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sze de Thebes isz Pa- 
. rižiaus perspeje del Ameriko 
i ant sziu metu da dydesnes ne

laimes ne kaip tos, kurios at
lankė Omaha, Ohio ir Indiana. 
Kas dagyvens, tai persitikrins. 
Gerai, ydant kožnas ant to 
butu pasirengiąs, tik tame 
kliūtis, kad žmonis niekad ne 
žino kada ant ju nelaime atejs 
Terp kitu nelaimiu, ketina 

■ vanduo užliet szmota sklypo 
ir visiszkai jin sunaikyt.

♦

Tūlame Pennsylvanijos mies 
to, vyrai prijausdami, jog ne
užilgio moteres iszkovos sau 
lyges tiesas ir, jog turės užsi- 
ymt naminiu darbu kada juju 
pacziules užsiyms politika ir 
kitokeis reikalais, sutvėrė or- 
ganizacije, kuriuos tykslu bus: 
mokytis siut, prosyt, lopyt ir 
virti valgius. Toji organizaci- 
je pasekmingai platinasi ir in 
kitus miestus. Moterėles isz to 
yra labai užganadytos nes sa- 
narei tosios organizacijos pri
žadėjo būti namie neveliaus 
kaip vienuolikta valanda va
kare. Isz tikrųjų svietas pa
virto augeztyn kojom!
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Ant keliu užklausimu, ar 
kudykis gymes Suv. Steituose 
yra ukesu (citizen) ežio sklipu, 
jago tėvas yra ukesu ar ne, 
atsakome sekanczei:

Kas užgema czionais, o ne 
priguli prie aziatikines veisleB> 
pasilieka ukesu ežio sklipu.

Aplinkinėse anglekasiklu 
žmonelei perka namus ir bran- 
gei užmoka už puvėsius. Jau 
kad pirkt, tai pirkt didesnia
me mieste kur daug pigiau o 
ir mūryta nameli galima gaut 
už $2,500, ka mažuosia mies- 
teluosia reiketu užmokėt sze- 
szis tukstanezius.

Daugelis užmoka už supu
vusi narna nuo trijų lig peni 
kiu tukstaneziu, visus pinin
gus sukieza ir da in skola in 
lenda, o cze kur tik pažiurai, 
reikalauje pataisimo; visoki 
mokeecziai, tai tik dairykis ir 
žiūrėk ant sienų, kaip blakes 
manevras daro. O kaip žmo
gus ne turi, tai sienas ne va1- 
gys, o kad ir norėtu in k>.r 
kitur iszvažiuot, tai ne gali, 
ba ne turi už ka.

Dydeliame mieste, yra viso
kiu darbu, o turint savo na
meli ir da gerus vaikus, gal- 
gyvenima puiku vesti, kaip 
pas Dieva užpeczkije.

Amerikonai gaspadoriaut 
nemoka, už keliu desektu me
tu pavirs in ubagiszka viesz- 
patysta. Žeme iszardys, gi
nas isznaikys, visus minera
lus iszkas, o tada vadinsis Su
ardytos Valstijos.

Milijonieriai turi viską savo 
rankosia, ka nori tai daro o ir 
valdže juju rankosia ir viskas 
ant juju paszaukimo.

Tosios auksynes kiaules isz- 
knis žeme ir viską neezdysis 
in europini tvarta, žmonelius 
paliks ant dydžiausio skurdu-

Grinorelei velei pradėjo in 
czionais atejtinet o daugiausia 
jauni vyrukai, bėga nuo vais- 
ko. Ne kurie net su vaiska- 
vom mandierom apsivelka, 
matomai isz vaisko pabegia.

O ka daryti, kur gali pasi
dėt, jago ne negru iu aiuo.i- 

ka, kuri visus priglaudže ir 
maityna.

Darbu nestuokuoje, visur 
pradeda dirbt gerai tai ir kož- 
nas prie piningelio. Žmone
lei turi ka valgyt ir už ka ap- 
aidengt. Bet tegul neužmirez- 
ta apie tobulinimą savo pro
to— apie maista savo duszios. 
Maistas dvasios gaunasi per 
visokius skaitymus. Reike 
skaityt visokes kningas, laik- 
raszczius ir kas persiskaito, 
reike gerai apsvarstyt. Jago 
žmogus žino smoka visokiu 
valgiu ir vaisiu, kas saldu 
o kas kartu, rugeztu, kokie 
valgis ir gerymas kenke 
sveikatai, tai turi žinoti ir 
skaityti visokius rasztus, o ta 
da pažine skirtumą tuju rasztu 
ir žinos, katrie geri o katrie 
niekai.— Ne vienas yra už
pykęs ant kuningo, užpyksta 
ir ant Dievo ir per tai etojesi 
atskalunu;— teip-pat, ne vie
nas užpyksta ant ižduotojaus, 
ne skaito jojo laikraszti. Tai 
yra kvailybe. Teip ligynai, 
jago sziaucziue buna girtuok
lis palaidūnas, bet jagu czeve- 
rikus pasiuva smagius, drutus 
ir vigadlyvus kojei, ar-gi tai 
ne gerai?
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Sue. Liet. Rym. Kat. Amer. 
20-asai Seimas atsiliks Brook- 
lyne, N. Y., McCaddin svetai
nėje birželio 3 4 ir 5 d. sziu 
metu.

— To pat menesio 25 ir 26 
d. Pittsburg’e Pa., bus Ame
rikos Lietuviu Rymo Kataliku 
Kongresas.

— Lietuviu socijalistu Są
jungos Amerikoje VH-tas Su
sivažiavimas bus laikomas, 
pradedant su 31 d. gegužio 
(May), 1913 m., 8 vai. ryte, 
svetainėje New Academy, 
523-25 South 4-th Street, 
Philadelphia, Pa.

Jago tėvas szeimynos turi 
patraukima prie “gemblerys- 
tes,” tai tegul kaziruoje su pa
eze ir suauguseis vaikais. To
kiu budu iszlaimeti piningai 
pasiliks szeimynoje.

Daugelis ypatų raszo in re- 
dakcije, kur galime gauti ko
kius darbus. Ant tojo klau
simo, sunku atsakyti nes ge- 
riause jago tieje, ka geidže 
aplaikyt kokius darbus tegul 
kreipėsi in randaviszka bjura 
po adresu:

U. S. Department of Labor, 
Bureau of Information,

17 Pearl Str. New York.
O isz tonais dažinos kur ran 

dasi vietos, kur reikalauje ko
kiu darbininku.

Kožnas daigtas turi savo pa
baiga, ir su Ameriku ne bus 
teip visada.

Szuomu laikraszcziai prane- 
sza, kad Uliaborge gyvena 
žingeidus porelis: buvusis ape- 
kriezio teisėjas Lindemanas 
su žmona. Jam 121 metai 
amžiaus, o jai 118. Visužin- 
geidžiu tas, kad tie senuleliai 
nesenai apvaikszczioja szimt- 
metines savo vestuvių sukak
tuves. Tokiu budu jie ap 
vaikszcziojo netik sidabrines, 
auksines ir brilijantines vestu
ves, bet dar-gi tokias, del 
kuriu kol kas nesurastas var
das.

——

in narna Harry L. 
užtiko vaiku banka 

radosi paraszas “In 
trust” (Dievuje turi- 
kuriame radosi 30 

Vagis gal gerai ant

kaszta ne tiktai ant 
mūriniu kalėjimu, 

ir 1.1, nes po draug 
policijantu urednin- 
ir kitokiu spasabu

Astronomiszkoi abservato- 
rioi Greenwiche arti Londono, 
likos nutraukta fotografėje vi
so dangaus su pagialba 200 
fotografiszku stiklu. Ant tuju 
stiklu likos nutraukta ir su
skaityta suvirezum 50,000,000 
Žvaigždžiu. Yra tai tik viena 
dalie dangaus, nes neužilgio 
nutrauks pietine dali dangaus. 
Tegul sau kožnas perstata, 
kaip milžiniszku yra firma- 
mentas kuriame sukasi muso 
žeme kuri ženklina mažiau ne 
kaip gyva mueiuke.

Philadelfijoi mire biskupas 
J. J. Carroll, ligonbuteje Szv. 
Juozapo nuo pažeidimu kokius 
aplaike Fillipiniuose ir buvo 
priverstos sugrįžti in teviszke 
gydintis. Mirusia biskupas tu
ri Mahanojui gymines.

Suruko puse milijono 
paperosu.

Hammond, Ind.— Surukin 
damas konia szimta paperosu 
V/tftno rlianc nor _QA motu rtLr 
per ta laika arti puse milijono, 
Dimitras Kovaleff, 45 metu 
senumo, mirė praejta nedelia 
Kovaleff pirkdavo paperosus 
po 7000 ant kart, kuriuos par
sigabendavo isz Czikagos. 
Prie lovos da surasta suvir- 
szum 2500 paperosu.

Saužinlszkas vagis.
California, Pa. — Vagie 

insigaves 
Kramer, 
ant kurio 
God we 
me vilti) 
doleriu.
to užsimislino ir nedelipstejo 
vaiku bankos. Iszdejamas 
paliko ant bankos laiszkeli su 
paraszu: “Ir asz turėjau vilti 
Dievuje kitados.” Nieko isz 
namu ne isznesze.

Kiek kasztuoje piktadarei 
del Suvienitu Valstijų.
New York.— Eugeniuszas 

Smith apgarsino ant pareika
lavimo draugoves “National 
Prison Aeso.” kureme atidengi 
uždangala dangstanti akiva 
daigta, o ipatingai, kiek kasz
tuoje muso visuomenėj visoki 
piktadarei. Skaitlis kuri pa
davė ira stebėtinas.

Sustatime tojo skaitliaus, isz 
rode jisai 
užlaikimo 
kalininku 
ir armije 
ku sūdo,
priesz czionaitinius piktada
rius.

Kaip apskaito Smith’as, tik
tai New Yorkas ižduoda su- 
virsz 20 milijonu doleriu, ant 
užlaikimo namu pataisos, ka
lėjimu, ant policijos sudu ant 
bjuru szerifu ir t. t. Miestas 
turi ant to visko ižduoti kokia 
ketvirta dali visiszku inejgu, 
kurie iszneeza 90 milijonu do
leriu. Kitaip žodžiu tarent kož
nas giventojas miesto New 
Yorko ižduoda maž daugiau 6 
dol. ant meto ant reikalu viso
kio pavidalo piktadariu kož
nas giventojas ne žiūrint ar 
motere lig mažiuleliu 1

Kituose miestuose skaitlis 
kasztu tokiu pripuola ant gal
vos kožno giventojaus biekuti 
bus mažesni. Ir teip.

San Francisco pripuola po 
5 dol. ant galvos; St. Louis, 
Chicago, New Orleans’e ir 
Clevelande no S3 lig 3 50.

Suvienitos Waldibos, ^skaito 
da suvis mažai ant reikalu pra
sižengėliu, isz Waldibu ka-45 
milijonai isz pavietavu, o 50 
mil. isz federaliszko iždo.

Vienok toji kare su pikta- 
dareis d a daugiau kasztuoje.

Tame augsztesniame skait
inėje tiktai iszrodita kasztai 
paskirtu. Nes kiek tai visuo
mene pakele bledes per vagis- 
tas, pleszimus, apgavistes per 
sudeginimą triobu per pikta
darius, per bankrutinimus 
banku sztoru ir visokiu biz
nierių tai ta ne sztant niekas 
apskaityti. Miliardai bledes 
del visuomenes padaro pikta
darei visokeis spasabais.

Ant panasziu mieriu ne vie
na vieszpatiste tiek ne ižduoda 
visuomene kiek Suv. Valdibos. 
Juk bus aiszkus davadas, jagu 
paduodame skaitlį no meto 
1906 kureme tai mete Suv. 
V aidi iždave ant mokiklu 139 
milijonus, o ant kalėjimu ir 
visokiu reikalu del piktadariu 
net suvirsz 200 milijonu dole
riu. Ka ant to aakiti?

Vcrsziukas sukramtė 8500.
Milton, Pa.— C. A. Grove, 

kasierius czionaitinio kumpa- 
niezno sztoro insidejo 500 do- 1 
leriu in kiezeniu užpakali kel
nių. Priesz nuėjima in ban- 1 
ka, nusidavė in tvarta ejo pro 1 ---- • « m •__ j 
trauke jam maeznele isz kisze- 
niaus. Grove patyręs jog 
maszneles ne turi, sugrįžo in 
tvarta, pamate versziuka kram
tant bumaszkas ir masznele. 
Isztrauke tik sukramtyta ka
muolį, kuri nusiuntė in Wa
shingtons su praszimu ydant 
iszmainytu jam sukramtytus 
piningus ant nauju.
Trenke savo kūdiki in 

siena.
Shamokin, Pa. — “Kad 

jin velnei paymtul” su tais 
žodžeis Leroy Martinas isz 
Trevertono, pagriebęs savo 
keliu menesiu senumo kudy- 
ki už kojelių trenke isz visu 
pajėgu in siena ir teip sužeido 
jog kudykis in kėlės dienas 
mirė.

Pati Martino apsakė sudžui, 
buk Martinas ’ atejas girtas 
namon pirmiause apdaužė jia- 
ja po tam pagriebęs kudyki 
trenke in siena. Motyna pa
griebus kudyki nubėgo pas 
daktara, bet pagialba buvo 
ant tuszczio. Tėvas sėdi ka
lėjime.’
20 grinorku dingo 

slaptingu būdu.
Pittsburgh, Pa.— Randa- 

viszki sznipukai karsztai pa- 
jeszko 20 dingusiu grinorku— 
mergynu, kuriuos slaptingu 
budu dingo isz trūkio arti 
New Castle, Pa. praejta Sere
da. Kaip mano, tai likos “pa
vogtos” per kupezius gyvojo 
tavoro isz Pittsburgho ir 
Youngstown, Ohio.

Grinorkos buvo tai Lenkes, 
Fracuzes, Dunczikes ir Nor
veges. Iszkeliavo trukiu isz 
New Yorko su 150 kitais gri- 
noreis, keliaudamos in Czika- 
ga. Kada trūkis atėjo in 
Czikaga mergynu nesirado. 
Sliectva darode, jog mergynos 
iszlipo su kokiais tai vyrais 
New Castle, Pa. o isz tonais 
visas pedsakis dingo.

