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• svarbiam užmanymui.Remkime visi

Emigrantu Narna.
an
tą

Baili •• Graikijos diktatorius. Kubos kraszte maiszto jau vi
sai nėra.

Vienok ispanams ne taip la
bai sekasi, kaip Weyler’is sa-

Žinios isz Amerikos.

Dabar, kada jau daugiaus per $ 500 yra paskyrta 
Emigrantų namo, privalome neatleisdami varyti pirmyn 
reikalą. Aukaukite, kurie galite ir kiek galite! . Prisiųskite 

• į Garso fondą, o kiekvienam pakvitavosime, kiek katras pri
siuntė, iszdrukuosime jo gromatą, ir da tiems, kurie paaukaus 
nemažiaus per 50 c. ant Emigrantų namo, parduosime žemiaus 
suraszytas knįgas UŽ puse prekės. Taipgi nuo kiekvieno 
dolerio gauto už knįgas mus krautuvės iki Szesztinių aukausi
me po 5 c. ant Emigrantų namo.

Szias knįgas parduosime už puse prekės:
,, Aukso altorius" (skuriniuose apdaruose).............
,,Aukso altorius" (szagrino apd.). . . .
„Aukso altorius" (krisztolo apd.). . .
,,Aukso altorius" (apd. su kauleliais)
,,Stacijos arba Kryžiaus kelias".........

200.
250.
300.

Graikai neapkenezia savo karaliaus ir visos 
jo szeimynos.

Graikai jau nesitiki laimėti kare.
Karė vargu ilgai tesis.

Ant Kubos maisztas gyvuoja.Ispanu kariumene pereina in.kubie- cziu puse.

užklupo ant Tepalha, iszvijo 
ispanų kareivius ir miestelij 
paėmė daug ginklų ir amuni
cijos. Nepertoli nuo ten sto
vėjo 300 ispanų, bet tie nedrį
so skubįtis su paszclpa savisz- 
kiams.

Apie Santi Spiritus kyla 
maisztas tarp ispanų kariume
nes, kiti pereina į kubieczių 
pusę. Ir piet—vakarinėj dalij 
Kubos 200 ispanų kareivių 
perėjo į kubieczių pusę.

114 žmogystų sudegė per ferus ant, naudos labdarystes.
Tarp tų 48 augsztesnės Prancūzijos aristokracijos, 5 zokonįkės ir Austrijos 

ciesoriaus sesuo-

Baltas Karžigys” (eiles)............................................
Rinkimas vaito"...........................................................
Padėjimas lietuviu tautos rusų vieszpatystej “. . . 
Kun. Miežinio Žodynas“.......................................
Duonos jieszkotojai“, (puiki apysaka).................

50c.

5C*
8c.

200.

Baisesnės regyklos paskutinio sūdo nenupalszė jokis tepliorius.

kursai iszdavė į ispanų rankas 
kubieczių vadą Antanio Ma
ceo, Weyleris, nežinia už 
liepė įmesti į kalinį.

PRANCŪZIJA.

ka, c

GRAIKIJA.

Naujasis pirmas Graikijos 
ministeris Ralli tuojaus pasi-

menes paėmė mieštą Kard
eli tsa.

,,Kankinimas katalikų Lietuvoje“, (puiki drama).
,, Pavargėlė“....................................................................
,,Tamoszius besotis“...................................................
,,Pirmutinis degtines varytojas“...............................
,,Amerika pirtije“.........................................................

i oc. 

15c. 
IOC.

5C. 
I oc. 
IOC.

raliaus,

yra gerinus. Jisai beveik 
vertė reprezentantų butų, 
tas jį aprinktų, o karalius 
joms -nenoroms turėjo jį 
tvirtiti.

pri-

no-
už-

3. Geg. turkai prasze grai
kų, kad pertrauktų kovą ir da- 
leistų palaidot užmusztuosius. 
Graikai nieko neatsake, vienok 
per visą dieną neužkabinejo

Jsz Lietuvos.
Suvalkų redyba. Kaip pa

sirodo, tą paezią dieną, kada 
maskoliai krėtė Senapilės szpi- 
tolėj ir rado pas Adomą Sma- 
lianską daug knįgų, tą paezią 
dieną jie norėjo daryti kratą ir 
Senapilės kliosztoriuj. In 
szpitolę baigiant daryti kratą 
atėjo ir patsai jenerolas — per- 
dėtinis to kliosztoriaus, guod. 
kun. V. Senkus. Tuojaus 
žandarų virszinįkas, persikei
tėlis lenkas Vonseckis, į guod. 
kun. tarė: ,,Dabar ir pas jus

atsitraukęs paliepė zemskiui 
nuvaryti tą žmogų i policiją,

Bet policijoj žandaras ir zems- 
kis gavo tik gedą. Miesto bul- 
mistras liepė žmogui su laszi 
niais važiuoti atgal ant turgaus 
ir pardavinėti. O žandarui su 
zemskiu liepė iszeiti, sakyda
mas žandarui, kad sau40 tų sa- 
vo reikalus, o daugiaus į sve
timus reikalus nesikisztų.

Tokių menkų plėszimų mu
sų žmonelių nukenezia gana

29 Balandžio turkai paėmė 
miestą Trikala, kurio graikai c o

atėmė nuo turku kita miestą- c c v
Phillipania, kur rado 
amunicijos, tarp kurios 
10,000 bombų.

Pasitvirtina žinia, kad grai
kų kariumenė apleido Phar- 
sala ir traukiasi prie Domo- 
kis. Visi szneka, kad karė 
baigiasi ir kad draugia baigia
si karaliavimas graikų kara
liaus Jurgio. *

Tą dieną prakilniausios Pran- 
cuziszkos draugijos moterys 
pradėjo bazarą (ferą) ant nau
dos pavargėlių ir abelnai gera- 
daringų įrednių tam tikrai pa
statytuose mediniuose rūmuo
se. Vos pradėjus ferus (baza
rą) ekspliodavojo viena lem 
pa ir uždege dekoracijas.

30 Balandžio nuo

dano- O 
buvo

saulės 
užtekėjimo iki 10 adynai niu- 
szėsi graikai su 8000 turkų ka
riumenes. Iszgirdes ta kova, O t. c
jenarolas Smolenic’as atsiuntė

ežiam kunįgo namė). Kunigas 
atsakė: ,,Gerai, jei turite ant 
to pavelyjimą“. Virszinįkas: 
,,O kokio mums pavelyjimo 
reikia?“ , 'kada kunįgas užsi- 
dėdamas ant savęs kryžių, ku
ris ženklina jo laipsnį (vasze 
prevoschoditelstvo), tvirtai 
tarė: ,,Tai kad nežinai, kokio 
pavelyjiinp reikia, tai neisi 
nė krėsti. ‘‘

Tokiu budu persikeitėlis 
virszinįkas sugeda turėjo atsi- 
sak) ti nuo savo užmanymo 
krėsti kliosztoriuje. Sakyti į 
virszinįką ,,tu“ kunįgas jena- 
ralas turėjo pilną tiesą, nes vi
su laipsniu virszesnis už žan
darų virszinįką, (žandarų vir
szinįkas tik ,,vasze visokorodi- 
je“). O pagal gudų tiesas,

Darži nįkas nuo czystos Bu
dos Kimcevicze atsivežė veži
mą szakalių į miestelį ant par
davimo. Pastatęs vežimą su 
arkliais ant turgavietės, patsai 
įsimaiszęs į pažįstamus žmones 
ant turgaus užsisznekėjo. Ka
da sugrįžo į tą vietą, kur buvo 
palikęs vežimą, nė vežimo, ne 
arklių nerado. Tik po ilgam 
jieszkojimui rado vežimą su 
arkliais įvažiuotus į vieną 
terpulyczią, o szakalius jau 
parduotus ten gyvenaneziam 
žydui. Mat nežinomas vagi 
liūs, atsitraukus Kunceviczei, 
nuvažiavo žmogaus vežimą ir 
szakalius pardavęs žydui, pa

30 Bal. turkai artinosi prie 
Larissos. Kad persitikrįti, ar 
nėra dar mieste graikų kariu
menes, turkai pradėjo szaudy- 
ti, o kada niekas isz miesto 
neatsake, pasiuntė porą skyrių 
savo kariumenes, kuri szaude i u 
tuos kalinius, kurie graikų ty- 
czia paleisti plesze miestą; ka-

6 Balandžio buvo didžiau
sia kova tarp graikų ir turkų. 
Susirėmė isz turkų pusės 
50,000 kareivių, o isz graikų- 
20,000. Muszėsi per 15 valan
dų, ir graikai turėjo atsitrauk
ti, nors turkų buvo’ Sraugiaus 
užmusztų. (Turkų žuvo 6,000, 
o graikų tik 1,000).

