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Wifconseno steite likos in 
neeztas bilas in legislators, 
kuris jago pereis, duos valdže 
žmonirn ant bažnytiniu turtu 
Parapine valdže susidės isz 
septiniu sąnariu, isz kuriu tris 
bus dvaeiszki, tai yra: bisku- 
pas diecezijos, generaliszkas 
vikaras ir vienas isz kuningu 
parapijos, o keturi bus svietisz- 
kos ypatos kurie liks iszrink- 
tais per para pi jonus.
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Kokis tai fdozofas užtvirti
na, buk geriau gyvent ant 15 
doleriu ant nedėlios, ne kaip 
ant 15 tukstancziu ant meto. 
Teisybe turi tasai filozofas, ba 
15 doleriu ant nedėlios — tai 
truputi per mažai, ydant gy
venti priderenczei, o 15 tuk
stancziu ant meto teip-gi per 
mažai, ydant pasilinksmyt ge
rai.

Rengkytes visi priymti snie- 
ginia viesulą apie 23 Kovo, 
nes teip pranaszauje Jonas 
Drake isz Muhlenbergo, Pa. 
— Isz to pasirodo kad turėsi
me baltas Velykas. Kokis tai 
bus nuliūdimas moterėliu kad 
negales pasirodyt naujosia 
ekry beluose.

Tebyriam laike Palestinoje 
randasi suvirszum 100,000 žy
du isz tuju 60,000 randasi Je- 
ruzaleme. Žydelei szendien 
turi 100,000 margu lauko isz 
tu 75 tukstanezei yra iždirb- 
tais. Žydelei geidže Palestina 
užimti del saves ir atgaivyt 
tenais savo tauta.

Paskutinėje musztyneje 
Meksike pražuvo 3000 o 7000 
sužeista. Revolucije tuom kar
tu užsibaigė, nes kožna diena 
tikysi naujos. Buvusi prezi- 
danta Madera laiko kalėjime 
ir ketina trumpam laike nu- 
szauti.

1SZ AMERIKOS
Lietuvis užsmaugė savo 

pacze po tam inmete 
in brasta.

Gialbetojai gyVascziu. ISZ VISU SZAL1U
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Norints prezidentas Taftas 
neprieme nauja imigracijos 
byla, bet prieszininkai užsi
spyrė ydant jin priymt, nes ir 
tuom kartu neperejo per legis- 
latura ba 223 balsai buvo prie- 
szingi prieszais 114 už ne pri
ėmimą. Kaip rodos tasai sza- 
szas Dillinghamo visai dings.
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Aplaikeme ežiomis dieno
mis eekanezes naujės knygas 
isz spaustuves “Kataliko” Chi
cago: 1— Žydas statinėje, juo
kingas perstatimas, kaina 1C0. 
2 — Užkerėtas Jackus, juokin
ga komedije, kaina 150. 3 — 
Sniegas, drama 4-se veiksme- 
se. 4 — Liaudės Dainos per 
Miką Petrauska, ant pijano. 
Laida Jono Tanenevicziaus, 
Chicago.

Aplaikeme pirma ir antra 
numari naujo rasztelio iszej 
nanezio isz Waterbury, Conn, 
kuris užvardintas “Szpitolnin- 
kas”— organas visu szpitol- 
ninku Susivienijimo. Kas jin 
ižduoda ne žine. Iszejna karta 
ant menesio, preke ant metu 
25 centai. Adresas “Szpitol- 
ninkas” 17 Congress Ave. 
Waterbury, Conn.

Muso krytika apie taji rasz- 
tehyra ’•*!??T§f-!(!!!)$|

Tomis dienomis perejo 
Harrisburge naujas bilas kurie 
uždraudže visiems tiems ka ne 
moka paženklint savo balotu 
laike rinkimu ymti kita ypata 
in budyke prigialbet balsavi
me. Bus tai dydele permaina 
o politikierių bernai neturės 
progos paženklinti baloto pa
gal paliepima “bosu” nes kož- 
□as balsuotojas gales ženklint 
balota pagal savo norą o ne- 
priverstinai.

Tikrai amerikon’szkai pa
sielgė tūlas koroneris isz St. 
Louis. Rado jisai lavona dar
bininko ant kurio rado banki 
nia kningute kuriuoje buvo 
užraezyta 1525 doleriu ant ne
gyvėlio vardo. Susitarė mirusi 
apipleszt su pagialba grabo- 
raus, laidotuves kasztavo pagal 
perstatytas kvitas sziteip: Gra
bas 600 doleriu, cedrimis me
dis in vidų grabo $100, žiedai 
$35, deviniuoleka karietų 
$108, karavonas $12 o tinklai 
ant arkliu $10. Isz viso tosios 
laidotuves kuriu niekas nere
gėjo kasztavo 1,122 doleriu. 
Sudže juju rokunda atmete, 
tvirtindamas buk numirėlis 
niekam nedave paliepimo ant 
parengimo teip puikiu laido
tuvių.

Darbas prie Panamos kanalo.
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Norints Panamos kanalas yra kone užbaigtas, bet kaip 
kada milžiniszki kalnai nuslysta ir duoda nemažai ergelio 
darbininkams. Ant paveikslo matome garinius sziupelius ir 
graaztus prie nuvalimo tuju kalnu.
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Shenandoah, Pa. — Jonas 
Simanaviczius 35 metu senu
mo, gyvenantis Turkey Run, 
turintis žveriszka būda, už
smaugė savo 30 metu senumo 
paezia kuri buvo malezaus ir 
doraus gyvenimo motere, kada 
toji gulėjo lovoje.

Atlikęs savo szetoniszka 
darba, pagriebe’negyva kuna 
savo moteres, kuriai prie alto
riaus prisiege meile ir psguo- 
done lig smert, nunesze in už
pakali namo kur radosi gylus 
brastas ir in tenais inmete bū
damas tosios nuomones, jog 
jaja jau niekas neatras.

Bet Dievas viską mato ir 
nusiuntė liūdintojo ypatoje jo
sios sūnelio Jonuką, 7 metu 
senumo, kuris davė žine kai
mynui Jonui Petuszkai, kuris 
angszcziau ižgirdes koki ten 
baladojima ir riksmą moteres, 
suprato jog turėjo atsitikt bai
si nelaime. Dave žine palici- 
jei in Szenadori kuri pribu
vus, padare krata ir rado ne
laiminga motere kone pusnuo
ge bruste,

Daktaras padaręs tirinejima 
ant kūno pripažino buk mote
re likos užsmaugta, nes turėjo 
melinus ženklus ant kaklo.

Vieta kur nelaiminga mote
re surado yra apleista ir butu 
tenais gulėjus kėlės nedelias, 
pakol josios kuna atrastu o 
tuom laik žudintojus butu 
prasiszalines toli ir gal niekad 
jin nebutu suradę.

Nelaiminga motere paliko 
tris vaikuczius Jonuką 7 metu, 
Jurguti 4 ir mažiuleli kudyki. 
Kaimynai tvirtina buk motere 
buvo gero ir doraus pasielgi
mo motere o Simanaviczius tu
rėjo žveriszka būda, sau užsi
traukdamas gerai. Žadintojų 
nugabeno supaneziota in Potts- 
villes kalėjimą.

Tai-gi yela viena aptemta 
lietuviezka avele aptersze visa 
savo tauta po Amerika. To
ki rakali vertėtu pakart be jo
kios milaszirdystes.
7 vaikai sudege 

deganczlam
Harrisburg, Pa. — 

vaikai Jurgio Szmito
lig 11 metu senumo sudege de- 
ganeziam name arti czionais. 
Tėvas su moty na isz važiavo in 
artima miesteli nupirkti reika
lingu daigtu o kada sugrįžo 
namon rado tik degėsius ir 7 
suanglijusius kūnelius savo 
milemu vaikeliu. Kokiu bu- 
du pakylo ugnis, tėvai negal 
dasiprast nes viskas radosi na
mie paredke.

Nelaime kasiki ošia.
Harrisburg, Ill. — Kasi- 

klosią anglių Sea grove arti 
Eldorado, likos užgriauti asz- 
tuoni anglekasiai. Tame lai
ke dirbo toje vietoje 50 dar
bininku ir visi iszsisaugojo 
mirties iszskyrent asztuoni.

Kantrus žmogelis.
Williamsport, Pa.— Laike 

kada Fdwardas Fortney alie- 
juodamas maszina Susquehan 
na Planing Mill, maszina in- 
trauke jojo kaire ranka in ra
tus, nutraukdama ranka lig 
alkūnei. Žmogelis nesurikes 
netrupinelio, pakele nutraukta 
ranka, nunesze pas savo drau
gus rodydamas paszauke: 
“Žiūrėkite kas man atsitiko”. 
Po tam apalpo ir likos nuga
bentas in ligonbute. Dakta
rai tvirtina, buk da teip kan- 
traus žmogelio ne yra mate.

name.
Septini
nuo 2

Kada laivas “Nicholas Cuneo^užejo ant piesku arti Long 
Island, daug turėjo ergelio gialbri^iai gyvaseziu, stengdamiesi 
ižgialbet laivoriaus nuo laivo kiffr*. radosi pavojui susimu- 
szime. Paveikslas parodo tuosius parsunus prie darbo.

Japonijoi sudege 3,300 
namu.

Tokio, Japonije.— Czionai- 
tiniam mieste pakylo ugnie 
kuri greitai prasiplatino po 
visa miestą. Ugnis teip buvo 
smarki jog užėmė 3,300 namu 
kurie in trumpa laika sudege. 
Suvirszum 15,000 ypatų pasi
liko be pastoges. Ugnis pada
re bledes ant penkių milijonu 
doleriu. Vaiskas turėjo ardyt 
namus su dinamitu, nes tik to
kiu budu užbėgo prasiplatini
mą ugnies, nes prieszingam 
laike butu sudegtas visas mies
tas.

Nužudė kunlnga 
spavlednyczlol.

Muelheim, Prusai.— Ku- 
ningas Vengeleris kuris buvo 
atsilankęs pas vietini prabasz- 
cziu in Szv. Eugelberto baž- 
nycze klausyti Velykines spa- 
viednes, kada radosi spaviedny 
czioi, likos nužudintu per koki 
tai lenką. Kada ji suėmė už
klausė pnežaste nužudinimo 
kuningo, tai atsake, buk ne
norėjo nužudyt nepažinstama 
kuninga tiktai savo prabaszti.

Tūkstantis špilkų 
mergynos viduriuosią.

Hamilton, Kan. — Nepa
prasta ligonia radosi czionai- 

dvide-tiniam ligonbuti, 
ezimts metu senume 
Marden. Jau tris menesei 
kaip randasi ligonbuteje ant 
isztirinejimo josios ligos. Su 
pagialba X Ray spindulu, 
pasirodė buk mergynos vy- 
duriuosia randasi daugybe 
spilkucziu ir kitokiu daliku, 
kuriu suskaite net tūkstanti 
špilkų visokio dydumo. Dak
tarai nieko negalėjo gialbet 
mergynai nes vidurei buvo 
skileti ir nelaiminga mirė 
praejta subata.

Ižgama motyna.
Chicago. — Deviniolekos 

metu senumo Marijona Dob
son būnanti pas Arona Wide- 
neri pagimdė ana diena, ku- 
dyki. In deszimts minutu po 
atėjimui kudykiu ant svieto 
nelaba motyna iszmete jin per 
langa. Sukruvinta ir negyva 
kudykeli palicije nuveže in 
lavonyczia.
Straikas rlubsuvlu

Filadelphijoi.
Philadelphia. — Už tai 

kad kontraktoriai apsiėmė 
siūti drapanas straikuojeneziu 
riubsuviu New Yorke kur su- 
virszum 80 tukstancziu kriau- 
cziu nedirba, Filadelfijos uni
je apgarsino buk straikuos. 
Kone 12 tukstancziu kriaueziu 
pamėtė darbus. Straikierei 
spyrėsi padidinimo mokesties, 
sutrumpinimo valandų darbo 
ir geresnio paredko dirbtuvėse.

Szeimina p. Jono Traskaucku
ISZ MAHANOY CITY, PA.

Isz priežasties sukaktuviu 
60 metu amžiaus kuri suėjo 
diena 15 Vasario muso seno 
tautieczio p. JonoTraskaucko, 
iszkele puiku baliuką del savo 
vaiku anuku ir gyminiu. Po
nas Traskauckas pribuvo in 
Amerika 1873 mete o apsivedė 
1877 mete, paejna isz miesto, 
parapijos ir gmino Ludvinavo, 
pavieto Kalvarijos, gubernijos 
Suvalkų. Per savo darbszuma 
ir paezeduma kuriam prigial- 
bejo visame pacziule, dasidir- 
bo szioki toki turteli ir iezau- 
gino dydele szeimyna geru 
vyru ir geru moterių, susilauk
damas 12 anuku kurie savo 
dėduką apdovanojo taja diena 
60 puikioms rožėms kaipo at
mintis 60 metu o sūnūs ir duk
ters apdovanojo savo milema

teveli puikum deimantiniu 
žiedu. Ant tojo baliuko su
važiavo sekanozios gymines. 
Dr. W. Lester Brooklyn, N. Y. 
J. Juodzevicziai isz Keary, N. 
Y. J. F. Kimontai ir W. Kaži- 
kauckai isz Philadelphijos, 
J. Traskauckai isz Williard, 
N. J. Mare ir Ona Žilinskai 
isz Wilkes-Barre, Pa., W. Za- 
tauskai ir Bražinskai isž Sze- 
nadorio, F. Pilipaviczei ir po
ni Savage isz Audenried. Isz 
Mahanojaus radosi J. Petru* 
seviczei, P. Traskauskai, Jos. 
Taskauckai ir F. J. Sklarei.

'Jsz rubsiuvin stralko.
ijew York.— Diena 14 Va

salo, dirbtuvėje Smith Gray 
Co kur dirba apie 300 darbi
nu ku isz kuriu randasi dyde- 

, savinin
kas tosios dirbtuves iszsiunti- 
nejo darbininkams postkartes, 
ydant darbininkai sugrįžtu 
prie darbo, prižadėdamas pa
kelti mokesti ant dvieju dole
riu ant nedelos. Bet apie 
unije nieko neprimyne ir su 
trumpinimą darbo dienos. 
Darbininkai dasiprate, jog ga
li būti prigautais nesutiko ir 
nesugrįžo, užprotestavę priesz 
taji savininka ir nesugriž pa
kol nepripažins unijos ir dar
bininku pareikalavimus. Ne- 
paliausim kovoti, pakol ant 
savo nepastatysim, norints ir 
teip jau 8 nedėlios iszkente- 
jom, norints netektumem pas
kutiniu pajėgu.

Siunczeme szirdinga acziu 
visai visuomenei ir draugams 
darbininkam už suszelpima 
muso ir tikymes, jog ant to- 
liaus mus szelpsyte, nes mes 
isz aplaikytu auku turime in- 
taise restaura ei je, kur paval
gome su savo szeimynelems už 
ka esame dėkingi ir atejteje 
szirdingai atsimokėsime 
duok Dieve, jago kada 
jums reiketu stovėti diena 
nakti ant gatvių.