Sznipukai jeszko dingusiu 
mergynu o kaip mena, likos 
parduotos per rakalius in pa
leistuviu namus.
18 metu paikszu name ne 

kaltai.
New York.— Prokuratoris 

daro tirynejimus apie neteisin
ga ir priverstina užlaikima 
Jono Marnovskio paikszu na
me per 18 metu. Palicije ra
do Marnovski ant uliczios, pus
gyvi ir iszalkusi kuri paėmė 
ant palicijos o kuris teip ap
sakė apie savo graudinga atsi
tikima: Pribuvo jisai in Ame
rika 1895 mete isz Lenkijos 
in'New Yorka, nesuprasdamas 
angliezkos kalbos, paklydo 
dydeliam mieste ir likos aresz- 
tavotu. Po trumpam perklau- 
simui ant palicijos, likos nu
gabentas in paikszu narna, 
norints buvo sveikas ant proto 
ir kūno. Tame name laike 
jin priverstinai per 18 metu o 
tris nedelias adgalios perdeti- 
nis ligonbutes apreiszke jam, 
jog jau yra per senas ir netin
kamas daugiau prie darbo. 
Atveže jin vela in New Yorka 
ir paleido ant uliczios be ska
tiko. Gydintojai peržiurėja 
Marnovski nutarė, jog ne yra 
paikszu, bet nežino jisai ne 
vardo tosios priglaudos kur 
buvo laikytas per tiek metu, 
tik tiek žino, jog toji priglau
da randasi ant salos terp New 
Yorko o Brooklyno. Randas 
dabar jeszko kaltininku.

Pati nukirpo vyrui 
pirsztus nuo kojos.

West Hazleton, Pa. — Ana 
diena sūdąs Wilkes-Barre, 
paluosavo Frana Kubicki už 
sumuszima savo pacziules ir 
uždėjo ant jos visus sūdo kasz- 
jus o jr-go neužmokes tai ejs

Kubtckis apsakė “džiurėi” 
buk atsėdėjas kalėjime Wilkes 
-Barre už koki ten prasižengi
mą 1912 mete, likos paluoso- 
tas be cento ir buvo priverstos 
ejti pekszczes isz Wilkes-Ba
rre in Hazeltona. Buvo tai 
žiemos laike, o kada atėjo na
mon, atszalo jam kelionėje vi
si pirsztai nuo tiesos kojos. 
Norints buvo pas daktara, bet 
pirsztai pradėjo jam put o 
pati paėmus žirkles nukirpo 
jam visus pirsztus kada tasai 
miegojo. Pabudęs, teip užpi- 
ko ant pacziules, jog atsikėlęs 
gerai iszpere paeziulei kaili 
už ka jin apskundė.

Kubickis ne turi vienos 
akies ir pirsztu kaireses ran
kos, patrotino nelaimėje ka- 
siklosia. Sudže labai pasi
gailėjo nelaimingo ir paluo
savo jin nuo bausmes.
Gyvulis žmogaus kūne.

Lansford, Pa. — Mikola 
Sotakas gyvenantis Hauto, li
kos nusiunstas in kalėjimą per 
sudže Pastorions už sužageji- 
ma savo dukreles deszimts 
metu senumo. Gyvuliszkas 
tėvas norėjo užslėpt savo ne
dora .pasielgimą pneszais loc- 
na duktere, bet liudijo prie- 
szais jin mergaites motynisz- 
kas padėjimas.
Ne priėmė dovanos už 

ižgialbejima gyvasties.
Sunbury, Pa.— Paregejas 

stovinto motere ant geležkelio 
perymta baime, kada prisiar
tino trūkis greitu smarkumu 
Hustonas Taggart, rasztinin- 
kas czionaitiniam hotelije, szo 
ko prie moteres ir nutraukė 
nuo sztangu, kada trūkis pra
bėgo, nutraukdamas Taggar- 
tui surdota.

Motere teip nudžiugo iž- 
gialbejimu josios gyvaste, jog 
isztraukus 500 doleriu, pasiūlė 
jam už ižgialbejima josios gy- 
vastes, bet Taggartas ne pri
ėmė ne skatiko.
Nužudė paeze už 1 centą.

Bakersfield, Cal.— Už tai, 
kad jo pati turėjo tik 4 centus> 
kada paprasze josios penktuką 
ant alaus, William Woodrich, 
nuszove jia ant smert, po tam 
pate sau atėmė gyvaste. Abu
du likos surasti miegkambari 
per kaimynus kurie subėgo 
ant szuvio.
Dvinukal užgyme medijo 

laike tvano.
Dayton, Ohio. — Terp 

gymimo vaiku laike tvano 
czionais, daejna akyvos isto
rijos apie nepaprastus ken
tėjimus motynu. Tula mote
re paeialepe in medi kad van
duo užliejo miestą ir ten pa
gimdė dvinukus. Ant riks
mo atplaukė luotele su keleis 
vyrais ir iszgialbejo visus tris 
isz medžio. Fabrike Natio
nal Cash Register Co. kur 
daug moterių rado priglauda 
pagimdė 27 vaikus.

Kiek pražuvo Ohajuje.
Washington, D. C. — Pa

gal randaviszka skaitliu tai 
steitu Ohajui isz priežastes 
tvano pražuvo 460 ypatų, 42- 
00 namai sugriauti ir sunai
kinti, 40,500 ypatų randasi be 

1 pastoges, 9000 szeimynos rei- 
, kalauje paszelpos.

Aplinkinėje Mount Vernon, 
■ Indianoi, 20,000 ypatų mel- 
i dže suezelpimo isz priežasties 

viešnios.

Vokiecziu Keiseris su savo vaikais ir gyminems.

Tuomi tarpu pasibaigus I b 
ladelphijoj kriaucziu straikui, 
radosi kad truputuką straikie- 
ri<si laimėjo, bet toksai laimė
jimas toli nevertas ir neatsa
kantis trijų nedaliu patroty- 
tam laikui be darbo kuriuomi 
laik iszltke iez keszeniu nema
žai uždirbto pirmiaus pinigo.

Dabar kriaucziu darbai ei
na gana gerai, kai kur net sto
koja darbininku.

— Velykinis Vagilius. Ve
lykų dienoje, tapo buezierio 
Edvardo Januszausko name 
ant So. 2nd. St. pavogta 
$445,00. Vagilius isztikro 
dimnas! Buezierio stovėjo sze- 
poje 600 dol., iszneszta 4C0 
dol. o 200 dol. palikta; bur 
dingieriaus Jono Maliszausko 
isz bakso iezimta 10 dol. o kita 
10 dol. palikta; Oios Janu- 
ezautkitnes per 15 metu su
rinktu kaip j'je sako po jos 
mirimo užpitkimui szv. misziu, 
paimta 30 do.1, o palikta tiktai 

jie iszligas padavė jau in ttrai- 3 įĮ0]_ Įovoj po szieniku; viesz- 
nios Alina Urbaszauskienes 

iisz 20 dol. 5 dul. pavogta o 15 
dul. palikta.

Ta vagyeta nebutu greitai 
patyrta kad butu neimta 5 
dol. isz viesznios maszneles.

Mat, viesznia Alena Urba- 
szauskiene atvaževusi pas Ja- 
nuszauskus in sveczius, turėjo 
masznelej 20 dol., nenorėdama 
nesziotis, padavė Januszauskie 
ne kad padėtu kur sarg'-j Ja- 
nuszauskiene priėmusi ne ne
žiurę kiek yra ir padėjo, ir iez- 
važiuojant Ui baezauskiere5, 
vėl su masznele pin’gu atida
vė. Szioji parvaževus ja-iskai 

' te kad stoka 5 dpi , atvaževusi 
' pas Januszauskus atgal klausė 

— kodėl nevisus pinigus ati
davė BtokaSdol.! Po ezito 
griebėsi žiūrėt ar ne stokoja ir 

1 kitur pinigu ir rado kad vi- 
1 aam name pavogta 445 dol., 

tada p-ieidare nemažai triuksz 
mo. Pažvalga puolė ant buvu
sio buezerneje pirmiaus darbi-

1 ninko Juozo Urlakio kuris per 
i Velykas atsilankė pas Janu- 

szauskus kaipo sveczias, ir gra 
. žei svcczevosi. Vidurdienij isz

ejo visi in bažoyczia vienkart 
i ir jisai, bet Uriakis greit su- 

gryžes lipo ant virez buk jiesz- 
kot maldaknyges, kuria pa- 
mirezea o tuom tarpu visur 
jieezkojo pinigu. Grinorkele 
merginuke mate, bet nežinoda
ma kas jis toksai yra, mislio 
Januezauskn giminaitis nieko 
nesake ir jam pasiseko visur 
krėsti.

Philadelphia, Pa,
Iki sziolei nors laikraszcziuo 

se isz Philadelphijos nesimatė 
nieko, bet naujienų yrajyva- 
raus sztamo. Kriaucziu strai- 
kai iszkilo visiszkai netikėtai. 
Sukurstyt prie straiko czion 
atvyko isz New Yorko ir 
Brooklyno Unijos ju kriaucziu 
agitatorius Augunas, bet isz- 
ejus kriaucziam straikan, jau 
jo nebuvo, atsiuntė centra 
unijos isz New Yorko ma skola 
vest straika ir tam bevedant, 
straikavimas 3 nedeliu iszejo 
ne szeip ne teip. Isz pradžių, 
patis kriau ežiai retas gal žino
jo del ko straikuoja, toliaus 
pasirodė reikalavimai asztuo- 
niu valandų darbo, pakėlimo 
mokesties ik 10 procento ir 
pripažinimo unijos. Kriaucziai 
regis butu laimeja nauda pel- 
ningiaus, jeigu pirm straiko 
butu padavė, kontraktieriams 
iszligas ko jie reikalauja, bet

ka iszeja.
Laike straiku nors susiremi- 

mu su straiklaužiais buvo ma
žai, bet kai kas ikiszo nagus 
in gana karsztas žarijas teip 
straiklaužys, kaip ir straikie- 
ris.

Lokamo wherauzes sziapos 
Oželio formanas Padurgelis, 
nelabai paisydamas straiko, 
pradėjo dirbt kaip kalba apie 
su kelioleka skebu; straikie- 
nai ji pasigavo einanti namon 
ir gana bjauriai apibeldi kad 
reikėjo eitie net szpitolen. Pa
žvelgti tapo 3 lietuviszki vai
kinai jie suaresztuoti ir pasta
tyti po kaucija 1000 dol. už 
kiekviena. Jie vaikinai sėdėjo 
uždaryti ilgai nes tokias kau
cijas sunku buvo gaut. Taigi 
szi buvusi straikavima iki gra
bo nepamirsz formanas gavės 
apibelst, ir vaikinai gave 
aukeztalangeje nesmagumo va
landas szvenst. Kalbama kad 
aresztuotie nemusze, bet kiti.

In darba bego pirmiausei 
žydai ir italijonai, lietuviai 
nors laikėsi stiprei, bet maty
dami kad jie vieni neatlaikys, 
nuėjo visi dirbt.

Pirmiaus lietuviai kraueziai 
dirbo daugiausei pas kontrak- 
tierius lietuvius, bet prasidėjus 
dirbt, ėjo kur kam papuolė. 
Taigi su tuomi nemažai tapo 
sudemoralizuota darbai lietu 
viu kriaucziu sziapose, nes ge
ros surinktos darbo rankos isz- 
sisklaiste, o kol jos susirinks, 

j tai visgi laikas bėga.

Po prapuolimo Januszausku 
stuboj pinigu, ] rapuoles isz 
stubos kur gyveno ir patsai 
Juozas Uriakis, bet kad jisai 
i-z Philadel; h'jos neiezvaževo 
tai 25 diena Kovo tapo pagau
tas ir suaresztuotas. Piningu 
pas ji surasta tik 80 dol. ir 
prie vagystes prisipažino, ale 
tuoska’ pas ji atraitą Vihfu- 
giaus nepavogęs. Pastatytas 
po kaucija 1090 dol.

Po suaresztavimo pasirodė, 
kad ' jisai yra pavogęs nuo sa
vo draugo Abromaiczio “Ko
vos” darbininko ziegoreli ka
da ansai sirgdamas buvo szpi- 
toleje. Ziegoreli radoUrlakio 
bakse pakavota. Kur paslėpė 
pinigus apart 30 dol. kitus, ne 
prisipažysta; ir iszto regis, kad 
benetik tais pinigais bus sam
domas apgynėjas prie provos 
teiedarysteje.

Suaresztuotas Juozas Uria
kis apie 23 metu vaikinas pa- 
einans Kauno gub., Panevėžio 
pavieto, Moniunu kaimo. 'Ji
sai apie priesz puse meto atvy
kęs sakosi isz Chicagos, bet ir 
te:p isztikro kas gal tokiam 
tikėt. R gis buvo kur peszty- 
nese ka liudija ant burnos ran 
dai.

Atvykęs in Philadelphia, 
greit prisiplakė prie socijalistu 
partijos ir nežinau kurios kuo
pos buvo sekretoriumi. Su 
-žinomi socijalistai vėl pasiju
to kad tarpan ju iszsiskverbes 
nenaudėlis, ir suaresztuotas.

■j- Kovo 25 diena tapo pa
laidotas szv. Kryžiaus kapinė
se Antanas Jakubauskas apie 
40 m. amžiaus vyras. A. a. 
Antanas priklausė prie Szv. 
Juozu po ir da vienos draugys- 
ežiu, palaidotas su bažnyti
nėms apeigoms per kun. Kau- 
laki. Sirgulevo žmogus jau 
nuo seniaus liga sako szirdies, 
bet kartais ejo dirbti.

Pritrumpinimas amžiaus be
netik bus pametimas ji jo mo- 
teres. Prieez koki meta jo mo -. 
tore vieszai nuo jo prasitrauke 
ir gyveno kitam kraszte mies
to.

Nežine kaip iezeis — jo tęs- 
tarnentelis rašytas prie sviet- 
ku privatiezkai, rodo kad visu 
likusiu turtu globetu draugys
te Szvento Juozupo, turtas tap 
tu kad atiduotas jo dukteriai 
atėjusiai ; in pilnus metus, bet 
kad yra jo motere tik ant ne
laimes kad dar nuo jo prasi- 
trankusi. A. a. Antanas Ja
kubauskas nuo senei prigulėjo 
ir m Susiyienyjima L. A.

— Ui suiarszymti szeimy- 
niszko gyvenimo 1000 dd Ko 
vo 19 diena buvo prova Phi
ladelphijos sude lietuvio An
tano Galbogo su angliku res
tauracijas savininku John 
Stanley už sutarszyma szeimy- 
niizko gyvenimo. Antanas ap
skundė Joną Stanley už pa vi- 
liojima jo motores Mares.

Antanas žmogus nesenas, ge 
rai uždirbantis visada, turėjo 
moteria Mare neblogo būda- 
vojimo, leido ja dirbt pas John 
Stanley in restauracija. Stan
ley žmogus ženotas ir nejaunas 
nopoetis žino kaip ten vuostesi 
ir susivuoste bu Mare, kad Ma
res vyras Antanas pasijuto jo- 
gei i.-z jo moterėles pasidarė 
prieszinga jam bizgele, patyrė 
kad isztikro jo Mare susivuos- 
cziusi gerai su senu angliku 
Jonu, apsimislijaB paėmė lojeri 
Simona Backen ir padavę Su
dan skunda ant Jono už bu- 
tarszyma Galbogu szeiminiBZ- 
ko gyvenimo.