TURKIJA.

Sultonas gatavas paliauti ka-

savo kariumene nuo Kretos, 
apsiims, kad gronyczia tarp 
Graikijos ir Turkijos butų to
kia, kaip 1831 m. ir jei karės 
kasztus užmokės. Europos 
vieszpatystės ketina nelaukti, 
kol Graikija szauksis prie jų, 
bet tuojaus pertraukti karę.

,,tu“. Mat, idant krėsti kliosz
toriuje reikėjo, kad butų vy
riausias gubernijos prokuroras 
ir tas da kad turėtų daleidimąj 
nuo gubernatoriaus.
sveikinant kunigui virszinįkas! 
nė rankos nedavė, 
priesz tai-buvo geroje 
je su viens kitu.

czij, patsai su pinigais už sza 
kalius pabėgo. Biednas žmo
gelis atsiėmęs arklius ir veži
mą labai nusiminė, nes atvežė 
tuos szakalius ant prekės dau
giaus 3 mylias kelio, idant 
parsidavus apsipirktų ant Ve
lykų szventės, o dabar tusz- 
czioms turėjo grįžti namo.

[ Szis atsitikimas buvo tą pat 
dieną, kada žandaras su žems- 
kiu nuvarė tą ukinįką į polici- 

• T.‘ | ja, kuris jiems nedavė už dyka 
' A ' 1 laszinių. O kada neturtėlis norint \ , , • _ • • . , •.. . i žmogus kreipėsi prie zemskiu, 
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kus. Turkų kariumene suvėjo 
į miestą ir Edhem pasza užė
mė tą puikiai Įtaisytą vielą, 
kur pirmiaus gyveno graikų 
Konstantinas.

Juo toliaus vis labjaus grai-

fija grįžo isz ambuliansinio li- 
gonbuezio, žmones pastojo jai 
kelią, ir ji turėjo grįžti algai į

Czia paduosiu du atsitiki
mus, parodanezius maskoliszkų 
žandarų begėdiszkumą.

Vienas žandaras, vaikszczio- 
damas po miestelį ant turgavie
tės pamate ukinįką ant vežimo,

jęs prie pardavinėjanezio žmo
gaus, isz pradžių derėjo nuo 
jo laszinius, o po tam užklau
sė, ar jisai turi paliudyjimą nuo 
vietinio veterinoriaus, kad

lių vagilių, tai nė viens isz jų 
tame dalyke gelbėti nenorėjo, 
dar pakaltino patį žmogų, ku
ris nesergėjo savo vežimo. 
Zemskiai jieszkoti vagio neno
rėjo, nes ir patys iszvien su 
miesto vagimis eina.

Paskutinis atsitikimas ir at
sitikimas su lasziniais aiszkiai

rios tarnai, kaip varnai žiuri,

Pas mus iki sziolei 
ežiai lijo, vanduo bi

kio paliudyjimo neturįs. Tada sario, kada ledą neszė. In lau- 
žanclaras pAgąsdino, kad nu- ką dirbti dar negalima eiti, bet 
varys ukinįką į policiją, o poljeipagada per kokią nedėlią 
tam atiduos po sudu. Bet ■pabus, tai tada bus galima sė- 
priektam žandaras dadejo, , ti.
kad jeigu ukinįkas dovanotų Su pavasariu vėla prasidėjo 
jam porą svarų laszinių, tada ėjimas į Ameriką. Kaip gir- 
jisai to nedarytų. Ukinįkas dėti, iszeis po Velykų vėl keli 
nieko nedavė; tada žandaras vyrai. Szeszelis.

muš. Kada lą paezią dieną 
popas per die\ maldyslę melde-. 
si už karaliszka szeimyna, bu-!

*- y c

vusiejie pertraukė jo maldą | 
riksmai s.

1. Gegužio graikų kariume
ne įsiveržė į Epyrą ir trecziu 
syk paėmė miestą Philippia- 
dą, kurios niekas nė negynė.

re orderį paszai Grumbko- 
v’ui, kursai eidamas su kariu
mene į Larissą pirmutinis ir 
vienas sav perėjo per tiltą, po 
kuriuom žinojo, kad yra pakas
tos minos, pats nukirpo 

| tą, jungiantį paraką su 
; triszka baterija.

KRETA.

29 Balandžio admirolai Eu
ropos laivynes atlankė graikų 
aficierius mieste Akrotiri ir 
praneszė jiems, kad turkai pa
ėmė Larissa ir kad graikų 
kariumenė traukiasi priesz tur- 

! kus. Graikų aficieriai prasze, 
kad jiems butu daleista grįžti 
į tėvynę ir ten kariauti už jos 
laisvę. Jiem tas buvo daleista, 
ir skyrius kariumenes nulydė
jo juos į Canea, kur jie gales 
apsipirkti viską kelionei reika-

dra-

ku sparnas sumuszė turkus 
bet kairėji pusė turėjo trauktis 
nuo turkų. Graikijos sostapi-1

30 Bal. Italijos admirolas 
Carnavero gavo paliepimą nuo 

j savo valdžios, kad graikus ant 
salos Kretos laikytu už ka-

turkais

galėtų Įveikti turkus.

tnt salos netoli

kilo maisztas priesz turkus ant 
graikų naudos. Graikai siun- 
czia ten savo laivus.

OH STutSUUI 1 O »B m

t

KUBA.

29 Bal. Ispanijos karalie
nė regentka pasiraszė ant pa
liepimo, kad ant Kubos butų 
užvestos reformos, nes Wey
ler’is daneszė, kad vakariniam

kelis tukstanezius svieto. Ug
nis su neapsakytu greitumu 
apėmė visą namą ir žmonės 
metėsi per duris. Drutesni 
parmuszė silpnesnius, ypacz 
moteris ir sumindžiojo, durys 
užsigrtjdo tuojautės ir dėl pa
didinimo nelaimės i 12 minutų 
nuo pasirodymo ugnies visas 
namo stogas užgriuvo.

Pakilo baisus klyksmas de- 
ganezių ugnije žmonių ir pagal

pliorius nepapaiszė taip bai
saus paveikslo paskutinio su
do, kokį galima buvo matyti 
ties deganeziais namais.

Daugumas vyrų ir moterų 
iszbėgo isz namų su apdegusiais 
plaukais ir rubais ir isz baimės 
nustoję proto lyg padūkėliai 
lakstė.

In bertainį adynos (I5 mi
nutų) vietoje stovėjusių pirma 
puikių rūmų buvo tik didelė 
krūva degėsių, kurioje atbė
gę ugnies sargai ir policija 
sunkiai apdegusius lavonus isz- 
traukė;

Iszviso suskaitė apie 114 su
degusių žmonių, (daugiausiai 
vis moterų). Tarp sudegusių 
yra 48 ypatos isz auszcziausios 
Prancūzijos aristokracijos (ku- 
nįgaikszczių, grafaiezių ir 11.), 
taiposgi Austrijos ciecorienės 
sesuo.

Keli szimtai sužeistųjų per 
tą baisią ugnelę guli 
žiaus ligonbucziuose.
tos nelaimingos aukos paeina 
isz , .augsztesnės kliasos" žmo
nių, jei ne bajorės, tai dukte
rys arba paezios didžturezių.

Labai liūdna, jog tokia bai-Į 
si nelaimė įvyko tokiai dau- Į 
gystei žmogystų, kada jos dar | kelias dienas lijo.' 
bavosi, kad suteikti paszelpą szalti 
pavargusiam savo artymui.

Tarp gyvai sudegusių yra ir 
penkios zokonįkės Paneles 
Szv. Milaszirdingos ir perde- 
tinė Zokonįkių szv. Andrie
jaus.

Visos

Keistas darbiu įkas.