Kankinimas ir aresztavoji- 
mai muso draugu da vis ne- 
pasilauna, diena 17 likos 
aresztavotos 4 ypatos: Bro
nislovas Mendiaris, Bernar
das Žinius, Leonas Bulbonis 
ir Juozas C įdaras.

NellL litAurelis Lietuviu,

geresnio paredko dirbtuvėse.

Gausi dovana už 
telsingysta.

Sunbury, Pa. — Arturas 
Young, 12 metu senumo rado 
pundeli ,bumaszku kuriame 
radosi $1000, o kuri pamėtė 
ant tilto Jurgis Haines. Ka
da vaikas sugražino piningus, 
locnininkas gausei apdovano
jo vaikinėti už jojo teisingu
mą, duodamas jam net.... 
penkis centus.

Ugnės.
Philadelphia.— Ugnis su

naikino krautuve anglių ir 
paszaro Jurgio Fgolfo & Co. 
ant 2555 N. Broad uliezioe. 
Blede $100,000.

Tamaqua.— Isz nežinomos 
priežasties sudege czionais vie
tine Opera House ir artimi 
namai. Bledes $28,000.

Isz Kares Lauko
į Berlinas. — Tik dabar 

svietas dažinojo, buk Bosiję 
prigialbinejo Serbams. Ana 
diena Bosiję nusiuntė Serbams 
daugybe ginklu ir amunicijos. 
Vokieczei iszto baise! nerimau 
je, ir mato, jog Bosiję stūmė 
Serbus ant kovos su Austrije.

Vėliname ydant muso tau* 
tietis su pacziule susilauktu 
senyvos senatvės ir geros svei* 
katos ir turėtu džiaugsma isz 
vaiku ir anuku.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.
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J Viednius. — Austrija 
ne nemislina palaut ginkluo
tis ir lauke tik progos idant 
jaja kas užkabintu. Austrije 
lig sziam laikui iždave ant mo 
bilizacijos 300 milijonu karū
nų, o kas menesis ižduos po 14 
milijonu ant užlaikimo vaisko.

| London. — Musztineje 
po Bularu in laika trijų dienu 
terp 100,000 Bulgaru o 80,000 
Turku pražuvo ant abieju sza- 
liu 7,000 vyru. Enver Bey, va
das jaunu Turku badai toje 
musztyneje pražuvo:

į Sofia, Bulgarija. — Szim. 
tas knkszczioniu likos nužu- 
dintais per Turkus kaimelije 
Kenanime. Panaszios skerdy
nes atsibuna po visa Teczalije.

Minersville, Pa. — Bo
leslovas Taminovskis, kuris li
kos apkaltintas ant dvieju me
tu in kalėjimą kaipo nužiūrė
tas už žudinsta savo tautieczio 
tūloje karczemoje czionais, 
stengėsi aplaikyt pardona, — 
kaip rodos tai nekaltai likos 
apkaltintu.

— Ana nedelia Baltruviene 
važiuodama per Minersville, 
užėjo ant stiklelio pas ponstva 
Alaburdus, nes buvo labai nu
vargus. Norints josios nepaži
no, bet tvirtino, jog pas Ala- 
kurdus geriauses alus ir sma
giausia vieta ant atsilsio. Ej- 
kite patis ir persitikrinkite.

Trumpi Telegramai.
§ Petereburgas.— Troiska 

katedra likos sunaikyta per 
milžiniszka Ugne praejta ket- 
verga. Puikus paveikslai ir 
atminimai surinkti mete 1708 
per Petra Dydysi likos iszgel- 
betais in laika.

Straikieriu Szelpimo Kami, 
tetas, South Boston, Mass. — 
Iždalinom del sekanezin drau- 
gyecziu: S. S. Petro ir Povylo, 
Lithuanian Local U. M. W. of 
A., Gedimino Klobo, Laisves 
Sunu, John Stramba district 
president U. M. W. of A.

Ledford, 111. — Darbai 
povelei eina, katrie dirba tai 
tik puse dienos per ka žmone- 
liai ne per geriausia uždirba.

— Lietuviu didelis būrelis 
isz terp tu atsiranda daugumas 
ka visai ne turi jokiu apszvie- 
timo czionais nėra jokiu drau- 
gyseziu, visi tik palinkę in ge- 
ryma.

§ Chicago.— Grafas F ran- 
ciszkus Von Detlingas, paej- 
nantys isz Rosijos, atėmė sau 
gyvaste parke. Detlingas ne 
senei ižbego isz Siberijos.

§ Chicago.— Czionais bu
vo tokia dargana jog sutraukė 
visus telefonu ir telegrafu 
tus, padarydama bledes 
$1,000,000.

dra-
ant

§ Kansas City, Mo.— 
kūpąs John Hogan, diecezijos 
Missouri, mire ana diena tu
rėdamas 84 metus amžiaus.

Bis-

§ Mexico City. — Buvusia 
prezidentas Madero ir Jose 
Pino Suarez vice prezidentas 
likos nužudintais per prieszi- 
ninkue, laike važiavimo auto- 
mobilum in kalėjimą,

7,

Freeland, Pa. — Lietuvei 
gyvuoje malezei, sutikimas vi
same. Nesenei pribuvo in czio
nais p. Juozas Czižauckas, už
baigęs mokslą Petersburgo 
universitete, kuris apėmė dins- 
ta vargonininko lietuviszko— 
lenkiszko parapijoi. Tuojaus 
sutvėrė giesmininku draugove 
po vardu Szventos Cecilijos 
patronkos giesmininku ir sten
gėsi visom pajėgom sutverte 
artistiszka chorą. Vėliname 
pasekmes ant naujos vietos.

St- Clair, Pa. — Czionais 
randasi gana dydelis būrelis 
Lietuviu kurie pradeda kas 
kartas daugiau gyvuoti. Szitas 
miestelis 
villes ir 
Dabartės 
neužilgio 
namu prie kelio ejnant in Mill 
Creek, žmonis perka lotus hur- 
mu o biznei pradeda pasikelt 
o priek tam ir kitos kompani
jos statys daugeli namu. St. 
Clair gali būti dideliu mieste
liu atejteje.

Taft, III. — Darbai slob- 
nai eina.

— Lietuviu keletas familiju 
ir apie 10 pavieniu isz tu viso
kiu atsiranda mergynu visai 
nėra jagu isz kur pribūtu nors 
puse tuzino tai gautu po gražu 
ir begota vaikyna.

randasi arti Potts- 
turi puikia atejte. 
Redingo kompanija 
statys 60 mūriniu

Seelyville, Ind.f 10 d. 
Vasario (February) 1918 m. 
patiko baisi nelaime du vyrus 
Ignaca Bojvvida ir Joną Wasi- 
lauska, abudu pusbroliai isz- 
ėjo žuikiaut, greta eidami Ig
naco Bojvvido koja paslido ir 
karabinas iszszove tiesog in 
szirdi Jonui Wasilauckui ku
ris ant vietos likosi užmusztas. 
Viskas netiezioms atsitiko, 
abudu ženoti su familijom. A. 
A. Jonas paėjo isz Kauno 
gub., Telsziu pav., Warniu 
ujezdo, likosi palaidotas su 
bažnytinėm apeigom, lietuvisz- 
kas kunigas pasakė puiku pa
mokslą potam likosi pakavotas 
ant Brazile airisziu kapiniu, 
velionis buvo 31 metu amžiaus 
buvo doras ir linksmas žmo
gus ir buvo nuo visu miletas, 
velionis paliko dideleme nu
liūdime jauna paezia su dviem 
mažais vaikeliais vienas 4 me
tu antras 5 metu amžiaus Lai 
buna jam lengva szioi žemele.

— Darbai szlektai eina, 
žmonis isz priežasties bedarbes 
iszvažineja in visas szalis.

Clinton, Ind. —Darbai 
gerai eina dirba pilna laika, 
uždarbiai nevienoki, kas turi 
gera darba tai uždirba gerai.

— Oras ne koks, ežia žiema 
sniego beveik neturėjome.

— Lietuviu apie 60 famili- 
ju ir tiek pavieniu, mergynu 
kelios. Czionais yra kelios 
draugystes, Tėvynės mylėtoju, 
Susivienijimo lietuviu Ameri- 
kia 121 kuopa, socijalistu kuo
pa, ir szv. Kazimiero paszial- 
pine draugyste, Lietuvos Sunu 
draugyste kuri labjausia atsi- 
žimi visokiais darbais. 25 ta d. 
Sausio 1913 m. laike balių ant 
kurio buvo lekiojenti krasa 
buvo parengta 4 riu skyrių do 
vanos del moterių masznele 
del pinigu ir Spilga del skry
bėlės o del vyru pipke ir kak* 
laraiezis (naktaiza.) p. Jonas 
Kurapeikis kalbėjo trumpa 
prakalba aiszkino apie tėvy
nės meile ir apie draugystes 
naudingumą, bet gaila kad 
czionaitinei lietuvei dar labai 
ant žemo laipsnio apezviestos 
stovi ne yra apsipratę su kal
bėjimais.



Szimas atėjo pas Agotėlė in eve ežius, 
Kalbėjo apie szi ta ir kitus niekus, 

Kad sztai josios vyras atėjo, 
Paikius linkėjimus abiems sudėjo.

— Kur yra Agotėlės vyras ?

Du Papratimai jo. Sustojo tada ant vidurio pa 
kajaus ir užeimielijo.

— Kad nors kelis rinskus
Apraszlnus Isz Gyvenimo.

Ant galo ir tie nuėjo sau no 
kapiniu namo, kurie privalu, 
mu priversti buvo ataduot pa
skutini pritarnavima, ir Mal- 
garieta prapuoli ant visados 
po žeme, ne atsisveikinus ne. 
vat locna vira. Jie ijaje mile 
jo, gailėjosi verki jos grandžej 
nes ne buvo ant jos laidotuvių 
ba buvo girtuokliu.

Ant ritojaus, anksti, sugrįžo 
Motiejus namon. Žinoma, jog 
laidotuves jo paezios atsibuvo 
be jio, kas invedi jin in baise 
rūpesti. Puoli ant žemes ir 
rovi sav no galvos plaukus 
grandžej raudodamas, nes kai- 
po pasaki Jokūbas, viskas nie
ko neprigelbejo, ir Motiejus 
persitikrino dabar po valandai, 
jog jio verksmas ir gailestis 
nieko negelbes. Kada badas 
pradėjo jin nepakajint, turėjo 
mest savo rupeeczius in szali, o 
griebtis už darbo. Praejtinejo 
dienos ir nedėlios, o sziauczius 
tame kas kartas labiaus apsi- 
malszinejo, net ant galo suvis 
smutka užmirszo, koki turėjo 
isz priežasties netekimo pa
ežius.

Motiejus vienok ir savo ne 
laimeja ne permaini savo pa
pratimu.

Kaip pasaki vienkart, jog 
uždarbio jo užteks ant arielkos 
ir alaus, teip ir iszsipildinejo 
nuolatos ant — gėrimo ir ant 
loterijos, neprileisdamas nie
kad sau to, jog da ne viena 
karta ne laimėjo, o vis pralai
mėjo.

Nuolatos state su Jokūbu, 
ant loterijų, nes viltis abieju 
niekados no iszsipildi. Ir vie
toje pamest norą ant grajaus. 
kas kart tas juose augo; stati 
kas kart daugiaus piningu, ko 
ne ant kožnos loterijos. Nes 
kas isz to ? — reikalavo kas 
kart daugiaus piningu. Jokū
bas, kaipo sargas, turėjo juju 
labai mažai, o Motiejus, kurie 
kas ritas pasigerdavo, turėjo 
jiu ir ne daugiaašei. Isz kurgi 
ozion jiu paimi? Mieli jo ilgai 
ir ne karta iezmislinejo viso
kius epasabus, bet vis tie spa- 
sabai buvo' nepasekmingi ir 
bausmes verti, del to susilaikei 
no to.

Viena karta Motiejui prisi
sapnavo tris loterijos numerej. 
pastanavijo neatbūtinai ir to- 
liaue grajint ir dabar atsiminė 
visus savo pralajmejimus, del 
to reike dabar gera suma pi
ningu turėt.

Po ilgai abieju rodai, pasta- 
navijo J okubas dastatit pinin
gu-

Ant antro piontro giveno 
keliuose pakajuose senelis — 
jaunikis, apie kuri žmones kai 
bėjo, buk turi didelius turtus. 
Jokūbas jam pritarnavo, ap
žiūrėdamas jo pakajelius Kož- 
na rita senelis iszejtinejo isz 
namu. Ant ritojaus, po pasiro 
davimai su Motiejum, o buvo 
tai diena, kurioje turėjo atsi- 
but traukimai; Jokūbas atada- 
ri duris jo pakajaus ir inejas 
in tuszcze pakaju, pradėjo 
jeszkot po szufledas piningu, 
o kada czion ne rado, ne ezepo 
se ne kamodose, pradėjo jeez- 
kot lovoje, iszcziupinedamae 
szienikus ir pagalve; niekur 
rirnok ne buvo to, ko jieszko.

raecziau. Vogtie ne noriu- 
Szedien iszgrajicze, o rit vėl 
padecze ant tos paezios vietos, 
tiek kiek paėmiau. Tame puo
li jo akės ant mažos medines 
skrinutes, stovinezioe po lova. 
Vienas žingsnis jau buvo prie 
jos, iszsitrauki isz po lovos ir 
pradėjo mėgint atidarinet, nes 
tas jam ne pasiseki, ba buvo 
denezei uždarita.

— Czion piningai! — tarė 
pats in save ir nubėgo prie du 
riu, susilaiki prieez duris, trau 
kesi atgal, nes vėl susimislijo 
kita, ba iszbego isz pakajaus 
ir nubėgo trepais žemin.

Motiejus tuom laik ka tik 
ne buvo isztusztines didele 
pleczka degtines jau antra ta 
diena, kada Jokūbas su kirviu 
rankoje inbego in jo stuba.

— Ka veikete, ponas meis 
teri? Piningu ira skrinuteje, 
nes druezei uždarita — tarė 
uždusęs Jokūbas, o prakaitas 
kaip žirnejs apipili jo kakta.

— O ant ko tai kirvis, pa
ne? Sudaužit skrinute, tai ir 
viskas ant to.

— Ir asz teip mislijau, nes 
bijausi!

— Ot szeszkae isz jus, pane! 
Jagu jus bijote, tai asz tai pa
darysiu — paszauki sziauczius, 
kūrėm arielka galva apsvaigi
no jau gerai, isztrauki kirvi 
isz ranku sargo ir abudu inpuo 
Ii in senelio pakaju.

Kada Jokūbas uždarinėjo 
paskui save durie, idant kas 
praeidamas karitorium ne pa- 
matitu, Motiejus davi kirviu 
per skrinutes antvožą ir eudau 
ži.