Sudas iszklausinejas gerai 
stovi reikalu isznesze savo ver-

1 dikta, kad John Stanley turi 
i užmokėt Antanui Galbogui 
• 1000 dol. už sutarszyma szei- 
i myniszko gyvenimo.
i Apie tai buvo praneszta 19 
■ Kovo Fhiladelp. ‘ Records.” 
j Senas Kapstė.



Ne visi galime lekioti, 
Orines maszinas turėti;

Geriau ant žemes vaikszcziot, 
Kaip su oru kovot.

j; Ant Jvieto-
,, APisaha >sz Praeites.
Į1 Verte F, W. S. B.

— Melas, tikras melas! pa
lauk asz tau tuojaus atraszi- 
siu.

Nedeloje, kaip pasakiau bu
vo nedelinej susirenkimai pas 
Pone Klementina: kalbu pas 
pone, ba yirae visame stovėjo 
ant antros vietos. Virai turėjo 
pirmibe del to atsilankinejo na 
me ponios. Klementinos visoki 
ir su ilgąją plaukais ir su trum 
pais, arba literataj, iszduotoje; 
literataj poetaj, artistaj dra- 
maticzni. Kada tu stokavo re- 
krutavojo jaunumene atsiženk- 
linejencze patogumu smagu
mu manewrose, o ant galo szo- 
kiose.

Žmonis be ženklinimo ir be 
titulo, jago rasdavosi ten at- 
grajindavo smutna rola figų- 
rantu.... Isz moterių pirmibe 
turėjo tos kurios, atsiženkline- 
jo patogumu o ipatingai pasi- 
redimu.

Kiek toji motere jeszkojo 
spasabu ir spasabelu, idant 
pritraukt ir prilenkt prie saves 
kokia nors ženkliva esibe Pri
žadinėjo pribuvimą tūlos pa- 
žintes, tvėrė atskaitinius orga- 
nizavojo koncertus, teatrus 
amatoriszkus, vakaruezkas su 
szokeis ant kuriu padavinėta 
naminio darbo puikes konfitū
ras. Kas turėjo ta nelaime pa
ragavimo kada tu deliciju, jau 
turėjo prie jos koki tai pririszi 
ma, ir negalėjo iszžengt su at- 
sispirimui paklusnume, kada 
jin privestinojo prie nesmagiu 
graju draugiszku.

Del manes salonas ponios 
Klementinos buvo tikra moks- 
laine draugistes ir pažinimo 
svieto givenimo, nes usz tai 
per ilgus metus turėjau prigu- 
let usz jos locnasti. Tarnavau 
jej su cielu pasiszventinimu ir 
jago pareikalautu no jos palu- 
dinimo apie mano buvimą ir 
givenima pas jaje, ne galėtu 
kitaip paraszit kaip tik teip, 
jog tarnavau “isztikimai blai
vai ir dorėj”.

Pripažint turiu, jog gražios 
akutes mano protektorkos kiš
kuti sumaiszi man galva —insi 
milejau! Kiek kartu parsiėjo 
man paczem pamislint apie tais 
jausiąs, plaukai sustojinejo ant 
to pasakitu mano motina dasi- 
žmojus, jog drįsau akis pakelt 
ant moteres viruotos. Del to-gi 
saugojausi iszsiduot tame dali- 
ke, slept savo jausiąs ka noru 
pestingiause, o bridau saldžei 
tolau apjakime.

Uszimani poni mano szirdies 
iszvažiuot ant vasarinio give
nimo in Verzbna; kas antra 
diena buvau svecziu pas jaje 
marszieruodamas, per pe
des a p o b t o lo r u m, mile 
kelo in ten ir atgalos apsunki- 
tas daugibe visokiu tavoru das 
tatinejent del ponios nevet ir 
tokiu kaip sardelkos ir szinkos 
Isz priežasties dastatinejimo tu 
tavoru ponei Klementinai per ; 
tarpininkiste mano insidave- 
me in korespondencije su jaje ' 
kurioje pamaželi pradėjau ins- i 
paudinet tulus iszreiszkimus i 
labiaus kiszancziusius mano 
jauslos, negu pavestos man ko ; 
misijos. Numaniau jog tas ne- 1 
užrustinejo mano ponios, del to i 
gi pavėlinau sau kas kart dau-

i giau kas kart tolau usztvirtin- 
i damas amžina prisiriszima ga- 
i tavimo aukavimo givaeties 
1 ant jos paliepimo... .ir kituos 
1 tame dalike prižadėjimus.

Mano poni ir ant to nieko,
■ nes kas kart da jauslingiau sus
■ pausinejo mano ranka, kas da 

labiau sujudinėjo mano jausiąs
• ir iszverinejo didžiausi paklus- 
’ numa del jos, ba ka tik parei- 
’ kalavo turėjau dastatit o da

riau ta viską noringai ba jos 
1 žodžei per gromatas kūrės tu- 
1 riu da ir szedien priverstįnejo 
i prie to.

“Milemas pone Vladislove!” 
Žinau, jog tavo dora szirdis 

ant mano praszimu gatava ira, 
’ tikiuosiu szedien atsilankimo
■ kėlu ipatu tarp tu poną W., 

europiszkos szloves fartepija-
■ nisto, praszau tavęs del to-gi 

idant nupirktom man deszra 
nes tiktai stora o trumpa ir kad 
turėtu apie szeezis svarus. An 
tosi mano jaunesni duos tau

1 servietuke del suviniojimo, po 
tam suvinioei in popiera ir at- 
neszi.... Lauksiu pono su ne
kantrumu, o jago atneszi tai

1 grąžei padekavosiu.
Klementina.

Pasarga. Tiktai ne imk 
ponas plonos o ilgos, ba toke 
ne gerej pjauetit ir ira niekaj 
neezista geriause nupirkt ant 
rinkos ne pas mėsininkus.

Pripažinstu, jog man nepati
ko tas josos praszimas deszro 
pradėjau pikt ir dunksuot drį
sau navet vaikszcziojent dide
lėje žingsnejs po pakaju isz- 
mest tuos žodžius: “Ar ijje pa 
siuto!”.... Nes.... iszžengiau 
in miestą nuėjau ant rinkos ir 
nupirkau jatkoee deszra toke 
kokios praezi suviniojau in pa 
luke kaipo kūdiki in vistiklus 
ir po tam apsupęs in popiera— 
marsz ant tarnistos in Veržb- 
na suvis tokiu prieakimu neuž- 
ganadintas. Veliu tau geriau, 
idant reikalautu krokodilaus 
kaip komedijoj Fredrijejs — 
nes deszra ?.... hm.... kas 
labai navatna.

Tolaik fakta tasai ipatingas 
padidinimas iszejgos mano ant 
to pirkimo užvadavime ponios 
Klementinos buvo priežaste 
ne-mielo atadengimo. Audekli 
nem kiepsziukije pasiūtame 
per motina mano isz kurio sė
miau per tris menesius —nelai 
mi! likosi jau tiktai ketur-rub 
lines popierukes.

— Žinai ka Tamoeziau, jau 
asz piningu neturiu — atsilie
piau in jin sugrįžęs isz Veržb- 
no.

— Asz niekad ne turiu —at 
sako krapsztidamas dantie pui
kei apteisita plunksnele.

— Ir kas bus?
— Nieko atsako nepaisanezei 

susukdamas paperosa. — Asz 
tau isztikro esmių kiek kaltas 
nes tejpo-gi neturiu.... pri
žada man ant nauju metu gra- 
tifikacije prisiunst....

— Lig Nauju metu da apie 
keturi menesej....

— Gal gausi alga, pasakoje , 
jog esi loskoje.... Asz tau 
okios rodos ne duosiu. Sakiau, 
įameni, pirk sau daugiau bi

lietu ant pietų.... o tu uszsi- 
manej niekniekiu kningu su 
abrozelejs ....

Pasakik man ant velniu tau 
jiu reike .... Pamėgink, ar 
tau Laszkeviczius duos pietus 
usz kningas.... pamėgink.

— Szlektai ponas Wladislo-

ve pamielinau sau netekes jo
kios vilties pagelbėjo —szlek- 
tai ka-gi dabar czion padarisiu 
isz kur pagelba gausiu.

— Na ejk gult — kalba ma 
no Tamoszius atsigrįždamas 
ant lovos in siena —kas ant 
nakties mielina apie pinin
gus .... Pasznekeeiva rit.

O kad budu ne buvau pana- 
szus in mano drauga, ta ciela 
naktele persėdėjau mielindama 
apie atejte. Tuketanczius isz- 
metinejimu dariau mano val- 
namanistej budo, jog ne rūpi
nausi atrastie kokio naudingo 
uszsiemimo, o da praleiedine- 
jau ant vėjo piningus, kuriuos 
ne pate o motina su prakaitu 
procevodama per du metus 
rinko tuos piningus del manes, 
o asz czionais per kelis mene
sius praleidau ant nieko dides- 
nia puse ne galėjau dovanot 
sau tokios piktadarietoe, pri- 

jb’s'* pai
kinimu. Susiverkiau labai ant 
galo jausdamas save baieei ne 
laimingu kankitas iszmetineji- 
mais savžines, užmigau augsz- 
tant.

— Kelkis-gi, ba jau septin
ta! — paszauki Tamoszius 
pildamas arbatos in puodeli.
— Ka teip paikszei iezrodai?
— klausė matidamas mano 
pamelinavusius antakius. — 
Ant ko-gi tau tie verksmai ir 
gaileetes....

Czion reike rodą sau davi- 
net o ne verkt kaip kūdikis. ..

Gerk-gi ba atausz ir dėka 
vok Dievui usz szendien apli- 
kantai matai tai kaipo orinej 
paukszczei, kurie ne are ne se- 
je ne inaruodus krauje o mais
tą turi.

— Gerai tau szposaut, jog 
kuningas tau atsiuncze. . . .

— Dievaži, jago teip ture- 
tau usz ka nuvažiuot pas jin 
pripasakotau jam kiek tik tilp 
tu .... Skupuolis penkesde- 
szimts auksinu, o jis usz vie
nas laidotuves paima szim- 
ta.... Klausik, raszik pas 
motina.

— Ne galu, ijje ne turi.
— Hm, jago ne turi tai pa- 

darisiva apsvarstimma; kiek 
da turi?

— Dvideszimts asztuonis 
auksinus.

— Asz ir da kiek turiu — 
kalba iszversdamas kiszeniu 
kamzoles, isz kurio iszpuoli 
ant stalo į keli deszimtukai ir 
keli varokai. — Ira tris auk
sinai be penkių skatiku....

— Didelis kapitalas —- 
atsakau su 'nusiszipsojimu.

— Palauk turiu da tris bi- 
letus ant pietų, o tu kiek?

— Ir asz tris igi pirmui; 
nes stubos o arbatos o bulkos, 
cukrine žvakes ne skaitant cze- 
batu kuriu reikalauju.

— Nereike jiu pleezinet del 
meiles, vaikszcziojent in 
Vieržbna, tai ant [ilgo laikitu. 
Nes ponui patinka tarnaut 
ponei Klementai.... Tar
nauk, tarnauk velnio tu ten 
sulauksi ir usz tarnausi. Ant 
galo dalikae suvis kitas. Ant 
pirmo kada gausiu tuos pen- 
kesdeszimts auksinu, pirkeu 
bilietu pietiniu o usz likusius 
ir ka tu da turi užteks ant už 
mokėjimo randos an cukraus 
et ceatera.... No ezedien ej- 
siva ant puses algos

— Kaip tai ant algos? — 
klausiu nueidivines.

— Ne žinai kas tai ant pu
ses algos ?.... tuojaus tau isz 
ajszkinsiu.

Ejnasi ant pietų kas antra 
diena tai ir viskas! Dedu czion 
tiktai toke iszliga, jog tas ku
ris valgis pietus turės atneszt 
duonos kiszeniuje kitam. Po
nas Laszkiaviczius ne dalina 
duonos, guli kepalai ant stalo 
suviniok szmota tai ir bus ge
rai.... No szedien pradeki va 
paczedus o tuolaik rūpinsimės 
būti apie darba.... Asz jau 
ne karta buvau ant puses algos 
ir esmių papratęs, tu-gi sze
dien ejsi ant pietų.

— Kaip-gi busi ciela diena 
nevalgęs? — kalbu su pasi
gailėjimu, matidamas gera szir 
di Tamosziaus.

— Ne ira ka kalbėt, pasta- 
navita tiktai pamik apie duo
na!

Buvau teip teisingas jog su 
valgiau pietų nedasilitejas 
duonos o usz tai ka galėjau su 
valgit bu didele baime idant

— atsakau

kur pasakolint....
Tamoszui.

niekus atkerta

paskolins../. Ne 
kriauczius sziau- 

skalbeja duos ant 
užmokėk gatava

niekas ne patemintu inkiszau 
in kiszeniu mano surdoto, o 
kad buvo mažas pridengiau 
iszvirszaus skepetaite no no
ses.

— O kad tave antis sutrep- 
lentu paszauki Tamoszius pa
matęs siekute duonos koke 
jam atnesziau. — Ka ar tu 
nori mane badum numarint?

— Ne 'drįsau
jam teisindamasis — o nevet 
prie pietų ne paragavau duo
nos, ydant ne padarit skriau
dos Laezkiavicziaus.

— O tu prasezioke tikras 
isz Chmelninko! — paszauki 
valgidamas klejsterine duona 
labai gardzei — pamatisi 
rit....

— Tamoszius savo prižadė
jimą isz pildi, ba ant ritojaus 
popiet, isztraukinejo isz ki
szeniu visokius szmotelus duo
nos ir kalbėjo su puikumu: 

m_ • • •—“----- ’----—i——
turi viena, te ir kita ir da te!

Tai-gi tokiu spasabu visa- 
sekanti menesi ėjo teip muso 
gaspadorista, nes kaip tai ant 
trijų dienu priesz pirma pritru 
ko mums cukraus o suvieni 
toi kassoi buvo jau tik apie 
keli skaitai.

— Reike
— praneszu

— Kalbi
man draugas — kas-gi ten 
aplikantui 
sakau, jog 
ežius arba 
bargo nes
skatiką tuojaus!. . . Iszvaiksz- 
cziok ciela Varszava ir mė
gink — gal no draugo.

— .Ant to nedrisu — atsa
kau staezei — mano draugai 
tai ponaiezei.

— Uaztvirtinu, jog toki pa 
tis kaip tu ir asz tiktai nuduo 
da. . . . Ir pas mus biure buk 
visi turtingi...........

— Nes ka-gi?
— Reike paszaukt koki 

kromininka ir tuolaikka nor 
parduot. Padarikiva krata 
muso rakandu.

Trumpa buvo krata viskas 
buvo ant muso isz drapa
nų. . .. marszkines ne turėjo 
vertes del kupeziaus ant par 
davimo pas mane buvo tiktai 
viena iszpanine kepure akso
mine su szilkiniu kutu, o pas 
Ramosziu viena vasarine kam 
žole su isz siuvinėta krutinę. 
Puse szlafroko, kaipo isztau- 
kuota no czistinimo czeveriku, 
ne jokios vertes jau ne turėjo.

