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METAS XXVII

KAS GIRDĖT?
Ka raszo Dr. Franas Crane 

laikrasztije “Journal” po ant 
galviu “Tikrieje kriminalis- 
tai”.

Visos atsakomybes už pa
pildytas skriaudas per kare, 
ne yra kalte žmonių.

Kare buna iszszaukta, per 
valdoma klasa.

Toji valdoma klasa yra tai 
drūtas susivienijimas suside
dantis isz isztvirkeliu paejnan- 
cziu nuo valdonu Rosijos, Aus
trijos arba Vokietijos arba ga
li susidėti tik isz mažo būrelio 
autokratu kaipo Francuzijoi 
ir Anglijoi.

Juk gyventojei Anglijos ne
turėjo nieko prieszingo prie- 
szais gyventojus Vokietijos 
priesz iszszaukima kares. Ane 
Vokiecziai nekente Anglikus 
priesz kare, tik tada liepsna 
neapikantos pakylo kada taja 
liepsna uždege valdoma klasa, 
kuri valdo organais žmonių 
nuomonėms.

Toji tai isztvirkusia klasa 
aristokratu, mokėdama teip 
puikei supjudyt žmonis vieni 
priesz kitus džiaugėsi isz savo 
galybes. Kada juju tevynia 
inkliuva in kare, privercze 
mažiulelius —vargszus ejti ir 
ginti savo tevynia nuo neprie- 
teliaus. Tieje vargingi kvailei 
ejna ir deda savo galva ir gy- 
gaste o tieje ka pasilieka po 
skerdynei turi dirbti ir neszti 
^uuku-junga- per daugėli metu 
mokėdami padotkus.

Gyventojai vieno sklypo ne
turi szirdysia jokio piktumo 
prieszais savo artimus kito 
sklypo ir neturi jokios neapi 
kantos prieszais vieni kitus; 
nesistenge nužudint, geidže su 
j eis gyventi sutaikoja, dariti 
su jiais bizni vertelgysteje, at
lankyti juosius ir linksmintis 
su j eis.

Nekencze jieje Kariu ir su 
miszimu sklypuosią, kuriuos 
šukele maža saujale ypatų ku
riu privalumu ir bizniu yra 
valdyti randus; o kurie suside
da isz biurokratu, politikierių 
ir isz pasamdytu bernu — ka 
riszka klasa.

Juk kareiviai netarnauja 
žmonim tik tarnauja valdan- 
cziai partijai. Jieje buna re
krutuoti isz tarpo žmonių 
idant žudintu žmonis.

Amenkas gali džiaugtis jog 
turi pakaju, vien tik del to, 
jog neturi tokios isztvirkusios 
klasos, o jago ir randasi kokis 
būrys politikierių kurie norė
tu valdyti randa, tai greitai 
nupuola isz augszto sosto nes 
žmonis turėdami gera ginklą 
rankosia — baliota, — greitai 
juosius apmalszina.

Jago mes czionais turėtu
mėm besmegeniu, pasisziausiu- 
siu, dykaduoniu, tinginiu gro 
fu, baronu ir subankrutijusiu 
kuningaikszcziu kurie per die
nas nieko neveikia ir kurie 
valdytu randa, tai turėtumėm 
kare nuolatos.

Atsiminkime, jog nebuvo 
tai valė praszcziokeliu Vokie- 
ežiu nuskandinimas laivo Lu 
sitanijos su tukstanezeis nekal
tųjų; buvo tai staiga, krimina- 
liszka klasa, auksu papuoszta, 
szampaniszki pragertsmege 
niai, iszlavinti piktadarei ku 
rie aplaike mokslą kariavimo, 
tinginiaudami per dienas, tieje 
tai vėlino sau nuskandinima 
laivo.

Valdoma klasa susideda isz 
būrio valkatų, žmogiszkos nuo 
varos, kaipo puta varginguo 
šia dalysią miesto. Nuo pra
džios istorijos, toji valdoma 
klasa, apipleszinejo žmonis^ 
gyveno isz ju kruvino uždar 
bio paleistuyysteje, isztvirki-

me, dydžiavosi, jog neturi nau 
dingo užsiėmimo, praleisdami 
savo brangu laika puikavimu, 
meilindamiesi prie moterių ir 
girtuoklystėje. Tokius galima 
pažymėti per begediszkuma, 
egotizmą (savmylysta,) neapi- 
kauta savo artimo, zveriszku- 
ma ir t. t.”

Europos gyventoje! tegul 
neužmirszta, jog mes josius 
mylim. Pažinstame juso verte, 
juso prieteliszkuma ir žmogisz 
kurna. Jago Amerikas ir butu 
priverstas pakelti ginklą prie 
szais Europa tai ne isz priežas 
ties neapikantos, bet prieszais 
nesavžiniszka, piratiszka ir 
pasipūtusios kariszkos valdo 
nos klasos, kuri jus sužeido ir 
tuosius kuriuos supjudė prie 
szais jus.

Navatniai Amerikos lietu
viai maino savo pravardes. 
Nors tankiai jie pyksta ant ki
tu, net muszasi už gadinimą ju 
vardo, bet patis savo tėvu, pro 
teviu vardo pravardes ne kiek 
nepaguodoja, varto ja lyg ne- 
keneziama daikta. Czia žemiau 
talpiname surasza tokiu lietu- 
viszku sudarkytu pravardžių, 
kurias surinko daktare Baltru- 
szaitiene:

Adomaviczia vadinasi 
Adams; Aliszauckas—Olszefs 
ki, arba Olszewski; Ambraze- 
viezia—Ambroze; Andziulai
tis—Andzulatis; Bakaczinskas 
—Baken; Bendoraviczia, Ben- 
doraitis-7-Bender^ Bięlys —Bai 
lis; Birsztonas—Bierstein; But 
kauckas—Budoski; Czernykas 
—Swartz; Beimantis— Dy
mond; Damijonaitis— Dana- 
was; Gilbaitis—Gilbert; Gri- 
kietis—Grigai; Jarulionis—Lu 
nas; Janseviczia—Yanch; Juo 
dis—Black; Kasparaviczia— 
Casper; Karalius—King; Kar- 
dokas —Kardick; Kazak evi- 
czia—C usick; Litvinskas—Lit- 
win; Murza—Moore; Paneba- 
žis—Smith; Pauksztys—Paux 
tis; Paltanaviczia—Paltan; Po
vilaitis—Powell; Racziunas — 
Rachun; Raczius—Rice: Rocz- 
kus—Ross; Rugienius—Re
gan; Stalgys—Steiger; Szid- 
lauskas—Shetland; Tabaras— 
Tabor; Urbanaviczia—Urban; 
Valinczius—Wallace; Žalda 
riute—Soldarat; Zalnieraitis— 
Zelner; Žaliauckas—Green; 
Žolynas—Olynas; Žvingilas— 
Žvinglas.

Prie szito suraszo da galima 
pridėti szias pravardes: Bal- 
trukonis—Bolth; Balcziunas— 
Balgun; Makauskas— Mac- 
kaw; Maliszauskas—Mikloski; 
F. Zdanaviczius — F. Z. Donu; 
Szesztokas—Stokes; Tamo, 
szaitis—Thomas. —Dilgeles.

t A. a. kunigas Juozapas Am
braziejus.

Mire Vilniuje 14 birželio, o 
palaidotas 17 birželio Rasų 
kapinėse. Tai buvo vienas uo
liausiu lietuvybės kėlėju sulen 
kejusiame Vilniuje, didis tau
tos darbininkas, kurio atmin
tis niekuomet neisznyks lietu
viu atgijimo istorijoje.

A. a. kun. Juozapas Ambra 
ziejus mirė turėdamas 60 metu 
amžiaus.

Laidotuves buvo labai isz- 
kilmingos. Ant kapo kalbėjo 
kun. Bieliauskas, L. Gira, 
Aleksiukas ir kun. K. Sta- 
szauskas, artimas nabaszninko 
draugas.

Paliko 55 milijonus rub.
Grynu auksu ir brangiais po- 

periais mires kunigaiksztis Go- 
licinas. Beto, įvairiose Rusijos 
vietose jisai dar paliko labai 
daug žemiur.z

VARSZAVA JAU APLEIDO
Lublinas paymtas. Vokiecziai jau arti

Kauno. Gyventoje! apleido Varszava.
KAREIVIAI ANT KARES LAUKO NETURINEAPIKANTOS PRIESZAIS^SAVO

NEPRIETELIUS.

Paveikslai isz Revoliucijos Hayti.

Musztyneja terp Francazu .ir Vokiecziu, krito daugeli kareiviu .prie Vosges. Vokiecziu 
ejdami po musžiui užtiko tris'Frakcuzus gulinczius grabeja. Susimilo  jarfetrr’-’ juju,•^palaidojo 
krikszczioniszkai, pasimeldė ant kapo, nuėjo toliaus. - U

Pirmutinis paveikslas parodo francuziszka ambasada in kur pasislėpė prezidentas Guil
laume kuris paliepė suszaudyt 160 revoliucijonieriu. Toliaus generolą Oreste Zamor kuri 
teip gi nužudė pasikeleliai drauge su Gąillauma o žemiau katedra ir policijos kaząrnes. ^uv. 
Sfeitai nusiuntė in fenais laiva,Uiit apsaugojimo amerikdniszku gyventoju ir kaip girdėt turė
jo susirėmimą su pasikeleliais.

Petrograd. — Miestas Varszava likos apleistas, gyvento 
jei ir vaiskas apleido pasyimdami su savim maista ir visus pi
ningus isz banku o pasiliko tik paskutinia armije sulaikyti vo 
kieczius kanuoilgiausia, bet galima tikėtis, jog Varszava jau 
gal paymta laike szito raszino.

Dydysis Kun. Nikalojus davė paliepima idant senoviszku 
užlieku ne naikint tiktai randaviszkas vietas idant nesigautu 
in rankas prieszu.

Miestas Lublinas likos paymtas praejta petnyczia su mil- 
žiniszkoms bledes, nes austrijoku ir vokiecziu pražuvo apie 70- 
000 vyru o kėlės dienas priesz tai žuvo 30,000 vyru.

Generolo Buelowo armije kuri susideda daugiausia isz 
raiteliu, randasi tik tris dienas ėjimo nuo Kauno, bet masko
liai naršei atsispirineja ir neprileidže areziau vokiecziu. Kaip 
duodasi skaityt isz telegramų tai ir Kaunas neužilgio turės pa
siduoti nes yra apsiaubtas isz visu szaliu panaszei kaip ir 
Varszava.

Lietuvoje ir Latvijoje.
Didžiausi musziai Lietuvoje vis eina Sziauliu rajone. 

Apie Mažeikiu stoti ir Leckavo miesteli, kaip sako 18 birželio 
“Nasz Viestnik,” smarkiai szaudytasi szautuvais ir kulkos
vaidžiais. Netoli Kužiu musiszkiai apszaude inžinierinius prie 
szininko darbus ir iszvaike visus darbininkus. Kitose vietose 
in sziaurius nuo Nemuno buvo tiktai szaudymasis. Ia vakarus 
nuo Nemuno musiszkiai atmusze nedideles vokiecziu dalis, ku 
rios stengėsi prieiti in musu apkasus.

Lenkijoje smarkiausi musziai eina kairiajame Vislos kran 
te, kur prieszininkas atakuoja apie Sienno ir Juzefova, o tai 
pogi ypatingai Liublino gub. iszilgai Vyžnicos ir poro upiu. 
Dideli musziai in sziaurius nuo Zamostjes.