Blizgėjimas sidabro aptemdi 
ju akis, kad net pabūgo, bet ii 
gai ne mislidami, griebėsi prie 
piningu ir tuojaus turėjo pil
nus kiszenius. Kada jau netu
rėjo kur dėt, Motiejus nutveri 
lig puse isztusztinta skrynele 
ir svyruodamas norėjo bėgti.

— Hej! ponas Motiejau! ugi 
jis pamatis, jog kuferelo neira 
o ant manes puls tuojaus nu
žiūrėjimas—paszauki Jokūbas 
ir uszstojo jam kele.

— Ar szeip ar teip vis pa
žins kad piningai iszvogti tuo- 
jaus ba ku f erelis sudaužytas, to 
kem karte geriause paimt vis
ką ir bėgt kur akis rodo.

— Tai gal teip. Nes name 
pamatis kaip iszeitinesiva su 
kuferelo.

Ot ir mieste tiek žmonių kai 
bėjo žiūrėdamas per langa Jo
kūbas, tame staigai atszoko no 
jio buk perkūnu intrenktas.

— Kas jum tai, pane ?
— Senis sugrižszta.
— Begkiva!
— Susitiks mus.
— Laukite, gera mislis man 

užėjo in galva. Ho! ho! nor Mo 
tiejus girtuoklis, nes protą vi
sados savo turi pane!

Tai pasakęs pastate ku f ereli 
prie duriu uszžiebi žvake kure 
pamate ant kamados ir pribė
go su jaje prie lovos.

Vienoje valandoje užlieps- 
nojo ezienikas ir paduszkos, 
ir ciela lova netrukus buvo 
liepsnose, o Motiejus atatrauki 
ja ant vidurio pakajaus, meti 
ant jos kede, staleli su pagelba 
Jokūbo kuris apkvaitęs neži
nojo ka veike, prislinko szepa 
kamada ir kitus daigtua.

Viskas tas atsibuvo teip 
greitai, jog tik gal vienas szeto 
nas kuris jam darodino 
mieles, padedinejo Jems 
darbe.

— O ka? Dabar bus 
gerai iszsiteisint, ba pamielins 
jog kuferelie sudegi, o pinin
gai sutirpo.

1 ai pasakius paeini po pa
žaste kufereli, Jokubae-gi kir 
vi ir jau ėjo, nes tame stojo du 
rise senelis. Pakajuje buvo du 
mu tiek, jog nieko o nieko ne 
buvo galema matit.

— Gelbėkite! dega! — pa- 
szauki senelis ir mėtėsi in paka 
ju gelbet nor ka galėdamas nes 
susidūrė su Jokubu.

— Kirviu in galva pane! — 
paszauki Motiejus pamatęs isz 
sisklajetueiuose durnuose isz 
priežasties atadarimo duriu se
neli prie Jokūbo.

Senelis vienok ižgirdes tuos 
žodžius traukėsi in szali o Jo
kūbas pakeli kirvi augsztin 
ir kirto su jaje in galva — Mo 
tiejus kurie toje paezioje va
landoje priezoku prie jio no
rėdamas prigelbet jam. Ipas 
buvo teip smarkus jog Motie
jus griuvo ant žemes pusnegi- 
vas, mesdamas kufereli, isz 
kurio piningai su skambėjimu 
iezsipile. Jokūbas iszbego in 
priemene, ir netrukus buvo 
ant ulieziu nes policijantas pa- 
regejas teip baisei nusistebėju
si o priek tam bu kirviu kru
vinu rankoje paeini tuojaus 
jin kuriam tuojaus ant ženklo 
duoto pribuvo in pagelba dau
giau ir teip papuoli in rankas 
teisingistes.

Kada ugnegesei po neilgai 
procei užgesino ugni o durnai 
iszejo per langus ir duris pare 
gejo gulenti ant padlagu su 
perkirsta galva Motiejų. Žai- 
dulis užduotas in galva su kir
viu buvo gilus ir buvo abejone 
ar snieginu ne lipetejo Nuvežsz 
tas in ligonbuti, kur ilgai 
buvo gidintas, nes protas: 
niekados jau ne likos ižgidin 
tas, o kad mate kad neszkadli- 
vas isz jio beprotis paleido ant 
valnistos, givent iszalmužnos.

IV.
Ant vienos isz ulieziu mies 

to tarp būrio žmonių stovėjo 
kokis tai apdriskelis ir kalbėjo 
o žmonis klausi ir juokėsi nuo 
latos.

— Teip, pane, jago nor ke
lis centus turetau, padaritau 
didelia laime. Kas nori pra- 
lobt tegul tik in loterijas gra 
jina. — Nes saugokitės dau- 
žint kuferelus kaip tai dare 
Jokūbas o isztikro — e, to ne 
nepasakisiu jam Arielkos ne 
gerkit, ba tai nelaimi didžiau- 
se ir didele nelaimi kas stojosi 
paprastinu girtuoklu; ir pa i 
jam numirs, pats ejs vogt pa- 
deginet, o ant galo gaus kir- 
viu in galva ir galas ant to 
pane Ir man teip astitiko, o 
no to laiko ne noriu ne pažiū
rėt ant arielkos ir visu apsvai- 
ginaneziu gėrimu. — Nes ne 
žinot kas man atsitiko? Turė
jau visus kiszenius pilnus si
dabriniu doleriu, nes man juos 
ligonbutije atemi ir atadave 
tam no ko jie buvo pavogti; 
tai Jokūbas pavogi juos ne asz 
pane! Po tam kada pasaki 
kad asz sveikas ir liepe man 
ejt namon. Parejnn tada in ma 
no dirbtuve o ten — tpfa! 
pane o ten jau kas kitas gi ve
na!.... Kas.tai juokingo?....

Praszau ne pertrauki- 
net!....

Paskolinkite, pane man pi
ningu !.... O tegul jus velnej 
"paima, kad iszmanes juoketes! 
Kvajlej beproezei!

Teip tarės Motiejus, ba jis 
tai buvo, iszbego isz aptveriu 
ežio jin rato žmonių ir nubė
go sau tolau ulieze kone risz- 
cze, o vaikai miesto bego pas- 
kuj jin linksmai juokdamiesi 
ir szaukdami “Kvailas Motie
jukas!” Tuolaik kvailis nepaj- 
sindamas ant jiu nuolatos pats 
in save kalbėjo, davinėjo pats 
sau UBzklausimuB ir ant tu at
sakinėjo, rodos buk kas su 
juom drauge ėjo.

— Ar ne pažinsti manes pa
ne?

— Ej-gi pane’ Sveikas dru i 
tas vaikine? Na jau ir senej 
matėmės. In kur-gi ejni ?

— Arba asz žinau ?
— O tai nueik-gi su manim ; 

ba asz teipo-gi teip valkiojuo , 
siu nuolatos. Oi beda pane, : 
naoUtoa beda varsas/

tokes 
tame

labai

i — O kur ejsiva ?
, — Kur? — palauk tuojau
i tau paeakisiu. O turi kur per- 
i nakvot? t

— Isztikro apie tai mielinu.
— O. tai ezpoeai pane! Eik 

i -gi. Ej! kad kur Jokūbą paei 
tikt galetau! Pripildi sau geraj 
kiszenius doliereje ir pabėgo 
kur pane, o gaila ba bu manim 
turėtu paaidalit, arba sumusz- 
tau jin, jog ir prasijudint ne 
galėtu. Prigulėtu da vienkart 
nuejt'pas ta tureziu, paimt jam 
piningus, o po tam padegt, pa 
ne, lova ir kirviu in galva 
gaut, ejtu ne žinai kaip tai 
miela vienoje valandoje nieko 
ne žinai jau ir apie viską pa- 
mirszti.

Kalbėjo nuolatos, o tuolaik 
iszsiskirste vaikai ir pradėjo 
jau temt Motiejus buvo jau už 
miesto ir ėjo sau taku per lau
kus ir kalbėjo toliau in'save:

— Kur-gi tai ejname?
— U-gi ant nakvines, pane 

Ba žinot turi jog jau ten ne 
givenu kur seniau givenau. 
Nes man dabar geriau nor ne 
turiu loeno kampo. Mataj ten 
ant kalno melnicze vėjinė? 
Miltu ten jau ' pane, joje senej 
ne mala niekas o gerai ka jos 
nesu griauna, ba nevet ne tu
retau kur pramigt.

— O del ko-gi 
mure kaip seniau?

— O, kokis tu akivas! G 
kas tau galvo?

Paskolink man piningu, pa- 
statisiu ant loterijos ir ižgrajin 
siu o kada busiu turtingu isz- 
budavosiu palociu ir givensiu 
jame! Tave! priimsiu, usz la- 
kojų ir bus mum gerai.

Teip kalbėdamas daejo lig 
melniczej. Inejo in vidurį. 
Tamsuma nepavelino apeižiu- 
ret jam po savo namas. Galejp 
tiktai suprast, jog padlagos b^ 
vo kuom iszklotos nesibelcit 
kada vaikezeziojo.

— Ne turiu czion, pane, lo
vos, ne paduszkos, ne kaldrop 
Miegu ant padlagu, ant kuri^ 
vagis primėtė sziaudu biskiv 
Elgkis tiktai malszei, idant ne 
prikeltum Malgarietos kuri 
miega kamputije. Ne matit 
jos pane, ba tamsu.... Szitfr 
pasakius atsiguli uždari akie o 
apart to paslepi veidą savo in 
delnus, ba rodėsi jam jog tik
rai mati numirus savo paeze 
ir persigando jos labai. Vos už 
migo, davėsi girdėt laukuose 
balsai priaiartinaneziu prie mel 
niezioe dvieju žmonių.

Kvailis gal jau czion ira 
— tari vienas inejdamas in 
melnicze, — ba girdėt kroki- 
mas.

— Ir mums bus laikas jau 
atsilset — tari kitas ir atsigu
lė abudu.

— Kiek szedien padarej, 
Jokubaj ?

— Ziegorelie ir du sidabri 
niue Bzauksztus.

— Suvis gerai. Man vos pa
siseki isztraukt no ponios pug 
leresa isz kiszeniaus, kureme 
radau ant nelaimes, vos tris 
renskiuB.

— Ir tae gerai. Vis daugiau 
negu turėjom prieez tai, kol 
mus in kalėjimą ne buvo pa
talpine ir geriau givename ne
gu kalėjime, nor bajmi, idant 
mus vėlėj ne pagautu, biski 
nepakajina, tai tiek to Ne 
karta mielinu jog užgimiau po 
laiminga žvaigžduke, kad 
man pasiseki pabėgt isz kalė
jimo.

— Teip kalbėjo Jokūbas, 
kuri usz vagista 'patalpino in 
kalėjimo, kaipo ir usz pažeidi
mą Motiejaus laike tos vagis- 
tos, isz kurio vienok po kėlu 
menesiu drauge su kitu tokiu 
vagiu einaneziu ten, iszsilauže 
isz uezgrotu geležiniu, ir da 
lig sziam laiku j ne buvo susek 
ti.

— Gaila, jog Motiejus su 
durnavojo! — tari vėlėj Jo
kūbas po valandai - jio bu
tu panaszue in mus geras va
gis ir su mumis dalitusi.

— Nes tai navatna, jog ta
vęs ne gal pažintie.

— Na, ba mato mane tik 
nakeze. Ant galo ne vėlinu to 
sau ba gal isztikro pareikalau 
tu no manes dolierius, kuriu 
neturiu. Kožname karte bu 
kvailu ne szposai dalikae pavo 
jingas, galėtu sau primint, jog 
jam kirviu in galva kirtau, 
inpultn in pasiutima, ir kasžin

ne gi ve A

kaa galėtu atsitikt, o Mt koi

no atsitikimo turetau bu juom 
ergeli.

Ilgai da kalbėjo, net lig už
migo. Anksti ant ritojaus pabu 
do Motiejus ir pradėjo dairytis 
ar ne ras savo numirusios pa
ezios kure vakar mate ir kal
bėjo Nes pamati tiktai miegan 
ti Jokūbą, o draugo jio jau ne 
buvo.

— Ach! kas atsitik su ma
no draugu? — ir užlauži ran
kas kvailis. — Isz tikro gal 
jin pikti žmonis, kurie czion 
aakvoje užmuszi ir dabar ma
no savžine bus nespakaina, jog 
tai isz mano priežastes, ba asz 
jin czionais atvedžiau. Ach vi
sur mane nelaimi persekioja! 
nes tuojau prikelsu taji žmogų 
o gal ka no jio dasižinosiu ? 
Hej! hej! kelkite—gi!

— O kas ten! paszauki pa
budęs Jokūbas pratrindamas 
akis.

Motiejus žiurėjo ant jio su 
nusidivinimu, patrine bu del 
nu savo kakta, buk sau ka to
kia primine.

— O kas jus do vienas? — 
paklausi po valandai.

— Ižgirdes tai Jokūbas da- 
siprato, jog Motiejus pradeda 
pažint jin tvėrėsi ir norėjo 
bėgt.

— Stok! — paezauke kvai 
lis ir nutvėrė jin usz plauku 
isz užpakalo.

— Leisk, tai liksiesiu.
— Gerai, pasakiki-gi dabar 

man ka padarei su mano drau
gu?

— Nes-gi asz ne žinau apie 
ka kalbate ponas meisteri?

— Tai-gi jus Jokūbas?! 
paszauki motiejus o akis su
blizgėjo navatna szviesa.

— Darote tame klaida, ba 
asz teip nesivadinu.

— Meluoji! Tu mane in to 
ke nelaime davedei! A! turiu 
tave pane, atkerszinsiu tau da
bar! paszauki ir nutveri viena 
ranka už gerkles kita usz kru
tu. szaukdamas:

— Dabar dingsi, pane, kaip 
szuo! Usz kluptas norėjau gin
tis nutveri abiem rankon usz 
plauku kvailoj ir teip abudu 
pargriuvo ant žemes.

Mueztine koke dabar uszsi- 
riszo tarp jiu buvo baisi. Jo 
kubas matidamas gala savo gi 
vastes paleido uszplauku rovus 
o nusitveri abiem rankom už 
akiu, norėdamas nor tuom at
stumt savo prieszininka. Nes 
ir tas nieko neprigelbejo. Bai 
sus skausmas koki iszveri isz 
lupimas givam akiu, invedi 
jin tiktai in pasiutima, nutvė
rė abiem rankom už gerkles ir 
smaugi net Jokūbas nustojo 
kvėpuot.

Jau kūnas vagies pradėjo 
atszaldinet stengt o kvailis da 
vis laiki suspaudęs gerkle ir 
gulėdamas ant jio isz skausmo 
grauže jo veidą dantimis. Štai 
gai paszauke, tvėrėsi už tusz 
ežiu duob-akiu, rodos buk da
bar da pamate kad akiu ne 
turi.