Pas tūlą farmerį Crawfor- 
d’o paviete atėjo jaunas, dai
liai apsirėdęs vyrukas praszy- 
tis darbo. Farmeris, maty
damas, kad jis yra labai lepus 
ir, matyt, nepratęs dirbti, tik 
per didelį praszymą priėmė jį 
už vežėją. Naujai priimtasis 
savo priderystes labai strop’J

sų kitų darbinįkų. \ 
dėjo pažvelgti, kad tai r 
mergina persirengus į vyr > 
kus drabužius, oėlto sua. . 
tavojo. Sude isztikru 
de, kad tai yr > mergina. ’ 
gana turtingų tėvų isz Quin 
nimont, W. Va. Pabėgo ji 
nuo tėvų dėlto, kad ją norėj< 
iszleisti už vyro, kurio ji nemy

Isz Szenadorio.
Jei kas pažymesnio atsitinka 

tarp lietuvių, tai vis tas ne ant

viams esti. Jau lietuviai czio- 
nais retai ką garbingo padaro, 
užtaigi blogų darbų nereikia 
jiems pirkti. Susipesze lietu
viai, apsivogė lietuviai — tai 
kasdieninė-idaina. Szenadorij 
yra dvi prieszingos lietuvių 
partijos — Kolstriniai ir Dže- 
rijokai — kurios tarp savęs 
niaujasi ir peszasi, o kartais 
net formaliszkas kovas pake-

Pakol
bus

Pasemtas miestas.
Upės Cottonwood ir Cimma- 

ron taip patvino, kad abi susiliejo į 
krūvą ir pasėmė visą Cottonwood’o 
pakalne. Miestas Guthrie, Okla., 
baisiai nukentėjo. Daugelį jo na
mų vanduo visai nuncszė, žmonių 
taipgi ne mažai prigėrė, bet kiek, 
dar negalima pasakyti. Dar ant ry
tojaus daugybė žmonių buvo prili
pusių į vandenio apsemtus medžius; 
kili naktį nuo perilsimo turėjo įpul
ti į vandenį ir ten rasti smertį. Pa
tys nelaimingi dare isz plaukanczių 
medžių troptus ir gelbėjo vieni ki
tus. Upėj Cimmaron plauko griu
vėsiai namų, lavonai žmonių ir pri
gėrę gyvuliai. Kada vanduo tru
putį nupuolė, apie 2000 žmonių pa
siliko be pastogės.

Septyni pakarti murinai.

Septyni murinai (nigeriai) amžije 
nuo 13 iki 35 metų užsiklupo ant 
seno murino Henriko Daniels’o, 
kursai paslėpė vogtus pinigus, kad 
jiems tie pinįgai butų atiduoti. Ka
da senis Daniels’as nesakė jiems, 
kur paslėpė tuos pinigus, jie jį už- 
muszė, paskui jo podukrą ir kitą 
mergaite septintų metų sužagino ir 
taipgi užmuszė, ir, antgalo padegė 
visą jų namą. Už tokį jų szlyksz- 
tų darbą kiti murinai visus juos 
septynis iszplėszė isz kalėjimo mies
te Sunnyside. Tex., ir naktį į 30 
d. Balandžio pakorė po aržuolu. 
Bet, regis, vienas isz jų spėjo pa
bėgti.

Užgriūti angliakasiai.

Kasykloj Burke, ties Hibbing, 
Minn, užgriuvo du angliakasius, 
pagal paėjimą finnus. Kada po 
adynos nuo jų užgriuvimo iszkasė 
juodu, rado jau negyvus,
juodu palaidos, toj kasykloj 
sustapdytas darbas.

Už tą nelaimingą atsitikimą 
ta yra kasyklos užveizda, nes 
nuo seniai tyre angliakasiai matė, 
kad ten gali blogai atsitikti.

Gaisrai*

Aliestelis Cartersville, Ill. 
veik visas isedegė. Li kerti k 
namai sveiki. Visos blėdies 
krautuvėm ir sudegusiais 
yra už §100,000.

— 2 Gegužio užsidegė Pittsbur- 
gh’e, Pa., krautuvė firmos I. C. 
Jenkias & Co. prie Liberty gatvės, 
o nuo ten pradėjo degti kitos krau
tuvės, stovinezios prie Pennsylva
nia avė. Ugnelė pridirbo už kokius 
3 milijonus dolerių blėdies.

— Miestelij Glen Lyon, Pa. 
užsidegė viesznamis (hotelis) Ken
nedy. Kad ne smarkus lietus, kur
sai tą dieną smagiai drožė, gal vi
sas mieseziukas butų iszdegęs.

Sako, kad hotelis tyczia buvęs 
padegtas.

Straikas.

Milwaukee, Wiss. apie 40 mu- 
liorių ir daug darbinįkų, dirbanezių 
prie namų statymo, pasakė kon- 
traktięriams, kad sustraikuos, jei 
mulioriams nebus mokama po 40 
centų, o prastiems darbinįkams po 
22 centu ant adynos. Prie 16 sta 
tomų namų darbinįkų reikalavimas 
yra iszpildytas, o, regis, ir kiti kon- 
traktieriai pakels mokestį savo dar- 
binikams.

Sustabdyti bravorai.

Mieste Sterling, 111., locninį 
kai bravorų pareikalavo, kad mies
tas numažįtų mokestį už licenciją 
nuo §1000 ant §600. Kada miestas 
neapsiėmė, 13 bravoruįkų sulaikė 
savo bravorus ir sako, kad toliai 
neims dirbti, kol jų reikalavimas 
nebus iszklausytas. Miesto rodą 
vėl sako, kad to reikalavimo niekad 
neiszklausys.

Sniegas.

j 2 d. Gegužio Cincinnati, O. ir 
visoj pietinėj dalij valstijos Ohio

I storą eilutę pasnigo. Prieszsniegą 
. Ten yra taipgi 

s, kursai net pasėliams užken- 
Nuo lietaus pradėjo smarkiai 

tvinti Ohio ir kitos upės.
1‘iktadėjas.

Streator’e, UI., valkata F. Du
hamel gavo darbą pas vieną ukėsą. 
Kasant darže lysves gaspadoriaus 
mažas vaikas paklausė Duhamel’o, 
ar tai teisybė, kad jis yra stram
pas”. Tas klausymas taip supyk
dė valkatą, kad jis špatu ant vietos 
užmuszė vaiką. Tas taip įerzino 
visus to miesto gyventojus, kad jie 
butų Duhamel’ą lineziave, jei poli
cija nebūtų pasiskubinus Jį iszvež
ti.

Straikas.

Apie 10,000 angliakasių sustrai-
”, Ind., užtai kad

jo tyrinėti, kas ten per organi
zacijos, ar nėra tai ten kokios 
oaslaptines kokių piktadėjų 
draugystės. Ir vietiniai ang- 
iszki laikraszcziai kartais pra

sitaria apie tuos nenaudas 
Džerijokus su Kolstriniais, 
ver kuriuos ir ant visų Szena

dorio lietuvių krinta blogas 
szeszelis.

kal
iau

be-
kcli

SU 
namais

Naktį į i-mą dieną Gegužio 
vėl gėdą lietuviams ir didelį 
triukszmą mieste padarė lietu- 
vys Antanas Zukautskas, bro- 
is to Zukautskc; kursai anais 

metais pcsztynesc su italijo- 
nais likos užmusztas. Ir visas 
tas triukszmas pakilo isz paros 
eumpių, kuriuos Antanas Zu- 
<autskas pavogė nuo kito lie
tuvio, sztornįko Valiukevi- 
cziaus.

Gal vagiliui butų ir nusise
kę pasprusti su kumpiais, jei 
o nebūtų pamatęs Jonas Kai
rys, gyvenantis netoli Valiu- 
cevycziaus sztoro. Tas davė 
žinią poliemonui, kursai 
nusivijo paskui bėgantį Zu- 
cautską. Palicmonas metė sa 
vo bile ir pataikė vagiliui į 
galvą, bet tas nuo to nepar 
Duolė. Tada palicmonas du
syk szovė isz revolverio, ne-

<aip dėl to, kad padaryti 
triukszmą ir duot visiems su
prasti, kad sulaikytų bėgantį

žmonių, bet jie nesuprato, kas 
ežia darosi ir vagilius Įsimai-

Neiszspjauk su tabaku ir nesurukyk savo 
am žilį.

Ji-ign nori atsipratyti nuo naudojimo 
tabako ant visados Ir būti drutas, mag- 
netiszkas, pilnas naujo gyvenimo ir pa- 

gauk No-To-Bac, stebuklų dary
toja, kuris daro isz ligotų drūtus vyrus. 
Daugumas pasidaro 10 svarų sunkesniais 
į 10 dienų. Suvirszuni 100.000 iszsigydė 
jau. Pirk No-To-Bac nuo savo apticko-' kiivo apie Brazil, 
riaus, po gvarancija. jog iszgydys tave, j jiems kumpani ja numažino mokestį 
už 50c. ir $ 1,00. Knįgutg ir sampelius po 10 centų nuo dolerio, 
prisiųsiu už dyką. Adresas:
Sterling Remedy Co., Chicago arba New- gubernatorių, kad atsiųstų milici- 
York. 243 jos.