Baisi rugpjute ant kariszko lauko.
Parižus. — Nuo prasidėjimo europines kares, lig 1 June, 

1915, kruvina rugepjute buvo sekanti
Sužeista 
840,000 
235,200 

2,378,400 
1,022,400 

853,200 
192,000 
135,120 
108,000 

1,092

Francuzai 
Angliję 
Rusije 
Vokietija 
Austrije

Turkije 
Japonije

Užmuszta 
480,000 
73,200 
879,600 
578,000 
409,200 

56,400 
76,800 
54,000 

360

2,607,560 5,745,412

Vokietija — - 
Austro Hungarija 
Turkije — —

$3,380,000,000
1,710,000,000

255,000,000

Neutraliszka Europa —
Amerika —- — -

$5,345,000,000
$292,930,000

44,500,000

įį $337,430,000
Viso t $18,912,630,000

Angliku dingo 330,000 vyru.
London.— Ministeris Asquith pranesza, buk visiszka ble 

de kokia anglikai tari tebyreje kareje isznesza 330,995 vyru.
Didžiausias bledes panesze Anglikai Prancūzijoj ir Belgi 

joi, po Ypru. Tosia sklipuosia likos užmuszta, sužeista ir ga
vosi in nelaisve prieszininko yra 11,288 aficieriu ir 255,649 
kareiviu. Isz to užmuszta aficieriu 3,288, sužeido 6,863, dingo 
1,163; kareiviu užmuszta 48,272, 156,308 sužeido o 50,969

Turkijoj dingo Iro,238 o Afrike 5, 448.

ISZ AMERIKOS

Nelaisve 
360,000 
75,600 

924,000 
279,600 
219,600 

48,000 
60,000 
55,200

Isz viso 
1,680,000 

385,200 
4,182,000 
1,780,400 
1,482,000 

296,400 
271,900 
217,200

Audra Wisconsino valstijoj.
Spring Green, Wis.,— Dide

le audra siautė sziaurinei dali 
Richland pavieto anksti sziryt, 
sunaikindama West Lima ir 
puse Bloom City. John Piasec 
ki prigėrė bandydamas pereiti 
tilta. Daug nuostoliu padary
ta javams.

Penkios kasiklos pradėjo dirbt
Monongahela, Pa. — Pitts 

burgh-Westmoreland kasiklos* 
pradėjo dirbti gerai szia nede- 
lia o tosios yra: Acme, Bent 
leyville, Hazlekirk, No. 1 ir 2, 
Dunkirk, Schveberger ir Vau 
Vorhes. Suvirszum 5000 dar
bininku turės užsiėmimus per 
koki laika.
Bekeris pakartas petnyczioja.

1,7.22,000 10,285,100Viso
Piningiszkai sklypai panesze sekantes j bledes nuo praside 

jimo kares lig 1 June kurias sutaisė francuziszkas Raudono 
Križiavs paszelpinia draugavę:

$5,869,000,000
— 70,000,000
— 67,200,000
— 3,000,000
— 25,000,000

Kanada — — — 
Angliszka Indije — 
Pietiniu Afrika — 
Egiptas — — —

Francuzije
Rosije —
Italije —
Japonija

$6,034,200,000
2,676,000,000
3,915,000,000

— 425,000,000
- 180,000,000

$18,230,200J)&0

Becker, buvusis kapitonu po 
licijos mieste New York, mirė 
ant elektrikines kėdės 5:55 va 
landa isz ryto, praejta petny 
czia, už žudinsta Hermano 
Rosenthalo.

Ant Bekerio szirdies buvo 
prisekta fotografije jojo pa 
ežios o rankoje laike križiu 
kuri laike priesz akis kalbėda
mas: “Jėzau susimilk ant du- į ■>,
szios maiįb.” Bekeris lig pa
skutiniai ^dienai kalbėjo buk 
esą nekaltas už taja žudinsta 
nes tai papilde politikiszki 
sėbrai ir grafteriai.

Eastland buvo netikės ir ant jo 
buvo perdaug žmonių sako 

liudytojai.
Chicago.— Prasidėjo įvai

riausi tyrinėjimą ant tyrinėji
mu, kad suradus kas kaltas, 
kad laivas Eastland apvirto ir 
ant jo žuvo apie 1300 žmonių.

Per klausinėta keli nelaimes 
liudininkai, laivu architekto 
riai, uostu pridabotojai ir k.

W. J. Wood, laivu arkitekto 
rius pripažino, kad laivas bu
vo netikusiai pabudavotas, 
kad vandens balatas nėra sau
gus del greitumo.

Adam F. Weckler, uostu 
virszininkas liudijo, kad jis 
nerspejes laivo kapitoną, kad 
balastas neatsakantis, kad tik 
po 17 minu ežiu laivo krypimo 
ant szono, kapitonas perspėjo 
apie pavoju, bet pirmiausia 
gelbejosi ingula.

Weckler, taipgi pripažino, 
kad Eastland’ui negalima bu 
vo leist vežti daugiau kaip 
l,2Oo~ 1 500 pasažieriu.

Virszininkai kompanijos sa
vininku to laivo, pasirodė nie
ko nežinaneziais. Kompanijos 
iszdininkas pasakė, kad jo da
lykas buvo pasiraszineti ant 
czekiu ir apie laivus jis tiek ži 
nas, kad Eastland buvo labai 
pigiai nupirktas.

Hoyne suseke, kad ant laivo 
buvo nuo 2,700 iki 3,000 žmo
nių, t. y. daug daugiau negu 
leido vežti net papirktieji in- -a • «

Abelnai metama didele kal
te ant kompanijos, nes laivas 
buvo netikės, nebuve atsakau, 
ežio vandens balasto (kuris te- 
cziaus mažai apsaugo laiva), 
buvo suleista perdaug žmonių?

Sudegino gyva nigeri ant rin
kaus.

Temple, Tex. — Suvirszum 
10,000 gyventoju szio mieste
lio užganadino savo paszeluma 
sudegindami Will Stanley ni
geri ant rinkaus. Nigeri sude
gino už tai, buk nesenei nužu
dė J. Hammeri ir tris Graimso 
vaikus. Badai du kiti nigeriai 
dalibavo toje žudinstoja ir ja
go juosius suyms tai panaszei 
su jeis padaris kaip su Stan
ley.

Nelaime kasiklese—12 už 
muszti.

Elizabeth, Pa. — Dvileka 
anglekasiu likos užmuszta o 
daug sužeido, kada truko plie 
ninia virve kuri trauke karu- 
kus isz szlopo Patterson ka
sikiu No. 2 prigulinezios prie 
United Coal Co. Visi yra atej- 
viai ir supredentas Dougherty. 
Dydesne dalis sužeistu likos 
mirtinai sužeistais.

Dovanos ramiems lietuviams 
gyventojams.

Žiema užpludus vokiecziams 
Suvalkija, Guroniu sodžiun, 
Kapcziamiesczio valscžiaus, 
Seinų apskriezio, atsislapste 
keturi musu apicierai ir vienas 
paprastas kareivis. Žmones 
juos czia kelias dienas slapstė, 
maitino ir jieszkojo keliu, kad 
galima butu pervesti anon pu
sėn Nemuno. Pagalios drąsuo
liams pasisekė laimingai per
vesti visi keturi apicierai ir ka 
reivis per vokiecziu linija anon 
pusėn Nemuno.

Pasitraukus vokiecziams isz 
sziu vietų, 19—20 d. gegužes 
Guroniu sodžiuje atsilankė mi
nėtieji apicierai, nufotografa
vo to sodžiaus lietuvius gyven
tojus, tas duobes, kuriose slaps 
tesi, ir apdovanojo kai-kuriuos 
pinigais, o A. Saltona ir Ka 
ledžiuka Szv. Jurgio kryžiais 
4 jo laipsnio.

Dideses audros.
1658 metuose, 3 rugsėjo, ura 

ganas visoj Europoj. Dideli 
nuostoliai padaryta.

1703 m., lapkriezio 27, dide 
le vėtra Anglijoje. Nuostolio 
viename Londone ant 2,000, 
000 svaru. 800 vaizbiniu laivu 
nuneszta nuo inkaru ir žuvu- 
siu be žiniok Dvylika karisz- 
ku laivu paskendo su 1,800 
žmonių. Eddyston szvyturys 
sunaikintas. 17,000 medžiu isz- 
rauta isz szaknu Kente.

1737 m., spalio 11,- didele 
audra Indijoje. Daugelis laivu 
ir 30,000 gyvaseziu žuvo.

1768 m., spalio 25, baisus 
uraganas Hovanoje. 1,000 gy
vaseziu žuvo.

1782 m., balandžio 22, aud
ra Surate, Indijoje. 7000 gy
vaseziu žuvo.

1839 m., sausio 6, baisus ura 
ganas vakarinėje Anglijoje ir 
Airijoje. Nuostoli1-ir bledes 
siuntiniams padaryta ant 500, 
000 svaru.

1879 m., gruodžio 28, smar
ki vesula. Tay tiltas nugriauta 
ir 90 gyvaseziu žuvo.

1864 m., spalio 4. Uraganas 
Indijoje ant žemes ir vandens. 
60,000 gyvaseziu ir 100 laivu 
žuvo.

1881 m, sausįp 17— 21. 
Baisi pusnis Anglijoje. Gele 
žinkeliai ir kiti susineszimai, 
isz dalies, sustabdyta. Dideli 
nuostoliai anVjuru.

Spalio 8. Tifonas Haifonge, 
Chinuose. 300,000 gyvaseziu 
žuvę.

1888 m., sausio 59. Vėtra 
sziaur vakarinėje Suvienytu 
Valstijų dalyje. 235 gyvastis 
ir daugybe gyvuliu žuvę.

Kovo 11—13. Vėtra ant ry
tinio Suv. Valst. pakraszcziu. 
460 gyvaseziu žuvo; daugelis 
laivu sudaužyta. Baisi vėtra 
New Yorko mieste.

1889 m., kovo 16. Smarkus 
uraganas Samoa’j e.
Tris Vokietijos ir tris Suv. 
Valstijų laivai nuneszta nuo 
kraszto. Anglijos kariszkas lai 
vas “Calliope” iszplauke in 
marias ir iszliko.

— 1892—1893 m. SzalcziaU 
šia žiema isz visu, atmenamu 
daugelyje svieto daliu.



Ant paveikslo matome dvi poras szokyku, bet randasi j j > 
tris poros. Kur yra trecze pora Ar galit juosius surasti?

/ĄiszKoSargas
Isz Turgenevo.

Karta, vasaros vakare, grį
žau asz isz medžiokles važiuo 
tas. Bevažiuojant per miszka, 
užėjo lietus su perkūnija. Dan 
gus apsiniaukė, pakilo smar
kus vejas, eme baisiai žaibuoti 
ir griauti, neilgai trukus pra
dėjo lyti. Asz turėjau sustoti 
važiavęs. Paliko visai tamsu; 
arklys eme klupti ir klimpti. 
Sziaip taip palindau po kupliu 
krumu. Susirietęs ir apsisupęs 
veidą kantriai laukiau vėtros 
galo, tik sztai, staiga sužaiba 
vo, ir man pasirodė, kad prie- 
szais ant kelio stovi augsztas 
žmogus. Ėmiau insispyres žiū
rėti in ta szali — tas pats žmo
gaus pavidalas tartum iszaugo 
isz žemes pagal mano ratus.

— Kas tu? —paklausė aisz- 
kiai skambąs balsas.

— O tu pats kas ?—paklau
siau ir asz.

— Asz szio miszko sargas, 
— ateiliepe balsas.

— Asz pasisakiau savo pa
varde.

— A, žinau! tamsta namo- 
lei važiuoji?

Namolei. Bet, kas per 
oras. . . .

— Tai gi, bjaurus oras, — 
atsake balsas. -»

Baltas, kaip sniegas, žaibas 
nuszviete miszko sarga nuo 
galvos iki kojų; akies mirks 
nyj smarkiai trenke perkūnas. 
Lietus paplūdo daug didesnis

— Negreitai pereis, — tarė 
sargas.

— Ka daryti!
— Asz galecziau tamsta in 

savo triobele nusivesti, — kal
bėjo žodi po žodžio sargas.

— Padaryk ta malone.
— Sėskis tamsta in ratus.
Sargas priėjo prie arklio 

snukio, paėmė už apinasrio ir 
timptelėjo isz vietos. Pradejo- 
va važiuoti. Asz laikiausi insi- 
kibes in ratu sėdynė, kuri su
posi it laivas jurese. Vargszas 
arklys sunkiai vilko kojas, tesz 
kindamas per dumblyną, slido> 
klupo; sargas lingavosi priesz 
jienas in deszine ir in kaire, 
lyg kokia szmekla. Mudu va
žiavo va gana ilgai; ant galo 
mano vadovas sustojo.

— Sztai mes ir namie, ponu 
Ii,—pratarė jis rimtu balsu.