— Tamsu!.... Ach! akie 
mano! — paszauki su baisiu 
skausmu szirdies, emi sviruo- 
tis ant kojų griuvo pataiki 
smilkiniu galvos in siena ir 
ant vietos atliko.

Sudia.
Sudia:— Del ko tu leidaisi 

ant vagistes ?
Vagys:— Del puikybes, po

nas sūdžiau.
S.— Kaip tai del puikybes?
V.— Norėjau ponas sūdžiau 

pamatiti savo varda gazietose.

Prie piet.
Misis:— Kodėl Petrai ne 

valgai pajaus?
Petras:— Dėkui, misiuke 

asz pajų suvis ne mėgstu.
Mažas Juozukas:— Jis ma- 

mite meluoje, asz maeziau 
kaip jie suvalgi szanteje net 
du pajus.

Gera paveizda.
Verszaitis in savo paeze: — 

Mano paeziule, tegul ir asz no
rint karta turu savo vale!..

— Tik tu nesakiki nieko, 
ba matai, turi duoti gera pa
veizda vaikam, idant motinos
klauaitu

50,000 KNYGŲ
Pasakys Kokiu Buda Gali Pats Save Isigydyti Namie.

Kožnas kenčantis vyras ture pareikalauti vieną iš tų Stebuklingų, dykai gautų 
Knygų. Ta knyga yra vertės $10.00 kožnam kankinamų vyrų. Knyga tapasakis 
sveikam vyrų kaip saugotos nuo ligų*. Jauni vyrai^kure mana apsivęsti naudos 
skaitidamė tą knygą. Jeigu sergate nuo Pilvą ligų, Negruomulavlma, L'žsikišinia 
Žarnų, Kepenys, Skilves, Inkstų ar Pūslės ligų, Nusilpneima Nervų, Pražudytų 
Vyriškumų, Neprijeinnų Sapnų, Lytiškų Nnsllpnelnių, Uznuodijimų Krauju arba 
Brantų, Škrofula ir Nevalų Kraujų, Pulavima arba Triperį,Užkrečiamų ligų arba 
Naujai įgautu Nesveikumų: jeigu esate Silpnas, Nerviškas, Nuliūdęs, Nusiminęs, 
Nusllpneis Spėkų arba kenčatė nuo Jaunų Pražangų, Reumatizmą arba kokių ligų 
ir nesveikumų, paprastų vyrams, ta Dykai gauta Knyga, pasakis jums kokių budu 
atrasti greitų nuolatini isigydymų. privatiškai ir pasląpta, sava namie. Knyga ta 
pasakis aiškei ir paprastoį kalboį Kodiel kenČatie ir kaip galete būti sveiku. Knyga 
ta yra krautuve žinios ir pasaka ape tokius dalikus privatišką būdą, katrus kožnas vyras, jaunas ar senas, 
biednas, nevedęs ar vedęs, sergantęs ar sveikas, tur žinoti ir jųjų prisilaikiti. Naudingas ir teisingas patarimas, ital-| 
pintas tuo Dykai gautoi Knygoį yra neapiprekiuojamas. Jeigu kiti gydytoje! neįstengi sugranžinti jums sveiksta 
spėkas ir tvirtumą, neiliudinketgs, nenusimiukiet ir netrotikiet viltgs, bet pareikalaukiete tą Didelį Vftdovų Sveikatos.

SIUSK TĄ DYKINI KUPONĄ ŠENDENA.
Tas pareikalavimas knygos neprivalu jus Į jokio skol^ ir užmokiesni. Męs neįiuntam jokių vaistu C. O. D. su uždėtu mokesčiu kaip įįj 

neilovingi gydytoje! ir institutaį dura. Ta knyga yra siuntama su ulmokiit, pičtą pmtam Ir ulpititytam konvirfi taip, jog ne vienas negale žinoti U ii 
talpina.
0R. JOS. LISTER & 00., L. 803, 208 N. Fifth Ave., Chicago, III.

Godotinasai Tamista: Až esu užinteresuotas Tamistas prižadeimu siusti Vysai Dykai Knyg^, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.

Vardas ir pavarde. 

Adresą*.

Apigardoje Glenmore, 
Sako jog ten ne gere, 

Teisybe, czion neyra kar- 
czemu, 

Tai ne tankei matyti girtu. 
Bet kas nori pasigerti, 

In kitur gali nuvažiuoti, 
Ir Lietuvei teip daro, 

Tankei sau “spn” padaro. 
Nusiduoda in kitur ir ižsi- 

trauke, 
Jog rėplom namon trauke, 

O jago vyrai teip daro, 
Tai ir bobeles rudarudoka 

padaro. 
Vyrame neapeileidže, 

Da josios labjaus gerti geidže; 
Jau tae vyrae rodos negarma, 

Katra boba girtuokliauna, 
Ir gyvenimo gero ne turi, 
Ba varge vargeta meezluoeia 

guli. * # #
Subatoe drena, 

Nueidaviau ir Baladena, 
Pro viena karezema ėjau, 
Puikius giedalus girdėjau, 
Giedalas tikras kaukimas, 
Kaip per ruja, vilku staugi

mas, 
Rodos stemples truks, 
Ir vydurei iezsmuks.

Kada nedainavo, tai plovojo, 
Ant Dievo ir kuningu visaip 

lojo,
Ne trukus karezemoje sudun

dėjo, 
Net žeme sudrėbėjo. 
Langai suskambi jo, - j 

O isz karezemoe gauja ižeiliejo! 
Kiti viduje gulėdami net ste

nėjo,
Kol palicije neatėjo. 

Tas dėjosi ne toli New Yorko, 
Karezemoje lictuviszko, 

Lietuvei turi tokios karezemos 
saugoti", 

Nuo josios isz tolo lenktis, 
Ba joje nuolatos musztynes, 

Ir po sudus tasynes.
rt e #

Kol jauna mergyna, 
Tai ne turi proto gana, 
Svaiguli kožna turi, 

Ant nieko nežiūri.
Ne kiaulei “labs ryts” 

duoda,
Norint baisi kaip nigerka ■ 

juoda, 
Viename mieste dydeliame, 

Kur Lietuvei buna sumiszime.
Tenais tai rote mergynos, 
Kaip pelėdos paskutines, 
Pasipūtusios kaip apuokai, 
Net szirdeJes kaip dirt-teleji 

tai juokai.
Ant balių nuolat valkiojesi, 

Prie vyreliu kabinasi. 
Apie bažnycze del tokiu ne 

kalbėk, 
Veluk suvis nutylėk.

Apie tai ne nori klausyt, 
Tiktai mėgsta plaukus raityt, 

Priesz zerkola atsietoje, 
Pokeri karszta laiko rankoje.

Net iezeižioja, 
Kaip plaukus garbiniuoja, 

Kaip dumple sznioksztuoje, 
Paskui da terla nueikvarbuoje 
Ir teip ant baliaus vandravoje. 
Ne kuriuos plaukai nuevilyti, 
Jog ne gali ekribliaus su špil

ka priemegti, 
Tai jau ne kas, 

Jagu virszugalvis plikas. 
Žinoma, jagu merga iszejna 

isz metu, 
Tai savo kvailumą pamato, 

Mato, jog kvailumo bus gana, 
Ba jau žilus plaukus gauna. 
Tai vyrelei gera boba tas tu- 

resita, 
Katrie su tokia nukrosyta 

apsivesite,
Lukaut vyrai nuo tokiu,

ne

ledokiu

Steitai

Naudinga ir kiekvienam

Savaitinis Laikraštis Pašvęstas Amerikos Lietuvių Reikalams.
IŠEINA KAS KETVERGAS, CHICAGO, ILL.

ĮSTEIGTAS 1898 METAIS. '

yra 12-kos puslapių didelio formato ir redaguojamas 
geriausių redaktorių. ♦
netarnauja jokioms atskiroms partijoms arba iuo« 
mams, bet lietuvių visuomenei.
nėra laikraštis agitacijinis, bet informacijinis, pamo
kinantis lietuvius išeivius.
talpina visokias žinias iš visos Lietuvos, Amerikos ir 
abelnai iš viso pasviečio.
turi savo geriausius raštininkus bei sandarbininkus.

Katalikas

Katalikas

Katalikas

Katalikas

Katalikas

Kataliko prenumerata Suv. Vai. Siaur. Amen: metams $2,pusei metų $1 
Kanadoj ir Meksike: Metams $3, pusei metų $1.50.

Rusijoj, Lietuvoj ir kituose užrubežiuose: metams $3, pusei metų $1.50.

Užsirašyti “Katalikas” galima kiekviename laike.
Rašykite tuojaus, o gausite vieną “Kataliko” numeri pamatyti veltai. 
Užsirašant “Kataliką’’ reikia drauge ir prenumeratą siųsti per pačto 

Money Orderj arba pinigus registruotam laiške, adresui

J. M. TANANEVICZ,
3249-53 S. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

■vfrH 1 4 I 1 1 i 1 fW!

i UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

I CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS $3C0,0C0.
J Suv. Valst Randas tori musuį banke sudėtu piningu.

I 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 
I turėtumėt reikala su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.

I HARRISON BALL, Preaidentaa. 9-ad. ryte lig 3 popiet.
J F. J. NOONAN, Vice-Prezidentas. Subalomis 9 lig 12-ad.
• W. H. KOHLER, Kaaieriua

DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
Y>» t*i vienatinis gyditojas Pittsborge, diplomavotan 

Varazavoje, kari* turi aavirza 15 meta iezbandimn, 
A gydime visokia liga. lezgydo visokea liga* nepaisant ifli 

kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktines T roti mos 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkae Pajėgos, teipgi gyds 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo speoialiszkumas yra gydimai 
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Romatizma, PlaacaU 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe i* Kraujo Nubegini 
UtoieuejuiM Ligas Irad ir pajinanezioa nog Tėvu,

Reikalo raižykite ant adreso

"KAPITONAS 
VELNIAS”

Prietikiai Cirauo De Bergarac

Verte Isz Francuzu Kalbos 
K UN. DR. M. JU0D1SZIUS

Yra tai labai 
užimanti ir juo
kinga apysaka, 
padalinta m tris 
tomus. Visi tris 
tomai vienoje 
knygoje.

404 Puslapiu. 6x9 col. Dydumo.

...PREKE...

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

W. D. BOCZKOWSKLCO. 
MA IIA BOY CITY, PA.

Ar Skaitei Kada Laikraštį ‘ LIETUVA?” 

Gal nežinai kur |ą gauti?

“LIETUVA”
Eina |au 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai genj ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
tui tik $2.00, pusei metų $1.00.

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI,
3262 So. Halstad St., CHICAGO, ILL.

Didele knyga api 1300 puslnpu 
Visos 6 dalis druežiai ir puikei 
apdaryta. Kasstus nusiuntimo 

| mes apmokame. PREKE TIK $4 
W. D. Boofanrtkl-Ce.

MAHANOY GTL PA.
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SKAITYK!
...Moraliszka Kabala...

Katra iszdeda žmogaus ateiti
Preke — 10c.

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

RUBINĄ SULVA. 
Perdėjo ant Lictuviszko D.T. B

Preke — 10c

...Tikriauses Kabalas...
Arba atidengimas paslapcziu ateities

—su pagialba Kaziru— 
Pagal Garsingiauai Chaldiszka 

Pereiszku, Graikiszku, Arabinkū ir
Cigoniszku Burtininku.

Preke — 10c.

Prisiuskite 25o. vertes Stempu 
o gausite visas tris Knygutes 
per paczta.
Kasztue nusiuntimo mes apmokame.

W. D. Boczkowski-Co.
520-522 W.South Al; Mahauoy City,Pa.

Introligatorne.^'-
APD1BBTUVK KJTGU.

Aysidlrba senos rrsld sHjgts 't'ltiic 
natos ir laikrancxei, kaipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles, 
Dagia Draugas, Tėvynė ir U U 
Priaiunsdami knygas apmokekyte paėsto ir 
ekspreso kasstos. Adresas:

Lltbvanlao B! Odery,
f 14 W. Spr«». Kikuty Gltjr*
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Žinomu ira daliku, jog nie
kas kitas isz žmonių ne daro 
teip didelu iszejgu, kaip artis 
tai ir artistkos teatrinėj:

Szitai k*li, tiesog tarent na 
vatoi priklodai paleidinistes.

Lenora Gwya, garsinga ang 
liezka artistika, milemoji Ka- 
rolo II, kurie jai iezkele prie 
vardo kuningaikeztibee, turėjo 
apart gėrimo lauru ecesnicznu 
negirdėta geiema blizgėjimo. 
Lauke keturis murinus kurie 
bėgiojo prieez jos karieta ir 
meti in kuopas, ne tiktai pi
ningus, nes ir brangius akme
nie ir kitas brangenybes. Ar- 
tietka toji paliepė savo lova isz 
muezt aplink deimantais ir 
ezmaragdais, o ant užklojimo 
rados herbas, (ženklas kara- 
liszkae) Karolaus II iszsiutos 
vienais perlais. Prie herbo bu
vo potogref je Karolaus II. su 
pora asiliniu ausu ir pora ragu 
ant kaktos padaritu isz kolo- 
riniu o labai brangiu akmenų. 
Kožnas kas tiktai prisiartino 
prie tos ponios apsiejtinejo 
kaip su karaliene, ir apdova
notas karališkai iszejtinejo, 
isz jos namo. Kada vien kart 
jos paklausi Karolus II, koki 
turi mieri toje paleidunisteje 
atšaki: “Noriu padarit tave 
biednu mano milemas.” Ir 
isztikro savo užmanima iszpil- 
di, ba kada Karolus II ne tu
rėjo kuom apmokėt jos užsi- 
manimu, maine milemus, kaip 
pirsztinaites, kožna davesdama 
m varga, net ant galo ir pati 
didžiansem varge givenima už
baigė.

Francuziszka aktorka Ona 
Q linault isz pradžių milemoji 
kuningaikszczio Orleansko o 
po tam pati kuningaikszczio 
Newers’o turėjo msimilejima 
in.... jaunavedžius. Visos 
merginos kurios norėjo teket 
už viro, aplaikinejo no jos ku- 
ningaiksztiszkus pasogus. To
kiu spasabu suvedi in pora 
kas metas suvirszum szimta 
merginu. Kuningaiksztis pa
liko jaje ne trukus o atsikrei
pė prie aktorkos D u part.

Dienoje vienog, kada ku- 
ninga'ksztis 8' nauje savo mile 
ma iszvažiavo in Wersalu, lie
pi Quinault sunaikint suvis 
puiku palociu laimingos mile- 
mos kuningaikszczio o po tam 
nusiunti kurjera pas kunin- 
gaikszti su tokiu telegramų. 
“Tegul Dupart palaiko mano 
locna palociu už savo drauge 
su visais turtais ir visu kuom, 
ba kuningaiksztis ras daugiau 
vigados, prie kuriu jau pripra
to.” Ne trukus po tam numi
rė Quinault baise liga. Priesz 
smerti paliepi atneszt savo 
marga szlebe komendantska, 
pasiredi in jaje stojo prieez 
zerkola ir paszauki: ‘ Žiūrė
kit, priesz 20 metu kada ne- 
sziojau toke szlebe buvau lai
minga, tuose blizgėjimuose, 
szedien, kada toji szlebe apsiū
ta deimantais— esmių suvis 
vargsze— givenimas ira isztik- 
ro, pekli-zka komedija” ir už 
keliu minutu jau buvo lavonu.

