano karve szi rude
ni baigia 7 metus, bėroji ku
mele rudeni pabaigs 18 metu 
o Mikolelis už kumele ira vi- 
resnis 1 meta ir tris dienas.

<o«oRoięoF.oRoięoiuRonoRo»joięo 
s o

gerai

spaviedi. 
pasikalbe-

nuo pe-

— Prisiartyk czionais mie
las prieteliau — paszauke su 
nusiszipsojimu ant jauno žmo
gaus, kada tas radosi su misi- 
jonierium — nesibijok, nepri 
vertinėsiu tave in 
Seskie prie manes, 
sim abudu.

Atydare dureles
cziaus, o matydamas, jog me
dis kone baigė degt paszauke 
greit:

— Pakol tamista sesi, pra
szau paduot pora pagalu med 
žio.

Jaunikaitis nusistebėdamas 
tokiu priėmimu, iszpilde pra 
szima tėvo Kazimierio.

— Indek, praszau tavęs in 
pecziu, nes gylei.

Kada tas indestinejo medi 
in pecziu, prilaikė Tėvas Ka
zimieras jam ranka teip, jog 
tas palaike ranka kėlės sekun
das pecziuje. Jaunikaitis rik
telėjo baisei o atszokes kelis 
žingsnius paszauke:

— Ka darai kuninge! ar 
netekai proto? Ar nori mane 
sudeginti?

Ka mariuką sako.
— Na kaip tau patinka pas 

tuosius ponus ant tarnistoe, 
Mariuk ?

— Ne ezlektai, tiktai turbut 
mano ponstva labai ne ezva- 
rus, ba kas diena prausėsi ir 
karta ant nedėlios maudosi ir

Taft, 111.— Darbai 
eina.

— Oras szaltas.
— Lietuviu apie 15 famili- 

ju ir apie 28 pavienai tarpe 
tu visokiu atsiranda. Del ne 
kuriu p. Taradaika labai rei
kalingas.

Homestead. Pa.— Darbai 
gerai eina, ir kaip buvo gar 
sinta kad pakels mokesti del 
35,000 darbininku tai nog 
Naujo Meto pakele.

— Lietuviu pusėtinas bū
relis isz tarpo tu visokiu atsi
randa del daugumo p. Tara- 
daika labai reikalingas.

Daisytown, Pa — Darbai 
gerai eina, isz kitur pribuvu
siam darbas ne sunku gaut-

— Oras gražus.
— Lietuviu apie 20 famili- 

ju ir apie 50 pavieniu ir visi 
sutikime gyvena, tik pavieniai 
labai nuliude isz priežasties 
jog mergynu nėra, jagu isz 
kur pribūtu pora 
tuojaus gautu po 
dora vaikyna.

— Gal but, mano prieteliau 
— atsake jam malszei misijo
nieris; ar tai nebutu gerai 
ydant isz palengvo prie to pri- 
prastum? Juk pekloje, in kur 
gausiesi, jago toki gyvenimą 
vesi kaip lig sziolei, netiktai 
galukus pirsztu tau degins, 
bet visa kuna, nuo galvos lig 
kojų degs.

Ir vela norėjo pagriebt už 
rankos, nes jaunikaitis su vi
som pajėgom nesidavė. Tada 
tėvas Kazimieras suvis kito
kiu balsu:

— Vargingas kudyki! Ap
svarstyk truputi, del ko nebu
tu geriau permainyt savo pa
dėjimu, negu degt pekloje! 
Ar-gi aukos, kokios Dievas 
nuo tavęs reikalauje, ydant 
praszalint taisės bausmes, ne 
yra gana silpnos?

Jaunas netikėlis atsisveiki
nęs atsitolino, nes nuo to lai
ko pradėjo apvarstynet apie 
savo gyvenimą, — ant galo 
nutarė sugrįžt pas ta mokyta 
Tęva, kuris su pagialba isz- 
mintingos rodos ir iszpažinties 
atsikratė nuo grieko ir sugrį
žo ant kelio dorybe*.
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tuzinu tai 
gražu ir

Ind. —
uždarbiai

I Indianapolis,
Darbai gerai eina, 
nevienoki nog $2 50 lig 5 dol. 
ant dienos.

— Lietuviu apie 5 famili- 
jos, ir apie pora tuzinu pavie
niu, isz tu visokiu atsiranda.

Wanamie, Pu — Darbai 
gerai eina, dirba pilna laika 
kad net viskas braszka, isz ki
tur pribuvusiam darbas sunku 
gaut.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, isz tu visokiu atsiranda. 
Del nekuriu moterėliu p. Bal
truviene labai reikalinga. Per 
nupuolimą anglies likosi su
žeistas vienas lietuvis, kurie 
gydosi namieje.

llowerllill, 111 — Darbai 
gerai eina, dirba pilna laika, 
uždarbiai nevienoki uždirba 
nog 70 lig 80 dol. in dvi nede- 
les, isz kitur pribuvusiam dar
bas nesunku gaut.

— Lietuviu apie 6 fanailijos 
ir apie tuzinas pavieniu.

— Oras gražus, sniego na 
matyt.'

PUIKUS SKAITYMAI
NAUJOS KNYGOS

o

9 istorijos, 122 puslapiu, apie 
“Kas yra Kristus’1 “Priesz tei
sybe nekalbėk” “Senas žmogus 
pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka
ralus čigonu” “Istorija isz 1795 
meto” “Kvailastikėjimas” “Ne 
doras ponas” “Girtavimas” Szi- 
tos knygos preke tiktai 25c.

8 istorijos, 141 puslapiu apie 
“Grafas ir meszkininkas’’ “Apie 
Ragana, karalaite ir aficienu” 
“Del moterių ir apie moteres” 
“Aukso misles garsingu poetu 
ir rasztininku” “Cigonka arba 
pagriebta ir velei atgauta mer
giuke” “Mano džiaugsmas” 
“Diedas ir boba” “Apleista 
naszlaite” Preke tiktai 25c.