Vartai sugirgždėjo, keletas 
szunycziu eme loti. Asz pakė
liau galva ir prie žaibo szvie - 
sos pamacziąu nedidele triobe
le viduryje plataus aptverto 
kiemo. Pro viena langeli szvie 
te silpnas žiburys. Sargas pri 
vede arkli iki prieangiui ir pa 
belde in duris.

— Tuoj, tuoj— suskambėjo 
laibas balselis, sutrepsėjo ba 
sos kojos, sklende sugirgždėjo 
ir mergyte dvylikos metu, vien 
marszkine, perjuosta, su liam- 
pute rankytėje, pasirodė ant 
slengsczio.

— Paszviesk ponui, — tarė 
in ja sargas: — o asz tamstos 
arkli nuvesiu po pastoge.

Mergyte dirstelėjo in mane 
ir nuėjo in trioba. Asz nuse
kiau paskui ja.

Sargo triobeleje tebuvo vie 
nas kambarys, pajuodavęs nuo 
durnu, žemas ir dykas. Nuply- 
sze kailiniai kabojo ant sienos. 
Ant suolo gulėjo vienvamzde 
szaudykle, kerteje krūva sku
duru; du didoku puodu stovė
jo szale pecziaus. Szakalys de- 
ge ant stalo, liūdnai pagau

ir ji pamėtė, — trauke jis to- 
liaus pusbalsiai, rodydama ant 
vaiku c io.

Jis nuėjo iki daru, sustojo 
ir atsigręžę.

— Gal tamsta,—pradėjo jis 
—musu duonos nepratęs valgy 
ti, o asz tik duonos teturiu.

— Tai kaip tamstai patin 
ka. Asz užkaiscziau vandens, 
bet neturiu arbatos... Eisiu, pa 
žiūrėt, ka veikia tamstos ark 
lys.

Jis iszejo,, trinktelejes dūri 
mis. Asz antra karta apsidai
riau po vidų. Trioba pasirodė 
man dai liūdnesne, nekaip pir 
ma. Kartus kvapas atvėsusiu 
durnu ede man gerkle. Mergy
te nesijudino isz vietos ir neke 
le akiu augsztyn; tik laiks nuo 
laiko stumdė lopszeli ir bailiai 
trukcziojo ant peties nusilei- 
džianczius marszkinelius; jos 
nuogos kojeles kabojo nesiju- 
dindamos.

— Kuo tu vardu— paklau
siau asz.

— Vierute,—pratarė ji, dar 
labiaus nuleisdama žemyn sa 
vo liūdna veideli.

Sargas inejo in vidų ir atsi 
sėdo ant suolo.

— Lietus liaujasi,— tarė jis 
truputi patylėjęs: — jei ponas 
liepsi, asz iszvesiu tamsta isz 
mišzko.

Asz atsistojau. Vilkas pa
ėmė szaudykle ir apžiurėjo ja.

— Kam ji? — paklausiau 
asz.

— Miszke siauczia . .. Pas 
Kumelkalni kerta medi,— pri
dūrė jis, pažiūrėjęs in mane.

— Ar-gi isz czia girdėti.
— Nuo kiemo girdėti.
Mudu iszejova dviese. Nu

stojo liję. Netoliese dar te be- 
sistumde juodos krūvos debe 
siu, retkarcziais szvystels ilgi 
žaibai, bet stacziai ant musu 
gaivu buvo matyti kur ne kur 
tamsiai mėlynas dangus; žvaigž 
deles žibėjo pro skystus, grei
tai lekianežius debesėlius. Me
džiu pavidalai, lietaus aptasz- 
kyti ir vėjo sujudinti, skyrėsi 
isz tamsios. Mudu emeva klau 
<sytis. Sargas nusiėmė kepure 
ir pakreipė ausi.
- — Žio... žio kur, — pratarė 
jis urnai ir isztiese ranka: — 
mat, kokia naktele iszsirinko.

Asz nieko negirdėjau, kaip 
tik szlamejima lapu. Vilkas isz 
vede arkli isz padangtes.

— Bet taip gali nusiduoti,
— pasakė jis balsiai: — asz ji 
pražiopsosiu.

— Asz su tavim eisiu... ar 
nori ?

— Gerai, — atsake ir pastų 
me arkli atgal: — mudu ji be 
žiūrint sugausiva, paskui asz 
tamsta palydėsiu. Eiva!

Mudu iszejova. Vilkas ėjo 
pirma, asz paskui ji. Dievai ji 
žino, kaip jis kelia pažinojo, 
bet jis sustodavo tik retkar
cziais ir tai tik paklausyti, isz 
kur eina kirvio balsas.

— Mat, — murmėjo jis sau 
po nosim: — ar girdit? . . ar 
girdit. . .

— Bet kur?— klausiau asz.
Vilkas trukcziojo peczius. 

Mudu nusileido va in iszdžiuvu 
si upeli; vejas nutilo ant valau 
deles. Reti kirvio kireziai pa
siekė ir mano ausi. Vilkas 
žvilgterėjo in mane ir linkte
rėjo galva. Mudu ejova toliaus 
per paparezius ir dilgynes. Pa 
sigirdo duslus ir ilgas braszke- 
jimas.

Pargriovė.. — suniurnėjo 
Vilkas.

Tuo tarpu dangus ėjo gie- 
dryn, miszke vos vo seme szvis 
ti. Mudu ant galo iszsiritova 
isz upelio.

— Palauk tamsta czia, — 
tarė pasznabždoms sargas, su
silenkė ir, pakeles augsztyn 
szaudykle, pranyko tarp kūly
nu.

Asz ėmiau klausytis isztem- 
peš ausis. Per nenustojanti ve 
jo užima buvo lyg girdėtis ne
toli silpni balsai: kirvis atsar
giai kapojo szakas, ratai girgž
dėjo, arklys prunkszte. . .

— Kur?., sustok, . — staiga 
lyg griaute sugriovė geležinis 
Vilko balsas.

Kitas balsas suriko verks
mingai, kaip kiszkis. .. Prasi 
dėjo imtynes.

— Ku-ur, ku-ur! — reke 
Vilkas uždusdamas: — neiszsi 
suksi.

dama liepsnot ir užgesdams 
Pacziame kambario viduryje 
kabojo lopszys, pririsztas prie 
linges galo.

Mergyte užgesino liampute, 
atsisėdo ant mažutes'kedeles, 
ir eme deszine rankyte supti 
lopszeli, kaireja — szakali tai 
syti. Asz apsidairiau aplinkui 
— szirdi man suspaudė: ne
linksma ineiti nakczia in pi as- 
tuolio trioba. Vaikelis lopsze 
lyje kvėpavo sunkiai ir greitai

— Ar gi tu ežia viena? — 
paklausiau asz mergytes.

— Viena, — pratarė ji vos 
permanomai.

— Tu sargo duktė?
— Sargo, — prasznabždejo • • 

B-
Durys sugirgždėjo, ir sar 

gas, palenkės galva, inženge 
per slengsti. Jis pakele liam 
pute nuo aslos, priėjo prie sta 
lo ir užžibino ja.

— Gal tamsta nepripratęs 
szakalio? — prakalbėjo jis ir 
papurtė galva.

Asz pasižiurėjau in ji. Retai 
teko man matyti tokiu vyru! 
Jis buvo augszto ūgio, placziu 
pecziu, liemeningas, kaip 
ažuols. Isz po szlapiu marsz 
kiniu puolė in akis jo galingi 
raumens. Juodi ūsai dabino jo 
rimta ir drąsu veidą: isz po su 
augusiu placziu antakiu nar
siai žiurėjo nedideles rudos 
akys. Jis truputi insireme ran 
komis in szonus ir atsistojo 
prieszais mane.

Asz padekavojau jam ir pa 
klausiau, kaip jis vadinasi.

-— Vardas mano Jurgis, — 
atsake jis: — bet žmones pra
minė mane Vilku.

— A, tai tu Vilkas?
Asz dar akyviaus pažiurėjau 

in ji. Asz buvau jau girdėjęs 
pasakojimus apie miszko sar
ga Vilka, kurio visi aplinki 
niai sodiecziai bijojo it ugnies. 
Jie kalbėjo, kad dar nebuvo 
ant svieto tokio bjauraus sar
go: — “Glėbelio žabu neduos 
pasivogti; visuomet, nors pats 
vidurnaktis butu, ne nepasiju 
si kaip ant tavęs užpuls, ir tuo 
kart ne nepamegink prieszin- 
tis, stiprus, girdi, ir guvus kaip 
velnias,... Ir nieko prie jo ne 
prisimeilinsi: ne arielka, ne pi 
nigais; niekaip jo nepriviliosi- 
Jau nekarta geri žmones ren
gėsi jam gala padaryti, bet ne, 
negali”.

Mat, kaip sznekejo aplinki
niai sodiecziai apie Vilka.

— Taip, tai tu Vilkas,—at
kartojau asz: — girdėjau, vy
ruti, apie tave. Sako, tu nie
kam nenuleidi.

— Priederme savo atlieku,— 
atsake jis rimtai: — nepridera 
pono duona dykai valgyti.

Jis iszsitrauke isz pajuostes 
kirvi, atsitūpė ant aslos ir eme 
skaldyti szakalius.

— Ar-gi tu be paczios? — 
paklausiau asz jo.

-•— Taip,—atsake jis ir smar 
kiai kirto su kirviu.

— Ar tai ji mirė?
— Ne.... taip.... mirė,— pri

dūrė jis ir nusigręžę.
— Asz nutilau; jis pakele 

akis ir žvilgterėjo in mane.
— Czia buvo atsisukęs vie

nas miesczionis, tai su juo isz- 
sivilko, — skaudžiai nusijuok
damas, tarė jis. Mergyte akis 
nuleido; vaikelis pabudo ir su
riko; mergyte priėjo.

— Szia, duok jam,—prakal 
bėjo Vilkas, kiszdamas jai in 
ranka sutepta rageli. — Sztai,

Asz szokau bėgti in ta szali, 
ir bežiūrint atsidūriau pas juos 
Pas nukirsta medi, ant žemes, 
krutėjo sargas; jis laike užgu
lės vagi ir suko jam diržu ran
kas ant nugaros. Asz prisiarti
nau. Vilkas pasikėlė ir pastate 
vagi ant kojų. Asz pamaeziau 
szlapia sodieti, apsidengusi 
skudurais. Menka kumelele, 
pusiau pridengta kertuotu 
plausziniu apdangalu, stovėjo 
czia-pat su ratais. Sargas ne- 
bekalbėjo ne žodžio; sodietis 
teip-pat tylėjo ir tik galva kra 
te.

— Paleisk ji, — sznipszte- 
lejau asz in ausi Vilkui: —asz 
užmokėsiu už medi.

Vilkas tyloms pagriebė ark
li už kareziu kaire ranka: de 
szineja jis laike vagi už diržo

— Na, judinkis, verszi! — 
suniurzgėjo jis ruszcziai.

— Kirvuką sztai paimk, — 
melde sodietis.

—- Jis neprapuls! — tarė 
sargas ir pakele kirvi.

Mes pasijudinome isz vietos. 
Asz ėjau užpakalyje.. Lietelis 
eme vėl dulkti ir netrukus pra 
dėjo pulti srovėmis. Vargiai 
mes atsiekėme sargo trioba 
Vilkas paliko suimtąją kumele 
viduryje kiemo, insivede sodie 
ti in trioba, atleido jam trupu
ti diržą ir pasodino ji kerteje. 
Mergyte, kuri buvo užmigus 
szalia pakuros, paszoko ir nu 
sigandus, netardama ne žodžio 
eme ant mus žiūrėti. Asz atsi
sėdau ant suolo.

— Bet gi ir lyti eme, — ta 
re sargas: — teks tamstai luk 
tereti. Ar nenori prigulti?

— Dėkui.
— Asz ji del tamstos in ka 

maraite uždarycziau, — tese 
sargas, rodydamas in sodieti:
— tik sklende. .