— Ir ant ko-gi czion szaukt 
prekika? — klausiu sudeda
mas inkomoda muso parda- 
vamus daigtus — usz tai jis 
nieko neduos. . . .

Tamoszius tilejo vaikezezio- 
damus su puikumu po paka
ju, o czeverikai girgždėjo jam 
puikei ir garsei, jog tas girgž 
dėjimas pradėjo mane kir
kiu t.

— Ejkiva in biurą ne ira 
ka mislint.

— Duok-gi tu pakaju ir 
neperezkadink man. . . . Hm! 
— paszauki po valandai su 
blizganeziu žvilgterėjimu — 
turime cukrui

— Akivas esmių isz Jkur?
— O tavo sidabrinis mede

lis usz egzaminą. . . . vertas 
rubli. . . -

— Medelo ne parduosiu tai 
vienatine atmintis mano isz 
szkalu.

— Gerai tau teip kalbėt — 
tarė su iszmetinejimu — ba 
szedien tavo kalejina ant pie
tų.

— Ha, tai-gi parduot — ta 
riu susigėdijąs.

— Da ne rūpinkis teip bai
se]! — adarik langa ir pa- 
szauk kromininko, gal asz teip 
sudarisiu jog paskolinsiva kaip 
nor ir medeli apginsiva.

Tose szalise Varszavose ži- 
delei pirkinejenti skudurine 
ir visokius senus ' rakandus 
buvo visados ant pagatavo. 
Anksti isz rito galema buvo 
kas — dien girdėt priesz lan
gus ant ulieziu o tankiauee ant 
kiemu jiu aiszku skambanti 
baisa “Handelisz! kandeliez! 
Pikrhkt parhdot!” teip, į jog 
gana buvo iezkiszt per langa 
galva ir mostert su ranka, o 
už keliu minutu turejej toki 
kupeziu pakajuje savo. Pa
prastinai tokie židas garsinda
mas 
akis 
tru, 
savo

Tūlas uoszvis Mahanojui, 
Norėjo iszpjaut szirdi savo 

ženteliui, 
Jog jam pasiveda gerai, 
O-uoszviui labai blogai.

Mat senis, yra labai pavidus, 
Jog žentelis uždirba piningus.

Paežiu le narna prižiūri, 
Susineszima su kūmutėms ne 

turi.
Oj tu seni, privalai isz to 

džiaugtis, 
Plauku isz galvos ne rauti, 
Jog tavo dukrele, gera vyra 

gavo, 
lujzi VO1&C1U9 SaVO.

Jago butum papjovęs ženteli, 
Ka darytu tavo duktė su vai

kais, teveli, 
Bada kenstu, tave pakartu, 

Arba ant gyvasezio in kalini 
uždarytu!

Szita gerai apsvarstyk, 
Prakeikta paviduma isz szir- 

dies iszvaryk, 
Sutaikoje gyvenk su ženteliu, 

O turėsi džiaugsma isz anū
kėliu.

* * *
Vienas saluninkas, 
Narsus virukas, 

Per daug metu su guzute 
javojo, 

Na ii niekad neiszsipagyriojo. 
O kiek prasitrauke nebagas, 

Na ir neparėjo galas, 
Bet kaip karta trecze; 
Tai viruezei ajbecze,

Ylgai gulėjo, 
Daktaras atėjo, 

Atgaivyno, verszio smegenų 
indejo, 

Susiuvo ir lopą uždėjo.
Cze to da ne gana, 

Prisipainiojo mergyna, 
Nori kad su jaja apsipaeziuotu 

O ir gerai užmokėtu.

va-

Kur ten apie Pittsburga, 
Yra vienas ne kam tikės, 

Nuo visu atlikęs, 
Mokėjo kitados skaityt, 

Szendien ne nori ne užsimyt, 
Ne apie knyga ne gazieta, 

Ba kaip sako: skaityk neverta, 
Ir isz kitu iszjuoke. 

Katrie gazieta parsitraukė.
Yra tai biednas gyvulis, 

Neisznokes kvailys.
Ar žinote, toki reike pagul

dyt,
Isz užpakalio ožius in galva 

in varyt, 
Tai senovės metodą, 

Bus apie ta verezi gana.

Maluninko Duktė.

savo bandei isz kreipe 
ant augszcziausiu pion- 
žinodamas kur jieszkot 
szelpiku.

(Toliaus bus.)

Nuo Sasnavos gromata gavau, 
i Ir labai daug naujenu daži- 
• nojau,

Apie toki viena, 
Navatna tai naujena. 
Czionais patalpysiu,

Del visu padainuosiu, 
Ausis isztempkite,
Ir paklausykite: 

Mikutis ir Vincukas gaspa- 
doraiczei— pleszikai, 

Iszlepyti per motyna vaikai, 
Abudu ne maži tinginei, 
Piningu visada turėjo, 
Ir isz kur gauti galėjo!

Tai ve, niekas, 
U-gi duodavo Dievas! 

O žinote, jog del tinginiu, 
Dievas duoda daugiause pi

ningu.
O kad buvo krutus vaikinai,. 

Tai sekesi jem neszlektai.
Apie Vinczus ant žideliu už

puolė,
Kelis szimtus rubliu paėmė, 
Kelis monopolus iszplesze, 

Arielka iszliejo, piningus isz- 
nesze.

Ant galo, pradėjo žmonis 
sznabždet,

O ir garsei apie tai kalbėt, 
Kad Mikas su Vinceliu, 

Priguli prie plesziku.
E-he, ka daryt, 

Reike prasiszalyt,
O in kur ? In Amerika, 
Tenais smagiause vieta; 

Tenais tamsunai ir kvailei.
Kaip sutarė,
Teip padare,

In Ameryka atpiszkejo, 
Na ir savo propoganda platyti 

pradėjo.
Vertėtu tuosius sveczius pri- 

ymti,
Priglausti, privalgidyti ir pa

girdyti,
Bet atsargus visi bukyte, 

Su taiseis latrais neužsidekite.

Kitados gyveno biednas mel 
ninkas ir turėjo labai patoga 
duktere, kuria labai pamilejo 
vienas karalaitis.

Viena karta susitiko tas ka 
Talaitis melninka ir tare m jin'

— Ka tavo duktė moka 
dirbt?

Melninkas atsake:
— Szviesiauses karalaiti! 

mano duktė isz szaudu suver 
pia auksini stula.

Karalaitis velei tare in mel 
tunka:

— Jagu ijje teip padaru- 
kaip tu sakai, tai atvesk tu ij» 
pas mane in palociu.

— Kaip tik melninko dūk 
te pribuvo in paloci, paemi ija 
karalaitis už rankos, nuvedi 
in viena pakaju, kureme buvo 
dideli krūva sziaudu ir tare in 
ija;

— Szenakt turi tu tuosus 
szaudus suverpt in auksa, o ja 
gu ne, tai busi smerczia koro 
ta!

Karalaitis pasakias tuosus 
žodžius, užrakino pakąju ir 
isz ėjo. Mergina likus viena 
pradėjo graudžei verkt ir mie
lino kaip ijje tuos szaudus su
verps in auksa. Ir tuom kart 
atsidarė dūręs inejo koks tai 
senukas ir tari:

— Ko teip gailei verki ma
no mergele?

Ijje atsake:
— Kaip man ne verktie 

kad karalaitis liepe tuos visus 
eziaudus suverpt in auksa, o 
jagu to ne padarisiu, tai smer
czia busiu korota.

Senukas tarė:
— Ka tu man duosi, tai asz 

už tave padarisiu.
Mergina atsake:
— Ka asz tau galu duot, 

kad nieko ne turiu kaip tik 
viena skepetaitia, tai ta jagu 
nori, galu atiduot.

— Senukas priemi no ijo 
sios ta skepetaitia, sėdo prie ra 
telo ir tuojaus tuos visus sziau 
dus suverpi in auksa.

Ant ritojaus kada karalaitis 
atėjo pas mergina, rado visus 
szaudus s įverpt i«, tada jis no
rėjo da dangia'i aukso t iret.

Sulauk'a-i v-i' am nuvedi ka 
Talaitis merg na in labai dideli 
pakaju, kuriame buvo da kita 
tiek sziaudu, kaip pirma nakti 
ir tarė

— Jagu dabar tu tuosius 
sziaudus suverpsi in auksa, tai 
busi mano pati, o jago ne tai 
pražūsi!

Mergina velei likus viena 
graudžei verke, ir velei tasai 
senukas atsidarias durie inejo 
ir tarė:

— Ko verki mano dukrele?
Mergina apsaki apie viską 

senukui, o jis velei tare in ija:
— Jagu duosi man savo pir 

mutini kūdiki kaip tu pasilik
si karaliene, tai asz tau velei 
su verpsiu szaudus in auksa.

Mergina pamįglino sau, ar 
ijje gali but karaliene ar ne 
tai da to niekas ne žino ir pir- 
žadėjo jiam savo pirmutini ku 
niki. Tada senukas velei su
verpi tuos szaudus ir iezejo.

Ant ritojaus, kada karalai
tis atėjo pas mergina rado vė
lei tuosus szaudus suverptus, 
tada tas karalaitis apsipaczevo 
su taja mergina.

Pagivenia juodu koki laika 
davė jiems Dievas patogu sū
neli, o karaliene suvis užmir- 
szo, j-g pržnd-jo savo pirmuti 
n kūdiki kokiam tai senukui

Usz poros dienu gimimo ku 
dikio, atėjo tas pate senukas 
pas karaliene ir tarė:

— Atiduok man ka priža
dėjai.

Karaliene ižgirdus tuosus 
žodžius labai persigando ir ta
re in jin:

— Ka nori, tai viską gausi 
tik palik ’u man mano kūdiki

Senukas pasigailejas karalie 
nes tarė:

— Asz tau duoeu tris die
nas laiko, jagu mano varda at
minsi, tai gailesį pasilaikit sau 
kūdiki, o 
imsiu.

Tada 
daugibia
Klausinėtu visokiu vardu, o ir 
pati per visa nakti mielino vi
sokius vardus.

Ant ritojaus, velei tas senu
kas atėjo ir paklausė:

— Ar žinai mano varda?
Tada karalieni pradėjo viso 

kius vardus mint, o senukas ta 
ri:

— Tai mano vardo ne inepe 
jei!

Tai paeakias senukas iezejo 
Ant rytojaus karalieni ir ne 
inepejo senuko varda.

jagu ne, tai asz pa-

karaliene iezeiunte 
tarnu in svietą kad

Treczia diena pribuvo vie.E 
nas tarnas namon ir tari in ki t 
raliene:

— Kaip asz ėjau per dile. | 
lūs kalnus ir klonius ir ant gi
10 inejau in girre eidami pa 
girre priėjau grinezinke, kn. 
rioi koks tai senukas ezoko po 
gmeziute ir teip kalbėjo: 
‘■Sz-dien asz szoku ir džiau- 
giuosiu, ba rit anksti paimsiu' 
karalienes kūdiki, oj! kaip as 
džiaugiuosiu kad niekas negi
11 atmint kokis mano vardu, 
mano vardas Rumpelstilti 
km”.

Koke buvo džiaugsmas kari 
lienee kada dažinojo senuko 
varda, tai ne galima aprašui

Tuojaus atėjo tas senuku 
pas karaliene ir tari:

— Na o ezedien ar atmina 
mano varda?

O karaliene atšaki;
— Man rodos kad tavo var

das Rumpelstiltekin!
Senukas ižgirdias savo ru

da, baisi perpiko ir iazejo, o 
karaliene likosi su savo mill, 
mu kūdikiu.

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lietoriiziii 

D. T. BOCZKAUSKAS.

540 Puslapiu; 6i9 coliu Dyduao,
PREKE $1.

Tik Ant Trumpo Laiko!

Nusiuntimo kasztas 
mes apmokame.

W. D. Boczkowskl-Co. 
Mahanoy City, Ea,

Neiszmanus milijonierka.

t 1

J
 "%

, Z '

Jago motere ižduoda $363,400 ant vieno paredo ydant 
ejti in teatra ir pasirodyt save kitiems, tai galima su prast, jog 
tokiai moterei pagedo ratelis pakauszije. Josios szlebeyra 
papuoszta in auksa o pancziakos iždetos deimantais. Tojine- 
iszmanus motere yra Mrs. Clara Baldwin Stocker isz Los An
geles, Cal. kuriuos vyras atydenge aukso kaeiklaa ir ant to 
uždirbo milijonus.

IAUNI VYRU
SENI VYRAI

VIDURAMŽINI VYRAI

50,000 
KNYGŲ 
DYKAI DIEL VYRU.

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie būdami 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio. katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena Iš tuaknygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie įgauna 

ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keiy 

vyrai kurie tur Užnuodijima kraujo, arba syflll» 
Triperi, arba gonorrhoea, Nusilpneima, Abel- 
na pragaišti špeku. Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubogintus, Rheuma- 
tlzma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pūsles Ir Inkštu ligas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomusė, privalai ir slapta, su ma
žais kaštais. »

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagalbą tuos knygos. Ji i ra krautuvė ži
nios ir talpina Siam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
"inotl. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus, 
bevertės, vaistus iki kolaik neperakaitisti Šitą knygą JI 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isljry- < 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAL 
Męs užmokam irpačta. Išrašik aiSkeie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk Ji šendena.

DR. JOS. USTER & CO.
L. 302, 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu pasiulimlnul dyka! 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavardė.....................................................................

Adresas................. . ............................................... .................. .
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Apie iszeivyste,

nes

(rediszka kasė.

i tas seno-

vardai ARlilSllS

o ne raspe iezleidoe

zmanus

SKAITYKITE
KUR BUNA

Kožnas Ruko

NEBO
Cigaretus

10 už 5c
IGARI

SUSIDEDANTI ISZDAINIU
TŪKSTANČIAI ŽMONI

MCDJCAL CLINIC

Pardavėjoj parduoda daugiau 
NEBO Cigaretu kožna diena.

18 tnosn- 
indo ir ta

ra trie die- 
) varda at 
ilaikit eau 
ai asz pa-

lihsj.-

Koke bato K 
. V
henea kadt 
varda, tai anų

Toojaoę atej) t 
pas baliau ų

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

Garsiausi 
Amerikoje 
už tai kad 

esu, geri.

iezsiunt- 
svietą kad 
tarda, o ir 
nialino v?

iska gaus' 
no kūdiki 
jas karsite

a karšiai- 
i rado ve- 
raverptne, 
•sipaczevo

Trecziadietu 

tarnas 
raliene:

1760 
k <5

tas iszejo
?ni ir ne

Tik Art

K0RK1NEIS 
GALAIS

DIDELIS
LIETUVISZKAS

DA1N0RIUS

įdėjo viso 
tesakąs ta

$300
$200

$217,30
menesius

Delegatas isz Filipinų ir jo pati.

tapo pamatiškai trumpam laike 
išgydyti ir dabar yra sveiki, 

L. laimingi, ir iš gilumos širdies 
C dėkingi, taip sako išgydyti: 
I gg UŽŠVIS SAULELE 

1 Į MUSŲ LANGELĮ!