5 istorijos, 137 puslapiu, apie 
“Kalnu gyventojus” “Kaukazo 
belaisvis” “Lozorius” “Narsi 
mergina” “Užvydus vyras” 
Preke szitos knygos tik 25o.

7 istorijos, 90 puslapiu, apie 
“Ergelei pono Morkaus” “Du 
ar keturi” “Svietas Dvasiu” 
“Iszreiksztas razbainikas” “Žy
dai kaimose” “Nevydonas” 
“Jurgis Skaptukas” Preke 25o

4 istorijos, 105 puslapiu apie 
“Ant kranto prapulties’' “Mis- 
tras ir krepesius” “Kampelis 
duonos” “Isz ko dideli ponai” 
Preke szios knygos tik 25o
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8 istorijos, 122 puslapiu apie 
“Pranuko nelaimes” “Ąudra” 
“Kodėl neleido Baltraus in dan 
gu” “Bausmejuž szyksztuma” 
“Mažo sziaucziaus dideli reika
lai” “Dienos kentejimoNantoj” 
“Netobulas žmogus” — 
knygos preke tik 25o.

Szitos

Puiki istorija apie ‘Vaidelota’ 
apraszimas isz pirmutines puses 
szimtmeczio, iszimta isz Lietu
viszku užlieku, parodo kaip 
senoviszkos laikose Lietuviai 
gyveno, puiki apisaka su pa
veikslais. 177 puslapiu tik 25c

4 istorijos, 196 puslapiu apie 
“Urvą užkeikto” “Panaszus” 
“Lorenas” “Sermėga mužiko” 
“Su kuom kas kariauja, nog to 
dingsta” Preke knygos 25o

5 istorijos, 77 puslapiu, apie 
“Grigorius kuris per 17 metu 
gyveno ant salos” “Isz mirusiu 
prisikėlė” “Dorybe veda in 
laime” “Debesėlis” Preke 25o

3 istorijos, 112 puslapiu apie 
“Nevaloje pas Maurus” “Viesz 
kelio duobes” “Karalaitis žmo
gus” Preke ežios knygos 25o

Po Obele.
Sodia sėdėjo szeszios ypatos 

po obele; mokintas, kupcziue, 
poetas, užsimilejas jaunikaitis, 
advokatas ir jauna pana.

Suoszi vejas ir nupuolis sze- 
ezi obuolei no medžio. Kožna 
isz ypatų paėmė viena. Mo 
kintas apžvelginejo obuoli ir 
kalbėjo api tiesas gamtos. 
Kupczius savo pardavė. Poetas 
suvalgi. Užsimilejas jaunikai
tis savininkui sodo iždave pro- 
va kad jin obuolis puldamas 
butu užmuszes. Jauna motere 
(pana) nunesze obuoli savinin
kui sodo, susipažino su juom 
ir ne trukus apsipaeziavo.

Mažiauses laikrodėlis ant 
svieto.

Laikrodėlis tas ira padirb
tas isz grino aukso, didumo 
žirnio, kuris ira 6| milimetro 
didžio. Visas tas iszdirbimas 
mokslo laikrodėlis svėrė 95 
centymetru, per tai ne svėrė 
ne vieno gramo, 
laikrodelo

Ant tojo 
dirbo artystai fa 

briko Diedeshein, Laclianx’e 
de fonds ir tai per trauki 5 
metu. Tas mažutėlis laikrodė
lis ira vertas 8,000 markiu.

BISCHOFF’S
287 Broadway

New York, N. Y
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant
Jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini 

Narna
Uždėta 1848m.

Szimtas Tukstanoziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta In 
Pinigus siunozime in Kraju kuo greieziausei. (rediszka kasė. 
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.^
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijn In ir Ibi 

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del kefiaujenoziu in Kraju pastorojame
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas bu 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

—: Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta
Subatoje iki 8 ad. vakare. Nedelioje nuo 10 iki 12 ad.

Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka Ir persitikrinti 
jog pas mus visus minėtus reikalus greieziausei, teisingiausei, ir 
pigiausei galite atlikti,

BANKING HOUSE 
Kampas Reade Ulicze 

Telefonas; Worth';2822.

Sveikata Brangiausis Žmogaus Turtas.

Juu nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja Vienatine ir Didžiausia LIETUVIŠKA 
APTIEK A Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius 
■uo visokių apgavikų Ir gydyti juos tikrai geromis Ir pasekmingomis gyduolėmis nu* 

visokių ligų ir kūno silpnybių.
LI8TUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų prityrimu išrado daugybę speoijallfikų gyduolių, 

sutaisytų Iš šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligas.
Tarpe kitų aptiekus sandėlyje sukrautos Ir gaunamos sekančios gyduolės: >

Kraujo Valytojas ..........
Gyvasties Balsamas .... 
Nervų Stiprintojas........
Vaistas nuo vidurių .... 
Nuo kosulio...................
Nuo gerklės skaudėjimo 
Skilvinės proškn“ 
Pigulkos del 1 
Nuo galvos s k 
Nuo kojų nuo- 
Nuo dantų gėli 
Nuo peršalimo 
Plaukų stiprinu 
Linimentas arba 
Anatharynas plov. 
Nuo kirmėlių ....

..........$1 00

. 50c ir $l 0 ) 
50c. ir$1.00 
. 25c. ir 5Oc 

25c. ir 50c
..........$1.00
............ 25o

i o ................25c
.... 10c. ir 25c 
......................10c 

...................25c

. .. 25c. ir 50c 
elleris .... 25c

• i................... 25c

.. . $3.00 
5Oo. ir $1.00 
50c. ir $1.00 

.. 250 

.. 5Oo 
.. 25o 
...25c 
.. 50c

.. 25o

Kastorija dol vaikų ... .10c. ir 25c
NTn/% i.wlnrlnvimA 25C

50c 
50c ir $1.00 

............ 50c 
...........  10c 

.............  10c

Del išvarymo soliterio.
Del lytiškų ligų .. 
Ni o Reumatizmo 
Nuo kojų prakaitavimo .. 
Gy lanti moslis.................
Antiseptiškas muilas........
Antisept lška most is..........
Nuo dusulio .......................
Proškos del dantų ...........
Nuo kosulio del vaikų..........25o

Nuo viduriavimo .'. 
Kraujo Stiprintojas 
Gumbo Lasai.........
Nuo plaukų žilimo. 
Blakių Naikintojas 
Karpų Naikintojas.

Spocijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Dovynerios 25o 
Taip pnt 13 Lietuvos parcpibentos visokios Lietuviškos gydančios žolės, šaknį* ir t. t., kokios 

tik yra žinomos Ir žmonių vartojamos.
Reikalaukite prisiuntimo Katalogo su mūsų jjyduollų aprašymais. "^5 

Kroipiantlemslcms per laišk is arba aMnoiinkiri duodame tikrai sąžiniškus ir teisingus 
paturimus kiukviuuoje ligoje.

Jeigu jums brangi yra jusu sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami j LIETUVIŠKA APTIEKA

C^VINCAST^DAU NORA
APTIEKORIUS

229 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
—LAIVAKORCZIU SKYRIUS—

P. v. OBltCUNAS IR KOMPANIA 
Cor. 12-th. & Carson St., S.8.Pittsburg, Pa.

Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka 
Banka su Kapitalu §75,000.00 kuri randasi po prie-' 
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinasi locnose na
muose kuriu verte isznesa apie §150,000.00.

Priima Piningus ant paezedumo ir moka 4 
Procentą, Siunczia Piningus in visas dalis Svieto 
greieziause ir pigiause. Parduoda Laivakortes anl 
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir vc» 
dimo Provu kancelarija po vadovyste K. Varaszaus 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
Diovernastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius *£1 
su tiesomis Rusai jos. V

sis

NAUJAS GYVENIMAS!
TIKRI NAUJI METAI

Tik tada pastoja žmogui, kada užstoja naujas gyvenimas, kaip 
paliuosuoja nuo* visokių varginimų Ir numeta nuo savgs ligas, 
yvalrių skaudėjimų našų.

Phlladelphlos M. Klinikas daugybes žmonių apdovanojo su 
tikrais naujais metais, suteikiant nauj§ gyvenimu ir 
džiaugsmu, ISgydant sergančius-nesvelkus, sugrąžinant 
gerą sveikatątą. tą brangiausią žmogaus turtą. Iš dau
gelio štai patys žmonės kalba:

GARBUS TAUTIETI DR. KLINIKOS! Pirmiau 
gavimo Jųsų liekarstų buVo teip bloga, kaddirbtncga- 

i®? Įėjau. Paklausiau draugų rodos—atsišaukiau ir kaip
ttpturęjjg jųsų Myllstos llekarstas, kurias suteikėt, su- 
vartojau, tai trumpam laiko išgijau ir visi skaudėjimai 

bei romatizmas Išnyko. Dabar sveikas, linksmas ir tūkstantį kartų dėkavoju. Savo draugams 
reikalaujantiems gero Daktaro pagalbos, visada rodysiu kreiptis prie Jus.

Su guodone A. KARANAUSKAS, Box 233, Seelyville, Ind.

H. HARSKOVIČE, 1723 Hancock St, Philadelphia. Pa. Labai slrggs sunkia vyriška 
liga. Nuodugniai Išgydytas, širdingu! dėkavoju Klinikai už gerą sveikatą ir naują gyvenimą— 
tikrus naujus metus.
Nemažiau yra dėkinga MrS- MARE OČIPENĖ, Iš Conemaught, Pa. kuri sirgusio metus skau
dėjimu galvos, kojų, vidurių. pūslės, Ir baltųjų tekėjimo liga, dabar džiaugiasi su nauja gera 
sveikatų irdėkavoja Pbiludelphios M. Klinikų!, kurio tikros llekarstos ir tobulas daktaras Išgydė

KAIP DAUGELĮ. TEIP IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI, 
jei tik nori be peilio ir operacijos. PH1LADBLPH1OS M. KLINIKAS užvedė daugybes naujų 
liekarstų, Išradimų ir pagerinimų, teip kad kitur geresnių liekarstų negalima gauti. Čio
nai, apart kitų, yra gabus specialistas daktaras nuo vyriškų ilgų.

JEIGU negali prlbut asablškal, Ui parašyk lietuviškai kas kenkia, o gausi rodą, pamokini
mus, reikalingas llekarstas ir ant vietos Išsigydysi. Apturėsi! tikrą svclkaUi pugelbą nuo visokių 
Ilgų, kaip VYRU, taip MOTERŲ, bei kurios tik varginimui užpuola; kaip šviežių, teip užsise- 
nėjuslų, kaip ir nuo tų, ką kiti dakUral nesumanė išgydyti. Kreipkis drąsiai, noklaidžiojant, 
šiuom adresu rašyt:

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC 
1117 Walnut St., Philadelphia, Pa.

VALANDOS kasdien nuo 10 iki 4 po plot. Ncdėlioms nuo 10 iki 3 p. p.
Ir vakarais nuo 6 iki 8 Utarnikais ir Pėtnyčiomis._____________________
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...Moraliszka Kabala...
Katra iezdeda žmogaus ateiti 

Preke — lOo.

...Tikriausia Burykla...
Sudėjo Cigonka isz Egipto 

RUBINĄ 8ULVA. 
Perdėjo ant Lietu visiko D. T. B

Preke — 10o

Pbilad. Med, Klinikai tikrai galima tikėt* Psdūlmvoaės Ištirtos, teisingos I 
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Š UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

I CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS $800,000.
’ * Suv. Valst. Randas turi musu,.banke sudėtu piningu.

*’ Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant

• • ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus *
* * turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.

. I HARRISON BALL, Prezidentas. 9-ad. lyte lig 8 popiet
F. J. NOONAN, Vice-Prezidentas. Subatomis 9 lig 12-ad.

■ • W. H. KOHLER, Kasierius.