— Palik jin czia, tegul jis 
sėdi, — pertraukiau asz Vilka

Sodietis dirstelėjo in mane 
skersomis. Asz ryžausi, kad 
ten ir kas žin kas butu, iszva
duoti vargsza. Jis sėdėjo nesi- 
judindams ant suolo. Prie ham 
putes szviesos asz galėjau ma
tyti jo liesa raukszleta veidą, 
nudribusias rudas blakstienas, 
nerimastingas akis, sudžiūvu
sias rankas. . . Mergyte atsigu 
le ant grindų pas paezias tėvo 
kojas ir užmigo. Vilkas sėdėjo 
prie stalo, pasirėmęs galva ant 
ranku. Svirplys svirpe kerteje 
lietus barszkino in stogą ir per 
langus, mes visi tylėjome.

— Jurgut! — prakalbėjo 
staiga sodietis dusliu dreban- 
cziu balsu: — Jurguti, ar gir
di?

— Ko tau reik ?
— Paleisk.
Vilkas tylėjo.
— Paleisk. . . mat, 

paleisk.
— Pažistu asz jus, — rus- 

ežiai atsake sargas; — jusu vi 
sas sodžius toks — vieni va
gys-

— Paleisk, — melde sodie
tis: — urėdas suede žiokaip... 
paleisk!

— Suęde.. Vogti niekam ne 
valia.

— Paleisk, Jurguti... nepra 
žudyk, jusu ponas, pats žinai, 
sues žio-kaip.

Vilkas nusigręžę. Sodietis 
drebėjo, tartum ji drugys kra 
te. Jis lingavo galva ir dūsavo.

— Paleisk,’— atkartojo jis, 
neiszpasakytai nusiminęs: — 
paleisk, susimildams, paleisk! 
Asz užmokėsiu žio kaip. Ba
das verte... vaikucziai cypia, 
pats žinai. Sunku, žio-kaip ei
nasi.

— Bet vis tik neik vogti.
— Kumele, — tese sodietis:

— Kumele bent, nors ja bent., 
vienintelis gyvulėlis ir tėra. . .

badas..

— Sakau, negaliu. Tai da
rau ne isz savo valios; nuo ma 
nes reikalaus. Jums valios duo 
ti ir netinka.

— Paleisk! Vargas, Jurgu- 
ti, vien vargas., paleisk!

— Žinau asz jus!
— Bet paleisk!
— E, bet da su tavim 

kalbėti: sėdėk ir tylėk, o kad 
ne tai žinai mane! Nematai, ar 
ka, pono?

Varg zas nuleido galva že
myn. . Vilkas nusižiovavo ir 
pasidėjo galva ant stalo, 
tus dar vis nesiliove. Asz 
kiau, kas bus.

czia

Lie-
lau-

Staiga sodietis iszeitiese 
Akys jo dege ir veidas buvo 
užkaitės.

— Na, te ėsk, te užsiryk, 
te! — riktelėjo jis, primerkęs 
akis ir perkreipes lupas: — te, 
galvažudy prakeiktas, gerk 
krikszczionio krauja gerk..

Sargas atsigręžę.
— Tau sakau, tau, judo- 

sziau kraugery, tau!
— Ar tu girtas, ar ka, kad 

užsimanei keikti? — isztare 
sargas, nusistebejes. — Ar isz 
galvos iszejei, ar ka?’

— Girtas!... bene už tavo 
pinigus, velne prakeiktas, žvė
rie, žverie, žverie!

— O tu. . asz tau. . .
— O man kas? Vis vien pra 

žūti; ka asz veiksiu be arklio? 
Nutvatyk — vienas galas; ar 
badu ar taip — vis tiek. Težu 
na viskas: pati, vaikai, — te- 
dvesia visi. . O tave, palauk at 
sieksime!

Vilkas atsistojo.
— Muszk, muszk! — suri

ko sodietis inirszusiu balsu: — 
muszk, sztai, sztai, muszk. ..

Mergyte skubiai paszoko 
nuo grindų ir iszverte akis ant 
j°-

— Ticz!—lyg griaute su 
griovė Vilkas ir ženge du 
žingsniu.

— Liaukis, liaukis, Jurgi,
— nebeisztveriau asz tylejes:
— Tegul jis sau..

— Netylėsiu, — reke to
liaus nelaimingas žmogus; —r- 
vis tiek, kaip nudvėsti. Krau 
gėry tu, žverie! Ar nenujos 
tavęs giltine? Palauk, neilgai 
tu czia pilvą pusi. Pasmaugs 
tave, velne, palauk!

Vilkas pagavo ji už peties.. 
Asz szokau vargszui pagelbon.

— Nesikiszk tamsta! — su 
riko ant manes sargas. Asz ne 
bueziau ntfsigandes jo garsini 
mo ir jau buvau bekeles ran 
ka bet turėjau begalo nusiste 
beti Vilkas vienu trukteleji 
m u nutraukė jam kepure ant 
akiu, atidarė duris ir iszstume 
ji laukan.

liu! — suriko sargas jam pas 
kui, — bet žiūrėk, pakliūsi tu 
man kita-karta.

Vaikas sugrįžo triobon ir

— Na, Vilke, — isztariau 
asz ant galo: — asz stebiuosi 
isz tavęs, tu matau, puikus vy 
ras.

E, ka czia tamsta — pertrau 
ke jis mane, apmaudams:—tik 
nepasakok meldžiamas. Asz 
tamsta palydėsiu, — pridūrė 
jis: — matyt tamsta nesulauk
si giedros.

Ant kiemo subeldė sodie 
ežio ratai.

— Mat, iszsibarszkino! — 
sumurmėjo jis: — parodysiu 
asz jiems!...

Po puses valandos Viltas at 
sisveikino su manim Įmiszko 
pakrasztyje.

KUR BUNA?
Mano pati Urs*.ule Skraskiene, ku 

ri du metai atgal itzvažiavo su Antaa 
nu Waskeecis, jisai mažas ir rauplė
tas. Asz atvažiavau isz krajaus. nore 
czia savo brangia prisiega atgal, pa
matyt ir su jumis gyvent. Ji paeina 
isz Vilniaus gub., Traku Ujezdo. Ka 
zaku kaimo, praszau atsiszaukt., ar 
kas apie jia žino malonėkit duot man 
žine ant adreso: pgg o<j)

Jno. Skraskis.
1305 S. 36th St., 

Philadelphia, Pa.

Mano pus brolis Juozas Janusaus, 
kas, paeina isz Suvalkų gub , Andri- 
javo gmino, zovodos kaimo, pirmiau 
gyveno Pittsburge, dabar nežinau 
kur. Praszau atsiszaukt ant adreso.

S. Janusauskas,
Mary’d, Pa.

Mano szvogeria Motiejus Jonaitis 
paeina isz Savalku gub., Starapoles 
pav., Aglaukos para,. 4 metai atgal 
gyveno Minersville, Pa., dabar neži
nau kur. Meldžiu atsiszaukt, ar kas 
kitas malonėkit duot žine ant adreso: 

(‘£9 °1) 
Jos Dapkunas.
Box 1194, City Farm, 

Worcester, Mass.

Pabludo.
Ant vienos sales, kur buvo 

daugybe žmonių, kokis lai vy 
ras užmynė ant užpakalio szle 
bes moterei.

Motere perpykus atsigrižta 
ir jau norėjo su perkūnais isz 
važiuot. Nes paregėjus, kas to 
kis tarė apsimalszinus.

— Perpraszau tamista, nore 
jau su pykt, ba mielinau, jog 
tai mano pats!

TARADAIKA
Ant kriksztynu susirinko, 

In viena szinkiu,
Grąžei sau pasielgė, 

Gere po biski ir valgė. 
Terp svecziu buvo galijotas, 

Storas ir kauluotas,
Prie nedydelio prikibo, 

Kaip prie kokio kudykio. 
Kad ir mažas bet stiprus, 
Kaip nutvėrė galijotą in sa 

vo nagus,
Kaip nedrebs ant aslos, 

Net sulužo pecziaus kojos.
Mat ilgas buvo,

Tai su kojom, net in pecziu 
pakliuvo, 

Nereikejo užkabinėti mažiuką, 
Ba mažiukas padaro sztuka;
Netikėjo niekas, jog mažių 

kas tai padaris, 
Toki galijotą paguldys.

Ant uliezios kaukazines, 
Buvo puikios musztynes, 

Mat veseile atsibuvo, 
Tai peilei ir biles darbe buvo, 

Kraujas teszkejo, 
Makaules braszkejo, 

Kad nebutu dėdės pribuvia, 
Kasžin kas butu buvia. 
Tiejei paredka padare, 

Pesztukus in koza nuvarė, 
Nakvinia puikia turėjo, 

Už kuria brangei užmokėjo.
Tai vis gerai, 

Tai vis tautiszkai.

Nevisi kisielių mėgsta, 
Nuo kisieliaus pasidaro riesta, 

O ir asz sakau, abeeze, 
Jog vidurius iszpucze, 

Viena tiek kisieliaus prirenti, 
Jog ant visados atkando danti, 

O ka, kisielius nekaltas,
Ne buvo prisviltas, buvo bal

tas, .
Nes jaigu kas valgo per daug. 

Tai buna szelauk.
Oi buvo su kisielium triubelio 

Ba kisielių užraugino,
Kaip ilgai rugs nežinau, 

Tik kad užraugtas, tiek žinau

Girdėjau apie drauguve nauja 
Užsidėjo anarkistu gauja, 
Norėjo bažnyczias griauti,

O kuningus iszpjauti.
O jei tik ir Jriukszmas buvo, 
Kaip pulkas dėdžių pribuvo, 

Kaip szturma daleido, 
Anarkistai bėgti pasileido,
Pasislėpė kaip žiurkuczei, 

Drebėdami nuo baimes dikezei

In Alegeni vienas isz Skul- 
kino pribuvo,

Na ir pas vienus žmonis ap 
sibuvo,

Badai mergynu jieszkojo, 
Net už doleri bizo užfundino.

Bet del saves nesigailėjo, 
Gere kiek tik ižgert galėjo, 
Ant galo in szante užsidarė, 

Ir negražei padare.
Ant ryt žmonis negalėjo da- 

laikyt,
Turėjo visus langus atidaryt, 
Girtuoklis girtuokliu pasilieka

Ir nuo visu ant juoko pasi 
lieka.

Najorko sportukai, 
Subiedneja vaikinukai, 

Kaip sziek tiek uždirbinėjo.
Tai ir kiszenije keli centai 

skambėjo.
Isz augszto ant kitu žiurėjo, 
Kaip augsztyn kalnierius tu

rejo,
O kaip darbai sumažėjo, 
Numesti kalnierius turėjo.

Ir mergynos ižgaravo, 
Ba turi mislyt apie vargus

savo,
Ir nebutu vargo tureja, 

Jaigu uždarbio nebutu pra
geria.

Ba kiszenius tuszczius turi,
Tai mat, beibokai,
Kaip tai negerai, 

Už tat nieko neturite, 
Kad viską pragerete.

JUOKAI
Atbėga nuilsins židas pas 

burmistrą ir szauke:
— Ponas burmistrai, aj vaj 

mužikai musza du židus!
— Kur jiedu yra?—paklau 

se burmistras.
— Nu, asz vienas, o antras 

tuojaus ateis.
Sveczes:—Ar ponas namie- 

je?
Lekajus:— O kaip ponas 

vadiniesi?
S.— O kas tau galvoje?
L.— Asz turiu žinot, o tada 

pasakysu ar mano ponas namie 
J’e- _____

— Kaip tu Jonai galejei su 
taje baise boba teip ilgai kai 
bet ir ne nusiszypsot?

— Kad tai mano pati?
— Ar sziteip?

— Naje.

Jau iszejo isz spaudos
Milžiniszka Knyga:

TŪKSTANTIS NAKTŲ IR VIENA
—ARABISZKOS ISTORIJOS-Tiktai $2.00

(Mes užmokame nusiuntimo kasztus)

In trumpa laika; vienos sanvaites, isz- 
siuntem daugybe szitu knygų in visas szalis 
Amerikos ir visi kurie aplaike szita puiki 
knyga prisiuntė mumis padekavones.

Mes tikrai gvarantinam 
kad ir jumis patiks. ,

Puikei apdaryta audeklineis 
iszmargyntais vyrszais.

Dydumas Knygos, x 9i coliu, 
Apie 150 Paveikslu - 704 Puslapiu.