Graži szokike Joanna Maze- 
rani, milemoji Napoleono 1, 
kurios karietos ateiženklinejo 
no visu kitu karaliszku ir cie- 
sonszku o kuri milijonus leido 
ant vėjo numirė po nupuolimui 
Napoleono, kaipo ubage.

Artistka Coutat, kuri laike 
pirmos ciesoristes cielam Pari- 
ziuj gėrėjosi savo karietom, 
kuri viena pasiutiszka nakti 
iezdalino savo puse, milijonus 
iszneszencze, turtu tarp pažins- 
tamu, o kuri savo milemus 
szpictura igi krauju apdauži- 
nejo, numirė po tam priglau- 
doje del neiezgidintu.

Parižiuje prie galo metu 
penkes-deszimtu subretka Vir
ginia, už pirmutine paredaluo- 
se ir madoja. Palociuje savo 
turėjo deszimts salonu intai- 
situ per jos milemus. Kožnas 
tas salonas reprezentavojo di
dele verte. Subretka toji ciela 
savo turto praloszi in taka Ii 
zatora, o kada po tam prapuo
lė ant sveikatos apleido jaje 
visi ir smerti rado name bepro- 
cziu.

Adele Pege garsinga poni 
kameline, kuri ne galėjo gra- 
int kitokioi teoletoj, kaip tik 
isz kaiszitoj tikrais brilijantais- 
maudesi tiktai szampane, gi, 
venima savo užbaigė ant pu
riau sūpavusia eoaria.

Arsene P. Pužo isz Louisiana kurie su kitoms ?enklivoms 
ypatoms likos paskirtas per randa ant isztirinejimo pininginio 
trusto.

Lietuviui apleidžiant tevine.
Argi negailu tau brolau Lietuvi 
Apleisti Te vines szalele?.,..
Pažvelgk in miszka, in tirą laukeli, 
Ant puses puoszianczios lankele!

Kaip viskas tas mielas ezirdžei tavo, 
Nes viskas tas, tartum, kalba in tave 
Taviszkoj tarmėj! O atbalsiais savo 
Graudina ir vienkart linksmina tave.

Weizek kaip giria galva linguojant 
Tikiai, szvelniai ir meiliai oszia, 
Kaip kad milimoji saldžiai dainuojant, 
In ūksmes glebi tave kvieczia.

Lietuvis ant miezku akie atkreipia.
Nuo akiu su skvernu aszarae szluostos.
“Del duonos” kalba iszsižadet reikia
Visu grožibiu ir smagumu gamtos.”

Pažvelgk in gražu tirą laukeli, 
Nei jūres banguojanti javeliais; 
Ar ežia smagumo atrasti negali?
Gal atgrasineja jie tave' darbeliais ?....

Lietuvis su galva liudniai linguoja. 
“Gražus laukeliai szalies Lietuvos, 
Ka aukso javeliais, nei jūres banguoja, 
Bet ir tu iszsižadet turiu del duonos....

Kalbi netiesa, miel’s brolau mano, 
Buk duonos reikia kitur jieszkotis; 
Lietuva musu da vaikus savo 
Matin’ neskupiai, tikt reike darbuotis.

Ak, brangus broli bene supranti
Ko trūksta vaikams musu Lietuvos ?
Argi, pasakik tu pats nealksti, 
Ar neisztroszk.es dvasiszkos duonos?

Ar pats nematai kaip svetimi vaikai 
Pletzia isz musu dvasiszka peną?— 
Ir kaip da skaudžiai baudžia usz ta-tai, 
Kad net isz Tevines szalin mus gena?

Dovanok broli, supratau tave,
Bet teipgi tau turiu pasakiti,
Kad jei mes visi parnešim Tevine, 
Kam parsiejtu usz ja kentėti?

Ar verti butume vadintis Lietuviais, 
Ar butumem sūnūs tad Lietuvos, 
Ar tad nebūtume teeziaus ižgamais, 
Jei vengtumem kanezin delei jos?

Tikt tuom parodisi mano miel’s broli, 
Jog tevine Lietuva mili tikrai, 
Jeigu ja ginsi kiek tikt iszgali, 
Aukaudama save usz ja noriai.

Pirmsedis demokratiszkos partijos.

Draugai pirmsedžio demokratiszkos partijos William 
Me Combs paaukavo jam puikiu sidabrini kielika verties 
$1600 už jojo gera vedima politiszku veikalu paskutiuiuosia 
taraokuori*.

Negraži karalaite.
— Vai, kaip negraži! tokios 

pasaulyje dar nebuvo! Biauru 
žiūrėti!

— O dar karalaite. Kaip 
gaila....

Taip kalbėjosi karaliaus Tu
muose dvariszkiai, galvas lin
guodami, o teeziau tuo pat lai
ku pagerbimui naujai gimu
sios karalaites visoje karalys
tėje skambino varpais, isz ar- 
motu szaude ir renge szventes.

Kūdikėlis ramiai miegojo 
šilkiniame lopszelyje, nemąs
tydamas ne apie jokias iszkil- 
mes; jisai dargi negirdejo žo
džiu karalienes, kuri, in ja pa
žiūrėjusi, tarė nesziotei:

— Pasiimk ja ir iszsineszk 
ir tol man jos nerodyk, kol ne
liks gražesne.

— Nenuliusk, brangioji ka
raliene, — rūpinosi senute su
raminti savo ponia: — negra
žus vaikai kartais iszauga la
bai gražus.

Jos pastebėjimas isz dalies 
gal ir buvo teisingas, tik su 
maža karalaite to neatsitiko.
Kuo augo jinai didyn, tuo ėjo 
negražyn, ir visi ja vadindavo 
“biaurioji karalaite”.

Griebėsi invairiausiu prie
monių: karalaite gydė viso
kiais vaistais ir moterų patari
mais, saulei tekant veždavo 
rasoje praustis, — bet niekas 
negelbėjo. Negražioji karalai
te pasilikdavo tokia-pat ne
graži.

Pas karalių buvo senu-se- 
niausią senele, kuri jau daug 
metu isz savo kambario neisz- 
eidavo. Žmones kalbėdavo, 
kad tai esanti burtininke.

Karta per dvejus metus ka
ralius ir karaliene nuvykdavo 
pas savo senele, kuri jiems vi
sados koki nors gera patarima 
suteikdavo.

Taip buvo ir ežiais metais. 
Karalius ir karaliene, kaip pa
prastai, pas ja apsilankė ir pa
pasakojo senelei savo nelaime. 
Patarima senele parasze ant 
poperelio.

Sugrįžęs namo, karalius per 
skaitė raszteli. Tenai buvo 
pasakyta: “Jinai turi iszsiausti 
drabužius gražia gerąją puse 
ir blizganezia kita, blogąją pu 
se. Jinai turi austi neskubiai 
ir rūpestingai iszpat gerųjų 
verpalų. Apsirėdžiusi tais dra
bužiais jinai pasiliks gražiu- 
gražiausia”.

— Menkas dalykas, — tarė 
karalius, — musu duktė turi 
pasisiūti tokius drabužiu'-...

— Bet isz ko siūti ? — pa
stebėjo karaliene.

Karalius užsimąstė ir nieko 
neatsake.

Isztisas dienas nelaimingoji 
karalaite, motynos prižiūrima, 
audė kuogražiausius audimus 
ir siuvo brangius drabužius: 
vienus isz skaistaus szilko, ki
tus isz atlaso, deimantu pa
gražinto, treczius isz plunksnų 
retenybių paukszcziu, ketvir
tus isz lapeliu rožes žiedu, su 
karoliais, gintarais ir taip to
liau.

Visi drabužiai buvo labai 
gražus, bet ne vieni neturėjo 
stebuklingos galybes perkeisti 
karalaite in gražia.

Ausdama deszimtuosius dra
bužius, karalaite isz nusimini
mo pradėjo gailiai verkti. Be
verkdama jinai užmigo ir gir
dėjo baisa:

“Karalaite, drabužiai, ku
riuos tu nori pasigaminti, turi 
būti nei aukso, nei sidabro 
Tie drabužiai siuvami isz pra
kilniu darbu, isz augsztu min- 
cziu ir maloniu žodžiu. Szie 
brangumynai brangesni už dei 
manta. Jei tu mokėsi tokios 
drabužius pasisiūti, tai visados 
busi graži”.

Karalaite paszoko ir nubu
do. Kambarys buvo tuszczias. 
Kas gi kalbėjo? Nejaugi tai 
buvo prosenele ?

Praėjo keletas metu. Negra
žioji karalaite iszaugo ir, kas 
nuostabu, niekas jos nebevadi- 
no “biauriaja”.

Kasdiena jinai darėsi gra
žesne, nes dėvėjo stebuklingą
jį drabuži.

Žmones ja mylėjo už meilu 
su jais apsiejima, už jos isz 
szirdies patarimus, malonius 
paeznekesius, o maži vaikai ne 
netikėjo, kad gražioji karalai
te galėjo kada norsbuti “biau
riaja”.

Iszsipilde seneles patarimas, 
nes gera szirdis visados žmogų 
gražina. Musu prie tokio žmo
gaus prisiriszimas nebemato jos 
negražumo.

Prasarga iszsiteisinimo
Yra duota žinia per žemiaus 

pasirasziusius Komisierius 
Schuylkill pavieto kad iszsitei- 
sinimai moketojiai taksu ir 
locnininkai propereziu, turės 
proga iszsiteisint kas-link 
assessmentu už 1913 meta ir 
kad Komisoriai tokius iszklau- 
sis Pottsvilles sude tarpe 9 ad. 
ryte lig 4 ad. popiet ir iszklau- 
sis iszsiteisinimus isz sekaneziu 
miestu paskirtuose dienose:

Auburn Borough, East 
Brunswick, Hnbley ir North 
Manheim Townships, Panedeli 
February 24 to 1913.

Pine, Grove, Middleport, 
Gordon, Tower City, ir Mt. 
Carbon Boroughs ir Pine 
Grove Township, Utarninke 
February 25to 1913.
Foster, Frailey, Delano, 
Branch ir Barry Townships, 
Seredoj, February 26to 1913.

Port Clinton, Port Carbon ir 
New Ringgold Boroughs,'ir 
Porter ir New Castle Town
ships, Ketverge, February 27 
to, 1913.

Mahanoy, Kline ir Tremont 
Townships, Petnyczioj, Febru
ary 28to 1913.

Norwegian, East Norwe
gian, Eldred, Rahn ir Schuyl
kill Townships, Panedeli, 
Starch 3 1913. j

St, Clair Borough, ir West 
Mahanoy ir North Union 
Townships, Utarninke, March 
4to 1913.

Ashland Borough ir Ryan 
Township, Seredoj, March 5to 
1913.

West Brunswick, Washing
ton, South Manheim ir Blythe 
Townships, Ketverge, March 
fito 1913.

Girardville ir Gilberton Bo
roughs, Petnyczioj, March Tto 
1913.

McAdoo ir Minersville Bo
roughs, Panedeli, March lOto 
1913.

Tremont Borough ir Reilly 
Township, Utarninke, March 
lito. 1913.

Pottsville Borough, Seredoj, 
March 12to. 1918.

Mahanoy City ir Shenan 
doah Boroughs, Ketverge, 
March 18to 1913.

Cressona ir Landingville Bo 
roughs, ir Wayne, Walker ir 
West Penn Townships, Petny
czioj, March, 14to 1913.

Ringtown Borough, Rush, 
Union, Mahantongo, Butler, 
Cass ir East Union Townships, 
Panedeli, March 17to 1913.

Coal Dale ir Frackville Bo
roughs ir Hegins Township. 
Utarninke, March, 18to. 1913

Tamaqua Borough, Seredoj, 
March 19 1913.

New Philadelphia, Orwigs
burg, Palo Alto ir Sckuylkill 
Haven Boroughs, Ketverge, 
March 20 1913.

Visos ypatos kurie mielina 
kad yra neatsakaneziai assesa- 
voti ypatiszkai ar turtiszkai 
galės pribūti ant paskirtu die
nu kaip virszaus parodo ir pa
duoti skunda arba iszeiteismi- 
ma, kadangi po paskirtu die
nu negalima bus ta padaryti, 
kaip tik jaigu butu jin praper- 
tes sunaikintos.

B. J. Smith, 
E. C. Brobst 
P. J. Boyle 
Komissisoriai

Attestas:
Paul W. Houck Comissisoriu 
Klerkas Komissisoriu Ofise, 
Pottsville, Pa.

February 3rd. 1913.

Iszpilde paliepimu.
Poni in tarnaite: — Ma

riuk, begk ant stacijos ir pa
žiūrėk, kada treinai ejna in 
Redinga.

Mare nubėgo greitai ir su 
grįžta in tris adinas.

— Ka tu ten teip ilgai vei
kei?

- Poni liepete man pažiū
rėti, kaip treinas eis in Redin
ga, o tai turėjau laukti.

Mokykloje-
Daraktoris: — Kokie ira 

skirtumas tarp Naujo o seno 
testamento?

Vaikas: — Senas testamen
tas tai jau sudriskęs, o naujas 
ira oielas.

KURBUNA
Mano brolis Franciszkus Gotauta. 

4 m. adgal gyveno Wisconsin valsti' 
joi o dabar nežinau kur, turiu svarbu 
reikalą praszau atsiszaukt ant adreso: 

W. Gotautas
349 Spring St New York, N, Y.

Pajeszkau Bernotavioziu, Kauno 
gub. isz Vilkijos. Turiu labai svarbu 
reikale todėl tegul atsiszauke ant ad
reso:

P. P.
581 W. Mahanoy St.

Mahanoy City, Pa,

Mano tėvas Jonas Kevezas paeina 
isz Suvalkų gub., Starapoles pav., 
Mikaliszkio gmino, Tabariszkiu kai* 
mo, 20 m. kaip Amerike, apie 50 m. 
amžiaus, iszgyveno visada apie mai
nas pavasari gyveno Fayette City, Pa. 
o dabar nežinau kur jis pats ar kas 
kitas praszau duot žine ant adreso.

(’91
Mrs. Mary Masoniene.

9 Middle St Lawrence Mass,

Franas Kemezas paeina isz Suval* 
gub., Panemunes gmino, Mariampo- 
les pav.. Marciniku kaimo, 5 pėdu 
augszezio, Szviesi geltoni plaukai, 
apie 2 m. kaip amerike apie 23 m. 
amžiaus, kas apie jin danesz aplaikys 
nagrados $10dol. (gx *01)

Jos. Rutkauskas
Box *7S Sugar Notch Pa.