Skaitykite!
gaus 5 isz virsz-minetu knygų, 
arba §1.25 vertes knygų už įl. 
Raszykite kokiu norite. Mes 
siusime knygas per paczta ir 
apmokame visus kasztus. Galite 
pirkti kiek norite. Visos knygos 
yra geros ir kožnam jie patiks. 
Raszykite szendie, Adresavokit

W. D. FDCZKOWSKI-CO.

Mah jioy City, Pa.
uaMaM.moM.a.aoa.Maaa
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...Tikriauses Kabalas... 
Arba atidengimas paslapcziu ateities 

—su pagialba K a žiru— 
Pagal Garsingiauai Chaldiszku 

Pereiszku, Graikiškų, Arabišku ir 
Cigoniszku Burtininku.

Preke — 10o.

Prisiuakite 25c. vertes Stempu 
o gausite visas tris Knygutes 
per paczta.
Kasztui nusiuntimo mes apmokame.

W. D. Boczkowski-Co.
520-522 W.South Al; Mahanoy City,Pa,
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W. RYNKEWICZIUS
233-235 W. CENTRE ST-

MAHANOY CITY, PA.
—o—

NotariuazRS,Didžiause Lity- <«zka
Agentūra Pardavimo Szipkorcziu 
ir Siuntimo Piningu in visas dalis 
svieto, greieziause ir pigiause.
Visi tie kurie per mus siuntė apie tai geria žino Iszduoda Dostovierne 
del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam pavesti Del Drau^yacziu 
pristatau puikeskzarfas, juostas, kepures karūnas, špilkas ir t. t. 
Su kokiu nors rei alų kas-link Szipkorcziu, Piningus ir t.t., r as zykite 
pas m a ne o aplaikysite teisit.ga atsakymas.
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Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

LIETUVISZKAS ADVOKATAS 
Baltrus S.Yankaus - 
ATT< )RNEY, COUNSELLOR AND I 
ADVOCATE OF UNITED STATES E 
COURTS.

Geriauses ir didžiausias sunm F/ 
piningo iszlaimeja provose ož p. F 
/.aidima kasiklo-<e fabrikuose, geli. F 
žinkeduo-Ae, la’vose ir t.t. Iszlaim>jg Kg 
provas kurios kiti advokatai ats*ko« K 
at-neta. Rodą duodu dykai.

Adresą vokite:

B.S.YANKAUS 
154 Nassau Street 

New York. N.Y.

Vakacijos ir Szvent-dieninei (Holiday) Klobai.

PER praszima daugybe musu prieteliu ir kostu- 
meriu, First National banka pastanavijo uždėti 

keletą Vakacijos ir Szventa-dieniniu (Holiday) 
klobu. Szitie klobai prasidės 20 Sausio. Iszli- 
gos tinkamos visiems. Ateikite in Banka o bus 
viskas iszaiszkinta Mes žinome kad prisidėsite 
kada iszgirsite muso plana. Yra tai lengvas

būdas suezedint piningo del vakacijos ir iszvažiavimo vasaros 
laike. Apie daugiaus dasižinosite

First National Banke,
MAHANOY CITY, PA.

Teatras.
Parengė puiku teatra kuopa 

isz Minersville Pa., po vardu 
Pirmutinis Dektindaris, bus 
perstatytas veikalas isz 6 sziu 
aktu, bus sulosztas, kad arto
jas nes-’gailajo plutos duonos o 
ka tik neužmusze savo paezia 
už stikleli degtines, atsibus 31 
d Sausio (January) 1913 m. 
svetainėje (opera House, Mi
nersville, Pa.) susirinkite ka 
noskaitli-igiause isz visur o 
nesigailesite. Kaina tikietu 
bus, 50 35 — 15.

Nuoszirdžei užpraszo visu- 
Kom’ t-tas.

Ant pardavimo.
Isz priežasties mirties szei- 

minoje ir idant užbaigti iszda- 
linima pasilikusio turto, persi
duos geras kampinis salunas 
ir namai ant dvieju familiju 
Tamaqua, Pa. ant loto 40 per 
195 pėdas didumo, su visom 
vigadom. Galima pirkti ne
brangiai. (01 <>1)

Ed. Kearns.
501 Riilroad St.

Tamaqua, Pa.

Lietuviu Teatras.

Turtas Merchants Banking Trust Co. banko pasidaugino ant 
$100,000 daugiaus, traukije 12 menesiu, nog Sausio 20, 1912 
lig Sausio 18, 19)3m. Ta parodo sanvaitine atskaita iszimta 
isz bankos knygų. Sztai parodo skaitlaus stovi:

Visiszkas turtas 18 Sausio 1913m. buvo $833,558.64 
Visiszkas turtas 20 Sausio 1912m. buvo 733,836,14

Pasidauginimas turto per viena meta $ 99,722.50

Lieturisda AGENTŪRA IRBWW:
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoj** 

turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
savo loonam name vertes $12 O 
Parduodu laiva-kortes ant geriausiu r
greieziausia laivu. Siuncziu oiningun in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojau? 

iszsiuncziu m prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus an« ameriko
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiųsti 
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingianse. Adresavokite sziteip:
A. J. KEVDOSZ1US. 202 Tt-ov St. Davtnn. Ohi.

Gera-* patarnavimas ta padaro:
Kožna sanvaite publika kas-kart pratinasi prie musu banko. 
Geras patarnavimas ir kitokios geradejistes szito banko pa
daugina jio bizni.

Sztai keli faktai szitos bankos patarnavimai:
1. — Galima atmokėti skola ant stubos lengviau negu 

kitokiu būdu.
2. — Duoda daugiaus geradejimu del savo depositoriu.
3. — Buvo tai pirmutine banka mieste ka pradėjo mokėti 

procentą ant sudėtu pinigu. Priesz tai ne jokia banka mieste 
jumis nemokėjo procentą.

4. — Szita banka parūpina savo depostoriams isztikimuina 
ir kontraktu bondsus.

5. — Patarnauja kaipo apiekunais, administratoreis arba 
trustees ir prižiūri vaikams piningus, už labai maža mokesti. 
Del savo depositoriu atlieka tuos daliklis dykai.

6. — Duoda rodą kur geriause investi piningus. Visados 
galima klausti rodos pas kasieriu.