Yra tai praktiozniaase Knyga 
kokio* lig aaiol Lietuvai tarėjo.

Ir taip sudėta, jog ka tiktai 
pribuvus Grinoriua iss Lietuvo® 
gali h trumpa laika pate per 
tava bzmokti Angetakai salėk 
tiek kaltei.

Toji Knyga drūčiai apdarita Užsirašyti “Katalikas” galima kiekviename laike.
Rašykite tuojaus, o gausite vieną “Kataliko” numeri pamatyti veltui. 
Užsirašant “Kataliką” reikia drauge ir prenumeratą siųsti per pačto 

Money Orderi arba pinigus registruotam laiške, adresu:

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

Kuriems buvo pirmiaus gyvenimas pilnas kan
kinimų ir varginimo nuo visokių ligų silpny
bių, pakartęs; besant išblyškę, Išbalę, sulinkę, 
sukniubę, vos kojas pavilko, bet kad atsišaukė 
prie PROFESIONALIŠKO DAKTARO, THE PH. 
M. CLINIC, aprašant arba apsakant ligų, kas 
kenkia, tad

NAUJA KNYGA 
•PO VARDU- 

PRIEJGIAUSES 
MOKSLAS 

ANGLISZKO
LIEŽUVIO BE 

PAGIALBOS KITO.

GARBINGAS DAKTARE: Apturėtas liokurstas vartojant vis ir vis sveikata ėjo geryn ir 
Icngvyu, o ta užsenėjusi mano liga, nuo Jūsų tikrų galingų gerų liekarstų, kaip sniegas nuo 
saulės spindulių nyko. Dabar jau pasilikau visai sveikas, nes krūtinė ir galva nustojo skaudėti 
taip ir kosulys visai išnyko. Pirmiau buvau silpnas, sukliurgs-sukumpgs, o per galybg augB- 
Siausto mokslo ir tikras liekarstas, pasilikau sveikas, stiprus vyras, dėkavojantls tik Phlladel- 
phios M. Klinikui. Su guodono M. P. Sakalauskas, 3231 Emerald Ave., Chicago Ill.

Mrs. Petronėlė Bakutėnė, 125 2nd st. Somerville. N. J. Telpat dėkavoja už išgydymų, nes 
pirmiau ję gydė didžiausi New Yorko daktarai, kurie negalėjo pagelbėti, o vienok Philadelphia 
jos M. Cllnikas, atsakančiai Į trumpu laikų, moteriškg padarė sveika nuo labai didelės ir apse- 
nėjusios sunkios ligos. Mr. M. Kazioras, 1612 Chestnut sL Trenton, N. J. Nemažiau yra dėkin
gas už Išgelbėjimų jo gyvasties ir išgydymų nuo nervų, krutinės skaudėjimo, silpnų plaučių, 
kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, skrėpliavimo. Lygiai labai dėkavoja Mr. J. Rusiks, 333 15th av, 
Newark, N. J. Mrs. D. Karasevlčia 63 Bouth st. New Britain. Conn. Mr. Julius Birsenas, 318 
Franklin st. Port Washington, Wis. Mr. Jonas Tamulis, R. D. I. Malboro, Mass. Mr. Jos. 
Jureviče, 147 W. First st. Fulton, N. Y. Mr. Ant. Ceres, 858 So. Swanson sL Philadelphia, Po. 
Ir tuksiančiai kitų, kurių negalime į laikraštį sutalpinti.

Todėl, jeigu esi nesveikas ir greitam laike tikrai nori lisigydyt, tad kreipkis čion, kur tuk* 
stangiai kaip Į pamačlyvų vietų traukia ir tampa išgydyti. Ateik arba rąžyk šiandien lietu
viškai, nes gromalnešls su mandagumu priduos laiškų įkas kenkia, o busi išgydytas. Džiaugsies 
pasilikdamas sveikas ir laimingas ant visada. Nėra skirtumo kokia liga sergate ir kas kenkia, 
nes jeigu s pečiai likai profesionališkas daktaras Kllniko pripažins, jog gali būti išgydytu, tai 
gali tikėti, kad apturėsi tikrų pagelbų; be peilio be operacijos, bet su tikroms llekarstoms nuo: 
inkstų ligos, skaudėjimo sųnarių, kaulų, strėnų, kojų, pečių ir šonų. Užkietėjimą, 
skaudėjimų ir nedlrblmų vidurių. Galvos skausmų, širdies, kepenų, kosulio Ir plaučių ligas. 
Greito pailsimo ir sunkaus kvėpavimo, peršalimo, slogų, nuo abelno sveikatos nusilpnėjimo, 
dyspepsijos, neuralgijos bei nervų Ilgos , talpat nuo jaunystės išdykumo klaidų, sėklos nubė- 
gimo, blogų sapnų, nemigos ir nuo visokių slaptų užsikrečiamų ligų. Teipat moteriškų li> 
gų, kaip: skausmingų mėnesinių ir kitų visokių ligų, kurios tik varginimui žmonių atsiranda. 
Rašant visada reik adresuot teip:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC
1117 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA.

Atsilankantiems arabiškai ofiso valandos yra šitos kasdien: nuo 10 Iš ryto |ki 4 po p. 
Nedėlloj nuo 10 iki 3, o U ta r. ir Pėtn. vakare nuo 6 Iki 8.

Telpat reikalauk nuo Kllniko knygos „DAKTARAS**, o bus prisiųsta.

368 Pus. 6x9 col. Dydumo

PREKE 81.00
Nusiuntimo kasztus 

mes apmokame.

Protokolas 6iu menesiu.
Pagelbine Sąjungą Lietuvėms Emi

grantams Philadelphia, Pa. 
1913 m.

3 istorijos, 114 puslapiu apie 
“Nevaloje pas Maurus’’ “Viesz 
kelio duobes” “Karalaitis žmo
gus” Preke szios knygos 25o

Manuel Earnehaw pribuvo ne senei isz Filipinų, mierije 
praplatinimo nuomones ant atydarimo Filipinams ju sklypą 
ant pat valdimo.

BANKING HOUSE 
Kampas Reade Ulicze 

Telefonas.* Worthi2822.

Liotuviszh AGENTŪRA IWDRAS BANKINIS 
. Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 
i turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
5a savo loonam name vertes $12,000,00 
k Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir 

greieziausiu laivu. Siunoziu piningus in 
’ visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 

pas save nei vienos dienos, bet tuojaus 
iszsiunoziu in prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant amenko* 
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiusi 
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip 
A. J. KEYDOSZ1US. 202TroySt. Dayton, Ohio.

rads $363.400
l t Mve kitiem 

. ratelis

_a .ivdeDze aoteo

Mano brolis Florius Stankeviozius 
paeina isz Suvalkų gub., Liepunu 
para., Varnėnu kaimo 5 m. adgal 
gyveno Hartford, Conn o dabar 
nežinau kur jis pats ar kas kitas pra- 
szau duot žine ant adreso. (gg *6;) 

J. T. Stander
Cripple Creek Colo.

Mano brolis Augustas Dauskusta 
ir pusbrolis Antanas Krincaiss pa
eina isz Kauno gub., Raseinių pav., 
Kaltinėnų para., 20 m. kaip Ameri- 
kia praszau atsiszaukt ant adreso.

Vik Daukustaite.
Box 470. Spring Valley Ill.

mmDraro
Didele knyga api 1300 puslnpu 
Visos 6 dalis drueziai ir puikei 
apdaryta. Kasztus nusiuntimo 

. mes apmokame. PREKE TIK $4 
W. D. Boczkowski-Co.

MAHANOY CITT. PA.

Mano pusbrolei Jonas, Mateuszas, 
Petras ir Motiejus Szeszkevicziai 7 
metai adgalios gyveno Worcester, 
Mass. Paeina isz Suvalkų gub., 
Kalvarijos pavieto ir parapijos., Jur- 
gižerio kaimo. Tegul atsiszaukia 
ant adreso. ("6<> o;)

W. Supranovioz.
538 W. Pine St.

Mahanoy City, Pa.

In motina nusidavė.
• Motina:— Tai tu dukrele 
kanecz nori už Jono teketi? 
Pasakik man del ko?

Duktė:— Asz nežinau del 
ko, nes mielinu, jog tai su 
tuom noru insigimus, ba nusi- 
daviau in motina.

1, — Mitingas likos atida
rytas per Prezid. Kun. J. 
Kaulaki. Protokolas perekaj- 
titae ir vien balsėj priimtas.

2, — Atstoves Z Baranaus
kienės raportas priimtas.

Atkeliavo in Porta szios 
ypatos; Michalina Viadra 1130 
Vivel St. Phila, Pa., Leonora 
Stankaitiene pas vyra 81 
Grand St. Brooklyn, N. Y., 
Leonora Bogoehauskiene pas 
vira 441 E 5th. St. Mt. Car
mel, Pa.; Adomas Tolungas 
pas dranga 4012 W. Wood St. 
Chicago Ill.; Domicelue Saris, 
buvo suturėtas lig tėvo atva- 
ževimo E. Roeberry St. She
nandoah, Pa.; Stase Marszans- 
kaite pas seseri 435 N. 10th. 
St. Phila. Pa. Jonas Birgelda 
pas dranga; Stanislovui Duce- 
luj sujeszkotas darbas isz ne 
atsiezaukimo. Petronėle Lip- 
sziute pas dede in Chicaga, 
Ill.; Antonina Kondrevicziute

Ona Palioniute pas 
Main St. Ply- 

Alen. Ziogliute 
pusbroli 400 Gibson St.

Mano puabolia Juozas Sunelaitie 
paeina iaz Kauno gub. taipgi ir Mano 
azvogeria Juozas Bizukas paeina isz 
Suvalkų gub,. Vladyslawovo pav,, 
ir Juozas Kibarta paeina isz Kauno 
gnb, jie pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso.

Jos. Sunelaitis
Box 20 Shaft no 2 Du Bois, Pa.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
-LAIVAKORCZIU SKYRIUS—

P. v. OB1ECUNAS IR KOMPANIA
Cor. 12-th. & Carson St., 8.8.Pittsburg, Pa

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

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

DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS 
S Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburg®, diplomavotat 

Vareraroja, koris turi suvirez 15 meto iszbandims^ 
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant iss 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus T roti mus 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszk&s Pajėgos, teipgi gydo 
Savvaltszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimas 
Užsisaaenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, PlauczK 
Uždegimą^ Nupuolei Silpnybe ir Kraujo Nubogina 
Utstaaejuaias Ligas kad ir pajinanozios nog Tėvo.

Reikale raszykite ant adresoBfi rw n Pittsbsrg, Pa.______ Hl ULU MtaaMUiribm aaų NU

mano vardi!
U ksnlieuts, 
-luttįik 

du Rmptįįj.
Senoku iijįj 

d», baisi pgjį, 
karalienelikogįj 
mn kūdikiu.

GERA PROGA!
Gramatika angliszkoe kalbos mokytis 
be mokytojo, apdaryta - - $1.00 
Vaiko Draugas arba kaip mokytis skai
tyti ir raszyti be mokytojo - 15c
Naujas Budas mokytis raszyti be 
mokytojo - - - - 10c
Aritmetika mokinimais! rokandu su 
paveikslais, apdaryta - - - 35c

Viso $1.60
Kas atsius iszkirpes szita 

apgarsinima isz “Saules” ir $1 
per money-orderi tai gaus visas 
4 knygas 60o. pigiau.

P. MIKOLAINIS
BOX 62

NEW YORK, N. Y.

los kalios it į 
šoki laika lo inejan h 

ratogu an- gine priėjau 
tie ūitnir- 
'o pirmuti 
i lenukni 
;imitno ko 
a senokas

tas J. Trakimas. Komitetas 
apsiėmė visokias pirkinius ba
loj parūpinti.

6. — Biznieriai visi aukavo 
del loterios: Vina, Sznapsa, 
Basketa Obuoliu, Czeveriku, 
Mėsos ir 1.1. Prie loterios ko
mitetas. Malinauskas, Stasiū
nas Matulis ir Mickunas.

7. — Virszininku rinkimas:
1.) Prezidentas pasiliko 

Knn. J. Kaulakis 324 Whar
ton St.

2) Viee Pres. Naujas K. 
Malinauskas 226 Reed St.

3) Atstove ta pati Z. Bara
nauskiene.

4) Prot. Raszt. J. Hodell 
216 Wharton, St.

5) Finansų Rasz. J. Luko- 
szevieze 438 Tree St.

6) lazdininkas S. Mankus 
463 N. 9 th. St. Visi isz Phi- 
ladelphios, Pa.

vz. x^l»uglJUa aaĮan.
gai paaukavo:
Draugiste Szv. Kazimiero $600 
Draug. Lietuvos Dukterų $200 
Laisves Kliubas $700
Lietuviu Main Kliubas $400

Nog Laivakorcziu yplauke 
$7900

Nog Pasportu $1500
Kunigas Ignas Zymblis $1300 
Kazimieras Kalvinas 
Petras Jankaytis 
Nog Balaus yplauke 
Viso per szeszis 
yplauke $335,30.

Atstovei alga ir 
6iu menesiu $151,76.

Posėdis užbaigtas.
Protokolu Sak. J. Hodell 

216 Wharton St. Phila. Pa.
P. S. — Mieli Skaitytoje!, 

meldžeme atidžiai skaititi ir 
atjausti kaip Philadelphia, Pa. 
darbuojasi del kitu miesteliu 
ir kaimu. Visas aukas meldže
me siusti ant virszmineto ko
miteto. Komitetas.

KOMOltORO^OItOltOltOKOllOROROIlO 

Į PUIKUS SKAITYMAI į 

“ NAUJOS KNYGOS £

BISCHOFF’S
287 Broadway 

New York, N. Y
Kas reikalanna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
jo reikalai likta greit, . j

atlikti tegul atsiszauki in "-f'A

Seniausi
Bankini

Narna -£^1 
Uždėta 1848m.

Pinigus siunozime in Kraju kuo greioziausei.
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą,
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir lu 

Krajaus už pigiause prene.
Paszportus del kefiaujenoziu in Kraju pastarajame
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuotelsingiausiai.

—: Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta :— 
Subataje iki 8 ad. vakare. Nedėliojo nuo 10 iki 12 ad, 

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

Mokslas filozofljos.
Tūlas augintojas kiaulių, 

givenantis Kaunia Įeidinėjo 
aunu in universitetą Maskvo- 
ja. Jaunikaitis parvaževo ant 
vakacijos. Kada su tėvu pasi
kalbėjo, tėvas klausia:

— Ko tu mokiniesi ?
— Filozofijos— atsake jo 

sūnūs.
— Kas tai per mokslas?
— Sunku apsakyti keluosia 

žodžiuosia, nes asz pasirūpin
siu tėvui iždeti. Szitai pade
kime, tėvui iszrodo jog givena 
Kaune. Ar ne?