Darbinį- 
kai sumiszo, darbdaviaiszaukėsi pas

su visais. Ant galo Žukautską 
sugriebė du anglai ir atidavė į 
poliemonų rankas. Kumpių 
pas jį jau nerado^ nes jis buvo 
numetęs juos prabėgdamas po 
vežimu, bet poliemonas grįž
damas tuom daigtu, kur vagi
lius prabėgo, surado ir kum
pius po vežimu pabloksztus. 
Nusibaigė tuom, kad Kairaitis 
su poliemonu prisiekė, jog ma
tė Zakautską vagiant ir tas 
pastarasis buvo iszgabentas į 
Pottsvillės kalėjimą. Valiuke- 
vyczius norėjo dovanoti Žu- 
kautskui, bet pati valdžia jau 
Zukautsko nepaleidžia.

Lenagio mainose (kasyklose) 
užmuszė lietuvį Mateuszą 
Szumcką, paeinantį isz Suval
kų redybos, Kalvarijos pav., 
Krosnos valscziaus, Naujava- 
lakių kaimo.

sales buvo susirinkimas su

kilo net musztynes, taip atsi
dėję visi klausė!

Kad papuczkai tavę kankina ir ne-’ 
smagu darosi, valgyk* Cascarets 
katariszkas cukerkas, isz ties pasveiksi, 
10c.,25c,
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Vardan teisybes.

Ypatingas szendien padėji
mas lietuviszkų kunigų, ypacz 
Amerikos. Kada jie nieko ne
dirba ant tautiszkos dirvos, tai 
ant jų rėkia, kad tai esą tingi
niai, filisteriai, egoistai, kurie 
visai neapstoja apie kitus, ku
riems nerupi gerove, lietuvisz- 
kos visuomenes. Tuojaus, 
kaipo paveizdą, iszstato jiems 
kunigus kitų tautų: žiūrėkit, 
sako, kiek padare kunigai pran
cūzų,’ vokieczių, arba net ir 
lenkų, o kur darbai musų lie
tuviszkų kunįgų?

Bet tegul tik kunigas ką pa
darys ant tautiszkos dirvos, ar 
tai iszleis kokia kniga, ar už- 
dės lietuviszka laikraszti, tai c L.
vėl tie patys riksmai, kurie 
pirmiaus purijo ant kunįgų už 
jų atszalimą prie lietuvystes, 
dabar iszras kitas priežastis ir 
vėl plus ant kunįgų. Sakys- 
sztai tas ir tas kunigas drums- 
ežia vandenį, kad geriaus su
gauti žuvis, tamsina žmones, o
kad nuo jų, kaip nuo kvailų 
avių, lengviaus butų kirpti Vil
neles. Bet apie tas žuveles ir 
apie kirpimą vilnų jau tiek yra 
kalbėta, kad netik skaitytojams 
nusibodo klausyti apie jas, bet 
ir patiems raszytojams pabodo 
apie tai tovienio raszyti. d aigi 
dabar stengiasi, kiek tik jų 
smegenines valioja, vis ką nors 
naujo pramanyti. Na ir kar
tais pasiseka ką nors pramany
ti, kad apsukti skaitytojų gal
vas. Vieni, kurie isz laikrasz- 
czių minta, praliejo rėkti, kad 
kunigai nori isz jųduonąatim- 
ti, nors, teisybę pasakius, už 
tokius savo laikraszczius ne
verti ne slidžiuvusios pluteles. 
Kiti prasimano ką kitą.

Betsztai ,, Vienybes” 17 No. 
iszvažiuoja p. Pelėda su nau
ju iszaiszkinimu, delkokunįgai 
darbuojasi ant labo lietuvys
tes, ypacz dulko jie iszdavine- 
ja lietuviszkus laikraszczius. 
Kad platįti savo iszmislus ir 
užslėpti savo blogus darbus- 
delto jų vieni, esą, įsitaisė sa

vo locnus organus, o kiti dar 
rengia i įsitaisyti.

Kokiusiszmislus kunigai no
ri platįti (o gal kiti jau plati
na), p. Peleda gudriai užtyli. 
Užtai nepasigailėjo padėti 
priesz skaitytojus visą nasztą 
blogu darbų, kuriuos kunigai 
per savo laikraszczius norį už
slėpti. Czia sukrauta ant ku
nįgų sprando visokios bjau
riausios nuodėmės, bet pravar
des kunįgų, kurie tokius bja.11- ~ 1.1   ■ III ■! 
rius darbus pikio, diskretiszkai 
užtylėtos.

Pon’ Peleda! jei tai vis tei
sybe, ką raszai apie bjaurius 
kunįgų darbus, tai, meldžia
mas, neslėpk ne pravardžių, 
nes ir man butų labai žingeidi! 
iszgirsti, koki kunigai taip ne 
padoriai ir papiktinaneziai el
giasi. Manę paėmė toksai žin
geidumas apie tai dažinoti, 
kad pats nuo savęs u ž m o- 
kęsim T a m i s t a i po 
pusę d oi e.r i o nuo kiek
vieno kunigo, priesz kurį Pa
mišta darodysi, kad jisai tikrai 
taip elgėsi, kaip raszai 17 No. 
,, Vienybes.” Suraszyta ten 
ilga virty ne szlykszczių darbų, 
o dar 'Pamišta sakai, kad ne 
dalies neiszkaitei to, ką ant ku
nįgų žinai, tad pasinaudok isz 
mano propozicijos, o turėsi ne 
blogesnį uždarbį, kaip anais 
metais neszdamas lietuviams 
isz Prūsų spirutą ir revolve
rius su kitais panasziais daly
kais. Jei lietuviszki kunigai 
tik dėlto uždeda laikraszczius. 
kad su jų pagelba uždengti sa
vo neszvankius darbus, tai la
bai praszycziau, kad toksai ati
dengimas kunįgų netikusių 
darbų butų pradėtas nuo tų 
kunįgų, kurie turi arba ketina 
turėti ,,savo locnus organus.’

Bet, pon, Peleda, nenudek 
to niekais, nepakakįsi manęs 
tuszcziais frazesais: reikalauju, 
kad vietoj ką isz kokio užkam
pio užpuldinėti, iszeitum į 
aiksztę ir staeziai pasakytum: 
tas ir tasTaip ir taip padare, o 
anas-taip. Nes jei to, prie- 
telia.11, nepadarysi, teisingai vi
si su manim gales pavadįti 
Tamistą melagiam.*)

(Pelėdos 'Patinstamas.

Kooperatyviszka farnia.
Užstojo toki sunkus metai 

Amerikoj, kad seni amerikie- 
cziai patys pripažįsta, jog ne

*) Mes visame solidarizuojame 
su Į>. Pelėdos Pažįstamu ir gva- 
rantuojaine tuos pusdolierius, ku
riuos jisai žada p, Pelėdai už da- 
rodymą tą Uogų darbą, kurie jo 
yra parodyti ,, Vienybes” 17 No. 
Lauksim, kol teisybė iszeis į vir- 
szą.

riai labai gerai einasi, ir ku
rioj kartais po 250 darbinįkų 
dirba.

pamena dar tokių blogų laikų, 
kaip szimet. Visokios dirbtu
ves ir fabrikai sumažino darbą, 
o kiti net visai paliovė dirbę. 
Angliakasyklose, kur lietuviai 
daugiausiai uždirbdavo, dirba 
po tris, dvi arba ir vieną dieną 
ant nedėlios ir tai tik po kelias 
valandas ant dienos. Uždar
bio taip mažai, kad kitas gau
damas į dvi sąvaiti (nedūli) po 
2, 3 gerai jei 5 dolerius, nega
li jau ne iszmisti. Jei turi kiek 
nuo geresnių laikų susikrovęs 
graszių, tai ir tuos turi pama
ži dilįti, nes iszgyvenimas vis 
kasztuoja. Uždėti kokį biznį, 
jei pinigų kiek ir turėtų, neuž
simoka, nes sziame vargingam 
laike ne biznis negali sektis. 
Ant galo, artai visiems biznie
riais būti, o valgyti visiems 
reikia. Visi laukia tik geres
nių laikų, bet tie laikai nesi
skubina pasigerįti ir, regis, ne- 
tuoj pasigerįs. Kurie neturi 
užsiezediję isztekliaus, tie ne 
ką darys, turi laukti geresnių 
laikų; bet ką turi daryti tie, 
pas kuriuos dar yra užsilikę 

: kiek skatiko - ne - jaugi jie tur 
ir tą pravalgyti?

,, Rytas-’ paskutiniam, 
15tam, numerij rodija lietu
viams užsiimti žemdarbyste, 
su kuria jie dar tėvynėje sziek 
tiek buvo apsipažinę.

Lietuviszki laikraszcziai jau 
'seniai buvo raginę lietuvius 
I megįti pagyvęt ant farmų ir 
įsteigti lietuviszkas kolionijas. 
Keletas lįttuvių paklausę, re
gis. ir nusipirko farmas.