7. — Galima susikalbėti savo locnoj kalboj.
8. — Szita banka turi daugiaus ateiviszku “stock holeriu” 

negu bile kokia kita banka.
9. — Yra tai juso banka ir banka nori turėti piningiszkus 

reikalus su jumis.
Szito banko vyrszininkai ir direktorei yra gerai pažinstami ir 
tesingi biznierai ir visados rūpinasi apie juso gerove.
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SUCZEDINIMO KLOBAS.
—o—

Szitas tikintas yra duodamas del prigulineziu prie Series D. Deszimtu- 
kiniu suezedinimu. Galima dėti po 10c. ir daugiaus teip ka-p jumis geri
ause iszpuola. Kada tikietas buna iszpidintas tada duodame kita tikieta ir 
Bankava Knygute.

— Didelis pardavimas 
“Hob” czeveriku sztore prasi
dės ateinanczia subata. Locni- 
ninkai tojo sztoro padarys vie
na isz didžiausiu cseveriku 
sztoru visam paviete ir dar tu
ri iszpardnoti visokius apsiavi- 
mus už labai pigias prekes 
idant etalonai galėtu neužilgio 
pradėt dirbti. Bus tai vienas 
isz didžiausiu pigiu pardavimu 
ka Malianojuje da buvo ir dar 
turėsite giara proga pirkti vi
sokius apsiavimus už labai pi
gias prekes. Neužmirszkite 
kad szitas didelis pardavimas 
prasidės ateinanczia subata. 
The “Hub Shoe Store” 31 W. 
Centre St. (į, o,)

— $15 lig $25 vertes mote
rių siutai po $6 75 Bargain 
Sztore 21 E. Centre St.

— Ponas Butanauckae isz 
Harrin, III. vienas isz tenaiti- 
niu biznierių lankėsi pas pa
žindamos o teip-gi ir atlankė 
redyste.

— Seredoje atsibuvo kriksz- 
tas dukreles ponstvos V. Tras- 
kaucku. Kūmais buvo p. Ra- 
gažinckas isz ano galo miesto 
su p. Maciejuniene. Mergaite 
aplaike varda Fiorentina.

— $4.50 lig $7 50 vertes 
kates ant kaklo (Fur Neck 
Pieces) po $1.50 Bargain Szto
re 21 E. Centre St.

23 Akmenų Railroad Laikrodi
Paten totas regulatoris 

užsukamas isz virszaus, 
del Moterių ar Vyru, 18k 
gvarantuotas ant 20m.

ginsim szita laikrodi 
visiems per C.O. D. 
už $5.75 per expres, “&S jei nebus toks 
Nemokekyte nei Cento. 
Atminkit, kitur už
mokėsite už toki lai
krodi $35. Su kožnu 
Laikrodi duodam 
Lenciugeli.

901 CENTRAL BANK 
BLDO. CHICAGO, Ill

26m. SENAS IA1KBASZTIS 

VIENYBE LIETUVNINKU 
ISZE1NA KAS SEREDA BROOKLYN,N. Y.

“VIENYBE LIETUVNINKU” 
didelio formato, 12 puslapiu, talpina 
moksliszkus strapnius, eiles, feljeto
nus, naujausios žinias isz visos pasau
lės, daugiausia isz Lietuvos gyvenimo 
ir paczios LIETUOS savo korespon 
dentu VIENYBE LIETUVNINKU 
buvo visu pirmeiviszku organizacijų 
organu, dirbo ir dirbs žmonių gerovei. 
Pernai 10 d. Vasario sukako 25 metu 
kaip iszeina, isz tos priežastie iszlei* 
dome dideli žingeidu “Jubilejini 
Numeri” kuris liks tik istoriszku 
atminimu nes pirmas da Lietuviszku 
Laikrasztijoj. Kurie užsiraszis ant 
meto užsimokės $2 gaus ta numeri, 
kaipo DOVANA.
VIENYBES LIETUVNINKU PRENUMERATA 
Metams - - - §2.00. 
Pusei Metu - - 81.00. 
Užrubežin - - - 83.00. 
JįgF" Užsiraszyti galima visada 
Kas nori gaut tik ‘Jubilejini Numeri’ 
prisiusk 10c. markėmis o tuoj gausi.

Paprasta numeri peržiurejimui 
siuncziame dovanai, raszik toi.

Užsiraszant “Vienybe Lietuvninku” 
reikia siųst prenumerata (Money- 
Order ar Registruotu laiszku pinigai) 
ant vardo leidėjo azituom adresu

J. J. PAUKSZTIS &C0.
120-124 Grand St. Brooklyn, N.Y.

“Betlejaus Stonele.”
Bus sulosztas Sausio 26 die

na 1913 m. p. Boczkausko 
svet.

Prasidės 8 vai. vakare duris 
bus adaros nuo 7 vai, Teatreli 
losz vaikai. Tai pirmas czion 
lietuviu vaiku teatras.

Pelnas isz vaidinimo skiria
ma apmokėjimui naujuju rū
beliu, intaisytu vaikams, tar
naujantiems Szv. Miszioms 
Szv. Juozapo Bažnyczioje 
Mahanoy City, Pa.

Tėvai ir Motinos! Broliai 
ir seseris! Ateikite pažiūrėti, 
kaip losz, gražiai iszeilavine 
jusu vaikai ir broliai. Teip-gi 
sudainuos keletą dainelių ma
žu mergaieziu choras ved. A. 
Sodeikos laike pertrauku pa- 
deklemos eiles grąžei isilavi- 
nusios mergaites. Ateikite! 
tikrai busite užganediti.

Inejimo tikietai 50^ ir 35^ 
vaikams 25^.
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10c.
10c.

DIME SAVING ACCOUNT
Pay to the order

10c.
10c.

10c. 10c.

10c.
10c. N

o. $5.00
and Interest.

When this Card shows FIFTY Deposits 
herein specified

D. F. GUINAN, Treas.

10c.
10c.

10c. Merchants Banking Trust Company 10c.
D.M.Grabam, Prezidentas 

W. Rynkiewiczia 
J. Homaby.

...DIREKTORIAI...
C. L. A d am, Vice-Prezidentas.