Mano Barbora Patinckiute po vy
ru Natulkevicziene paeina isz Vil
niaus gub., Traku pav., Alaves gmi
no., 9 m. kaip Amerike pirmiau gy
veno Trentone o dabar nežinau kur 
ji pati ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso. o;)

Miss Antose Patinskiute.
Box 254, Coyne, Pa.

Mano draugas Waclowas Waitu- 
lonis paeina isz Suvalkų gub., Sejnu 
pav., Leipunu gmino Wilkiniku kai
mo. praszau atsiszaukt ant adreso:

(91 ’oi)
.Ino- Lazauskas

Box 389 Harrisburg Ill.

Mano draugas Jurgis Grigonis ir 
dede Petras Lutacas paeina isz Su
valkų gub., Panemunes para., Miou- 
nu kaimo praszau atsiszaukt ant ad
reso: (ij o;)

.Ino, Zasbi
Rudo camp, Skanee, Mich.

Mano brolis Winoentas Gettchas 
paeina i»z Kauno gub. Raseinių pav., 
Sartininku kaimo pirmiau gyveno 
Collinsville Ill. o dabar nežinau kur 
jis pats ar kas kitas praszau duot 
žine ant adreso:

• J. Gettchas, 
Box 2 Belle Valley Ohio.

Pajieazkau savo draugystes Szven- 
to Jurgio Kareivio jeigu ji da gy
vuoja praszau duot žine ant adreso.

Ant Zinskus.
42 Cedar St. Stamford Conn.

Kastantas Pabrolius paeina isz 
Suvalkų gub., Mockavos gmino> 
Mockavos kaimo, Puncko para., pir
miau gyveno Liverpool Anglijoj o 
dabar nežinau kur jis pats ar kas ki
tas praszau atsiszaukt ant adreso.

J. Žagaras.
260 Frontenace St.

’■$ Montreal que Canada.

Mano dede Julijonas Juszka pir
miau gyveno Westville, Ill isz ten 
girdėjau iszvaievo in Cbicaga, apie 
19 m. kaip Amerikia jis pats ar kas 
kitas praszau duot žine ant adreso.

J. Gelzinis.
Box 73. Eleanora Pa.

Mano dede Franciszkus Linkaitis 
paeina isz Kauno gub., Raseinių 
pav., Szveksznos miestelio 5 m. ad
gal gyveno Worcester po tam iszva* 
ževo in Chioaga o dabar nežinau kur 
jis pats ar kas kitas praszau duot ži
ne ant adreso.

P. Grikszas, 
Box 294. Three Pivers Mass,

Mano parapijonka Teresa ir Ona 
Szrevinakiutes, paeina isz Kauno 
gub., Telsziu pav., Kulu para., pir
miau gyveno Najorke o dabar neži 
nau kur jios pats ar kas kitas pra
szau atsiszaukt ant adreso.

F. Grigalowski. - 
Box 153, Ernest, Pa.

Prana Gaaneriute po vyru pravar
des nežinau pirmiau gyveno Angli
joj o dabar keli metai, kaip atvaževo 
in Amerika paeina isz Suvalkų gub., 
Krosnos para., Gudeliu kaimo ji pa
ti ar kas kitas praszau duot žine ant 
adreso.

Miss Mary Geeneriute.
1581 W. Washington St- 

Springfield Ohio.

Mano dede Antanas Liakiavioz 
paeina isz Kauno gub., pirma gyveno 
Philadelphijoj dabar .girdėjau iszva 
ževo in Chioaga asz Antanas Bra
zausku atvažiavau isz lietuvos tai no- 
reczia žinot kur gyvena jis pats ar 
kas kitas praszau duot žine ant adre
so.

St. Raudonis
2XU Forbes St, Pittsburgh, Pa.

MORoatOttOROSlOKOatOSlOatOROROROaOHOHOHOHOMOBOROROIIOHOBORO"

1 W. RYNKEWICZIUS
2 233-235 W. CENTRE ST<
r MAHANOY CITY, PA. 
o —iq 
o NotariuezaSjDidžiauaeLiff*”’ <ezka
> Agentūra Pardavimo Szipkorcziu
J ir Siuntimo Pininga in visas dalis _ _
V svieto, greieziause ir pigiause. g
r Visi tie kurie per mrs siuntė apie tai geria žino TszduodaDostovierne ■ 
2 del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam pavesti Del Draugyscziu g 
o pristatau puikeshzarfas, juostas, kepures karūnas, špilkas ir 1.1, g 
o Su kokiu nors rei alų kas-link Szipkorcziu,Piningus irt.t., raszykite c 
J pas mane o aplaikysite teisiiga atsakymas.
GHotaoMoMoMoiaoMolaoiaolipMoMcoMoiaoifloiaoliMoMoMoMcdiioBoHoHoBa

ISZGYDYTAS
Isz 10-tines /Ąetipes Rapturos

John E. Evens sunkei dirbantys kalvis isz Wapwailopen, Ftt. 
Fabriko parako, apsaklnoje historije kuri užims visus aklvum

Perejo penki metai Aprilaje s.m. kada atsiszaukiau pas Daktaru O’Malley fa 
Wilkes-Barre, Pa., ba kentėjau ant dubeltavos Rupturos, padeymaamano boro 
pavoyngas o su didele nebegale galėjau baigt savo darba. Gidytojai kurie mana 
priesz tai gydė: jog tai yra didele kvailiste mislint jog Ruptura duosu iszaigidynt 
be operacijos [sez e«mu prieszingas tokiu operacijų.] Po perskaitimui 
apgarsinimo laikrasztije Berwick, Pa., apie gidima Rupturos per Daktara 
O’Malley, nusidaviau in offisa in Wilkes-Barre, Pa., ant rodos kur man 
Dr. O’Malley parake jog iszgidins mane isz kenteymu,ne norėjau in tai intikek

Nes dabar nežinau kaip iszreiksct savo dekinguna už tai, jog esmu dabar 
suvisai sveikas be jokios operacijos. No keturiu metn ne nesxiojau jokiu diržu 
norint gana sunkei dirbu, už £ a pirmiauM padekavoju Dievui o po tam 
Daktarui O’Malley už jo iszgidima. Jau ežiu ošiu jog tai yra mano privalumu 
duot rodą kožnam kuris" keneze ant Ruptures idant nusiduot pas Dr. O’Malley.

JOHN EVANS, Wapwallopan, Pe.

Dirželei niekad neižgidyns Rupturos. Kožnas vyras moter« 
ar kūdikis gali būti iszgydint nog Rupturos (kuilo) be 
skausmo ir perszkados per mano Kemiszka-Elektro Methods. 
Asz esmu vienatinis Specialistas ir galu gvarantyti jog tave 
iszgydinsu isz Rupturos. Mano spasabas gidymo Rupturos 
užtikrina kožnam iszgydima apie ka szimtai ypatų jau 
persitikrino per ka turi pilna tvirtybia prie manes. Atsiunsk 
2c. marke o gausi knygute su abrozeleis apraszant mano būda — 
gidymo Rupturos Rodą dikaj. Kas ne gali ant kart užmokėt, 
tai duodu ant iszn.okesczio. Preke užganadidante. 
Prisiufikpacrtine marke už2c. o aplaikysi Daktariška knygute su abrozelais už dyk<.

Dr. A. O’Malley 158 S. WASHINGTON ST.
WILKES-BARRE, PA
Czi* ruiomi tr kelbam* Lie t« v laikei Ir Lenkiukai.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
—LALVAKORCZIU SKYRIUS—

P. v. OBlfcCUNAS IR KOMPANIA 
Cor. 12-th.& Carson St., S.S.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 paozedumo ir moka 4 
Procentą, Siunczia Piningus in visas dalis Svieto 
greieziause ir pigiause. Parduoda Laivakortes anl I 
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve» 
dimo Provu kancelarija po vadovyste K. Varaszaus 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
Diovernastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius 
bu tiesomis Russijos.

MENS IN CORPORE SANO

Tik Sveikam Kūne Sveikas Protas
VIsa paslaptis žmogaus sveikatos ir 

tedLįjl į. gyvasties tai yra geras kraujas ir 
^6*738 * '—- sveiki nervai.

Tik turint gerą kraują ir sveikus 
nervus gali padaryt laiminga savo 
šeimyną ir mieliausias ypatas, kaip 

VYRAI teip ir MOTERIS.
TĖMYK1TI Jeigu Tavo kraujas ir nervai nesveiki, jelgn kenti nusilpnėjimu, ta! gresia pa

vojus netik visam kūnui bei sveikatai, bet ir protui; del to pirmiau iki baisus pavojus užpuls 
reikia išsigydyti. Tik sveikam kūne yra sveikas protas. Žmogui būti be sveiko proto, tai 
aršiau kaip numirt.

KAD apsigint nuo panaSių nelaimių, apsigint nuo ligos Ir būti sveiku 1>ei laimingu, tai sau 
daugiau gero padarysit lead kreipsitės prie PROFESIONALIŠKO DAKTARO, Philadelpbios M. 
Kliuiko kuris visada gali suteikti tikra rod|, išgelbėt nuo ligos nelaimių ir pavojaus, telpat 
pataisyt krauju ir išgydyt nervus trumpam laike; už tat

KAD JEIGU KRAUJAS IR NERVAI NESVEIKI, 
tai kitos visokios ligos kaip amams ant žmogaus kūno užpuola, sunaikinant sveikatų, protų ir 

net gyvastį.

PROFESIONALIS DAKTARAS PH. M. KL1NIKO 
pasekmingai ir trumpam laiko išgydo; visokias netik šviežias, bet ir nžsiseuėjurias ligas ir net 
tas, kurias kiti specialistai ir dideli daktarai neįstengė išgydyti.

PASARGA: Jeigu vargina Tave nusilpnėjimas, nemiga ir neturėjimas apetito, skaudėj!- 
mas-gėlimns rankose, kojose, strėnose, esi nuvnrggi bei persidirbęs, nesveiki inkstai- išblyškęs, 
turi sėklos nubėgimus nuo saužagystės, arba turi >Mlaptingą užsikrėtusių ligų, nuo peršalimo 
teipatkosėji ir skrepliuojl, sunitu ant krutinės ir kvėpuot ir kitos visokios ligos vargina, tai 
kaip VYRAI teip lygiai ir MOTERYS galite tikėti, kad būsite Išgydyti, jeigu ti]< atsišauksite 
lietuviškoj kalboje asabiškai arba parašant laiške kas kenkia. Nėra skirtumo Rnip toli gyvenat 
Amerikoj. Anglijoj. Kanadoj—apturėsite tikrų pagelbų, tik visada reikia įsitėmyt adresų arija

rašyt TEIP:

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

VALANDOS: Nuo 10 Iki po 4 plet. Nedėl. nuo 10 Iki 3.Vakarais Utar. Ir Pėt. nuo 6-8.
SKAITYK knygų "DAKTARAS"; ji labai naudinga ir žingeidi VYRAMS Ir MOTERIMS. 

Jau daug tūkstančių egzempliorių, kaip bitės medų, lietuviai išsinešiojo. Knygų "DAKTA
RAS" kiekvienas gnliaptarūt. kuris tik prisius savo aiškiai parašytų adresų ir kelias štampas 
už prisiuntlmų Philadelpbios M. Klinikų), adresu kaip viršuj. Reikalauk dar šiųdlen dovanai.

Liteh^mmiHONTOS^Sn
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 

turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
savo loonam name vertes $12,000,00 

. pardUodu laiva-kortes ant geriausiu ir 
greioziausiu laivu. Siunoziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus 

iszsiunoziu in prisakyta^vieta, Iszmainau Rusiezkus piningus ant ameriko- 
niszku pagal teisinga kursą, Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiųsti 
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip: 
A. J. KEYDOSZ1US, 202 Troy St. Dayton, Ohio.

BISCHOFF’S BANKING HOUSE
287 Broadway 

Neu York, N. Y 
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai likta greit, 
atlikti tegul nteiazaaki in

Seniausi
Bankini 

Narna 
Uždėta 1848m.

Szimtae Tnkstanoriu Dolerio (J100,000) yra maan kaaoiia sudėta In 
Pinigas sianozime in Kraja kuo greioziaasei. (rediszka kasė. 
Pinigas visa krasztu iszmainome pagal karsi.
Pinigas priimama ant procento ir lazduojame ant pareikalavimo,1 
Szipkortes parduodame ant geriausia Gaylaivia visa Linija In ir lu

Krajaas už pigiause preke.
Paezportos del keliaujenozia in Kraja pastarajame
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentalisskas Popelis n 

paliadyima Konsalio.
Atjeszkojima Dalia atliekame knotelsingiansial.

—: Del vygados Taatieozia laikome atydaryta
Sabatoje iki 8 ad. vakare. Nedėlioja nao 10 iki 12 ad. . 

Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiaaka ir persitikrinti 
jog pas mos visas minėtas reikalas grefoziausel, telsfngUasei, ir 
pigiaasei galite atlikti.
—

neisztroszk.es


DIDELIS PARDAVIMAS
TIK PER 15 DIENU!

Ydant padaryti vietos del nauju 
Rudeniniu ir Žeminiu Tavoriu pasta- 
navijome iszparduoti visa tavora musu 

sztore už labai nužemintas prekes.
Szitas tavoras susideda isz Vyru ir 

Vaiku visokiu Siutu, Apvedimu ir 1.1.
Todėl jaigu reikalaujate virsz-minetu 

Apvedimu, tai dar turi ta proga pirkti už 
labai pigia preke o ir galesite suczedinti 
pininga antkožno pirkino. Pasiskubinkite 
ba szitas pigus pardavimas tesis

TIK PER 15 DIENIU!!!
Ateikyte peržiureti Tavora o ir patis 

galesites persitikrinti kaip pigiai galesite 
viską pirkti.

RYNKEW1CZIA !3l“cE,rE
Žinios Vietines.

— Butu dangiszkas gyveni
mas, jagu žmonis gyventu su 
taikoje ir broliszkoje (!) mei
lėje. Nesutikimas veda muso 
tauta in prapulti o jago teip 
ilgiaus bus, tai neturėsime jo
kios paguodones nuo svetim- 
taucziu.

— Dievulėliau, kada tasai 
žmogelis, dirbdamas sunkei, 
praliedamas prakalta ir krau
ją tose kasiklosia susipras ir 
apsimalszys. Sztai buvo su- 
batoje Redingo pede o norints 
Gavene, bet nekurie staugė ir 
susimusza o toks pasielgimas 
vis prigialbsti nužeminti kelis 
laipsnius muso tauta.

— Ir vela likos perkeltas 
bažnytinis teismas igi 28—ta; 
ežia petnyczia. Ar-gi nenu- 
bosta žmonims tosios tasynes 
po sudus?

f Magdalena Milauckiene 
(uoszve Radaucko) 60 metu se
numo po ilgai ligai mirė pra- 
ejta petnyczia. Gyme Lietu
voje o Ameryke pergyveno su- 
vireznm 12 metu. Paliko 
czionais viena duktere ir sunu 
Mikola o du sūnūs Vinca ir 
Jurgi Lietuvoje, teip-gi viena 
broli Shenandori Joną.