Bet,.Ryto” dabartinis už
manymas yra naujas, nes jis 
rodija lietuviams įsitaisyti far
mas ne pavienėms žmogys
toms, tik tam tyczia susidariu
siom draugystėm. ,. Rytas” 
pataria, kad Kokia 50 lietuvių 

, (daugiaųs nevelija, nes lietu
viai nerPegsta dideles krūvos) 
sudėtų po kokius $200, arba 
po $100, o mažiausiai po $50. 
Už dalį tų pinįgų apipirktų že
mes kur geroj vietoj, o už Ii 
kusitis pinįgus įtaisytų ūkę. 
Toke draugystes farma ,, Ry- 

g o z u y
tas” rodija nieko nelaukiant 
įrengti, nes blogi laikai prie to 
verežia.

Kiek kasztuoja karės.
Dabar, kada Europoj yra 

kare (vaina) graikų su turkais, 
žingeidi! bus dirstelti, kiek 
kasztavo pinigais ir kiek buvo 
užmuszta žmonių per kares pa
skutinių 45 metų.
Kasztavo ,, franką žmonių 

iižiniisžta
Krymo karė 7.00(1,000,000 750.000 
Italijos.... 1,500,000,000 45,000
Danijos..........  170.000,000 5.000
Amerikos.. 12,000,000,000 800,000 
Austrijos... 1,500,000.000 45,000 
Meksikos, Kocliin 
eiliuos.... 1.200,000,000 65,000
Serbijos su
Turkija... 2,000,000,000 200,000 
Afrikos ir-
Afganistano 5O.0O0.000 100,000

Visos tos vainos per pasku
tinius keturias deszimtis 
penkis metus kasztavo
40,420,000,000 frankų ir 
per jas palydėjo gyvastį 
2,230,000 žmonių, neskaitant 
tų. kurie paszauti per karę 
paskiaus numirė. Isz to ma
tyt, kad ant kožno užmuszto 
karėj kareivio pareina 18,000 
fr.

Tai tokiom skaitlinėm gali 
pasigėrėti mus XIX „apszvie- 
timo” amžis.

Kiek Amerikos lietuviai 
prageria.

,, Rytas” talpina akyvą 
straipsnį apie lietuvių girtuok- 
lystą. 15am numerij ten yra 
parodyta, kiek per metus pra
geria lietuviai žymesnių mies
tu. Sztai tos žingeidžiosskai- t- o
llines.

Banka Bischoffo
uždėta 1848 mete

name Staats—Zeltung, prie užvažiavimo ant Brooklyn© tilto, prieszai City Ha 
New-Yorke
-----------O-----------

Siunczianie pinįgus į visas dalis svieto plgel, sauge! ir greitai.

IszdllodaillC SzipkOl’tCS (laivakortes) ant greieziausių gar-
laivių į krajų važiuojantiems ir iszsiuncziame SZipkoi’tCS 

dėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika, 
Bankoje savo visados laikome daugybe pi

ningu del iszmainymo, kaip tai:
Maskolijosrublių, Vokietijos markių, Austrijos guldenų etc

Dėlei artesnės žinios raszyk į

Bischoffs Banking House
2 Centre str. (Staats-Zeitung Building, New-York.

Nedėlioję Banka atvira nuo 10 ik! 12 adynai.

I. Szcnadorio liet.prageria$500,00®
2. Cliicagos...................... 500,000
3. Mahanojaus................  300,000
4. Pittstono...................... 150,000
5. Plymouth©.................. 150,000
6. Scranton’o.................... 100,000
7. Wilkes-Barre............... 90,000
8. Pittsburg©..................  200,000
9. Baltimore*.................. 100,000
10. Philadelphijos........... 100,000
II. New-Yorkoir

Brooklyn©.................. 200,000
12. Bostono...................... 100,000
13. Wor cester'io............... 50,000
14. New-Britain*o............. 50,000
15. Waterbury'©............... 50,000
16. Kitose vietose Naujos-

Anglijos...................... 100,000
17. Visoj Ne\v-Yorko-

valstijoj......... ............  100,000
18. New-Jersey valstijoj.. 70,000
19. Kitose Pennsylvanijos

vietose......... .  300,000
20. Illinoise, Ohio, Michigan’©

ir kitose valstijose. .. 400,000 
Iszviso per metus lietuviai prageria 
už....................... $3,610,000

Geležinkelis Leliigli ■ Valley.
Prasidėjo nuo zj Lapkricjdo i8ęo tn.

Treinai iszeina isz Shenadorio į Penn 
Haven Junction, Maneli Chunk, Le 
highton, Slatington, White Hall. Cata
sauqua, Allentown, Bethlehem, Easton 
ir Weatherly 6.03. 7.38, 9.14. ryta; 12.58 
3.53, 6.00 po pietų.

In New York irPhiladelphia 6.03, 7.3S 
9.14 ryta; 12.58, 3.53 po'piet.

In Quakake, Switchback, Gerhards ir 
Hudsondale 3.53 po pint.

In Wilkes Barre, White Haven, Pitts
ton, Laceyville, Tovanda, Sayre, Vaver- 
ly ir Elmira 6.03, 9.14 ryta; 3.53, 6 00 po
piet.

In Rochester, Buffalo, Niagara Falls 
ir in Westus 9.14 ryta; 6.00 po piet.

In Belvidere, Delavare, Water Gap ir 
Stroudsburg 6.03 ryta; 3.53 po piet.

In Lambertville ir Trenton 9.14 ryta.
In Tukhannock 0.03, 9.14 ryta; 3.53 po 

piet.
In Ithaca ir Geneva 6.03, 9.14 ryta 

5.53. 6.00 po piet.
In Auburn 9.14 ryta; 3.53, 6,00 po piet
In Jeanesville, Leviston ir Beaver 

Meadow 7.38 ryta; 12.58, 3.53 po piet.
In Stockton ir Lumber Yard 6.03, 7,38, 

9.14 ryta; 12.58, 3.53, 6.00, 8.42 po piet.
In Mc’Adoo, Audenried ir Hazleton 

6.03, 7.38, 9.14 ryta; 12.58, 3 53, .6.00 ir 
8.42 po piet.

In Scranton 6.03,9.14 ryta; 3.53 irG.OO 
po piet.

In Hazleboork, Jeddo, Drifton ir Free 
land (5.03, 7.38, 9.14 ryta; 12 58, 3.53 po 
pietų.

In Ashland, Girardville r Lost Creek 
6.15. 7.30, 9.10, 11.10 ryla 1.50, 4.10 
6,50, 9.15 po pietn.

In Raven Run. Centralia Alt-Carmel 
ir Shamokin 9.02, 11.05 ryta; 1 46 4 07, 
6.4(5, 9.12 po pietn.

In Park Place. Mahanoy Citv, Delano 
5.45, (5.03, 7.38, 9.14 ryta;'12.58, 353. 6.0 
8.42, 11.13 po pietn.

In Yeatesvillc 5.45, 7.38, 9.14 ryta 
3.53, (5.00, 11.13 po plotu.

Treinai iszeina.
Isz ShnnioKin 5.15, 8.20, 12.10 isz rveo, 3.00, 5 Io 

7 50 po plotu ir ateina in Szvnadori’ nnt 6.03, 9.)e 
ryte, 12.58, 3.53, 6.00. ir 8.42 po pietų

Iszeina isz Szenadorii f Pottsville, 6 03. 7.38 
9.05, 1105, isz ryto; 12.58, 3.05, 4.15, 6.00 
8.42 po pietn.

Iszeina isz Pottsville į Szenadori 6.00, 7.45 
10.15. 12.05 ryte, 12.35. 3.00, 5.15, 5.40,7.45, 10.20 
po pietų.

Is/einu isz Szenndorio į Hazleton, 6.03, 7.S8 
9.14. ryte, 12,58, 3.53, 6.00, 8.42 po pietų.

Iszeina is-z Hazleton į Szenadori, 7.35, 10.05 
12.52 ryte, 3.05, 5.57, 7.56 po pietų.

NEDELINIS TREINAS.
Iszeina in Raven Run, Centralia 

Mount Carmel ir Shamokin 9.57 ryto
I. 49 ir 7.21 po pietų, ir ateina in Shanio 
kin tint 10.55 ryta ir .2.47, 8.19 po piet. 
Iszeina isz Shamokin in Shenadori 8.15
II. 55 ryta ir 5.35 po pietn. ir ateina In 
Shenadori ant 9.10 ryta ir 12.50, 6,31 
po pietn.

Iszeina in Ashland, Girardville ir 
Lost Creek, 7.53 ryta 11.40 po pietų. 