A. Imniazewiczia.
L. Eckert.

D.F. Guinan, Kaaijeriua.
M. Gavula.
w. J. Milės.

^MERCHANTS
BANKING TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.

Peczei Kožna pecziu ka parduodame yra gvarantytas 
Jaigu peczius nekeps tada sugražiname piningus 
arba permainom pecziu.
Be baim s galite pirkti musu Keystone Pecziu. 
Geriausias peczius už tuos piningus.
Didelis vidurys del kepimo, daug vietos del ugnies.

S virszum 3,000 tu Pecziu per mus parduota ir visi giria Keystone Pecziu.

Szokiu vakaru.
Tamaqua, Pa. Lietuviu 

Merginu Draugyste parengė 
szokiu vakara, Subatoj 25 
Sausio ant naujos p. Dubauc- 
ko sales ant Dutch Hill. Szo- 
kiai prasidės 6 valanda vaka
re prie puikios muzikes, ir 
trauksis iki vėlybai nakeziai. 
Visi yra užpraszomi ateiti ant 
szitu szokiu o turėsite linksma 
laika.

B. RAGAŽINSKA8
$5.75 

kalbėdamos terp Excelsior WatchCo.

Žinios Vietines.
— Nedelioi bus atloezimas 

“Stonelee” ant Boczkausku sa 
les.

— Neužmirszkyte apie “Bi
rutes koro” balių, kuris atsi
bus utarninke 28 Sausio.

— Kokis tai pus-kvailys 
norėdamas pasirodyt “kas tai 
asz” ant Kaiero Opera House, 
likos nugabentas pas skyajeri 
ir užmokėjo už savo žioti $4,- 
24. Yra tai geriauses pamoki
nimas.

— Neužilgio susirisz mazgu 
moterystes Jonas Budreviczius 
su pana Pleczkaicziute. Jau 
usakos apszauktas.

— Pana Klara Dytevskiute 
isz Mt. Carmel lankėsi pas pa- 
žinstamus o teip-gi atlankė 
redakcije “Saules.”

— $10 lig $15 vertes mote
rių siutai po $4 50 Bargain 
Sztore 21 E. Centre St.

— Ne ylgai naszlavo Ma
rijona Kronovskiene nes in 24 
dienas po mirimui savo vyro 
atidavė savo ranka ir szirdi 
Jonui Kamuckiui.— Papras
tas moteryszkas gailesties.

— Teismas kuri innesze 
miestas prieszais Williams 
Engle už laikymą karves tvar
to mieste pasibaigė. Miestas 
iszlaimejo o isz to gali iszejti 
tas, jog palieps visiems locni- 
ninkams tvartus panaikint.

— $10 lig $15 vertes mote
rių juodo szilko kotai po $8.50 
pas Bargain Store 21 E Cen
tre St.

— Dvi lietuvaites (Dieve 
duok kad tokiu daugiau turė
tumėm) važiavo karuku in 
Szenadori,
saves apie socialistu susirinki
mą, kuris ne senei atsibuvo 
mieste. Insimaisze in taja kal
ba kokie tai lietuviszki “pilo- 
zopai” bet mergynos naršei 
gynė tikėjimą ir dora ir teip 
užtepe terlas tiems “filozo- 
pams,” jog aptylo kaip muilą 
suedia. Taji argumenta net 
svetimtautiezki laikraszczei 
pagyre. Tokiu tai tautiecziu 
privalome turėt daugiau. Gar
be jums lietuvaites.

— Parsiduoda naminei daig 
tai da geram padėjime, kas 
nori kokiu daigtu pirkti te
gul atsiszauke po No 105 W. 
Centre St. *

— $4 lig $4,50 vertes mote
rių sveterei po $1.50 Bargain 
Sztore 21 E. Centre St.

— Mahanojui randasi puiki 
lietuviszka parapine mokslai- 
ne kuri likos pastatyta del mo
kinimo muso parapijonu vai
ku ir laikymo susirinkimu 
bažnytiniu draugyscziu ir kitu 
parapiniu veikalu kurie kisza- 
si labui visos parapijos ir 
gero visuomenei. Pagal mano 
nuomone tai mokslaineje ne 
yra vietos laikyti visokes suej- 
gas, kurie suarzina žmonis o 
ypatingai socialistiezki susi
rinkimai kurie yra prieszingi 
tikėjimui ir nuomonei geru 
žmonių ir parapijonu. Tokie 
susirinkimai privalo būti už 
drausti per parapijonus turin- 
czius sveika protą. Jagu szen- 
dien vieszpatautu visiszkae 
sutikimas terp parapijonu, tai 
galiu tvirtint, jog tebyris ko
mitetas ant tokiu susirinkimu 
niekad nesutiktu ir nedaleistu 
laikyti katalikiszkoje mokslai- 
neje. — Sub. Rosa.

Sziomis dienomis muso tautietis 
B Ragažinekae pargabeno visokio 
garima, Amerikoniszku ir Importita 
Galima gaut visokia Arielka,, Vynia, 
Arako, Kimelio, Dzinia ir t. t 
Teipgi skambanozio Alaas ir Porterk 

Daokyte dabar orderi o bas jamb 
pristatyta in namas,

54-56 N. Main St, 
Mahanov Citv

W. TRASKAUOKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

4-GRAB0RIUS*h

Laidoja Kimus Numirusiu. Pasamdo 
R i gi nu s ir Vežimus del Pasivažinėjimo. 
Krausto Daigtus ir t. t. Viską atlieka ka 
nogt-riause ir puikiause. Su virsz minėtus 
reikalais kreipkitės pas jin o busite visame 
užganėdintais.
520 W.Centre St., Mahanoy City, Pa

Iszsiusim kiekvienam geram žmogui 
ant bargo PUIKU GRAFAFONA 
jaigu prižadėsite kožna diena mokėt 
po 10c. Su kožnu grafafonu duodame 
Odubeltavus rekorderius kurie iszgra- 
jina!2puiku visokiu lietuviszku dainų 
muzikes ir 1.1., arba kitokiu kokiu kas 
sau pareikalaus. Raszykito, o gausite 
kataloga ir informacijas dykai.
Reliance Pub. Co.

gSF Arti gyveninei gali ataiazaukti 
▼paliokai.