Juos greit parsiduoda todėl nelaukite 
ilgai bet tuojaus iszpildykite žemiaus padėta 
blanka, iszkirpkite ir prisiuskite mums drau
ge su $2 o knyga bus jumis tuojaus iszsiusta.

W. D. Boczkowski-Co., 
Mahanoy City, Pa.

Gerbemei : —
Czionais prisiuneziu jumis 

$2 už ka praszome man tuojaus prisiųsti 
milžiniszka knyga po vardu “Tūkstantis 
Naktų ir Viena” ant žemiaus padėto adreso.

Su guodone,

V ardas.............................................. .

Ulyczia...............................................

Miesias .............. ................................

Wn nnP7vnu/QVi pn 520-522 w. south st.,
I Ui uUuIKUnOKI-uUij Mahanoy City, Pa

Teisingai,
Vienam kunigui liepe dakta 

ras del sveikatos jodyt kas die 
na ant arklio. Tasai nusipirko 
arkli ir pats uždestinejo adbu- 
la balna, zakristijonas stoveda 
mas netoli, tarė:

— Jegamasti balna uždejei 
užpakali in priszaki. . . .

Kunigas užpikias paszauke.
— Ka tu žinai in katra sza

le asz josu?. .
—-Tpfu! po szimts knipeliu 

nusipirkau baisikeli, o man 
daktaras uždraudė važinėt?

— Nusiduok pas daktara 
Aliejuką, tas del visu pavėli
na važinėt ant baisikelio.

Sudia.
Sudže:— Tu kerszinai pa- 

czei, jog jia užmuszi.
Kaltininkas:—Praszau szvie 

siausio sūdo, asz ne viena kar
ta kerszinau piktume, jog cie- 
la svietą iždaužysu, o bet to ne 
padarytau.
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Robertui tas viskas nurodė

o nusi
;as isz sa

VOKIECZIAI IR AUSTRIJOKAI TURI BJAURUS KĖLUS 
LENKIJOJ GABENTI MAISTADEL SAVO KAREIVIU.

Daina vargdienes

Rašydami laiškus ir siųzdami pinigus visados adresuokite šitaip:

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY

H. BALL, Prezidentas - F. NOONAN, Vice-Prezid. 
W. KOHLER, Kasierius
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net žandai
szmo

Capitol.Stock $125,000 — Surplus ir Profits $390,000 
Suv. Vai. Randas turi musu banke sudėtu pinigu.

Ant galo aniolas dirstelejias 
giluma szirdies Roberto ta

Istorija apie Karalių 
Roberta.
Isz Sicilijos.

1— Dvarine pana.
2— Baisi istorija.
3— Kapitonas Stormfield danguje.
4— Pabėgėlė.
5— Kasgi isztire?
6— Prigautas vagis,
7— Jonas ir Altana.
8— Pavojinga klaida.
9— Duktė akmenorius.
10— Klara.
11— Nusprenstasis.
12— Ant kiek moters užlaiko paslaptį.
13— Baisi žudinsta.
14— Urlikas razbainikas.
15— Ketvirtas prisakymas Dievo.
16— Kelautojei in szventa žeme.
17— Beda.
18— Vaitas Szvilpikas.

Sic’dijoi gyveno’daugeli me
tu adgalios, didelei pasisziau 
szeg karalius Robertas Paėjo 
jisai isz garsingos szeimynos, 
nes vienas isz jojo broliu buvo 
popiežium Urbonu, kuris gy
veno Ryme o kitas brolis buvo 
karalium Allemaino.

Karalius Robertas buvo la 
bai savmylis, visus nužeminejo 
o pats save laike už iszmintin- 
giausia ir galingiausia karalių.

19— Pas merga.
20— Gražios akis.
21— Tarnas.
22— Vargdienis Jonukas karalium.
23— Paveikslas gyvenimo.
24— Nuopolei Mateuszo Jerubaucko.
25— Osieczna.
26— -Graži haremo nevalnike.
27— Luoszis.
28— Istorija vienos motinos.
29— Vaikucziu plepėjimas.
30— Stebuklingas Zerkolelis.
31— Sidabrinis grabelis.
32— Drąsus szuo.
33— Kolera.
34— Senelis.
35— Vergo sapnas.
36— Kelios pasakaites apie čigonus.

Trumpai o aiszkei.
Kaip einasi?
Dėkui, gerai.
Ar sūnūs tavo dirba? 
O, teip dirba skoles!

Pamatymui siunčiame vieną numerį dovanai.
Jh Kningą katalogą siunčiame ant pareikalavimo dovanai. aP

> J. J. Pauksztis & Co., J
120 Grand Street, Brooklyn, New York. J

Ir sesycziu tokiu matos, 
Pažiurėjus szirdis kratos, 
Kuriu daugis jau isztvarko, 
Besipuosžiant susidarko. 
Teip sakioja jos ponystę, 
Kol pasiekia ubagyste: 
Daug tos turto iszaikvoja, 
Kol ponyste ta sakioja... 
Ponyste—ponyste liksis, 
Kas su tavim sese tiksis, 
Kad praeis jaunos dieneles, 
Reiks drabužio ir duoneles ?! 
Švietas sziandien tik juokias, 
Matydamas tokiais apuokias 
Darant be susipratimo, ’ 
Del ponystes pasėkimo... 
Plaukais kakta apdraikyta, 
O krutinę sukraipyta.
Andarokas žeme velka, 
Primint galima padelkas... 
Eina dairos, stoja staipos, 
Priesz ponaiczus, szaipos: 
Ju krutinės atlosines, 
Skepetėles ju szilkines. 
Kiek džiaugsmo, meiles!? 
Szneka, kad net tyszka seiles;

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULI PRIE

Sb Lk

Prenumerata metams $2.00; pusei metą $1.00, 
Kanadoje metams $2.50; pusei metą $1.25.

Anglijoj, Lietuvoj ir kitur metams .... $3.00,

Ant Skvajerio
Republikonas.

In prastus nenor žiūrėti, 
Te:p ir tenka neiszteketi.. 
Tokios lieka davatkauti, 
Kaip iszmoksta liežuvauti; 
O senatvėj vargsta baisiai,— 
Tai ponystes koki vaisiai!! .. 
Jus, sesytes, lietuvaites, 
Ukininkiszkos mergaites, 
Mokykitės supratimo, 
Padoringo apsejimo, 
Nedarykite paikyscziu, 
Nesekiokite ponyscziu. 
Bukit doros sau mergaites, 
Mano brangios lietuvaites. 
Pamylekit savo žeme, 
Szvieskit tuos, kurie aptem 
Ir seselems prikalbekit, 
Nuo niekyscziu visos begkit. 
Ir, brolužiai, jums sakysiu, 
Ne nebarsiu, ne mokysiu: 
Senei laikas susiprasti, 
Niekus darbus reikia mesti.

. Visi lietuviai rašykitės prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į mėnesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 Į savaitę pašalpos ligoje.

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu: 
x A. B. STRIMAITIS, SL.A. Sekr. ' 

307 W. 30th St, New York City.

jaus pabudo, ant tikrųjų gulė
jo ant sziaudu ir tik tada dasi 
prato jog tai ne sapnas.

Karalyste da niekados teip 
nepralobo kaip po vieszpatavi 
mui naujo karaliaus, tik vie
nas Robertas vaikszczioj 
minias ir neužganadyt 
vo būvio, o aniolas tankei pra 
kalbėdavo in Roberta: “Ar da 
tu esi karalium?” Bet Rober 
tas su pasisziauszimu atsaky 
davo: “Teip, asz esmių kara 
lium!”

Teip praėjo tris metai. Vie 
na diena atkeliavo suimtiniai

- Gera rodą.
— Tu Jokūbai, iszrodai 

kaip rubuilus,
—- Tai ka?
— Mudu abudu bernai— 

asz ir tu—nes tu insiganias, o 
asz kaip szakalis ka tu darai, 
jog teip digtas?

— Asz nieko nedarau! Szi- 
tai asz duosu tau rodą: Kaip 
sesiesi valgit tai valgik už du 
o prie darbo ne staiguot.

isz Valmondo, nuo ciesoriaus 
Allmaino, brolio Roberto, pra 
neszdami jam buk juju brolis 
popiežius Urbonas, geidže tu
rėti savo brolius Ryme, idant 
dalibautu nobažanstve laike 
Didelio KeUergo. Aniolas pri 
eme siuntinius su džiausgsmu 
ir apdovanojo juosius puikeis 
rubais ir brangeis žemcziu 
gaiš.

Kada brolei pribuvo in Ry 
ma, popiežius juosius pasveiki 
no ir davė savo palaiminima, 
kad sztai tikras Robertas pri
bėgtas prie juju kaip paikszas 
suszuko: — Asz esmių kara
lium! Argi nepažystat mane? 
Asz esmių jusu brolis Rober 
tas isz Sicilijos, Szitas žmogus 
ka iszrodo kaip asz yra apga
vikas persiredias in mano rū
bus! Argi nepažystat mano 
balso? Sakau, asz esmių jusu 
brolis Robertas isz Sicilijos!

y Visuomenės, literatūros ir politikos iliustruotas laikraštis.
' SKAITYKITE IR PLATINKITE X 

Amerikos Lietuvių Dienraštį 
“KATALIKĄ”

rL‘T|| IS paduoda vėliausias žinias apie karą ir visokius atsitikimus pasauly- 
J » Je- Visuomet pilnas indomių straipsnių.
CQQ Dienraštis “KATALIKAS” eina tautiškai—krikščioniškoje dvasioje. 

Dienraščiui “KATALIKUI” rupi lietuvių reikalai, darbininkų, moterių, 
jaunimo gyvenimas, lietuvių pramonė ir kultūrinis kilimas aplamai.

Amerikos Lietuvių Dienraštį “KATALIKĄ” leidžia 

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY 
JONAS M. TANANEVIČIUS Bendroves Prezidentas 
S. P. TANANEVIČIUS, Bendrovės Vedėjas 

DIENRAŠČIO KAINA: 
Metams . $5.00.

Pusei metų ........................ 3.00.
Trims mėnesiams ................ 1.75.
Dviem mėnesiam ................ 1.25.
Europoje metams ............. ' 7.00.

Praneškite savo adresą, o gausite pasižiūrėjimui vieną numerį veltui.

—- O kad tave velnei, kibą 
spangas, kad mane apliejei!

— Ko po velniu da pyksti, 
bene dabar teip vanduo szal-

M
OKYME 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.

Asz vargdiene mergužėle! 
Myliu vargsza artojėli, 
Kurs gal žeme art, akėti,— 
Noriu už tokio teketi.
Asz netroksztu ne gerybių, 
Me puikybių, ne ponybių; 
Asz varguole sau mergele, 
Myliu darbus ir laukeli. 
Kitos vargszes seses mano 
Nors ne paikos, bet neiszmano: 
Sziaucziai, kriaucziai, piszio- 

riukai
Tai ju mylimi berniukai. 
Nors jie kartais jas apszaipo. 
Ir visad ant juoko laiko, 
Bet jos vis prie ju lipinas, 
Poniszkauja ir dabinas. 
Jos iszdarko lyti daile, 
Priesz ponaiczius ryja seile:— 
Jas ponaicziai apgaulioja, 
Ju paikumą isznaudoja. 
Pasistiebė, atsilosze, 
Atstatė krutinę puoszia;
Retežėlis prikabytas, 
Ir cibulis pritaisytas:
Gal kas mislys laikrodukas... 
Anksztas trumpas kiteliukas, 
O apikakle toszine— 
Žvilga, žiba, lyg blekine?? 
Eina, ruko papirosą, 
Viena pameta kaliosza;
Kaip mergytes tik pamato, 
Staipos- kraipos kojas krato. 
Jie ponaicziais save skaito, 
Tėvus ir brolius apszaipo: 
Kad tik angliszkai mokėtu, 
Czerekuodami szneketu...
Tai brolužiai, teip netinka, 
Isz jus juokias po aplinka: 
Kam darkytis, kam durnuoti, 
Kam apjuokti save duoti?!

Taippat užlaikoma Didžiausia Kningy ir Muzikos Krautuve 
REIKALAUKITE KATALOGO.