Ne tiktai man iszrodo, 
asz tikrai givenu Kauno.

— Na tai—gi kad ne.— Kaip tai ne s
— Na jagu tėvas esi Kaune, 

tai ne Vilniuje.
— Tai žinoma.
— Jagu tėvas ne esi Vil

niuje, tai esi kur kitur.
— Na neves teip.
— Na tai tėvas esi kur ki

tur, ne Kaune.
— Na teip, teisibe— su

niurnėjo tėvas.
Ir tame kirto tėvas sunui 

per antausi.
— Už ka mane teve muszi? 

Del ko tai?— paklausė sūnūs.
— Ar asz tave musziu ?
Asz?
— Žinoma, ne kas, tiktai 

tėvas! Net man veidą degina.
— Asz tave ne musziau.
— O kas?....
— Cze ne kas, asz tau tuo 

jaus iždesiu filizofiszkai: o 
kad tu esi Kaune, o asz kitur, 
kaip tai pats sakei, tai ne ga
lėjau tave muszti!

Juk teip?

Jaozaa Grigas pirmiau gyveno 
apie Carnegie o dabar 'nežinau kur 
turiu svarbu reikalą jis pats ar kas ki
tas praszau duot žine ant adreso

Jno._ Adams
Box 148 Piper, Ala.

Mano szvogeris Juozas Witarta 
19 m. kaip Amerikia pirmiau gyveno 
Chicago o dabar nežinau kur. paeina 
isz Kauno gub., Telszia pav., jis pats 
ar kas kitas praszau duot žine ant 
adreso.

Pet Welaviozate.
Box 194. Poquonook Conn.

Visuose lietuviu laikrasz- 
cziuose daug raszoma apie bė
gimą in Amerika ir in kitas 
svetimas ezalis uždarbiauti ir 
rūpinamasi sulaikyti iszeivys
te. Aiszku kiekvienam, kad 
isz“ivy«te begalo mums kenks
minga: stoka ūkyje darbinin
ku, puola ūkis, esant Huosu 
ranku kiltu ir pramonija, mu
su lietuviu vietas užima sveti
mi mums gaivalai ir daugelis 
lietuviu, iezejusiu svetur, isz- 
tauteja, o jau ju vaikai, like 
svetimose szalyse, tikrai yra 
pražuvę Lietuvai. Lietuvos Į 
iszeiviai nei Amerikoje, nei 
Anglijoje, nei kitur nesutvers. 
Bet pakol svetur bus geresni 
uždarbiai, kaip bego taip ir 
begs in svetimas szalis. Neil
gai reikea mnma lankti, kada 
ir varomi neis in Amerika. 
Amerikos gyventoju skaieziue 
ir be emigracijos didinasi, emi 
gracija duoda Amerikai kas 
metai szimtus tukstaneziu. 
Amerika nėra kokia bedugne, 
kurioje tilptų nesuskaitomi 
milijonai žmonių ir tenai neli- 
ja doleriais. Amerikos pra
monija reikalauj’a milijonu 
darbininku. Bet Amerikai tu 
pramonijos visu iszdarbiu ne
reikia, juos perka visas pasau
lis, todėl tenai plaukia ir mu
su rubliai ir Vokiecziu mar
kes. Bet kaip kitur, taip ir 
pas mus kila pramonija ir ka
da pas save tuos paežius isz- 
darbius turime, nereikalauja
me Amerikos. Todėl Ameri
koje dabar j’au mažta uždar
biai, daugiau yra darbininku, 
kaip reikalauj’ama, o toliau 
privažiavus dar daugiau, pel
nas dar labiau sumažės. Pa
kilus kitu valstijų pramonijai, 
pagal darbininku, suplausima 
in Amerika, negales kilti pra
monija, susilauks konkurenci- 
j’os, todėl ir mokestis už darba 
mažės. Kad taip jau dabar 
yra, tai geriausiai parodo in- 
veirus varžymai atvažiuojan
tiems darbininkams in Ameri
ka; kad butu stoka darbinin
ko ranku, ne tiktai Amerikos 
valdžia nevaržytu, bet suteik
tu invairiu palengvinimu. 
Sunku būti pranaezu, bet ro
dosi, kad už 15—20 metu 
taip bus su bėgimu in Ameri
ka, kaip dabar in Anglija re
tai kas važiuoja. Galima ti- " I
kietis, kad už 20 metu dauge
lis lietuviu neisztautejusiu 
dums atgal in Lietuva. — Bet 
sziandien turime sutikti su 
faktu, kad daugelis lietuviu 
eina in Amerika, in Vokietija 
ir, Anglija uždarbiauti. Su
laikyti nuo to .negalime. Tad 
pasilieka mums nors geriau 
sutvarkyti ethigracij’os klausi
ma. Nesutvarkyta emigracija 
daug skriaudos daro ir Lietu
vai ir tiems iezeiviams. Daug 
lietuviu svetur isztauteja, isz- 
tvirketa, žūva, patenka in ' 
isznaudotoju rankas, merginos ; 
papuola in isztvirkimo namus. 
Iszeiviu organizavimu jau se
niai kitos tautos rūpinasi, rei- 1 
ketu ir mums szis-tas pradėti.

Pirmucziausia reiketu sut- ’ 
verti tam — tikra komitetą ar ' 
visai Lietuvai, ar kiekvienai ’ 
gubernijai ir kiekvienam aps
kritie komitetelius. Parapi
jų klebonai einanezius svetur 
uždarbiauti turi paraginti at- < 
likti iszpažinti ir sužinoti vi
sus, kur kas mano važiuoti. , 
Komitetas ar komitetelis orga
nizuoja iszeivius ir partij'omis 
siunczia ar in Amerika, ar in 
Vokietija. Tam tikslui ko
mitetas iszlaiko agentus tose 
vietose, per kur keliaujama, 
ar per kur nurodama keliauti. 
Tokiu budu iszeiviai nepatek
tu in įvairiu isznaudotoju ran 
kas. Be to, iezeiviams, va
žiuojantiems būriais, būva 
lengvesne kelione ir gali net 
komitetas iezdirbti lengvesnes 
sąlygas keliaujantiems. Ko
mitetas turėtu rupinties siusti 
darbininkus didesnėmis parti
jomis, arba in centrus, kur 
daugiau yra lietuviu.

Dabar darbininkas vienas, 
ar du, pateke in vokiecziu— 
liuteriu kaima, isztvirksta ir : 
būva ieznaudojamas. Likęs 
jisai be priežiūros, dažnai be 
bažnyczios, netiktai nepildo 
savo kataliko priedermiu, bet 
dar ir girdi pasitycziojimu. 
Todėl susilpsta jo tikėjimas, .
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UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK $125,000, SURPLUS IR PROFITS $300,000.
Suv. ValsL Randas turi musu banke sudėtu piningu.

Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie j’ušu 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.

HARRISON BALL, Prezidentas. 9-ad. ryte lig 3 popiet
F. J. NOONAN, Vice-Prezidentas. Subatomis 9 lig 12-ad.
W. H. KOHLER, Kasierius.

pas tęva 
dede 177 E, 
mouth, Pa.; 
pas
Reading, Pa.; Petras Turas 
pas broli 502 So. Allegheny 
avė. Wahancy City, Pa.; An
tanas Lukoszius su motere, 
Inkerman, Pa. Aniceta Kunic- 
kaitė po draugistes globa ran
das 604 Mervine St. Phila. Pa. 
Jonas Stepanavicze 718 S. 
High St. Antanas Szvagždis 
1437 Clymer St. Peter Doma- 
rackas 1514 Pearl St. Kaz. 
Bartoszevicze pas pusbroli 311 
N. 10 th. St. visi in Phila. Pa. 
Joanna Balandžaite 722 W. 
21 St. Chicago Ill. Petroneli 
Andrukaite pas jaunikaiti 
Petra Jakaiti, buvo per randa 
priverstas tuojaus apsivest in 
Chicago, Ill. Vincentas Trai- 
nis pas pusbroli 536 S. Paca 
St. Baltimore M. D. Mare 
Biegsziene naezle su 3 mergai
tėms 2846 Central St. Chica
go, Ill. Ona Puidokiute pas 
pusbroli 957 Jenne St. Keno
sha Wis. Ona Markunaite pas 
dede 3354 Salmon St. Antanas 
Krulis ir Pranas Sadauskas 
pas drauga 12 Reed St. abudu 
Phila. Pa. Tekle Subacziene 
pas vira 328 Mach. Avė. Mt. 
Carmel, Pa. Jonas Skebezdis 
in Chicaga, III. Minėti atejviai 
buvo Draugistes aprūpinti ir 
suezelpti.

3, — Richmondo Sales Kor 
poracia prižadėjo del Sanjun- 
gos duote sale del balaus už 
dika.

4, — Nutarta iezrinkti Ka- 
miteta ant kada sale minėta 
galėtu gauti. Komitetas Jonas 
Bravinskas ir K. Malinauskas.

5, — Ineszi komitetas ant
ram posėdi kad sale gaunama 
17 January 1913 m. Balaus 
Komisija: Gaspadorius A. 
Zuikis K. Malinauskas, kasos 
czekiu S. Mankus Drapanų J. 
Matulis, J. Dūlis, J. Prancku- 
nas; prie muzikes, J. Hodell, 
Bartenderiai. J. Braždžionis, 
A. Marcinkevicze, J. Kondro-

nupuola doriszkai, prageria ka 
uždirba ir kaip plikas iszva- 
žiavo, taip plikas griszta na
mon ir ji Lietuvai per žiema 
reikia iezmaitinti. Kita butu, 
jeigu ju kaime uždarbiautu 
10—20 lietuviu. Tada vienas 
kita susivaldo, vienas kito pri
sibijo, vienas kita užstoj'a ir 
vokiecziai su buriu labiau 
skaitytus!, bijotu ieznaudoti. 
Szale to, komitetas, žinodamas 
kur ir kiek uždarbiauja dar
bininku, prižiūri juos. Vasa
ros metu daugelis kunigu va 
žiuoja in užsienius pasigydyti, 
ar pasidairyti, todėl manau, 
kad kiekvienas sutiktu viena, 
dvi vieti, kur esama lietuviu, 
atlankyti, pasakyti jiems pa
mokslą, iszklausyti iszpažin- 
ties. Be to, reiketu rupinties, 
kad musu iszeiviai patektu, 
kur daugiau esama vokiecziu- 
kataliku, ar nors kataliku 
bažniezia ar kunigas. Komi
tetas susižino su tuo kunigu ir 
paveda jo globai darbininkus. 
Tada tenyksztis kunigas prie
lankiau žiūrės in juos, o jie 
ras jame savo globėja. To
kius iszeiviu būrelius galima 
aprūpinti ir gerais laikrasz- 
ežiais ir knygomis.

Vienas Prusu kataliku kle
bonas skundėsi ant lenku dar
bininku, kurie, tenai turėdami 
po daug bažnycziu, niekad ne
ateidavo szventadieniais isz
klausyti Szv. Misziu, nes, gir
di, ne lenkiszka bažnyczia.

Ne geriau būva ir su mu- 
siszkiais.

Su keliaujaneziais in Ame
rika dar lengviau, nes Lietu
vos Komitetui lengva susižino
ti su Amerikos lietuviais ku 
nigais ir szie sziame darbe su 
noru padės, priims juos, ap
saugos juos nuo insiraszymo 
in blogas draugijas.

Komitetas turi sužinoti apie 
darbo sąlygas, kokis mokestis, 
kaip brangi kur kelione, kaip 
brangus maistas ir 1.1. Tada 
darbininkas žino, ka jisai sve 
tur ras ir spręs, ar verta jam 
važiuoti, ar geriau arti Lietu
vos dirvas. Manau, kad iszei- 
viu globa ne tiktai ka nepadi- 
dis iszeivyste, bet sumažis. 
Sziandie daugelis bėga svetur 
jeszkoti aukso kalnu, nubege 
neranda ju -— griežta atgal, 
Iszleidžia piningus, o kiti, ne
turėdami ir už ka griežti, pa
silieka vargti. Iszeiviu globa 
palaikytu santykius su Lietu
va, sulaikytu ieztautejima ap
saugotu nuo isztvirkimo ir 
nuo isznaudojimo. Komitetas, 
turėdamas rysziue su iszeiviais, 
padėtu iezeiviams tinkamoje 
vietoje sudėti ir pinigus ir pa 
tarpininkautu ar namu, ar 
lauku pirkime.

Tokie tai reikalas ir nauda 
iezeivyetes organizavimo.

Baigdamas dar tiek pridė
siu, kad szie organizavimas 
daug reikalauja darbo, vikru
mo, takto ir szuo darbu gali 
užsiimti žmones kiek liuosesni 
nuo kitu darbu, neapkrauti sa
vo tiesioginėmis priedermėmis 
ir draugijų vedimu. Pradėti 
koki darba, blogai ji vesti, tai 
užmuezti ji ir užkirsti kelia 
toliau darbuotiem kitiems.
J. Daubaras. “S”.

rioi koke tai 
gnrciiote n ...
‘Sz-d'.-n h ^į, 
gluosni, lunt^ 
karalieneskoįį 
džisugiuoiiii į;, 

ka priža-Į Ii atmint koke e 
mano variii -

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

ĮSTEIGTAS 1898 METAIS.

Katalikas yra 12-kos puslapių didelio formato ir redaguojamas 
geriausių redaktorių. f

Katalikas netarnauja jokioms atskiroms partijoms arba luo
mams, bet lietuvių visuomenei.

Katalikas nėra laikraštis agitacijinis, bet informacijinis, pamo
kinantis lietuvius išeivius.

Katalikas talpina visokias žinias iš visos Lietuvos, Amerikos ir 
abelnai iš viso pasviečio.

Katalikas turi savo geriausius raštininkus bei sandarbininkus.

Kataliko prenumerata Suv. Vai. Šiaur. Amor.: 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.

8 Skaitykite! J",.S 

£ gaus 5 isz virsz-minetu knygų, jį 
< arba $1,25 vertes knygų už $1. ° 
U Raszykite kokiu norite. Mes o 
g siusime knygas per paczta ir o 
o apmokame visus kasztus. Galite J 
o pirkti kiek norite. Visos knygos X 
J yra geros ir kožnam jie patiks, jį 
g Raszykite szendie, Adresavokit ° 

o W. D. F OCZKOWSKI-CO. J 
g Mah inoy City, Pa.
owoHoiloltoiioMoJaoiioiiolioiioitoS

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

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

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

7 istorijos, 90 puslapiu, apie 
“Ergelei pono Morkaus” “Du 
ar keturi” “Svietas Dvasiu” 
<fal“kaim6šė” ’ T‘Nev^u Ju&y- 
“Jurgis Skaptukas” Preke 25o

tras ir krepesius” “Kampelis 
duonos” “Isz ko dideli ponai” 
Preke szios knygos tik 25o

8 istorijos, 122 puslapiu apie 
“Pranuko nelaimes” “Ąudra” 
“Kodėl neleido Baltraus in dan 
gu” “Bausmeįuž szyksztuma” 
“Mažo sziaucziaus dideli reika
lai” “Dienos kentejimo Nantoj” 
“Netobulas žmogus” Szitos 
knygos preke tik 25c,

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

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

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



BALEI ir TEATRAI MAHANOY CITY, PA.