In Hazleton, Black Creek Junction 
Penn Haven Juction, Mauch Chunk 
Allentown, Bethlehem, Easton ir New 
York, 9,10. ryta 12.50, po pietn.

In Philadelphia 12.50, po pietum
In Yatesville, Park Place, Mahanoy 

City ir Delano, 9.10, 12.50 ryta; 6.03 
6.31 po pietn, 
Iszeina isz Hazleton In Szenadori 9.00 
ryta 12.52, 6.34 po pietų,

Isz Szenadoric in Pottsville 6,00,9,10 
9.40, ryte 3.05. po pietn.

Isz Pottsville in Szenadori 8.45, 10.40 
ryte; 12.35, 5.15. 6.10 popintu.

root.in h. wu.bur geueraluas superin 
teridentas South Bethlehem, Pa 

CHAS S. LEE, gen. agentas
Pliiladelpdia, Pa.

A. W NONN EM ACH ER, Asst G. P A 
South Bethlehem, Pa

GARSO Spaustuve

Kožnas taip sako.
Cascarets katariszkos enkerkos, dyvi- 

niauslas iszfadimas szio amžiaus, yra 
gardžios ir pale.igvinanczios skanumą, 
daro labai gerą įtekmę ant inkstą, abel
nai vidurių, perczystijažmogaus kraują, 
panaikina perszalimą, iszgydo gaivos 
skaudėjimą, karsztlige ir užkietėjimą vi
durią. Nusipirk baksuką C.K.C. ir pa
mėgink jas sziądien; 10, 15, 50 centą, vi
są aptlekorią gvarantuojama. 240

,,Ryto” straipsnis apie tokią 
kooperatyviszką farmą dar ne
užbaigtas. Tikimės, kad se- 
kaneziuose numeriuose ,,Ry
tas” iszaiszkįs, ant kokių pa
matų tokia sudėtinė forma tu-
retų pasiremti. Sziame nume- 
rij yra paminėta apie vieną to
kią angliszką farmą Fama & 
Co., ties New-Haven, ku-

Turime pasakyti, kad tamil- 
žiniszka suma beveik visa ten
ka svetimtaueziams, savinį- 
kams bravorų, ir tik labai ma
ža dalele patenka į rankas lie
tuviszkų biznierių - saliunįkų. 
|au kad to blogo negalima vi- 
siszkai praszalįti, geistina butų, 
kad lietuviai susitarę įrengtų
nors savo locną bravorą ir ne
duotų visai tai milžiniszkai su
mai suveiti į svetimtauezių ki- 
szenius.

Kuopuikiansia ir už pigiąši
prekę [cziemą] iszpil(lo|je| įaj a(ej|; isztil’ti pats,

visokius drukoriszkus g
darbus. £

GARSO spaustuvėje pigiausia gali nusipirkti visokiu knįgą — dvasiszką ir svift- 
tiszką — smagią ir naudingą pasiskaitiiną. Prisiąsk už 2 c. marke, tai gausi 
kataliogą už dyka. Raszant padėkit adresą tokį:

Garsas Publishing Co., Shenandoah, Pa.

Paskutines miszios-
Persia isz lenkiszko.

^ARIJOS Panos Szkapliernos dieną, sesuo Domice 
paszauke manę prie kliosztoriaus f tirtos.*),

— Koksai nepažįstamas ponas nori su motina**) maty
tis.

Ar nesakė isz kur esąs? Kaip vadinasi?
•— Ne. Tą vienai tik motinai pasakysęs..
. Truputį nesmagu man pasidarė. Tokiuose neramumo 

laikuose ir mažas niekniekis pergąsdina. O, kiek kartą da- 
tyrėme, kaip isz menką niekniekių iszauga nelaimė!

Apsilanko koksai nepažįstamas? Gal bus praszymas, 
ar reikalas, gal ir kilpos? Kas tą iszmanys?

Paprasziau sesers Serafinos, kad drauge su manim eitą. 
Ji yra jauniausia isz visą, tvireziausia, turinti iszmitį, aiszkiai 
padėjimą suprantanti, todėl jos nuomonė svarbiuose daly
kuose visad guodojama buvo. Nors po jai asz esu jauniau
sia ir todėl manę ant perdėtinės po smert motinos Klaros pa
skyrė, vienok drebėjimas koją ir didelis susilpnėjimas, po 
paskutinei kratai priesz trejus metus atliktai, liko mano są
nariuose. Krata tą syk buvo isz priežasties skundo, jogei 
mes palengvinam „uporeziviems”***) priėmimą sz. Sakra
mentų, geista buvo mus kliosztorių isznaikįti, ko Vieszpats 
Dievas vienok nedaleido.

Szitai slenkava isz palengvos per karitorią, jau — veri- 
dorius, vidurys kliosztoriaus. Sesuo Serapiną savo ranka

*) Durys, skirtaneztos gyventojus kliosztoriaus nuo paszalinią žmo
nių.

**) Moterlszkuose klosztoriuose draugės vadįdavosL seserimis — 
perdėtinj sesers vadįdavo motina.

***) Žinoma, kad maskolius visiems iinijotains po jo valdžia esan
tiems įsakė po kora but pravoslavnals Ir neprlstojanczius ant to begė- 
d.lszko paliepimo balsiai kankydavo, siųsdavo į Siberlją, degįdavo, 
plakdavo, kasdavo. Todėl unijotai paslapta atlikdavo spaviednį ir sz. 
Sakr. pas kataliklszkus kunįgus.

manę parėmus prilaiko. Artinasi vakaras. Ant tamsių, 
apnikusią mūrą saulė meta paskutinius karsztus, auksuo
tus spindulius. Darželije mąs viskas žaliuoja ir kvepia. 
Aplinkui Motynos szvenez. stovylą žydi rožių krūmai. Ant 
stogą karveliai burkuoja, ant medžią szaką žvirbliai cziausz- 
ka. Storuose ir apsamanojusiuose niurnose ramu ir tyka. 
Tik ana-pus mūrą Dievo svietas klojasi, kaip akia užmatyti 
ant lygios pakalnės. Žmonės, panaszus isz rūbą į baltas 
skruzdės, szen ir ten maiszosi po laukus. Karts nuo karto 
vėjas atnesza antbalsį linkimos giesmės, szukavimus berną 
arba klykavimus mergą.

Ir vėl viskas nutilo.
Priesz stovylą Dievo Gimdytojos ant vienos „Sveika 

Marija” atsiklaupėva. Po valandėlei pake lėta galvas žiūrė
damos ant veridoriaus ir lauką.

— Keturiasdcszimts metą— atsiduso sesuo Serapiną la
bai tykiai.

— Tik keturiasdeszimts metą — atsakiau su nusiszyp- 
sojiniu. Sesuo czia esi da taip neilgai! Asz, aeziu Dievui, 46, 
o motina Kalita, nė dauginus, nė mažiaus, tik szesziasdeszimts 
ir asztuonis. —

Atsiduso va abidvi.
— Taigi; gyvenimas czielas, ilgas, darbuose,,maldose ir 

tykume — didelė mylista Dievo!
— O taip, jau blogai buvo su mumis, — pritarė sesuo 

Domicė. Ar atmeni, motinėle, kaip priesz trejus metus ri- 
szome jau pundelius ir pradėjome novenną prie sz. Rafolo, 
patrono keleivią?

— Dievas da susimylėjo ant mus! — Stovime da valandė
lę didžiausiame tylėjime. Tiek metą, tiek metą!

Numaniau, ką sesuo Serapiną mislina. Priesz jos akis, 
kaip ir priesz mano, veridorius, tas veridorius toks dabar 
tuszczias ir tykus, sujudėjo miniomis mergaiezią pilkose 
suknelėse, lakstanczią czia tyomkart vakarinės rekreacijos 
laike. Koki tai buvo linksmi ir meilus veideliai, kaip joms 
gerai su mumis buvo, o mums dėlei ją kiek Dievas linksmy

bės ir ramumo siųsdav®!
Ir ant kart.. .. vėtra isz sziaurės, szalta, užėjo; suardo, 

iszpuMjo viską, viską.... Ir mokslainę, ir prieglaudą siratų, 
ir ligonbutį. • . • Nieko neliko.. ., Tik mąs keletas seną, ap
leistą ant iszmirimo.

— Kiek-gi metą, motin, buvai perdėtine mokslainės? — 
palengva klausė sesuo Serapiną, kavodama sava veidą už ro- 
žiQ- ,

— Dvideszimts metą. Atmeni, sesuo? Nuo tą metą, 
kada galutinius szliubus sudėjome.