VISOS sekanczios Istorijos tik ant 
trumpo laiko už Viena Doleri 

ir mes apmokame nusiuntimo 
kasztus. Gausite per paczta. Szitos puikios 
istorijos talpinasi 10 Knygutėse ir visas in 
viena pasidaro net 536 Dideliu Puslapiu 
skaitymo. Iszkirpkite szita apgarsinima, 
paraszykite aiszkiai savo varda ir adresa, 
Įndekite Popierini Doleri arba Money-Order 
U prisiuskite mumis o tuojaus gausite .ta 
viską per paczta.

Pas mėsininką ineina pui- 
kei pas'redias vyras ir klausė:

— Ar tamista turi geras 
deszras ir ar brangei parduodi?

Mėsininkas gi re savo ta vora 
ir mislindamas, jog turės gera 
pelną nupjaustineje po szmote 
Ii ir davineje paragaut.

Ateivis va 
braszka, girdamas kožna 
teli, o po tam iszeina.

— O ar, ponas ne imsi isz 
katrų deszru?

— Ne, ne dėkui, jau asz in- 
vales privalgiau.

Balsuokite už

Wm. C. James

Anj galo iszgirdo ji praei
nantis zakristijonas, o manyda 
mas buk tai koki vagis užklau

— Kas ten ?
— Asz, karalius, atidaryk 

duris kagreicziause! — suriko 
karalius baisei užpykins.

Zakristijonas mistino, jog 
tai kokis vagis, o kada atida- 

_xeduris, isz bažnyežios iszbego 
žmogus su supleszintais rubais 
ir bego in palociu kiek tik tu
rėjo pajiegu. Kada pribėgo 
prie palociaus ir gavosi per 
sargus, inbego in didele sale. 
Sale buvo puikei apszviesta o 
ant karaliszko sosto patemino 
sėdinti karalių visai panaszus 
in Roberta. Buvo teip pat pa
sirengiąs, su karaliszku žiedu 
ant pirszto bet nuo jojo veido 
atsimuszinejo puiki szvieša o 
vis susirinkusie ministerei bu
vo užganadinti manydami buk 
tai juju karalius Robertas bu
vo teip nudžiugęs ir persimai
nęs gerybia.

— Asz esmių aniolu o tu 
karalium.

Kada Robertas pakele akis 
nuo žemes, aniolas dingo, ir ne 
mažai nusistebėjo, kada pare 
gejo ant saves karaliszkus rū
bus ir žiedą ant pirszto o ant 
galvos karaliszka karūna.

Kada ministerial su grižo in 
sale, rado Roberta klupojenti 
prie sosto karsztai meldženty 
si. Nuo tosios dienos buvo ge- 
rum karalių kuri visi guodojo 
kaipo dievobaiminga valdyto
ju ir iszmintinga karalių. F.B.

Diena Szv. Jono, karta ta
sai karalius sėdėjo puikioja 
katedroje laike miszparo ir 
klausė kaip kuningas giedojo 
“Magnificat”. Negalėdamas 
suprasti ka tai ženklina, už
klausė sedinezio szale senuko 
idant jam iszaiszkintu tuosius 
žodžius.

Senukas tarė: — Tieje žod 
žei ajszkina: ‘Ir pažemino ga
lingus nuo juju sostu o iszkele 
pažemintus in augsztybia”.

— Tai gerai kad taja gies
me gieda lotiniszkai, nes žmo 
nis negaJi josios suprasti,—su
murmėjo neužganadinaneziai 
karalius. — Tieje žodžei yra 
melas, nes manias niekas nenu 
stums nuo mano sosto! — Po 
tuja žodžiu karalius atsilosze 
sedineje ir užmigo nuo pui
kaus giedalo. Miegojo teip il
ga laika, o kada pabudo rado
si tik vienas bažnyczioje. Nue. 
jas prie duriu rado jiaises už
darytas, pradėjo baladot kiek 
turėjo pajėgu ir keike tuosius 
ka ji paliko viena bažnyczio

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
nor —LAIVAKORCZIU SKYRUS—

12th. and Carsen St, - S.S. Pittsburg, Pa.
Tai yra vienatine ir senei žinoma Lietuviszka Banka 
su kapitalu $75,000.00 kuri iandasi po priežiūra Vai. 
Pt nnsylvanios, talpinasi locnose namuose kuriu veite 
isznesa apie $150,000.00.
Priima Pinigus ant paezedumo ir moka 4 prcctnta, 
Siunczia Pinigus in vifas dalis svieto greieziause ir 
pigiame. Paiducda laivakortes ant visu Laivu. 
Užlaiko Notarijialna ir vedimo provu kancelaaija po 
vadovyste K. Varaszaus. Doveniastis ir visokius 
Dokumentus sutink anezimu tiesomis Russjos.

Ižgirdes tuosius žodžius po 
piežius dirstelėjo ant Roberto 
nuliūdęs o jojo brolis, kara
lius isz Allemaino juokdama
sis paszauke:

— Kaip galite laikyti szita 
kvaili ant karaliszko dvaro?— 
Ir Robertas buvo nuvestas pas 
kitus tarnus.

Laikas pasisvecziavimo pra 
ėjo ir vela visi sugrįžo namo.

Kada aniolas vela užsėdo 
ant sosto, o varpai užskambino 
“Aniolas Dievo,” aniolas pa- 
mojias in Roberta paliepė jam 
prisiartinti o susirinkusiems 
paliepė iszejti isz sales. Kada 
radosi vieni, aniolas prakalbė
jo in Roberta.

— Ar da esi karalium ?
Ant tuju žodžiu Robertas 

palenkė galva o sudejias ran 
kas ant krutinės nužeminan- 
cziai atsake:

— Tu žinai geriausia! Su 
prantu, jog esmių didelis nu 
sidejelis ir pasisziauszelis, bet 
jaigu man pavėlinsi, tai ejsiu 
in kliosztori pakutavot už sa 
vo nusidėjimus, pakol man 
Dievas atleis mano kaltes.

Aniolas saldžei nusiszypsojo 
o isz veido davėsi matyt dan- 
giszka szviesa. Per langa da
vėsi girdėt zokoninku giesme: 
“Ir pažemino galingus nuo ju
ju sostu o iszkele pažemintus 
in augsztybia!”

, Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos
; 3249 So. Morgan St, Chicago, Ill. I

I 1

Mylėtojai gerų kningų, norinti 
išlavinti savo protą ir išsimokinti 
anglišką kalbą, kviečiami pirktie 
Knygas iš mano krautuvės. Čia 
gaunama visokios 1 i e t u vi škos 
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš
kos ant užsakymo. Scenos mylė
tojų rateliai imdami kompietus, 
s. v. gauna papiginta kaina Krau
tuve adara kas vakaras.

Iš kitų miestų atsišaukusiems, 
pasiunčiu katalogą dykai. Adre.:

M. J DAMIJONAITIS
901 Wed 33-rd St, CHICAGO, ILL

Robertas stovėjo valandelia 
kaip be žado, temindamas in 
aniola kuris užėmė jojo vieta 
ant sosto. Aniolas prakalbėjo • • • m ji:

— Kas tu per vienas, ir ko 
atėjai in czionais?

— Asz esmių karalium ir 
reikalauju savo sosto nuo ta 
ves kuri man paveržei!

Ižgirde tokia kalba karei
viai paszoko ant kojų idant 
drąsuoli suimti, bet aniolas 
prakalbėjo in juosius:

— Ne, tu ne esi karalium, 
bet jojo juokdarys, turi uždėti 
kepure kvailio o už savo drau 
ga turėsi beždžione. Tarnausi 
man ir mano draugams.

Ir pakol Robertas dasiprato 
kas su juom darosi, likos isz 
stumtas per duris isz ko visi 
turėjo juoku in vales szaukda 
mi:

— Lai gyvuoja ilgai musu 
karalius!

UNION 
NATIONAL 
k BANK i. 
L MAHANOY J 
ik -CITY-

AMERIKOJ
I LIETUVIU DIENRAŠTIS



Žinios Vietines.
— Szendien 3 Augusto.
— Tik keturi menesiai lig 

Kalėdų.
— Ketverge pripuola Szv. 

P. M. sniegines.
— Žmonių suėjo keli szim- 

tai ant prakalbu p. Szimkaus. 
Butu daugiau sueja, bet tame 
laike nupuolė dydelis lietus, 
per ka žmonis atbaidimo.

— Nedėlioja atsibuvo Szv. 
Krikeztos dukreles p. Pijuezo 
Yuodeszku. Krikszt'i tėvais 
buvo p. Mare Lapinskiute su 
p. Vincu Yuodeszka. Lai auga 
ant džiaugsmo tėvams mažiule 
le Fiorentina.

— Nedėlioja bus viena die
na ekskursije ant Redingo ge- 
ležkelio in Atlantic City, tik
tai už $2,25. Trūkis apleis 4:30 
isz ryto.

— Lehigh Valles kasiklos 
nedirbs panedeli utarninke ir 
sęredo. Redingo badai dirbs vi 
sa nedelia.

— Arti New Bostono vai
kai rado negi va Joną Slavins 
ki apie 40 metu senumo. Badai 
nežinomos ypatos Slavinski 
baisei sumusze, nuo ko ir mirė 
Valdže daro slieetva.

f Subato ryta, apie 10 va
landa, atsibuvo laidotuves a a 
Onbs Boczkauskienes, pati p. 
Viktoriaus Boczkausko. Su 
neapraszomu gaileseziu turėjo
me skirtis su kunu teip jaunos 
ir doros moteres kuria nelaba 
mirtis iszplesze jajinam vyrui 
po 8 menesiu linksmaus pagy
venimo. Prisiartinus valandai 
kada su kunu reikėjo atsiskirt 
pribuvo in namus keturi ku- 
ningai kurie lidejo kuna ih 
bažnyczia. Pirmas miszes laike 
gyminaitis kun. Juozas Mro- 
zewskis isz Sugar Notch o ki
tas tris kun. Dargis, kun, Po- 
remba isz Filadelfijos ir kun. 
Gr^mbowskis lenku vietinis. 
Po gailės nobažanstva, kun. 
Dargis pasakė puiku sugrau
dinanti pamokslą o lenkiszkai 
pasakė kun. dr. Poremba ku
ris per Cezaras negalėjo daug 
kalbėt. Laidotuvesia dalibavo 

o daugeli gyminiu, prieteliu ir 
pažinstamu už ka Boczkaucku 
szeimyna o ypatingai nubudęs 
vyras siuneze szirdinga pade- 
kavone.

\

Taigi, palaidojome in laike 
metus milema motynelia, sese- 
re Lydvika ir brolienia. Yra 
tai sunkus križius, bet nesza- 
me jin kiek galėdami nes vis
kas paejna isz valios Dievo ir 
neturime jam prieszintis.

— Praejta nedelia likos' 
skaudžei sužeistas kasiklosia 
Maciulckis gyvenantis ant W- 
Pine uli. Gydosi namie.

Didelis piknikas.
Parengė Svz. Ludviko drau

gyste isz Mahanojaus, kuris 
atsibus S abato j 14 Augusto 
ant Pleasant Hill kalno. Pra
sidės 10 valanda priesz piet. 
Ateikite visi o turėsit linksma 
laika. Inžanga ant platformes 
25c. (f9 o))

.. ■>---------» . ♦- —

Žinutes isz Lietuvos.

Sniegas ir szalcziai.
Anot laikraszcziu, 5 d. bir

želio po pietų Latveliu sodžiu
je (Nemunėlio Radviliszkio pa 
rapijoje, Kauno gub.) tiek isz- 
krite sniego, kad galima buvę 
važiuoti rogėmis.

Nakti isz 5 in 6 birželio kai 
kuriose Suvalkų gub. vietose 
szaltis sieke 5 laipsniu. Supran 
tama, kad jisai padare labai 
daug nuostoliu.

Suvalkų piliecziu komitetas.
Sziuo tarpu globoja 2907 

lenkus, 767 rusus, 451 lietuviu 
32 vokiecziu ir 109 žydus.

Vieno žmogaus iszlaikymas 
atsieina 18 kap. per diena.

Jezne įsteigta pabėgėliams 
arbatine ir maisto sandelis. 
Czia pasamdyta taipogi butai 
pabėgėliu prieglaudoms.