Guinan’sŽinios Vietines.

...DIREKTORIAI...
C.L.Adam, Vice-Prezidentas.

A. Daniszewiczia.
L. Eckert.

D.M.Graham, Prezidentas. 
W. Rynkiewiczia. 
J. Homsby.

W. RYNKEWICZIUS
.. NOTARIUSZAS...

233-235 W. CENTRE ST., MAHANOY CITY, PA.

PRIVATISZKA BANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU
PO PRIZURA BANDOS......

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

Paszportus del keliaujaneziu pa
rėpiau*

Didžiause Lietuviszka Agentūra 
pardavimu Szipkorcziu ir siuntimo 
Pinigus ?n Visas Dalis Svieto greieziause 
ir pigiause.

Visi tie kurie per mus siuntė apie tai geria žino.
Iszduoda Dostovierenes del tu ka nori savo Dali 

Lietuvoje kam pavesti.
Del Draugyscziu pristatau puikes Szarfas, J uostas, 

Kepures, Karūnas, Špilkas ir 1.1.
Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, Pinigus 

ir t.t., raszykite pas mane o aplaikysite teisinga atsakyma. 
Apsaugoju Namus ir Naminus Daigtus nog Ugnies.

MUSU DRAPANŲ KRŪME randai visokiu jurapanu 
ir Apredimu del vyru ir vaiku. Sziame laike ka tik 
aplaikeme visokiu nauju puiku Vasarinu Siutu ir pra- 
szome ateiti ir peržiureti o jaigu pirksite tai busite 
užganedyti.

Trumpi Telegramai.
§ Oneida, Pa.— Juozas Bi 

sa dingo su $244 kurie prigu
lėjo prie anglekasiu unijos.

§ Scranton, Pa.— Vagis in- 
sigavo in Szv. Marijos katali- 
kiszka bažnycze ir apvogė bied 
nuju dežukes.

§ Pittsburgh, Pa.— Fredas 
Gogoliu apskundė Adoma 
Glaseri ant 600 doleriu už pa- 
bucziavima jo moteres. Tu
rėjo užmokėt.

§ Hazleton, Pa.— Apgavi
kai prigavo tūla saluninka 
ant 2000 doleriu parduodan j 
jam maszinukia del dirbimo 
piningu. Apgaviku ne suėmė.
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Truputi pasnigo ir paszalo.
Visur ant svieto kvailu ran

dasi o geriauee duodasi pažint 
kvailys bažnyczioje jago atsi
liepė kuningui laike pamoks
lo. Žmogus teip darantys stovi 
ant paskutinio laipsnio. J ago 
nepatinka pamokslas tai ge
riau iszejt isz bažnyczios.

— Diena 15 szio menesio 
ant Boczkausku sales atsibus 
teatras ir balius parengtas per 
vietine kuopa L. S. S. A.

— Parsiduoda namini daig
iai parsiduos pigei ba locni- 
ninkas važuoja in lietuva. 
Kas pirks gales ir paraudavo
te stubas. Atsiszaukite po 
No. 519 W. South Al.

k
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— Del visu pažinstamas 
Daktaras Petrikas dar sugrį
žo isz Philadelphijos ir pakol 
neatras sau atsakanczio ofiso 
tai per koki laika priiminės 
ligonius Kazuno aptiekoje. 
Sztai nors syki Mahanojiecziai 
dasilauke savo daktaro.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.
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Worcester, Mass: — Lie
tuvos Dukterų draugyste laike 
koncertą, ant kurio prisirinko 
ne mažai sveteliu, draugystes 
mergynes «prasilavinusios gra
žiai padainavo, M. Jablons- 
kiute ant fartapijono paskam- 
bimo, viskas kanopuikiausia 
atsibuvo

Waukegan, Ill. — f 21 
d. Kovo (March) 1913 m. po 
ilgai ligai atsiskyrė su szom 
svietu Katarina Sztreimikiene 
38 m. amžiaus, pergyveno 12 
m. amerikia paėjo isz Suvalkų 
gub., Punsko para., velione 
tapo palaidota 24d. szio mene
sio su visom bažnytinėm apei
gom, paliko dideleme nuliūdi
me vyra su szeszeta mažu vai
keliu ir viena seseri amerikia 
ir 4 Lietuvoje, Lai silsisi amži 
nam pakajuj, apie platesnes 
žinias raszykite ant szio adre
so. Ant. Sztreimikis

1222 S. Victoria st. 
Waukegan Ill.

siu karsztos kovos už pagerini 
ma savo būvio galop mes vėl 
nuėjome in dirbtuves, bet nu
ėjome kaipo pergalėtojai — 
linksmi ir su viltimi, kad mu
su gyvenimas ateityje liks ge
resnis, malonesnis.

Dabar, mes brooklyniecziai 
atsižvelgiame in jus, draugai- 
darbininkai, kurie mus szelpe- 
te ir tvirtinote musu dvasia 
bei energija aukaudami pa
gal savo iszgales, kurie prisi
dėjo! prie musu kovos isz prisi 
dejote prie musu kovos iszlai- 
mejimo ne tik medžiagiszkai, 
bet ir dvasiszkai moraliszkai: 
musu iszlaimejimae daug pri
guli nuo jusn, užtai gi mes 
pasistengsime, reikalui esant, 
jums atsilyginti. Be jusu bei 
visuomenes pagialbos mes jo
kiu budu nebūtume iszteseje 
iszlaimeti szita, aeztria kova 
— tik su paaukautais centais, 
kuriu per dauguma susidėjo 
geroka krūva, mes galėjome 
pasekmingai vesti taip ilga ko
va. Taigi, vardan visos streiką 
vusios minios, tariame visiems 
aukautojams bei szelpejams 
ezirdinga aeziu.

Turime neužmirszti padeka- 
voti musu labdaringiems bei 
milaszirdingiems lietuviams, 
kurie, atjausdami musu vargus 
ir matydami, kad mes nekal
tai buvome aresztuojami ir 
kankinami, stengėsi iszimti 
mus isz kalėjimo, vargo delei 
musu, važinėdami po kortus 
ir stengdamiesi palengvinti sun 
ku musu padėjimą, — taigi 
visiems jiems tariame szirdin- 
ga aeziu.

Teipgi isztarem visiems lai- 
kraezcziams už suezelpima, 
talpydami muso daneszimus ir 
prisiuntima savo laikraszczius. 
Presos Komitetas —

Jos. Lapinskas, 
Juozas Cižins,

V. Szibunauskas.
101—103 Grand st.,

Brooklyn N. Y.

Didelis Teatras ir Balius
Iszkele L. S. S. A. Kuopa 

46 isz Mahanoy City, Pa. 
Utarninko vakara 15 d. Ap
rilaus, Bcczkaccku saleje. 
Teatras prasidės ant 7 ad. va
kare o balius prasidės tuojau? 
po loszimuj teatro. Yra tai pro 
ga visiems lietuviams praleisti 
linksmai szi vakara o kurie 
pribus tai visame bus užganė
dinti. Laike teatro ir balaus 
griež orkestrą susidedanti vien 
tik isz geriausiu profesorių. 
Kuopa padeda daug storones 
idant szitas vakaras kiek vie 
nam patiktu ir tai yra užtekti
na gvarancija kad visiems tu
rės patikti kadangi szita Kuo
pa susideda isz vyru kurie ne
tingi pasidarbauti del labo vi
suomenes. Inžanga bus 50, 35 
ir 25^ Vaikams 15^.

Parmos—Parmos.
Turu ant pardavimo 25,000 akieriu 

žemes, parduodu po tiek akieriu kiek 
kas reikalauja. Ant tos žemes yra 
tarpais maži miszkai o tarpais yra 
czista žeme kur galima arti be vali
nio. Isz tu miszku galima pasibuda- 
voti krajavus budinkus arba tvoras 
apsitverti. Preke žemes yra nog $8 
lig $20 už akeri ant lengvu iszmo- 
kaseziu, inmoket reike po viena do
leri už akeri o reszta suma gali mo
kėti kaip iszgali; kožna menesi arba 
kas metas per tiek metu ant kiek 
bus padaryta sutartis, ir laike bedar
bes, ligos arba kokios nelaimes pa
laukėme su užmokeseziu. Turiu ant 
pardavimo teipgi ir geresniu farmu 
su troboms, sodais ir aremals laukais, 
visokiu didumo ir prekių. Szitos far- 
mos randasi Michigan steite. pale Mi 
chigan ežerio arti dvieju turgaunu 
miestu in kur atplaukė daugybe lai
vu. Turiu ant greito pardavimo far- 
mas Lake ir Mason pavietuose kur 
randasi geriausia žeme visoj valsti
joje o ir didž’ause Lietuviszka Kolo
nija kur jau 132 Lietuviai turi nusi- 

sau gyvena ir kas metas Lietuviu 
skaitlis kas kart dauginasi ir žeme 
eina vis brangiu ir geresne žeme 
greitai iszsiparduos, todėl mieli bro- 
Jei Lietuviai jaigu norite sau ir savo 
szeiminai geresni, linksmesni ir svei
kesni givenima turėti, kur nereikės 
sunkei dirbti po bosu ir jaigu norite 
dirbti del saves tai pirkite farmas 
tarpe Lietuviu farmeriu. Vaikams 
arti mokslaines, trumpu laiku Lietu
viai ketina statyti savo bažnyczia ir 
bus tikra antra Lietuva. Norite pirk
ti galite atvažuoti pamatyti szita 
vieta, kadangi asz pats ežia tarp Lie 
tuviu ant tu farmu gyvenu ir esmių 
farmeris ir Žinau apie ka kalbu. No
rintiems platesniu žinių, raszykit pas 
mane o gausite knygute ir mapas ka 
viską perstato apie szita Kolonija. 
Atvažuokite arba raszykite ant szito 
adreso: (gg oj)

Anton Kiedis
Lake Co. Peacock, Mich.

Sergekites reilo arba 
Pavojingos Operacijos. 

Iszsigydikite pais save isz

RUPTURA
Labai man stebėtina, kod*l ypatos 

kurie turi Ruptura, save kankina per 
nesziojina diržiu. Diržai ne gal isz- 
gydyt Ruptura jie ka tik palaiko. 
Asz tikrai sakau kad galu iszgydyt 
jus nog Rupturos. Asz tikrai iszgy- 
džiau tukstanezius. Kodėl ne tave? 
Asz parodysiu gromatos nog iszgy- 
dytu pacijentu. Jie pasako apie 
mano stebėtina

CHEMIC-ELECTRO SPASABA 
gydime Rupturos aarb Hernia. Jos 
gydymas yra atsakanti 90 isz 100 
lygoniu kur Ruptura gal sugrįžti. 
Be peilio, be operacijos, be 
nesziojima jokiu diržiu.

Gyventojas isz Avoca Užgydytas 
StatytojasBreikeriu del Penna. Coal 
Co., iszgydytas nog Rupturos katra 
kankino jin per metus.

Brangus Daktare:—
Esmių dėkingas jumis už 

Kupiūros. Asz jumis nusi- 
uneziau keletą mano pažins 
tarnu kurie teip pat ta lyga 
turėjo ir visi buvo užganė
dinti. Asz visados su 
linksmumu visiems reko- 
mendavoju juso gydymą 
kadangi pripažinu jus spa- 
saba gydym geriausia už 
visus kitus,

Su guodonoe,
J. L. HARRIS

(Lincoln Hill) Avoca, Pa.
Skaitykite ka Dėkingas Pacijentas 
sako:

Dr. O’Malley iszgyde mane 
noi

PININGAI DARO PININGA!

TIK reike pradėt czedyt o tada juso piningai 
dirbs del jus.
MERCHANTS BANKING TRUST CO. 

banka yra geriause vieta del sudėjimą piningus.
Banka pagialbes jumis juso užsiemime 

arba prigelbes pirkti namus.
Szita Banka yra visada prietelis 

Depositoriu, todėl dekite Piningus 
Banka o turėsite giara prieteli.

del savo 
in Szita

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

Merchants Banking Trust CoKARPETAT ...IR,.. DIVONAI Pirkite dabar del Veliku.
i>,vivo pigivB Malu jumis pagelbėt 
pirkti. 10c. nog masto ant visu 
Karpetu. Galima pirkti dabar o 
mes palaikisime ir kada jumis 
reikes tada galesite atsiymti.

Mahanoy City, Shenandoah, 
Mt.Carmel, Landsford.

Isz Eosijos Lietuvos 
ir Lenkijos.

Didelis Balius.
Iszkele Lietuviszka Sz. Jo

no Parapija isz Coal Dale, Pa. 
Subatos vakara 12 d. Aprilaus 
ant Toilers Defence Sales. In- 
žanga vyrams bus 35^. Mote- 
rems, merginoms ir vaikams 
1 5^. Parapija užpraezo visus 
lietuvius pribūti o gvarantina 
visiems parodyt linksma laika.

Laukiant pasekmių.
Mums praneszama, kad ka- 

dais jau iezrastas vaistas gydy
mui džiovos ir dabar yra daro
mi bandymai darodyti jo ver 
tybe. Mes laukiame pasek
mių. Net, jei tas vaistas turės 
tiktai geras pasekmes, bus vie
nok, reikalinga greitai sustip
rinti paeveiketaji, kas gali but 
padaroma tik pataisant apeti
tą ir virezkinima. Dėlto mes 
norėtume rekomenduoti gerai 
žinoma vaista Tiin-ir’s Ameri
can Elixir of Bitter Wine. Jis 
gerai iszvalys virezkinamaji 
kanala ir tuo pat laiku sustip 
ris ji, kas ir padaro ta vaista 
naudingu. Triner’s American 
Eb'xir of Bitter Wine turi but 
duodamas visiems kenczian- 
tiems nuo blogo apetito, blo
go virezkinimo, užkietėjimo 
ir silpnumo. Aptekose J. Tri- 
nėr, 1333-1339 So. A-hland 
Ave, Chicago, Ill. Reumatiz 
mas raumenyse ir sąnariuose 
turi but gydomas Trinerio 
Linimentu.

iszsiverzusios gyslos
i) ant kurios kentėjau 

per 12 metu. Skausmas 
kaip kada buvo toks 
skaudingas kad negalėjau 
dirbti darba kaipo mainieris. 
Asz dar esmių sveikas ir 
linksmas ir rekomendavoju 
Dr. O'Malley visiems ken- 
tentiems ant panaszios ligų.