SHENANDOAH, PA.
— Visi “klarkos" sutvers 

unije ir provinsis ydant kro- 
mai butu uždaromi szeszta va
landa kas vakaras.

— Jauni vyrukai kurie turi 
szioki toki mokslą tegul pasi
naudoję iez randaviszko egza
mino ant gromatneszio vieti
niam paczte. Egzaminas atsi
bus 8 Morcziaus, 9 valands 
ant paczto.

— Du kaimynai lanaiczei 
ir Vilimaiczei ant East Centre 
uli ežios susibarė. Tanaitis pa
griebęs Vilimaiczio ranka, in- 
kiezo in puodą verdanezio van
dens ir palaike trumpa valan
dėlė, apszutindamas ranka 
baisei. Daktaras Roberts ap
žiurėjo ranka o skvajeris Gib- 
lonas apžiurėjo kaltininką.

— Badai visi parapijonai 
yra užganadyti isz sūdo nus
prendimo. Biskupas ne darie 
jokios permainos— kaip buvo 
teip ir pasiliks. Tik ejna pas
kalas, jog biskupas padarys ne 
kurias permainas parapijose 
Schuylkino paviete. Kokio, 
tai permainos bus, tai da ne 
žine.

k Ant pardavimo.
Puikus didelis salunas ant 

East Centre St. Mahanoy, Ci
ty, Pa. Nepriguli prie bravoro 
galima pirkti tavora nog bile 
kokio bravoro. Persiduos ne
brangiai ba locnininkas pirkt 
saluna su namais Luzerne pa
viete ir nori kagreieziause in 
tenais iszsikraustit, biznis ge
rai eina randa neperbrangi. 
Ataiszaukite in “Saules” ofisą.

J

Dr. Jonas C. Milleris
(LIETUVISZKAS DAKTARAS)

WILKLNSONO NAME
Kampu Main ir Uoyd S ta. Shenandoah, Pa.

PRIIMA 
I I LIGONIUS
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Del motinu.
Motina ne privalo niekados 

dariti su kūdikiu pagal savo 
locnu noru, pagal ta, kas del 
ijosos tinka. Privalo visados 
turėti gerove vaiku ant mieles. 
Tai norint ir del josios labai 
szirdi skaudėtu, jog turi kūdi
ki nubausti, tegul baudže. No
rint turėtu iez gaileszczio verk
ti, tegul buna rusta ant visu 
latriseziu vaiku, už juju ne 
paklusnumą geriauees prigelbs 
ti bausme, kada motina baudže 
su skausmu szirdies, ba kūdi
kis mato, jog ne iez piktumo 
jin baudže, nes isz reikalo.

Ne viena motina, apjakinta 
su savo meile del sunu, nema
to, kokia del juju ateite renge.

Ne supranta to, jog kožnss 
josios žodis, kaip grūdas nu
mestas ant dirvos, ezimtaropa 
vaisi ižduoda, ir jog tokie bus 
vaisius, kokis buvo grūdas, 
nes niekai sėkla da greieziau 
ir gausiau iszkeroje, negu gera. 
Ne viena pamielina ant to, ka 
prie vaiku kalba, ipatingai 
suėjusios kelos motinos, prie 
gėrimo visokius ne gražius žo
džius plovoje.

Ne viena motina neprotinga 
meile prie vaiku prisiriszus 
ne nori jiemis mažiaueos ekrau 
dos padariti, ir ne žiuri, kokia 
nelaime su tuom ateiteje del 
juju parengineje. Kvaila mei
le patraukta, glamonėje, kada 
reike nubausti, davineje gar- 
dumelus, tada reike nubausti.

Oj tokia meile tai griekas, 
tai dideli kalti priesz žmonis 
ir priesz Dieva.

Ira ir tokios motinos, kurios 
norint mato, jog vaikai szlek- 
tai daro, vienok juoeus glosto, 
kalbėdamos, jog kaip užaugs, 
tai atsimainis, kaip protą gaus.

Oj, tai ne iszmintinga tokia 
pasaka. Motina tokia ne pa
mena ant priežodžio, jog “ko 
szukuti isz jaunu dienu pri
trauks tuom ant senatvės atsi
duos,” kaip jau daugumas pri- 
klodumus pertikrina.

Oj motinos, motinos, žiūrė
kite idant to nesigailėtu m et po 
laik. Tada gal juso szirdes 
gailestis szmotus pjaustis tada 
liesi aszaras be paloves ir raut 
savo žilus plaukus, nes ant ne
laimes! bus po laik.

Temikite motinos, ant to, 
idant pritarnaudamos savo vai- 
kuczems ne užaugintumėte ant 
vagiu— ir ant kartuvių.

Ne duoki Dieve, idant katra 
iez jus, ant tokios dalios, ant 
tokios sarmatos užsitarnautu
mėte. Kol laikas, kol vaikai 
maži, procevokite ant juuj, ne 
mislikite toje procoje; ba kū
dikis tai ne givulie, kuris pa- 
szeri ir in laukus iszvarai.

Kūdiki reike baimėje Dievo 
užauginti ant doraus žmogaus. 
Tegul jaueze, jog už kožna 
darba atsakinės ir jog niekas 
piktas be bausmes ne apsiejs.

Melskitesi pas Dieva, idant 
jums duotu drūtos pajėgos ir 
szviesa del pildimo to ezvento 
privalumo, kuri Dievas pats 
ant jus uždestineje.

Ant pardavimo.
Namai ant vienos familijos 

ant loto 88 per 150 pėdu dy- 
dumo, po No. 27 Beach uly- 
ezios Girardville, Pa. tuojaus 
užpakalije lietuviu kuningo 
klebonijos. Atsiszaukite pas:

(zi °i)
Wm. Paulauckas,

Box 411 Girardville, Pa,

Straiklauzlains nesiseka.

Dirbtuvėje Washington Co 
15 diena buvo atgabenia 
straiklaužius ir kas tokie suri
ko “faiei 1” Aut tojo riksmo 
subėgo ugnagesei, bet niekur 
neparegejo ugnies, ugnagesei 
iezlauže duris o inejo in vidų 
rado straiklaužius sedinezius 
rūkant pypkes. Visus iszva- 
re laukan su juju rakandoms; 
katilais ir lovoms. Kamiso- 
rius Jos Jackson uždraudė 
skebams gulėti ir virti valgį 
dirbtuvėje, už tai Washington 
Co. turėjo užmokėti bausmes 
$500, jago vela tas atsitiks tai 
atims nuo lecuininku ugniava.

New Yorke ant Erst 32-nd 
ub'ezios, dirbtuvėje Sheller 

' sustojo dirbti visi darbininkai 
'nes suprato savo paklyduma, 
Į o kada darbdavis užklausė, 
1 del ko pameta darbus, tai dar
bininkai spyrėsi ydant pasira 
szytu ant kontrakto (agree
ment) tai tada dirbsime.

Nuo pradžios straiko (30 
Gruodžio 1918) lig 17 Vasario 
auku gauta nuo visuomenes 
$2,375,15 iez jeneraliszkos 
valdybos $2,500, iez viso pa- 
ezelpos aplaikem $4,875,15. 
Straikieriu randasi suvirez du 
tukstancziuB lietuviu ant ku
riu pripuolė po du dolerius su 
centais ir manikyte kad tai 
turi užtekti visiems ant iszsi- 
maitinimo. Gelbėkite brolei 
kiek galėdami, nes varga ken- 
czeme dydeli o tai vis del labo 
darbininkiszko ydant nepasi
duot kapitalietame.

Preeos komitetas: Czižius, 
Lapinskas ir Szibunauckas.

Szelpkite malonus draugai 
ir aukaukyte kiek galėdami 
del muso vargingu szeimyne- 
liu, nes dabar prisiunstas cen
tas daugiau ženklins ne kaip 
vėliaus szimtai. Aukas siuns- 
kyte ant adreso:

Juozas Czižius.
101-103 Grand Str.

Brooklyn, N. Y.

Sztai ka raszo 12 metu 
mergaite.

Chicago" 11). Vas. 10, 1913. 
Brangus redaktoriau “Saules ’.

Laiszka rasziau in “Saules” 
redakcija. Gazieta skaitau ir 
visas naujenas ir niekad nenu
stosiu skaitus Mano tėvas už
mokėjo pinigus už “Saule” ir 
gauname du numerius ant san 
vaites, bet pate nemoka skai
tyt tai aiz perskaitau kožna 
numeri ir jam naujenas pasa
kau. Esiu 12 metu senumo 
mergaite, pati lietuviezkai pa
simokinau skaitytie ir raszyt 
su pagialba “Saules”

Kaip gazieta perskaitau, 
Tai visiems žinias pasakau, 
Mano tėvas miletu skaityt,“ 
Tik beda kad nemoka ne 

raszyt, 
Nei vienos litaros negal pažyt 
Jaigu gazietoi ezita matysiu, 
Tai daugiaus ir paraezysiu, 

Noriu su Redakcija susipažin
ti, 

Apie senus ir jaunus pasakyti.
Su Guodone,

Ona Vait....
3212 Auburn Ave. 

Chicago, Ill.

Sumusztas žmogus.
Jai tu neužstoki sau, neturi 

energijos, spėkos, tu esi su- 
mueztas nestojęs kovon. 
Mums reikia gyvenime stoti 
in daug kovu ir turime but ga
tavi. Musu kūnuose yra nuo
latine kova tarp sveikatos ir 
ligos. Jei mes nusimysim, tai 
nebus mums pegelbos, bet jei 
mes eisime be baimes, tai bus 
visados vilti apgalėti. Mes 
turime atkreipti doma ant mu
su virezkinimo, kurs turi but 
reguliuojamas. Geriausia 
vaistas tai Triner’s American 
Elixir iez Karcziojo vyno, 
kurs iszgena isz musu kunu 
visus paezaliniuB daiktus ir 
sustiprina visus organus. Jis 
yra geras del vien pilvo ir vi
duriu ligų. Aptiekose. Jos. 
Triner 1333 — 39 So. At-h- 
land avė, Chicago, Ill. Bandyk 
Trinerio tepala reumatizmui.

P marga.
Mano pati mane pamėtė, 

todėl praneszu visiems kad 
asz nebusiu atsakantis už kasz- 
tus per jia padarytus.

Vincas Kritchin
(»J o»)

Sudekite bile kokias 
numerius nog 1 lig 9 
ratukuose, kad skai-
tant isz visu
p u s u iszeitu
ligei 20 ir tada |\ 
mums’prisiusl gi: -.M
ir bus gera PtJ 
sudėta tad» XXX <
gausite oze k i 
vertes$15ku- SzMf

ris yra geras
del nupirkimo musu auksinus 15metu 
gvarantytus ziegorelius (vyriszka ar 
moteriszka) Mes teipgi prisiusime 
kataloga isz katro galima iszrinkti 
ziegoreli, lencugeli ir kompasą. Szita 
oferta tik ant trumpo laiko todėl 
raszykite tuojaus ir prisiuskite už 2o 
marke ant szito adreso:

HOME CREDIT CO.
502 E. 16 St, Dept, 24. New York

Lietuviszka Agentūra
Laivakorozia ant geriausia Laiva 

in Lietuva ir atgal. Teipgi sianozia 
piningus až žemiaase preke ir greitai 
ne vienos dienos nelaikau pas save 
svetimu pininga paskirta siuntimui, 
viskas dirbasi teisingai nes esmių po 
kaaoije, taigi meldžia visa Lietuviu 
atsilankitie arba atsiszaaktie pei 
laiszka su minėtais reikalais.

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City. Pa.

i -"■••••-•-■■■-■■■Ai

fiST’ Kožnas gal iszmokti bnti Balberium 
trumpam laike ir uždirbti pinigą laike mo
kinimu. Raszykite apie daugiaus pas 

Nossokoff’s Barber College

RAGAŽINSKAS

SUCZEDINIMO KLOBAS.
—0—

Szitas tikietas yra duodamas del prigalineziu prie Series D. Deszimtu- 
kiniu suczedinimu. Galima dėti po 10c. ir daugiaus teip kaip jumis geri- 
ause iszpuola. Kada tikietas būna iszpidintas tada duodame kita tikieta ir 
Bankava Knygute. _________________ _

o

DIME SAVING ACCOUNT
Pay to the order

10c.
10c.

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

When this Card shows FIFTY Deposits 
uJJ.vU herein specified

and intereet. Į). F. GUINAN, Treas.
Merchants Banking Trust Company

O

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

LIETUVISZKAS ADVOKATAI 
Baltrus S. Yankaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED bTATES 
COURTS.

Geriauses ir didžiausias sumas 
piningo iszlaimeja provose už pa
žeidimą kasiklose, fabrikuose, gele* 
žinkeluose, laivose ir t.t. Iszlaimeja 
provas kurios kiti advokatai atsako ar 
atmeta. Rodą duodu dykai.

Ądresavokite:

B. S. YANKAUS
154 Nassau Street

New York, N.Y.

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Maia St*. Plymouth, Pa. 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Girsiu Lietuvlszku-LenkIszku Vaistu.

AR KALBI ANGELSKAI?
Jeigu ne, tai dabar laikai mokintu!

Labai lengvu ir pigiu budu gali 
pats iszmokti Angelskai gerai kalbėti 
ir raszyti, su pagelba geru Rankve- 
ožiu ir Žodynu kuruos pas mane 
galima gauti, szuos:
1. ANGELSKOS KALBOS VADOVĖLIS, sutaisė

J. Laukis, pusi. 94. - - - - 25c.
2. K1SZENINIS ŽODYNĖLIS, Lietnriukai-Angli-

szkoi ir Angliizkai-Lietuvuzkoi Kalba, su
rinkti visi reikalingiausi žodžiai, paran 
kus nesziotis kiszenuje, audimo apdaru, 
pusi. 151 - 50c. Tas pats, grąžuose 
skuros apdaruose - - - - - 75c.

3. KAIP RASZYTI LAISZKUS, Lietoviikoje ir
Angliškoje kalbose, sutaisė J. Laukis, 
labai paranki ir kiekvienam reikalinga 
knyga, 293 puslapiu, stora knyga 75c. 
Ta pati drūtais audimo apdarais - $1.

4. RANKVEDIS ANGELSKOS KALBOS, prakti
škas budos išsimokinimo angelskos 
kalbos, pagal Ollendorfa, Harvey ir 
kitus, parasze J. Laukis, ketvirto spau
dimo, 310 puslapiu - - - $1.25. 
Tas pats drutu audimo apdaru - $1.50.

5. ŽODYNAS, Lietoviizkai-Angihzkoi ir Angliiz-
kai-Lietaviizkoi kalba, parasze A. Lalii 
Dviejose dalie, grąžuose ir tviruose 
apdaruose. I dalis turi puslapiu 439, 
ii dalis 835, viso 1274 pus. - $6.00.