— Tiesa. O asz motinai pagelbinįke buvau per isztisus 
penkioliką metą. Tik per tuos porą metą ne, kada manę 
prie ligonią paskyrė. O ir tą syk vis prie kudikią buvau. 
Dieve mano! Kas per gyvenimas buvo, kiek tai gero skais- 
cziose szirdise tą mažiulėlią auginom.........

— Ir dar Vieszpats Dievas daleidžia mums dirbti dėlei 
jų ir savęs per maldą, pakiltą.

— Tiesa, tiesa. Suprantu, kad griesziju. O paskui 
baimė.........

— Dievas galingas.
— O kad nors butą dalcista czia galvą sudėt ir neregėt 

to, kas stosis po mąs......... — perkirtai! tą jos mąstymą.
Niekad nedaleisdavau kalbai daeiti iki klausymui, kas su 
kliosztoriaus mūrais po barbarą valdžia patekusiais bus. Nes 
tas galėjo atimti ramumą ir pakają dvasios, taip reikalingus 
dėlei gyvenanezių kliosztoriuose. Ir kaip gi užlaikyti paka
ją dvasios, dumojant apie nelaimingą ateitį kliosztoriaus 
mūrą iv bažnyczios nuo 4 szimtų metų ant garbės Dievo pa- 
szvenstos ir su kuria gyvenimas musų drutu rysziu buvo su- 
risztas.

Todėl tariau: „Nedaleiskim svecziui taip ilgai mus lauk
ti, sesuo mano.”

Sveczias nė kartą nematytas, vienok akyse jo rodėsi 
prielankumas drauge su persigandimu ir nepakajum.

Sznipukai buvo paprastai drąsus.
Kada mudvi svetainėj atsiradova, sveczias atsistojo, gal

vos palenkimu pasisveikino, duris į kitą kambarį vedanezias 
pravėrė, idant persitikrįti, ar jo kalbos nepaklausys kas.

— Ar turiu garbę kalbėti su.motina perdėtine? — pa
klausė.

— Taip — atsakiau,
— Ar motina Rozalija, o sviete Joana Blocka?
— Taip yra — pertraukiau.

Ar nieks czia nereikalingas mąs kalbos n’iszklalisys?
— Tegul tamsta būva visai pakajingas.
— Szitai, matai, motin, tokiuose laikuose gyvename! 

Niekam negalima pasitikėti.... O asz su svarbiomis naujie
nomis atėjau. Tyczia czion atėjau. Taip, taip deszimts 
mylią kelio perėjau. O, baisu!.. .. Pirmiau, motin, man turi 
prižadėti, jog niekam, nė seserims, apie mano atsilankymą 
neapreikszi.

Prižadėjau jam ir isz to meldimo visai nesistebėjau, nes 
jau buvau maezius tiek žmonią, kuriuos vienas neatsargus 
žodjs pražudė.

— Ar grapas Mikolas C. ir kun. Ignotas N. yra jums 
pažįstamas?

— Užtiesą taip yra. Grapas C. priesz trejus metus
mus iszgelbėjo nuo kasatos. Prie B. lankėsi, maldavo ir 
iszmeldė mus užlaikymą. O kun. Ignotas? Kaip gi mes jo 
nepažįtumem! Tai mąs geradėjas, užtarytojas, tarpinįkas.

— Atsiunazia manę czia kimįgas Ignotas su grapu. Tu
riu rasztą nuo ją.

Laiszkas nie^o žingeidaus neturėjo, iszskyrus tuos žo
džius:

„Laiszką užbaigs mano pasiuntinys, kuriam meldžiu 
kaip man paežiam tikėt.”

Perskaiczius, ant sveczio pakėlėva liūdnas akis, iszgąs- 
czio pilnas ir laukėva tolymesnią žinią.

Tą mąs sveczias suprato, galva jam nusviro ant krutinės, 
veidas jo rodė, jog patkariavimo sopulius kenezia.

----- (Toliaus bus.)------ -



įVIedega S. Dąukapto bijogpa-
■ ■

fijai-
Pagal M. D. Silvestraiti parasze kun. K.. Burba,

Simanas Daukantas gimė Kalviuose 1793 m. Spalių 28 d., o 
mirė 1864 m. 24 Lapkriczio, Papilėje.

Mokinosi Kalvarijoj, paskui Vilniaus universitete, kur gavo 
philiozophijes magistro laipsnį. Paskui važiavo į ųžrtibežį. Aplan
ke Vokietiją, Prancūziją, Anglija, rinkdamas medegą del musų 
tautos istorijos. Nuo 1825 m. jisai dirbo kaipo talkas ir uredinįkas 
kanceliarijoje kares gubernatoriaus Rygoje. 1834 m. nuvyko į Pe- 
trapilę ir įsigavo prie lietuviszkos metrikos. Kaip Simano giminai- 
cziai pasakojo M. D. Silvestraicziui, tai Simanas ežia turėjęs ge
rą tarnystąir ėmęs didelę algų, tik negali žinoti, po kiek szimtų rub
lių ant metų gavo. Pasakojo apie tai Aleks. Siaurys, turintys apie 
50 metų, isz kaimo Sriauptų, Linkimų parap., Telsziu pav. Toje 
tarnystėje jis įgijo titulų ,,tikro valstijos dumeziaus” ir bajorystes po- 
pieras. Tapus kun. M. Volonczauskui Žemaiczių vyskupu, 1850 m. 
Daukantas persikraustė į Varnius.

Trioba, kurioj jis gimė, turi asztuonis sieksnius ilgio ir keturis 
ploczio. Tos triobos, kurioj jis gimė, jau nėra, nes jo sesuo Anasta
zija Kauneckiene pasakodavo, kad atmena, kaip vietoj senosios state 
naujų ir kaip abudu su broliu Simanu, kurs buvęs už jų vyresnis, ant 
balkių bėginėjo ir szokinejo. Kada motina tuos namus state, jau Si- 
manas buvęs diktokas. Naujoji trioba yra pastatyta a»t vietos seno
sios, taipgi ir nauja kietis perdaryta, bet ant senosios pavidalo.

Trioba buvo žiogriais (statiniais—gardais) aptverta. Triobos ir 
elkierio grindys (padlagos) iszklotos lentomis, o sienos kur— nekur 
popieromis iszlipįtos. Seiliaus desziniame gale triobos gyvenę, o kai
riame laikydavo bulves, batvinius, kopūstus ir t. t. Simanas, apsilan
kydamas czion, vasarų mėgdavo miegoti kletij, o žiemų elkierelij, ku
riame motina miegodavo, bet savo mylimam sunui, kaipo svecziui, vi
sados pavesdavo.

Juozas Daukantas ir Kotrina Odinate, Simano tėvai, buvo 
dievobaimingi žmones ir iszmislingi gaspadoriai. Buvo jie skarbavi 
žmonės. Turėjo lauko sėjamo apie 20 purų. Paskui Kalviuose ant 
to lauko gyveno szvogeris Simano — Juozas Pruszinskis, būdamas 
medsargiu.

Simano motina, Kotrina, buvo vidutinio ūgio, iszmintinga mote- 
riszkė. Maldų knįgas galėjo skaityti, bet raszyti nemokėjo. Pagim
dė dvi dukterį: Anastazijų, kuri isztekėjo už Kazimiero Kaunec- 
kio ir Oną, isztekėjusių už Juozo Pruszinskio, ir du sunu: Sima- 
nų, Lietuvos didvyrį ir Aleksandrų, daktarą.

Kotrina mirė žiemos laike, turėdama apie szimtų metų. Palaido
jo jų ant Linkimų bažnyczios szventoriaus, kur tiktai kunigus 
laidodavo.

Simanas nebuvo prie motinos smerties- Parvažiavo isz Peter
burgo į Kalvius tik pavasarije po jos smerties. Dideliai motinos 
gailėjosi. Kalviuose pabuvo nedėlių, paskui akmenį parsiuntė. Pir
miausiai parsiuntė gromatų, kad isz Liepojaus akmenį motinos kapui 
paimtų. Parvežė vasarų ant szventos Onos. Bevežant nauji ratai 
sudilo. Tas akmuo buvo kaldįtas Peterburge ir kasztavo Simanui 
103 rublius; persiuntimas kasztaves 5 rublius. Isz Liepojaus par
vežė Jurgis Pruszinskis ir Aleksandra. Siausys ant pat miszparų 
szv. Onos. Trys arkliai dvi dieni vežė. Tas akmuo nėra labai sun
kus, nes 8 vyrai lengvai valiojo įkelti į vežimų. Paraszų ant akmenio 
pats Simanas parengė, jį ir szendien gali matyti. Vienok prie pasta
tymo ir paszventmimo akmens pats Simanas nepribuvo. Akmeni 
paszventino kun. Gezdauskis.