Del Visokiu
Pasilinksminimu

Reikalaujate GERU Gėrimu. 
Pirkite nog savo Tautieczio 
kuris teisingai jus užganedis. 
Atsiųskite adresa o gausite 
kataloga dykai.

Fr. Strawinskas
1807 Carson St., Pittsburg, Pa.

ISZGYDYTAS
Isz I O-tipęs TĄetipes Rupturos

John E. Evens sunkei dirbantys kalvis isz Wapwallopen, Pa.
Fabrike parako, apsakineje historije kuri užims visus akivus:

Perejo penki metai Aprihije s.m. kada atsiszaukiau pas Daktara O’Malley in 
Wilkes-Barre, Pa., ba kentėjau ant dubeltavos Rupturos, padeymas mano buvo 
pavoyngas o su didele nebegale galėjau baigt savo darba. Gidytojai kurie mane 
priesz tai gvde: jog tai yra di dele kvailiste mislint jog Ruptura duosis iszsigidynt 
be operacijos [asz e-mu pneszmgas tokiu operacijų.] Po perskaitimui 
apgarsinimo laikra'-ztije Berwick. Pa., apie gidima Rupturos per Daktara 
O'Malley, nusidav<au in othsa in Wilkes-Barre, Pa., ant rodos kur man 
Dr. O’Malley pasakė jog iszgidins mane isz kenteymu.ne norėjau in tai intiket

Nes dabar nežinau kaip iszre kszt savo dekinguna už tai, jog esmu dabar 
suvisai sveikas be jokios ojieracdos No keiurin metu ne nesciojau jokiu diržu 
norint gana sunkei dirbu, už ka pirmiause padekavoju Dievui o po tam 
Daktarui O’Malley už jo iszgidima. Jaucziuosiu jog tai yra mano privalumu 
duot rodą kožnam kuris keneze ant Rupturos idant nusiduot pas Dr O’Malley.

JOHN EVANS, Wapwallopan, Pe.

Dirželei niekad neižgidyns Rupturos. Kožnas vyras motei > 
ar kūdikis gali būti iszgidint nog Rupturos (kuilo) b 
skausmo ir p rszkados per mano Kemiszka-Elektro Methods 
\sz esmu viem-tinis Specabstas ir galu gvarant) ti jog tav* 
szgvdinsu isz Rupturos. Mano epasabas g dymo Rupturo 
užtikrina kožnam iszgyd ma apie ka szimtai yp tu jai 
persitikrin p r ka turi p Ina tvirtvb a prie manės Ats-unst 
2c. marke o gausi knygute su abrozeleis aprnszant mano budi 
gidymo Rupturos R- da dikaj. Kas ne gali ant kart užmokė’ 
tai duodu ant szmokesezio. Preke užganad dante.
Prisiuskpa< ziine matke už2c. o aplaikysi Daktarbzka knygute su abruzelais už dyka

Or.AXiT^lleywitK^RE,.^
Ant pardavimo

Trijų piontru biznavas ir 
gyvenimo namas. Geriausia 
vieta del buezernes ar groser- 
sztoro. Galima pertaisyt narna 
del daugelio szeiminu. Atsi- 
ezaukite po No. 138 W. Ma
hanoy St. Mahanoy City, Pa. 
Locnininkas nori pamesti biz
ni už tai parduos už neperban- 
gia preke. (gp o))

Lietuviszkas Agentas
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

Parduoda S zip k orte s antgeriausii 
linijų in ir isz Lietuvos. Siunoz > 
Piningus in Visas Dalis Svieto greiti i 
pigiai ir teisingai. Raszikite pa’ 
mane o gausite teisinga atšakiu?» 
Teipgi užlaikau dideli kroma visokį1 
Valgomu Tavoru Ir Buozeras 
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.
Skaitykite o turėsit nauda

Kas norite užsiimtte parda 
vinejimu musu tavora luošame 
laike nog darbo prisiuskite 
už 2 centu stampa o aplaiky. 
site kataloga ir informacijos.

K. J. Krauchelun
120 Grand St.

(;o po) Brooklyn N. Y.

Guinan’s Mahanoy City, Shenandoah, 
Mt.Carmel, Landsford.

Žmogus Su Piningais Banke 
gali juoktis ant bėdos ir vargo.

Sudėti piningai banke yra apsauga 
prieszais beda, o teipgi da atnesza 
procentą. Mes mokame giara 
procentą ant sudėtu piningu musu 
banke. Pradek czedyt szendien.

Atidek doleri ar du ant nedėlios.
Suma teip priaugs kad stebesisi.

FIRST NATIONAL BANK
Cor. Main &. Centre St. Mahanoy City, Pa.

Naujas Žem:n‘s Tavoras
Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del 

Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau 
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio 
del Szlebes ant Rudens. Teipgi visokiu gatavu Szlebiu, 
Andaroku, Jekiu ir t. t. Puiku szlebukiu kūdikiams prie 
krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
Gatavu Szliubiniu Szlebu. Visokiu žeminiu Kotu del moterių ir mergaieziu. 
Kaldros, Blanketai, Plunksnos ir t. t., gausite pas mus geriaus pirkti negu 
kitur.

1'08 Clllll į Cž'* Pas mus dirba Lietuvaites.
j ’2? W. Center Str

Mahannv Citv. P’

Polithania State Bank
Corner 22-nd. & Carson Streets S. S. Pittsburgh, Pa.

X len'ntele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suczedinimu, 
pradetlant nuo $1.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus posmus pinigus, 
priskaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu 
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Uždirbam visokius Rejentalnus dokomentus Lietuvai 
reikliuose j u-u. kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Bankos virsz paminėtu adresu.