(jgįf^Stehiojant knygas, kartu 
reikia prisiųsti ir pinigus, pri- 
siuntimo leszas asz apmoku. 

—ADRESAS—

M. J. DAMIJONAITIS
812-814 W. 33rd. St., Chicago, III.

SERGANCZOMS MOTERIMS!
SESUTE:

Asz esmu moteria, 
žinau kiek moteris turi 
iszkenteti. Jaigu kenti 
nuo baltųjų ant drapa- 
niu, nupuol mo arba 
atrūkime motes, esi ne
vaisinga, turi t-kausmin 
gas ir ne naturaliszkrs

periodus, reumatika ar kitokios ligas. Pa- 
megit, mano namini gydymąsi, kuriuo isz- 
sigydvsi pati namie, ir visai pigiai. Tuojaus 
raižyk, aprašydama savo skausmus; gausi 
žinia. Indek 2c. marke atsakiau).

MRS. A. S. HON sovM^ikd.

WI-t-I-H-l 1 I! -l t-1 -t I-H-H-M-l-H
•• Užsirasžykite ant 1913mt *'
•• —: Geriausi:— *’
!! Juoku, Kritikos, Muzikos ir •• 
’* Dailės Paveiksluota Laikraszti *.

:: “TARKA” ::
.. Eina kas menesis; 16 puslapiu, • • 
’ ’ su v'raželiais.
:: ( Metams tik $i.00 ::
:: prekePusei metu 60 Centu ::

(Vienas No. 10 Centu !!
•’ Pinigams ir lairakams siusti adresas: ’’
• • uTADkA” P.O. box 108
.. LAWRENCE, MANS. ••

' -l-l-l-I-H-M-I-M-I-M-t-H-M-I-I-IH-b-k

Tik už 81,25 per 40 dienu.
Biblija — tai yra visas szventas 

rasztas seno ir naujo testamento, 
lietuviszka kalba paraszytas ir is2 
naujo peržiuretas (lotyniszkoms rai
dėmis) Berline 1908 m., pusi, 848 ir 
279, viso 1127.

Aplaikiau isz Europos labai daug 
knygų, bet del stokos vietos nėra 
kur su talpinti. Todėl pasiryžau isz
parduoti Biblija po $1*25 nors ji 
kasztuoja §3.10 Už taip pigia kaina, 
bus parduoda tiktai'per trumpa lai
ka, vėliaus gi bus brangesne. Malo 
nekit pasitkubint nusipirkti Adre
suoki: (qį :o|)

K, J. Intas,
P. O. Box 1724, New York, N. Y.

Parsiduoda Namai.
Vietoj kur dar daugiauee 

Mahanojaus Lietuviai yra ap
sigyvenę. Tuojaus arti Baž- 
nyczios, Mokslainee, Bcczkauc- 
ku sales ir t. t. Namai kurie 
parsiduoda randasi po No 513 
W. Mahanoy St. ir 
W. Pine St. Apie 
dasižinosite “Saules” 
pas.

532-534 
daugiaus 
ofise ir

Ch. Parmley.
238 W. Center St.
Mahanoy City, Pa.

No. 6
Nusipirkite sau 
Batelio
NORKEVICZIAUS

TGeriausiA Arielka____
Miesto. Tik $1 už Buteli 
Teipgi calf gausite ir visokli 
kitu gėrimo. Ateikyte dabai 
pries* laika, duokite savi 
orderi o bus jums pristatyti

S. Norkewicz
401 Wilt Mitai) Ah,

keisti

NO. 6
Vian

Ežiomis dienomis m ūbo tautieti? 
B Ragažinskas pargabeno visokio 
garimu, Amerikoniszku ir Importitn 

alima gaut visokiu Arielka,, Vynia, 
Arako, Kimelio, Dzinia ir t. t 
Teipgi skambanozio Alaas Ir Porterii 

Daokyte dabar orderi o bus^jumir 
pristatyta in namas,

54-56 N. Main St, 
M ah an n v Citv.

D.M.Graham, Prezidentas.
W. Rynkiewicua.
J. Hornsby.

...DIREKTORIAI...
C.L.Adam, VicerPrezidentas.

A. Daniszewiczia.
L. Eckert.

D.F.Guinan, Kasijeriua.
M. Gavula.
W. J. Miles.

Merchants Banking Trust Co
MAHANOY CITY, PA._____________

Peczei Kožna peoziu ka parduodame yra gvarantytas.
Jaigu peozius nekeps tada sugražiname piningus 
arba permainom peoziu.
Be baimes galite pirkti musu Keystone Peoziu.
Geriausias peozius už tuos piningus.
Didelis vidurys del kepimo, daug vietos del ugnies.

Suvirszum 3,000 tu Peoziu per mus parduota ir visi giria Keystone Peoziu.

r’’ , ~ Mahanoy City, Shenandoah,UUinan S Mt.Carmel, Landsford.. W. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS^GRABORIUS^
Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 

Riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo 
Krausto Daigtus ir t. t. Viską atlieka ka 
ncg»riause ir puikiause. Su virsz minėtus 
reikalais kreipkitės pas jin o busite visame 
užganėdintais.
520 W. Centre St., Mahanoy City, Pa

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., Pithburg, Pa.

Lietuviszkas Agentas
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

Naujas Žeminis Tavoras
Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del 

Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau 
pirkti negu kitur. Dabar gatesite sau nusipirkti gražio Ceikio 
del Szlebes ant Rudens.
Andaroku, Jekiu ir t. t.
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.

(11».L » f tįgrPas mus dirba Lietuvaites.

Teipgi visokiu gatavu Szlebiu, 
Puiku szlebukiu kūdikiams prie

■MBnoKKaaHBunaaBaEH

VISU ATYDAI.
Pirma karta Lietu, teikėjai Rekordai 

Amerikoje prįdalnota.
Kad asz jojau, Tekejo Saulele, Jieva, 

Tėvynė, Saltyczirs. Kur bakūže samanota, 
Sukruskime Broliai, Žvirblelis, Tolka nuo 
Rucdos, Strunbriszkiu Polka.

Tas visas Daineles ir kavalku galima 
gauti pas mus.

Dabar geriausia proga nusipirkti GRA- 
■ MAFONA, nes mes parduodame už $19.50 

kur pirmiau prekiavo S35.
Teipgi visokios ruszes ir didumo Gra- 

mafonu galima gauti ant iszmokeszczio po 
50 centu ant sanvaites.

Kreipkitės laiszku arba ypatiszkai

GREATER NEW YORK MONOGRAPH CO.
308-310 Grand Street 

NEW YORK, N. Y.

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

Gai bus Tautecziai:
Laikau už garbe praneszti jums, 

kad jau a>z nesu daugiau ne locnmiku ne virszininku, ne 
darbiniku ‘‘All Nations Rankoje ant 12-tos. gatves’’ 
ir kad dabar atidariau ofba mano naujoi vietoi

Reikaluosia me’džiu kreiptis prie ‘’avo seno pažįstamo po 
tokiu adreso-

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

Parduoda Szipkortes ant geriausiu 
linijų' in ir isz Lietuvos. Siunczia 
Piningus in visas dalis svieto, greitai, 
pigiai ir teisingai.

Kas nori atgabenti isz Lietuvos 
savo gymines ar pažinstamus tai ra- 
szykite pas mane kadangi dabar turi 
labai pigias prekes Szipkorcziu ir 
galima dar pirkti Szipkortes už labai 
nužemintas prekes. Raszant prisiu- 
skite už 2c. stempa o gausite greita 
atsakima.
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu 
Valgomu tavoru ir Buczerne.
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

Lietuvei ir vėl naujenal!

Vienintele Lietuviszka Banka j>o priežiera Valdžios. Priimam pinigus suczedinimu, 
pradedant nuo $1.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus, 
priskaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu 
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Rejentalnus dokumentus Lietuvai 
reikaluose ju*u, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Bankos virsz paminėtu adresu.

Kampas 22-nd. & Carson Streets 
(10 bloku nuo mano būvi sios senos vietos)

RUSISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA.
—PUIKIAUSI, DIDŽIAUSI IR GREICZIAVSI GARLAIVAI—

Garlaivai iezeina kas dvi nedelas tarp New Yorko o Rusijos be jokiu perstojimu. 
PUIKI GARLAIVAI: CZAR — KURSK — RUSSIA

In Rotterdam* 8 Dienae. In Llbawa 11 Dienu. I Qariafvai iBzeie ( ('znr — 8 Kovo (Mar.) ? p, m.
IS'/? rn'Si P K. NewTorko-j

$60 Pirma Klaea |.U | Apie daugiau? daelžlnoeite pae mueo agentus arba
A. L JOHNSON A CO., (General Paiienger Agfa.) 27 Broadway, New York, N.Y.SZALIN SU NULIŪDIMŲ

Asz užlaikau Columbijos Grafofo- 
nūs su Lietuviszkom dainom, kurias 
iszgieda labai garsei ir aiszkei. Ant 
abieju puriu yra po kitokia dainelia, 
rekordai yra padariti gana druozei 
gali laikitie ant keliu metu. Kožnas 
rekordas prekiuoja tik 75c.

Jaigu ne turi mano kataloga tai 
prisiusk už 2o. pacztinia markia o 
apturėsi didelipuiku kataloga kuria- 
mia rasi visokiu geriasiu Armonikų, 
Skripku, Triubu ir daugybia kitokiu 
muzikaliszku instrumentu. Istoriszku 
ir Malda knygių kokiu tik randasi 
Lietuviszkoi kalboi Gražiu popieru 
gromatu raszimui su puikeuseis ap- 
skaitimais ir dainomis su drukuotaie 
aplink koncertais, tuzinas 25o. penki 
už $1, Sztornikams, agentams ir 
fiedliorems parduodu visokius tavorus 
abai pigei. Reikalaukitia visokio ta- 

voro tikra Lietuvi o gausitia teisingus 
pas tavorus, adresas:
11/ Ufairiolic 112 6,11,11 s,f‘et 
WiYVclIUUIIo Brooklyn, N, Y,

Jaigu apsiimsite mokėti po 10c ant dienos, tai mes nusiasim jumis; 
labai gražu įGramofona, (piokszta) sykiu ir 6 rekorderius ka iszgra- - 
jina 12 visokiu lietuviszku dainų, valouku, polko, marszu ir t.t. kurios! 
patis galite sau pasiainkti. Gerumas szito Gramofono yra gvarantuotasį 
Turime visokiu nauju lietuviszku, lenkiszku, rusku ir t. t. rekorderiu. < 
Raszykite tuojaus o gausite kataloga ir informacijas dykai. Atsiųskite! 
2o marke ir raszykite ant szito adreso: Į
Liberty Commercial Co, 343 E. 9-th Str. New York, N.Y.!

Vakacijos ir Szvent-dieninei (Holiday) Klobai.
ER 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. Y ra tai lengvas

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

First National Banke,
_,r________ MAHANOY CITY. PA 
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Kiekvienas Lietuviszkas Sztominkafl 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kademusu 
tautieczei reikalaudami galėtu.nusi
pirkti ir nereikalauta iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai 
raszykite pareikalaudami mus gydao- 
les, nes geras uždarbis; parduokvte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes g varau tuoj ame.

Egi u te r o No.l.................................... 25c.
Egiutero No. 2.................................... 50c.
Zmijecznik............. 25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai....................................35c.
Meazkos Mostis...................................25c.
Trejanka.........................   25c.
Linimentas vaikams........................ 25c.
Gyduoles nuo Kosulio....................25c
Liepiu Balsamas.............................. 25c.
Anty-Lakson del vaiku................25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

” nuo Kumeliu del suaugusiu 35c. I 
Vanduo nuo Akiu............................26c.
Ugniatraukis...................................... 26c.
Skilvio Laszai....................................26c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

Kruvinosios.................................... 75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.60. 
Gyd. del nemalimo Pilvo............. 60c.
Milteliai apetabdymui Galvos 

skaudėjimo.................................10c.
Laszai nuo Dantų............................10c.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo

Kojų............... .... ................  25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto............. ......15c.
Gyd. nuo Grippo.........................$1.25.
Plauku apsaugotojas......................50c.
Muilas dėl Plaukiu.........................10c.
Milteliai nuo Kepenų....................35c.
Rožes Balsamas................................ 25c.
Kinder Balsamas............................. 25c.
Bobriaus Laszai.............................. 50c.
Szvelnintojas...................................... 35c.
Kraujo valytojas...........................$2.00.
Nervu Ramintojas............ . ........ $1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus............................... $1.25.
Pleisteris (Kasztavolo).................25c.
Pamada Plaukams........... .............26c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise.......25c.
Gyduoles nuo Riemens........ ..........50c.
V en grisi kas Taisytojas Usu»... .15c. 
Inkstu Vaistas.................25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles......... ..................... 25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai skausmo ir skarbutis $1.25.
Gyd. nuo Parku ir Niežu.........$2.00.
Gyd. nuo Dedervines..................$2.00,
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00,

o s* — 
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Naujas Iszradimas
Apraszima siunezia dykai
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats 
iszsigydyti be daktaro visokias ligų 

Plauko puolimą ir užsiauginima, 
Nežali, Papuozkus, Pleiskanas 
ir kitas panaszias ligas.

Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 20c. 
Nuo Kornu užtrinu tik 10c. Mes 
turime apie puse milijono laiszku su 
padėkavonenrs nuo žmonių visokiu 
tautyseziu. Raszykite tuojaus ant 
adreso pas Specialistus: *

Drs. Brund?a &, Co.
B’dway & So. 8-th. Brooklyn.!!.

•APSZVIETA’ Moksliszkai Istoriška Knyga 
palytinti daug isz Lietuviu praeitas 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 meta 
su 780 puslapiu, preke:

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

Gaunama pirkt tik pas:
T. Astramski, 943 S. 2nd. St., Pblla. Pi.

Jaigu kada busite 
PHILADELPHIA, PA. 

Tai užeikite in
J IETUVISZKA OTELI

JUOZAS OKINSKAŠj
(LOCNININKAS)

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

Dr. IG- STANKUS
Liet u v 1b kas gydytoja*, gydo vteoktae ligas 

▼yra, moterų, vaiku ir daro operacijas.
OFISO VALANDOS:

Ib ryto nuo 9 iki 11, nuo 2 iki 4 po piet 
ir nuo 7 iki 8 vak. Nedaliomis nuo 9 Iki 

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

Philadelphia, Pa.

^TETUVISZKASj-< OTOCBAFISTAB

M. VARZINSKAS 
205 E. Centre St., Mahanoy City. 
Puikei ir pigei nutraukė visokes 
Fotografijas. Padaro didelus Foto- 
grafijas isz mažių ir indeda in reimufc

Indeda Fotografijas in Špilką 
Kompasas ir t.t. Puikai nutraukiiioj* 
Post-Karojius. PsrdsodaReiBMteM
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