Vilniuje.
Anot laikraszcziu, nuo 1912 

m. sumažėjo namu savininku: 
rusu 21 lenku— 31, padidėjo: 
žydu savininku — 56, lietuviu 
—o.

Ar Juso Kukne
Labai Karszta?

Neprivalo būti, ir neprivalote stovėti arba dirbti per isztisa diena 
prie karszozio anglinio pecz'o kuris iszduo^a bai u karszti nepaisant 
ar jisai mudojasj ar ne Nusipirkite sau aliejini pecziuka kuri 
galima naudoti kada reike irneiszduos karszti per visa name. 
Nueikite szendien ir nusipirkite sauNEW PERFECTION '

(Aliejini Pecziuka)
ų? tada dasižinosite kokia dide e vigada turėsite.

Yra tai pecziukas kuris szildo kada reikalaujate 
ir neiszduoda szilumos perkiekviena kambari. Tik 

į pamislikite kokia tai didele vigada laike karszcziu dienu. 
Kada nesiverda arba kepasi tada tik reike užsukti szru- 
buka kaip tik sustojate ji nauduoti, bet teipgi visada 
yra gatavas kepti arba vyrti kada tik pareikalaujate.

New Perfection Aliejinis Pecziukas suezedina laika, 
pinigą ir darba. Gerai kepa ir verda ir ta viską atlieka 
liginai kaip ir anglinis peczius. Neiszduoda jokio 
smarves, ne yra durnu, suodžių nei peleniu. Užsimokės 
jumis susipažinti su szitu aliejiniu pecziuku.
THE ATLANTIC REFINING CO.

PHILADELPHIA - - PITTSBURGH
Geriausia pasekme gaunate naudojant Royolight Aliejų,

Karszenauka.
(Panevėžio par.). Nedidelis 

tai kaimas, stovi puikioje vie 
toje, ant Juostos kranto. Ro
dos, žmones czia turi būti 
sziek-tiek apsiszviete, nes visai 
netoli nuo miesto, kur galima 
gauti laikraszcziu ir knygų, 
bet, deja, jie tuo nesinaudoja, 
kas galima matyti isz j u gyve
nimo, o kad kai kurie ir sziek- 
tiek skaito.

Czia jaunimas labai isztvir- 
kes. Nežiūrint in tai, kad da
bar tukstaneziai musu broliu ir 
artimu guldo galvas ir gausiai 
liejasi ju kraujas, jie taiso ne
doras vakaruszkas. Gegužes 
menesyje iszejo net baisios 
musztynes. Jaunikaicziai, ku
rie stiprus ir sveiki, kaip ažuo 
lai, tapo sudaužyti, sukruvinti. 
Kiek sveikatos jie neteko! 
Kiek vargu ir aszaru tėvams! 
Kiek gėdos! O vis per savo 
kalte.

Laikas, broliai, jums susi
prasti, pradėti dorai, gyventi. 
Laikas, kad Lietuvoje jau 
baigtu nykti tokios vakarusz 
kos!

Penisi Auksinai.
(Pasakėlė).

Kazokijoje, mažam mieste- 
liję, pasitiko du kvestorei, — 
zokoninkai karezemoje kurioje 
židas szinkavo. Abudu ėjo 
rinkdami afieras ant kloszto 
riaus ir toje karezemoje silse- 
jos. Neturėjo nevienas ne kitas 
prie saves ne skatiko o valgyt 
norėjo labai. Mislijo, vienas 
apie antra, jog turi piningu ir 
liepe duot arielkos, alaus, sū
rio ir pirą go. Kada suvalgė ir 
ižgere, pasirodė, jog ne vienas 
ne antras ne turi piningu.

Židas reikalavo nog jin 5 
auksinus, tai ne norėjo jiu pa
leist; pleszesi židas isz piktu
mo, koliojo, net ant galo mato 
jog nieko ne naudos ba nieko 
ne turi, o ne ka nuo jiu paimt, 
tiko ant to, jog apie skola pa 
rasze ant duriu, mislydamas, 
jog kokis turezius užmokės.

“Zokoninkai parasze:
Buvo sziezia du zokoninkai, 
Grini be — graszio suvisai; 
Pravalgė penkis auksinus, 

Gal tokis mielaszirdingas, bus,
Ka tai už juos užmokės, 

Skriaudos židelio ne norės.”
Neužilgio . važiavo kokis tai 

ponas. Kada jiam židas paro
de zokoninku raszta, iszsiemes' 
maszna užmokėjo židui kas pri 
gulėjo, nes raszto ne nutrynė.

Židas linksmas, jog jiam pa 
siseke atimtie skola, mėgino 
giliuko pas kelis pakele vingu s, 
kurie nuolatos mokėjo židui 
už zokoninkus, nes raszto ne 
nutrynė.

In kėlės nedeles važiavo pro 
taja karezema zokoninkas Jė
zuitą. - Židas savo budu paro

do jiam raszta zokoninku. Jė
zuitas žinojo nog ponu, jog 
židas no kožno pakelevingo 
ima po 5 auksinus. Nieko ne 
kalbėdamas, užmokėjo jiam, 
kalbėdamas in žida, jog tai už 
moka tiktai palukus, ba labai 
ilgai lauke ir da ka toki ra
szo ant duriu:

“Buvo czia Jėzuitą, 
Užmokėjo ir kvitą”

Židas ne žinojo ka czia prirasze 
nes kada in pora valandų užva 
žiavo Storasta Kaniowskis, gar 
singas turezius ir didelis pa
baida, mislijo židas, jog gau- 
sei ? liks apdovanotas, pasakė 
apie skola ir parode raszta ant 
durti.

Storasta jau isziminejo masz 
na isz kiszeniaus ir norėjo 
jiam užmokėt, nes pažvelgiąs 
prirasza Jėzuito, pamislijo va
landėlė ir tarė:

— Jėzuitą, tau jau užmokė
jo?

Nusigandęs židas, isz kur ga
lėjo Storasta apie tai dažinot, 
pastiro ir ne žodžio ne galėjo 
atsakyt.

— O ar tu žinai jog už 100 
auksinu, mokasi 5 auksinai 
paluku, ta asz tau atskaitysiu 
visa szimta, idant daugiaus 
nuo nieko ne geistum.

Židas nusidžiaugiąs tuom 
prižadėjimu žemai pasiklonio- 
jo ir lauke ant iszmokejimo.

Tame Storasta atsisukias in 
savo kazokus, liepe židui duot 
100 nagaiku.

Ant galo Storasta parasze 
ant duriu:

Storasta viską užmokėjo.
Ir da židelui 100 plegu pri

dėjo nuo to laiko židas dau
giaus raszto niekam nerode, 
ba po iszvaževimui Storastos, 
pats nuo duriu nutrine net su 
peiliu nuskuto.

TŪKSTANTIS NAKTŲ 
IR VIENA. 

(ARAB1SZKOS ISTORIJOS)

Lydumas 6|x9} coliu; 2 coliu 
storo; 704 pus; 150 paveikslu; 
apdaryta in audeklą.

PREKE-$2
Mes nusiuntimo kaszfus užmokame.

W. n. BOCZKOWSKI-CO. 
MAHANOY CITY, PA.

Musu Prof. Daktaras iszvažuos ir 
nebus namie per visa Augusto mene
si, todėl musu ofisas Wilkes-Barre 
bus uždarytas lig 13 Sept. Visos 
gromatos prisiųstos bus apsvarstyt ka 
greieziause.

DR. O’MALLEY STAFF
- (Succ. to Dr. O’Malley)

158 S. Washington St., Wilkes-Barre,'Pa.

Balsuokite 
už

E C- BROBST B. J. SMITH

E. C. BROBST ir B. J. SMITH
Ant County Commissioners 

(REPUBLIKONAI)
Jie buvo isz bandomi ir parode savo verte.

Balsuokite už
J. E. KANTNER

Isz Cressona, Pa.

ANT COUNTY CONTROLLER
Republikonas.

Balsuokite už

Wm. C, James
AntSkvajerio

Republikonas.

Naujiausias iszradimas.
Geriause kornu gyduole 5c , 

nuo dantų gyduoles tik 5c., 
nuo indegimo saules god. 20c. 
nuo iszgydimo papuczku 30c , 
nuo dydeliu nežiuliu tik 20c., 
vaikams nuo iszvarimo kyrme- 
liu 10c. Nuo karpu gyduoles 
tik 10c., nuo dantų plovimo, ir 
nuo prakaitavimo kojų Dykai 
sempelius tiems kurie atsius po 
2 stempas po 2 centus.

Taipgi iezsius placzes infor
macijas nuo ko plaukai slen 
ka ir plinka, pleiskanų atsira- 
dymas ir nupuczkave veidai. 
Tukstanczei dekavoja už dyka 
rodą. Raszyk tuojaus: 
Dr. B. Co. Specialists 9.
Box 106 Sta. W.Williamsburg

Brooklyn, N. Y

ANT PARDAVIMO

Stubos ant dvieju familiju, 
ir naminiai rakandai, galima 
pirkti stubas atsabniai, parai- 
duos ingiai, isz priežasties, loc- 
nininkas nori iszvažiuot in ki 
ta valstija. (g9 oą)

J. Buinickis,

Seltzer City, Pottsville Pa

REIKALINGAS.
Vyras kuris norėtu vakarais 

uždirbti pinigu. Neatitraukda
mi jo nuo jo kasdieninio darbo 
mes iszmokineime, kaip gali
ma lengvai uždirbti pinigus 
tarp savo draugu ir pažysta
mu. Jaigu tamsta nori page
rint savo būvi ir nori žengt pir 
myn szioje pasauleje, tai ra
szyk pas mus o mes prisiusime 
pilna iszaiszkinima iszmokipsi 
me visko ir tas nieko nekasz- 
tuos. Manager

Room 35,
154 W. Randolph St, 

(gg o)) Chicago Ill.

Netvarka Viduruose.
Žinote gerai kas tai yra jai

gu jusu vidurei buna netvar- 
kuoje. Tik skaitykite ka raszo 
Matt. Podobnik isz Oregon, 
Ill. “Noriu jumis padekavoti 
už Severos Bitterei Vidu
riams” Kentėjau nog skausmo 
viduriu per ilga laika, bet ka 
da pradėjau vartuoti “Severas 
Bitterns Viduriams” szitas ne
smagumas prasiszalino.” Gy
duole Severos Bitterei Vidu
riams yra gera gyduole del su 
drutinimo viduriu patrotinima 
apetito, dypsesija, nevalumas 
ir t. t. Silpnos ypatos ir suvar 
gus moteres ras jame gera pa
sekme. Imant laikas nog laiko 
prigialbsta ir sveikiems. Preke 
50c. ir $1. Parsiduoda aptie- 
kuose arba tiesog nog W. F. 
Severą Co. Cedar Rapids Iowa 
____________________ Ci11!')

A .J. KEIDOSZIUS
BANK EXCHANGE

202 Troy St; Dayton, 0.

Jaigu norite siusti pinigus in Lietuva 
kad greit nueitu ir kad neprapultu, tai 
siuskite per mane. Jaigu norite pirkti 
szipkorte tai pirkite nog manes o bu
site visame užganėdinti. Mano agent
ūra randasi mano loonam name vertes 
$14,000ir esi u po kauozija ir priežiūra 
O hi jos Valstijos, Norėdami apie ka 
dasižinoti prisidekite 2o. siempa.

Faunos.
Geriausios fanuos.