Garbus Tauteeziai:
Laikau už garbe praneszti jums, 

kad jau ai z nesu daugiau ne locmniku ne virsz'ninku, ne 
darbiniku ‘’All Nations Paukoje ant 12-tos. gatves-’ 
ir kad dabar atidariau ofira mano navj >i vietoi

Kampas 22 nd. Carson Streets
(10 bloku nuo man) būvi sios senos vietos)

ReikaluoFia me džiu kreiptis prie savo seno pažistamo po 
tokiu adreso*

Povilas V. Obiecunas, 22-nd. & Carson Sts; SS.Pittsburgh.Pa.

Iszrailimas

siunezia dykai
Naujas

Apraszima
Kaip galima apsaugoti no ligų k pats | 
iszsigydyti be daktaro visokias ligw I 

Plauku puolimą ir užsiauginima, 
Nežuli, Papuozkus, Pleiskanas 
ir kitas panaszias ligas.

Nekuriams apgavejams daktanM I 
inmokate po keletą desetku doleriu I 
už neiszgydima. Naudokytes greitai Į 
isz szitos progos. Raszykite tuojaua . 
ant adreso pas Specialistus:

Drs. Brundza & Co.
BMwav & So. 8-fh. BrnoUvfl.N.

Jeigu neturi mano katalioga, tai 
prisiusk už 2c. pacztine marke o 
apturėsi dideli puiku katalioga, kuria
me rasi visokiu geriausiu Armonikų, 
Skripku, Tribu ir daugybe kitoniszku 
Muzikaliszku Instrumentu. Istoriszku 
Knygų ir Maldaknygių kokiu tik 
randasi Lietuviu kalboj. Gražiu 
popierių gromatu raszymui su pakla
usias apskaitymais ir dainomis su 
drukuotais aplink konvertais, tuzinas 
už 25c., penki tuzinai už $1.(X).
Sztornikams, agentams ir pedliorams 
parduodu visokius ta vorus labai pigiai 
Reikalaukite visko pas tikra lietuvi, 
o gausite teisingus tavorus.

W.Waidelis"K“'..

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 

in Lietuva ir at^al. Teipgi siuncziu 
piningus už žemiause preke ir greitai 
ne vienos dienos nelaikau pas save 
svetimu pininga paskirta siuntimui, 
viskas dirbasi teisingai nes esmių po 
kaucije, taigi meldžiu visu Lietuviu 
atsilankitie arba atsiszauktie per 
laiszka su minėtais reikalais.

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

RL’SISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA.
7 PUIKIAUSI. DIDŽIAUSI IR GREICZ1AUSI GARLABAI—

Goriai vai iszeina kas dvi nedelas tarp New Yorko o Rusijos be jokiu perstojimu. 
PUIKI GARLA1VA1: CZAR — KURSK — RUSSIA

lu Rotterdam® 8 Dienae. In Libawa 11 Dienu. I n..!..,.. ( Czar. 25, Sausio (Jan.)SS3 Treezl. KIm. 'J'>“<’• < '•“*>. Ru..l» a, V«~rlo'(Frf»
|45 Antra Klasa 150 iez New i orto |
$60 Pirma Klaea |70 | Apie daugiaus dasižinosite pas muso agentus aibe
A. E. JOHNSON & CO., (General Paasenger Agts.) 27 Broadway, New York, N.Y.

SZALIN SU NULIUDIMU!
4 I
4 I

‘APSZVIETA’ M°ksUszkai Istoriška Knrgi 

palytinti daug isz Lietuviu nraeites 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 metu 
su 780puslapiu, preke:

Apszvieta, apdaryta $1.25.
Mainieris ir Leberis su 60 pus. lOo J 

Gaunama pirkt tik pas:
T. Astramski, 943 S. 2nd. Si., PklU. Pi.

1X1 o. 6
Nusipirkite sau keiet 
Buteliu
NORKEVICZIAUS NO. 6
Geriausia Arielka Visai' 

Mieste. Tik $1 už Buteli 
Teipgi ežia, gausite ir visokii 
kitu gėrimu. Ateikyte dabai 
priesz laika, duokite sav 
orderi o bus jums pristatyt’

S. Norkewicz
401 WNt Vikmj Au.

Jaigu apsiimaite mokėti po 10c ant dienos, tai mes nusiasim jumis 
t labai gražu Gramofona, (nlokszta) sykiu ir 6 rekorderius ka iszgra- 
x jina 12 visokiu lietuviszku clainu, valcuku, polkų, marszu ir t.t. kurios 
f patis galite sau pasiainkti. Gerumas szito Gramofono yra gvarantuotas 
X Turime visokiu nauju lietuviszku, lenkiszku, rusku irt. t. rekorderiu. 
X Raazykite tuojaus o gausite kataloga ir informacijas dykai. Atsiųskite 
J 2c marke ir raszykite ant szito adreso:
1 Liberty Commercial Co, 343 E. 9-tli Str. New York, N.Y. j 
»>www>^ww*>ww»>»M**e^>*»#<ww<**********

Jaigu kada busite 
PHILADELPHIA, PA.

Tai užeikite in
KTU V ISZ K A ĮJ OTELI

JUOZAS OKINSKAS
(LOCNININKAS)

N. East Cor. 13-th. Ir Callowhill Streets.
Ten busite sveitingai priimti. Gausite 
pavalgyti ir galima pernakvoti.

Dr. IG. STANKUS
Lietuviukas gydytojas, gydo visokias Ilgu 
vyru, moterų, vaiku ir daro operacijų.

ofiso Valandos:
Is ryto nuo 9 iki 11, nuo 2 iki 4 po plet 
ir nuo 7 iki 8 vak. NedOliomla nuo 9 iki 

11 ir nuo 1 iki 3 po pietų.
1210 So. Broad st., 

Philadelphia, Pa.

JjIETUVISZKAS 7 OTCGBAFISTA8

M. VARZINSKAS
205 E. Centro St., Mahanoy City. 
Puikei ir pigei nutraukė visokei 
Fotografijas. Padaro didelus Foto
grafijas isz mažių ir indeda in reimui.

Indeda Fotografijas in Špilkai, 
Kompasas ir t.t. Puikei nutraukinsja 
Post-Karozias. Pardaoda Rainai ir Lt
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