JOHN R. ROBERTS
173 West Green Street 

Nanticoke, Pa.
Dėkingu gromatu užganėdintu 

ypatų kurie likos per mane iszgydy- 
tais, mano cfise randasi daugybe. 
Pacijentai nog kūdikiu lig senatvės 
abieju lyoziu). Raszykite o prisiu
siu knygute apie iszgydima szitu 
ligų ir 11. Prisiuskite už 2c. marke 
o gausite knygute per paeita dykia.

DR. ALEX. O’MALLEY
158 S. Washington St. 

Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susi
kalbama ir susiraszoma. Suvirszum 
30 metu daktaravimo Wilkes-Barre 
muso glaunas ofisas. Prisiusk 2o. 
marke o gausi Knygute apie Ruptura.

Lietnviszkas Agentas
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

DOVANAI * DOVANAI
Ukiszka Kalendorių 1913 metams ir naudinga 

“Paketbuka” su užraszu knygute, iszsiusiu dovanai 
kiekvienam kuris prisius man 10 geru adresu savo 
pažystamu ir 10c. markėmis, apmokėjimui siuntimo 
leszu. Adresuokite sziteip:

J. W. Geležunas, 170 Grand St; Brooklyn, N.Y.
ęj jdy 03

LIETUVISZKAS ADVOKATAS 

Baltrus S. Yankaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED STATES 
COURTS.

Geriauses ir didžiausias sumas 
piningo iszlaimeja provose už pa
žeidimą kasiklose, fabrikuose, gele- 
žinkeluose, laivose ir 1.1. Iszlaimeja 
provas kurios kiti advokatai atsako ar 
atmeta. Rodą duodu dykai.

Ądresa vokite:

B. S. YANKAUS
154 Nassau Street

New York, N.Y.

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Main Sts. Plymouth, Pa. 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Lletuvlszku - Lenk Iszku Vaistu,

□

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

Vienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suezedinimu, 
pradedant nuo JI.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 jusu, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Bankos virsz paminėtu adresu.

Garbus Tautecziai:
. Laikau už garbe praneszti iums, kad 

jau afz nesu daugiau nelocniniku ne virazininku,ne darbiniku 
“All Nations Ea ikoje ant 12-tos. gatves” ir kad dabar 
atidariau ofisą mano naujoi vietoi

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

Reikaluosia me’.džiu kreiptis prie savo seno pažistamo ] 
tokiu adreso*

PAUL V. OBIECUNAS
Cor. 22-nd. & Carson Sts; S.8. Pittsburgh, Pa.

gaujas Pavasarinis Tavoras

I>o

Juoku teatras ir Balius!
Parengė L. S. S. 1 mos. kp, 

isz Philadelphijos puiku teatra 
ir balių ant 12 d. Balandžio 
i Apr.) 1913 m. Prasidės 7:30 
vai. vakare ant Ntw Academy 
Hall 522—25 So. 4 th. St.

Bus suloszta labai juokinga 
komedija (Užkerėtas Jackus) 
Teipgi bus lekiojenti krata ir 
daugiausia atvirucziu gave, 
szeszi gaus gražės dovanas. 
Broliai lietuviai sugrieszytu- 
met jai nepributumet in szita 
puiku balių. Ba' mes jus tiki
me gražiai priimt pajuokyt 
už dyka. Tik Drapanų pasi- 
dejimas 15^J

Komitetas:

Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del 
Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau 
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio 
del Szlebes ant Pavasario. Teipgi visokiu gatavu Szlebiu, 
Andaroku, Jekiu ir t. t. Puiku szlebukiu kūdikiams prie 
krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
Gatavu Szliubiniu Szlebu. Visokiu vasarinu Kotu del moterių ir mergaieziu 
Kaldros, Blanketai, Plunksnos ir t. t., gausite pas mus geriaus pirkti negu 
kitur.
fhli f 8^“ Pas mus dirba Lietuvaites,į hfi [t flllR I 122 W. Center Str. 
lUUUlUUu I Mahanov City, Pe

Kiekvienas Lietnviszkas Sztominkas 
teipgi privalo užlaikyti visada muso 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Bztoruose ant pardavimo, kad.musu 
tautieczei reikalaudami galetu'nuri- 
pirkti ir nereikalauta iszduoti 
piningus dovanai kokiems nore apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvaran tuoj ame.
Egiutero No.l.............................. 25c.
Egiutero No. 2.............................. 50c.
Zmįjecznik............25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai.............................. 35c.
Meazkos Mostis.............................25c.
Trejanka....................................... 25c.
Limmentas vaikams.................... 25c.
Gyduoles nuo Kosulio.................25c
Liepiu Balsamas..........................25c.
Anty-Lakson del vaiku............. 25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu.......................,25c.
Ugniatraukis.................................25c.
Skilvio Laszai.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

Kruvinosios............................. 75c.
‘Uicure’ arba gyd.Rumatyzmo $3.50. 
Gyd. del nemalimo Pilvo.......... 50c.
Milteliai apstabdymui 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 apsaugo toj as., 
Muilas del Plauku...
Milteliai nuo Kepenų................. 35c.
Rožes Balsamas............................25c.
Kinder Balsamas......................... 25c.
Bobriaus Laszai...........................60c.
Szvelnintojas.................................35c.
Kraujo valytojas.......................$2.00.
Nervu Ramintojas................... $1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus............................$1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)............... 25c.
Pamada Plaukams.......... ............25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise...... 25c.
Gyduoles nuo Piemens....... .........50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu-... .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...............52.00,
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00, ■

,25c.

..50c.
.10c.
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RUSISZKA — AMERIKONISZKA — LINIJA.
...PUIKIAUSI, DIDŽIAUSI IR GREICZIAUSI GARLAIVAI...

Garlaivai iszeina kas dvi nedaląs tarp New Yorko o Rusijos be jokiu per&tojimu.
PUIKI GARLAIVAI: CZAR—KURSK—RUSSIA

In Bougl™. s diena. 1. Uba.n lįdlenn. j Garlslva| ls2elB I KVĮ^K-in Balandžio (April)
Yn’fra K?.e. |» | Kew York j CZAK-. Gegnaio (Mw)

. ,, Klasa §70 I Apie daugiau** daslžlnoslto pas agentus arba
A. k. J 011 5 SON A CO.,-GENERAL PASSENGER AGENTS— -7 BROADWAY, NEW YORK, N.Y.

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 ta voru ir Buczerne.
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

g. 5
Naujas Isz radimas 

Apraszima siunczia dykai 
Kaip galima apsaugoti no li^u ir pats 
iszsigydyti be daktaro visokias ligas 

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

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

Drs. Brundza & Co.
B’dway & So. 8-th. Brooklyn.!!.

BELL TELEPHONAS

PRIIMA 
LIGONIUS

IKI 10 AD. RYTE
2 IKI 4 POPIET 
riKI (T VAKARE

INTEREST PAID ON SAVINGS 
& CERTIFICATES OF DEPOSIT

Dr. Jonas C. Milieris 
(LIETUVISZKAS DAKTARAS)

WILKIN80N0 NAME 
Kampas Main ir Lloyd St«. Shenandoah, Pa.

Lietuviszka Agentūra RęU^Jant Armonika

B. RAGAŽINSKASW. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS Į.IETPVISZKAS

-4GRABORIUS4*-

muzikališkų instrumentų.
Pakol kur pirksit, pirma 

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

Rašyk šendi man, pridedams už 2c., markę ir 
savo adresą o gausi mano Katalogą dovanai. Ad.

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

FIRST 
NATIONAL BANK 

MAHANOY CITY, PA.

§25 Grafafonas už §21
(su 16 Dainomis)

No. 6.
Nusipirkite sau keleli 
Batelio
NORKEVICZIAUS NO. i 

'Geriausia Arielka Visan 
Mieste. Tik $1 už Buteli 
Teipgi ežia gausite ir visokį t 
kitu gėrimu. Ateikyte dabai 
priešą laika, duokite save 
orderi o bus jums pristatyt#

S. Norkewicz
408 Wist Mibuof Ah.

■APSZVIETA’ Moksliszkai Istoriška Knyga 
palytinti daug isz Lietuviu praeitos 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met 
su 780 puslapiu, preke:

Apszvieta, apdaryta $1.25.
Mainieris ir Leberis su 60 pus. 10o. 

Gaunama pirkt tik pas:
. Astramski, 943 S. 2nd. St., Phlla.Pa.

Szitas

Bankas su 
visais ligei 
apsiejna, ne
paisant ar pi-

ningiszkas reikalas yra 
mažas ar didelis.
Ge iausias būdas pasi
rūpinti save su pininga
is ant ateities, yra tuo- 
jaus pradėt czedint o 
laike pareikalavimo 
turėsite ant ko pasi- 
re nti.

Senia n t ia National Banka 
Schay 1 kilio Paviete.

Ant pardavimo
Parsiduoda bueziarne ir 

grosersztoris už ne perbrangia 
preke gera vieta del biznio ap 
gyventa terp lietuviu Paloku 
ir airiu, Atsiszaukite ant adre
so.

Banko apipleszimas.
Szeszi nepažistami žmones 

apiplesze Lazovoje Suvienytąjį 
banka. Paimta 40,000 rubliu.

Nubaustas redaktorius.
Lyvžemes gubernatoriui įsa

kius latviu laikraszczio “Dzi- 
ves Balso” redaktorius C. Eg- 
lit už patalpinima korespon
dencijos apie straika Kugreno 
fabrike Jakobsztate, nubaus
tas 100 rub. arba vienu mene
siu areszto.

Kiek paliuosavo.
Ligi szioliai paliuosuota isz 

gubernijiniu kalėjimu: 5,417 
žmonių (isz ju 568 politiszku 
ir 4,854 kriminaliszku); isz 
centraliniu miestu — 2,083 
(isz ju 198 politiszki 1,885 kri 
minaliszki aresztantai).

Isz kitu kalėjimu paliuosuo- 
ta 2,458, priskaitant ir paliuo- 
suotuosius isz apskricziu kalė
jimu (179 politiszki ir 2,379 
kriminaliszki). Viso labo pa- 

aresztantai

Praneszimas.
Apie rubsiuviu straiko užbaigima.

Pereituose lietuviszkuju 
laikraszcziu numeriuose buvo 
praneszta apie New Yorko — 
Brooklyno rubeiuviu streiko 
laimejima, bet tenai buvo dau
giausiai kalbama apie straiko 
laimejima tik New Yorke, o 
apie užbaigima streiko Brook 
lyne beveik nieko nebuvo mi
nėta, nes iki paskutiniam lai
kui mažai dar buvo galutinai 
susitaikusiu darbininku 
darbdaviais. Dabar-gi 
Įima aiezkiai pasakyti, kad 
New Yorke ir Brooklyne 
streikas laimėtas ir užbaigtas.

Dabar mes visi esame links
mi isz szito straiko laimėjimo; 
dabar mes aiszkiai pamatėme, 
kad musu prieszai kapitalistai 
liko apgalėti: po tiek nemiego linosuota 9,958 
tu naktų, tiek iszkenteje szal- (840 politiszku ir 9,118 krimi-

G. ollrir> loilro triin mene-

BU

ga-

K. Tamasauskaa
6 Kirkpatrick st.

Pittsburge Pa

Parsiduoda pigiai.
Nauji namai ant trijų fami- 

liju, kurie randasi prie lietu- 
viezkos bažnyczios Minersville, 
Pa. (Ntw Additon) Kampines 
lotai. Kreipkitės ant adreso:

Clappier Shoe Store, 
(ggo!)) Minersville, Pa.

Ant Pardavimo.
Turi ant pardavimo keletą 

geru ealunu ir “wholesale” 
bizniu ir parsiduos už neper- 
brangias prekes. Yra tai 
giara proga tiems ka norėtu 
užimti virsz minėtus biznius. 
Apie 
pas.

T,

nalinzkuL

daugiaus dasižinokite 
(TS oi) 

Jesse Webb.
119 E. Pine 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 Canon St, Pittibnrg, Pa.

Asz užlaikau Columbijos Grafofo- 
nus su Lietuviszkom dainom, kurias 
iszgieda labai garsei ir aiszkei. Ant 
abieju pusiu yra po kitokia dainelia, 
Rekordai yra padariti gana druezei 
gali laikitie ant keliu metu. Kožnas 
rekordas prekiuoja tik 75p.

Jaigu no turi D1.QPP kaįaloga tai 
prisiusk už 2o. paoztinia markiu o 
apturėsi didelipuiku kataloga kuria- 
mia rasi visokiu geriasiu Armonikų, 
Skripku, Triubu ir daugybia kitokia 
muzikaliszku instrumentu. Istoriszku 
ir Malda knygių kokiu tik randasi 
Lietuviszkoi kalboi. Gražiu popieru 
gromatu ra82*11111! puikeuseis ap- 
skaitiniais ir dainomis su drukuotais 
aplink konvertais, tpzipas 25o. penki 
už $1. Sztornikams, agentams b 
pedliorems parduodu visokius tavoms 
labai pigei. Reikalaukitia visokio ta- 
voro tikra Lietuvi o gausitia teisingus 
pas tavoms, adresas: 

W.Waidelis"!t,XS’'».i.

Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 
in Lietuva ir atgal. Teipgi siunczia 
piningus už žemiause preke ir greitai 
ne vienos dienos nelaikau pas save 
svetimu pininga paskirtu siuntimui,, 
viskas dirbasi teisingai nes esmių po 
kauoije, taigi meldžiu visu Lietuviu 
atsilankitie arba atsiszauktie per 
laiszka su minėtais reikalais.

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City. Pa.

Jaigu kada busite
PHILADELPHIA, PA.

Tai užeikite in 
IETUVISZKA TT OTELI

Laidoja Hunus Numirusiu. Pasamdo 
Riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo. 
Krausto Daigtus ir L L Viską atlieka ka 
nogeriause ir puikiause. Su virsz minėtus 
reikalais kreipkitės pas jin o busite visame 
užganėdintais.
620 W. Centre St., Mahanoy City, Pa

Sziomis dienomis muso tautietis 
Ragažinskas pargabeno visokiu 
■imu, Amerikoniszku ir Importitugarimu, Amerikoniszlcn ir Importitu 

Galima gaut visokiu Arielku,, Vyniu 
Arako, Kinelio, Diinin ir t. t 
Teipgi ekapibaiĮOiio Alaus ir Porterio

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta 1» lamus,

64-56 N. Main St, 
Mahanoy City.

JUOZAS OKINSKAS
(LOCNININKAS)

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

JjIETUVISZKAS 7 OTOGBAFISTA8

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

Indeda Fotografijas in Špilkas 
Kompasas ir t.t. Puikei nutraukia ja 
Poet-Kirtes, Parduoda Reimus ir t4—

Dr. IG. STANKUS
Lietuviškas gydytojas, gydo visokias ligas 
vyru, motoru, vaiku ir daro operacijas. 

OFISO VALANDOS:
lo ryto nuo D iki 11, nuo 2 iki 4 po piet 
ir nuo 7 Iki 8 v ak. Nedaliomis nuo 9 Iki

11 ir nuo 1 Iki 3 po pietų. , 
1310 So. Broad st., 

Philadelphia, Pa.

*