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farmas su budinkais, sodnais ir užse 
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmu. Žemes molis su juodžemiu ir 
molis su smelžeme maiszytas, Derlin
giausia žeme visokiems javams, szie- 
nui ir sodnams. Turiu daugybe far
mu neiszdirbtu ir labai pigiai parduo 
du ant lengvu iszmokejimu. Didžiau 
šia lietuviu kolionija Amerikoje kur 
asz esu jau pardavės 320 farmu lietu 
viams, mieste Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkeje, kuris yra tur
tingiausiu farmeriu miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upes ir ežerai pilni žuvu. Lietuviu 
kolionijos centras randasi arti Michi
gan ežero ir arti portavo miesto, Lu
dington. Geriausi transportacija van 
deniu ir geležkeliu. Yra ežia turgai, 
javu malūnai, bankos,- bažnyczios, 
mokslaines ir visi kiti parankumai. 
Broli lietuvi, neklausyki kompanijų 
ir ju agentu apgarsinimu kurie vylio 
ja žmones pirkti smeltinus, ir kur gy 
venimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas mane in Scottville, Mich, 
ir asz jums parduosiu geriausia žeme 
kokia tik yra Amerikoje. Nuo manes 
nupirkęs džiaugsies ir dekavosi ir 
greitai tapsi turtingu farmieriu. No
rinti pirkti tuojaus reikalaukite žem- 
lapio (mapos) lietuviu kolionijos ir 
farmu kataloga. Adresas: -(g^ o;)

Anton Kiedis,
Peoples State Bank Bldg.,

Scottville, Mich.

W. RYNKIEWICZ
• .......... NOTARIUSZAS...........

233-235 West Centre Street - - Mahanoy City, Pa.

t,1 VATISZK ABANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU PO PRIZURA RANDOS

Mano Privatiszka Banka yra po didele kaucija irjpriežiura valdžios 
ir pinigiszkus reikalus galima pas mane be jokios baimes atlikinėti.

Paszportus del keliaujaneziu parūpinu. Didž>ause Lietuviszka 
Agentūra pardavima Szipkorcziu ir siuntimo Pinigu in Visas Dalis 
Svieto greieziause ir pigiause. Visi tie kurie per mus siuntė apie 
tai gerai žino. Iszduoda Dostovierenes del tu ka nori savo Dali 
Lietuvoje kam pavesti. Del Draugyscziu pristatau puikes szarfas, 
juostas, kepures, karūnas, špilkas ir 1.1. Su kokiu nors reikalu kas 
link Szipkorcziu, Pinigus ir 1.1,, raszykite pas mane o aplaikysite 
teisinga atsakyma. Apsaugoju namus ir naminus daigtus nog ugnies.

Rumatizmas.
Jaigu sergate ant rumatiz- 

mo, skausmą peczuose, silpnu
mą szirdies, svaiguli galvoje, 
tai asz tikrai galiu jus nog to 
iszgydyti. Iszgydžiau daugybe 
žmonių kuriu daktarai negalė
jo iszgydyt. Raszykite tuojaus 
pas mane lietuviszka, prisiu- 
skite 2 c marke del atsakimo

Andrius Kairaitis, 
1018 Oneida St.

Shamokin, Pa.
Skaitykite ka sako apie szita 

gyduole.
Suvirszum 10 metu sirgau 

su rumatizmu ir negalėjau isz- 
sigydyt. Per naudojima dvieju 
buteliu Andriaus Kairaiczio 
gyduolių nepasiliko jokio ženk 
lo ligos ir mislinu kad da vie 
na bonka mane visiszkai iszgy 
dys. Dec 30—1915 

193 E. Independent St.
Shamokin. Pa.

PILNAI Kodėl esi nenaudingu, jeigu su 
n A DDM mažais iszkaszcziais gali iszmok- 
DAKdU ti gera amata; kur tik tinka ten 
VISIEMS gali darba turėti ir būti pats sa

ves ponu. Iszmokes barzdaskuty 
stes, busi liuosas visoj pasaulyj. Raszykite! 
o gausite visas smulkmenas dovanai.
WRMAVAfWA Barber, Hairdressing ir Manicuring School MMOn 01202 Penn Ave; Pittsburg, Par

DR. RIGHTERS’ 
Pain- Expel leris
Del Rumatizmo, 
Diegliu, Sztivu- 
mo Raumens ir 
Sąnariu.

Tikras PAIN- 
EXPELLERIS 
randasi pakelije 
kaip szis paveik
slas parodo. 
Neimkite pakeliu 
kurie ne yra už- 
liepy ti su Ankaru. 
25c ir 50c Aptiekose 
arba nog:

F.Ad. Richter & Co. 
74-80 Washington 
Street - New York.

Svarbi žinia lietuviam.
Manau kad lietuviai gyvenau 

ti Schuylkill paviete, Pennsyl 
vanijoa valstijoi visi gerai žino 
miesteli Frackville, yra tai vie 
nas isz gražiausiu miesteliu szi 
toje aplinkinei, dabar yra ^iara 
proga nusipirkti ten lota ir in 
gyti savo namus. Lotai nebran 
gus, vieta smagi, žiame labai 
graži ir lygi, neakmenota. In 
darbus visur arti. Be apsiriki 
mo galima sakyti kad tai yra 
gražiause vieta visam Schuyl 
kili paviete. “The Frackvill 
Reality Co” turi apėmė dideli 
plota žemes ir iszmieravo in lo 
tus, ju pardavima pavede man 
todėl norėdami pirkti lota at 
siszaukite pas mane, asz jumis 
noringai parodysiu kur tie lo
tai randasi. Su aukszta pagar
ba. (jT

V. Lapinskas.
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City Pa.

W. TRASKAUSKAS
...GKABORIUS

Merchants Banking Trust Co. Banka 
ISZ MAHANOY CITY, PA.

• —...
: V
. RA tai jumis geriause banka.
•
! Reikalauja juso depožitus.

; Prigialbsta jumis pirkti namus arba bizni,
a
a

! Duos jumis rodą kur geriause in dėti pinigą arba 
!; perkant namus, 
a a 
a a

U Visada galite ateiti in banka ir klausti rodą pas kasi- 
! > jeriu. Jis visada yra padėjime duoda jumis giara rodą, 
a i

Atneszkite Pinigus in Szita Banka
a a

I! ir busite vienas isz ju depozitoriu.
;; Prigelbes jumis kada reikalausite rodos arba prieteli. 
a a

•; Galite atneszt $5 arba daugiaus o gausite banka kny- 
" gute. Galite dėti kiek norite ar daug ar mažai. • « .. ---- -4------
I! DIREKTOREI
• • 
• a 

” D. M. Grabam. Prezidentas. Leon Eckert, Vice-Prezidentas
D. F. Guinan, Sekretorius ir Kasierius.

;; Ąntanas Daniszeviczia, W. F. Rynkieviczia, Mikas Gavula, 
W. J. Miles, Thomas G. Hornsby, Jos. H. Garrahan

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

...Laidoja Kunus Numirusiu... 
Pasamdo Riginus ir Vežimus del 
Pasivažinėjimo, Krausto Daigtus, ir 
t. t. Viską atlieka kanogeriause ir 
puikiause. Su virsz minėtais reikalais 
kreipkitės pas jin o busite visame 
užganėdintais.
520 W. Centre St., Mahanoy City.

PUIKUS LIETUVISZKAS KOTELIS

CENTRALJ4OTEL
And. Miliszauckas, Savininkas 

16 S. Baltimore St; Wilkes-Barre, Pa.
Skersai Central R, R. Dypa

Jaigu kada busite Wilkes-Barre 
tai užeikite pas Andriu Miliszauoka 
įur busite svetingai priimti ir gausite 
visokiu geriausiu gėrimu. Puikios ka 
dugines tikros rugines arielkos, mi
daus isz krokąvo, visokiu vynu, szal 
to alausir visokiu kitokiu puikiu gėri
mu. Cigarai kvepenti net isz Havanos 
Užeikite o busite visame užganėdinti 
Milžiniszki stiklai. Kas syki užeiai 
sugrįžta adgalios atsilankite,

LIETUVISZKAS ADVOKATAS 

Baltrus S. Yankaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED STATES 
COURTS.
Geriauses ir didžiausias sumas 

piningo isxlaimeja provoss už pa
žeidimą kasiklose, fabrikuose, gals- 
žlnkeluose, labose ir 1.1. Isslaimsj 
provas kurios kiti advokatai atsako be 
atmeta. Bodu duodu dykai.

Ądresa vokite:

B. S. YANKAUS
154 Nassau Street 

. New York, N,V

/Vyrsz Millijonas
Dekavoniu už geradejiste.

Su musu teisingumu, užsiganedy 
na visi žmonies, jeigu plaukai slen
ka, pleiskanų yra niežėjimas, pucz- 
kai visoki, pusplike galva arba plika 
galva yra ant to pagelba. Jeigu gal
va nuplikus žvilga, jeigu gyvaplau
kiu yra tai galima ataugintie kad ir 
senyvam žmogui plaukus su musu 
naujausioms gyduolėms. Tai kam
lauktie ilgai nereike ne dienos laukti 
bet raszik laiszka mumis, neužmirszk 
paduotie savo adreso dabar dykai gy 
dymas.

Prof. J. M. Brundza Co.
Broadway & So. 8-th.

Brooklyn, N.Y.

OOOOOOOOODOOCOOCOOCOOOOOOO00060000000000006000000000
O I

| Kada perkate pas 'GUINANA' tai esate ;
g tikri kad perkate gerai. ;

USU Peczei yra gvarantyti kad gerai keps.
° • '

Q Žinote kad nesiranda gersno Peczio už Guinano Model Keystone.

G Visi ka reikalauja gero Pecziaus perka Model Keystone.

§ Galima matyti beveik kiekvienoj stotoj. Parduoti per Guinana.

O Guinana Karpetai ilgiaus nesziojasi už tai kad padaryti isz gero 
Q materijolo, puikio koloro ir pigesnios prekes negu visam paviete.

Q Guinanai perka tiesog isz fabriko, gauna pigiau negu kiti sztorai.

o GJTTMAKPę MAHANOY CITY, SHENANDOAH, 
| O MOUNT CARMEL, LANDSFORD.
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ikslas yra: visada stengtis 
atlikti musu kostumeriu ( 
reikalus ka nuoat&akan- '! 
cziausia, daryt ta viską 
idant bankavi reikalai bu- J 
tu jiems priemni ir su j 
nauda, o ju pinigai kad ■ 
vkada butu užlaikomi 
atsargiausam bude.

NELAUKITE UGNIES
bet dar iszimkite Insziurenc. Mes I 
apsaugojame Namus, Daigtu, Auto- 
mobilus, ir t. t. Teipgi iszduodame I 
Insziurenc ant gyvasties, ligos ir viso I 
kiu nelaimiu.

m vi r*ClNSURANCE 
VVI LE ŪOFFICE .*. I

Kampas Main ir Water St.5 R 
MAHANOY CITY, PA.

I
 Pinigus- -Pinigus g

Jau galima siusti in Lietuva. I

Ramonat Hardware Co
(S. A. Ramonaitls, Locninikas)

...Didelis Geležinis Sztoras
Wholesale ir Retail

Naujas Pavasarinis ir Vasarinis Tavoras m 03
'■ 1 ’.-'U.- " s

argabenome daugyue naujo tavoro sziam mete 
laiko. Visokiu apredimu del moterių ir merginu. 
Gatavu pavasariniu siutu ir szlebiu pasiūti isz 
naujausios mados materijolo ir pasiuvimo. Teipgi 
visokiu ceikiu del pasiuvimo visokiu drapanų del 
moterių ir merginiu. Gatavu szlebiu del veseiliu 
kriksztiniu ir 1.1. Ateikite peržiureti musu nauja 
tavora o jaigu pirksite tai busite užganėdinti,

GLOBE, 133 West Centre Street.

Visokiu Geležiniu Daigtu
L del staloriu ir naminu pareikalavimu rasite muso i 
į , didelam sztore. Žodžiu sakant; nesiranda geležiniu ’ 
’ daigtu kokiu galima gauti pas mus. Ka tik pareika- 
f lausite ar mažio ar didelio daigto mes galime jumis ' 
f pristatyti: Plaktuku, kirviu, piukliu, pielycziu, visokiu į 

vyrviu, skauradu, bludu, peiliu, videlcziu, szaukszcziu i 
į epiniu, ir 1.1; ka tik pareikalausite gausite musu sztore. į

Asz pristatau siuntėjui Pini
gu kvitą isz krajaus ant kurios 
yra paraszas paemejaus ir tas 
yra pilnu davadu jog pinigai 
likos paimti. Per laiszka ar 
asabiszkai atsiszaukite pas:

Ramonat Hardware Co.
113-115 S. Main St., Shenandoah, Pa.

A. BALTIEJUS
87 Greenwich Street I 

New York, N. Y. |
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