•Pavirszutinė iszžiura (iszveizda) Simano Daukanto buvo szito- 
kia: akis turėjo žėdras arba mėlynas, ant senatvės įdubusias, rankios 
ant kaktos; buvo plikas, tik pas ausis ir užpakali] turėjo plaukus; 
plaukai juodi ir bruvi; lupos siauros; nosis vidutinė, lygi, neužriesta 
ir nenulinkųsi. Jokių karpų ant veido neturėjo; barzdų ir usus skus
davo; buvo vidutinio ūgio, biskutį senatvėje palinkęs, smulkaus veido 
ir kūno, nenutukęs ir ne riebus, nei pilnas; ant senatvės neapkurtė, nė 
neapjako.

Simanas buvo linksmo budo žmogus, prie sveczių lipsznus. Di
deliai rasztinįkus mylėjo. Kas jam papasakojo apie senovės dalykus, 
užraszinėdavo, o kaip kada už pasakojimų užmokėdavo. Kada jį už
tikdavo beraszant, tai apsistojęs szeis žodžiais atsiliepdavo: ,,Mano 
karaliau!” Turėjo tabakierkų isz varliakauszio padarytų, isz kurios 
sveczius vaiszįdavo. Turėjo būdų patauszkįti rankoj tabakierkų, ar ji 
pilna, ar tuszczia buvo: sukinėdamas jų mėgo kalbėti. Dėvėdavo ge
lumbėmis. Mažne visados fraku apsivilkęs vaikszeziojo. Pataikęs 
savo mislics žmogų būdavo labai linksmas. Iszgirdęs kur apie 
kokį susirinkimų, rupįdavosi ir jis ten būti, idant medegą dėl savęs isz- 
gttUti* '

Ant susirinkimų praszinedavo visos kompanijos padainuoti, arba 
senų žmonių senovės gadynių atsitikimus papasakoti, už ką mokėda
vo, kiek galėdamas: tai skepecziukę, tai indelį, tai dėl dalgių galąstu
vus arba gudos berniukams, tai knįgutes, tai elementorius duodavo. 
Iszgirdęs ką akyvo tuojaus sutrumpįtai užraszydavo.

--------[Tolinus bus].---------

Adomara^
— ARBA —

vilkau
I

Apysaka isz Lietu-vos praeites.

ISZ GUDISZKO PERDIRBO SVIRPLYS.

VI.
Drama girioj.

/ --------------

, --------- (Tąsa.) --------

Visi norėjo pasijuokti isz tokios jo sznekos, bet 
piktas ir smarkus veidas raitelio sustabdė jų juoką.

— Sza!—palengva riktelėjo jis, bet taip, jog 
visi galėjo girdėt. — Jai Kas netylės ir nebus atsar
gus, tam perskrosiu kiausza sztai su szituom kardu. 
For vėre!*)

Ir būrelis, kaip, pritinka kareiviams, palengvėle 
leidosi per girią.

O ten ve kas darėsi.
Kas but galėjęs pamislyti, jog ta tylinti ir juoda 

giria su savo tankumynais, per kuriuos, rodės, sunku 
net žvėriui perlysti, szitoj valandoj pilna žmonių !

Jojantie pirmyn vokiecziai ir sapne nesapnavo, į 
idant jie but galėję kassyk artįtis į kilpas, isz kurių j 
gal ir nebus kąda isztrukti.

Tarpe tankių krūmų, pasislėpęs nuo svctimip 
akių, prisiglaudęs prie szimtinetinio aržuolo, stovėjo 
Adomaras.

Pasirėmęs ant savo drūtos geležinės lazdos, jis tė-
O f

mijo per tankius lapus į girią.
Ties galva kun., beveik ant virszunės to aržuolo, 

davėsi girdėt judėjimas taip, jog viena isz szakų dru-
Pirmyn,

ANTANAS KALCZINSKAS
geras Ir teisingas 
vyras laiko 

inainieriu

KOTELI
ANT

KETVIRTOS 
(Fourth) Street, 
Minersville, Pa.

nedėlinis szeimyniszkas laik- 
rasztis iszeina Waterbury,

Conn.
..Rytas“ kasztuoja ant metų 

tiktai......................... $1.00.
Kiekvienai krikszczioniszkai 

szeimynai naudinga jį iszsira- 
szyti.

Antraszas:

Bev. J. Zebris, 
34 John str. 
Waterbury, Conn.

PABSIDUODA
didis mūrinis hotel is vadinamas 
Atlantic Garden. Prie jo yra rui
minga vieta dėl piknikų; strytka- 
riai eina ežia jau.

Dasižinokit pas
Mr. M. Dormer

St. Clair, Pa.

S. Markauckas
IR i J. Buszkeyiszius

—neseniai pirko—

^9 kS<1 1 11II 1*1 JS,
pertai, žinote, jog kaipo naujas 

biznierius nesigaili savo gardaus 
aluezio ir turkiszku cigaru. Visi 
eikit pas savą ant 315 E. Centre st. 
Shenandoah, Pa. Į|y

S A L I U N I N K A 1!

— Na wisi prie alaus —
CH.

Ar žinote lietuvviai kad CIILYS
TI AN SIIMJDTO yra geras alus ir 
galvva nuo jo niekad neskauda. Pas 
Ch. Shinitlra gali kas nori gauti ir 
baczkut’a in namus parsigabenti 
70 W. Coal str. 81 i r : i < < : 1 ] a.

41ir 11

----- PA .S-----

J. P. Williams & Son
-: Pigiausiai nusipirkt :- 

FORN1SZIUS, PIJANUS, VARGONUS 

IR SIUVAMAS MASZINAS.

13 N. Main, Shenandoah, Pa.

PARSIDUODA
Puikus Namas

tinkantis ant biznio
New Philadelphia. Pa, 

Dasižinokit pas Adomų Sziaudį, 
New Philadelphia. PaDr, P. F. BURKE

geriausiai gydo visokias ligas 
Gyvena

30 E. Lloyd str.
Shenandoah Pa.

---------s— ------- ------------------- —
AR ŽINAI KĄ?

Antanas Daniseviczia
savo naujame name ant

630 W. Centre str.
Mahanoy City, Pa.

Laiko geriausių s z torą ir 
s a I i u n ą.

Atsilankyk! patyrsi, kad tai tei
singas ii gera, žmogus.

Už pigių-pigiausią preke visoki 
vainikai dėl szerinonų. Taiposgi 
isokios zobovelės isz blekės ir isz- 
dirbimai isz geležies pas

Mrs. M. F. Schmidt’s
107 Jardin str.

Shenandoah, Pa.
Labai gražios ir pigios 
Kalėdų zobovelės.

ŽINIA DĖL SALIU NIKU 
IR SZTORNIKU.

Pirkit sigarus ir sigaretus nuo

Juozo A. Mandour didžiausio ir 
pigiausio kupeziaus visame paviete. 
Jis pardavinėja taiposgi daug įvai
rių gražių mažmožių; parduoda vis
ką už 20 procentų piginus nei kiti. 
Jei netiki, tai pnmėgįk duot jam 
orderį. Jo krautuvė yra

211 E. Centre str. 
Shenandoah, Pa.

M- F- JVIaley,
IGN.Main st. 
Shenandoah, 

Pa.

Parduoda dzie- 
gorius naujus ir 
pataiso viso
kius dalyku: 
isz aukso ir si- 

'■ dabro, kaip tais 
HskLvJ žiedus, špilkas 

"• kitus.

.,P°,no^ deceived by ollurlncc advertisements nnd 
think you can get the best made, finest finish and 
MOST POPULAR SEWING MACHINE 

song. Buy from reliable manufacturers 
that have gained a reputation by honest and square 
dealing. There is none in the world that can equal 
in mechanical construction, durability of working 
parts, fineness of finish, beauty in appearance, or has 
as many improvements as tho NEW HOME

WRITE FOR CIRCULARS.
The New Home Sewing Machine Co.
Obange, Mass. Boston, Mass. 28 Union Square, N.Y. 

Chicago, III. st, Louis, mo. Dallas, Texas, 
San Francisco, Cal. Atlanta, Gx,

FOR SALE BY

D. S. EWING, Gon’l. Agt.
2711 Chesnut st. Philadelphia Pa.

ežiai pasilenkė žemyn. Adomaras pakėlė ąkis 
augsztyn ir paklausė palengvėle:

— Na. ka? / c
— Tapk greieziaus kuiųgaik^zti!— pratarė aus 

virszuj: — Jie joja sziezion.
Isz pavidalo nemitras didvyris, kaip voverė ir 

neiszleisdamas isz nagų lazdas, ūmai įlipo į medį, kur 
ir atsisėdo ant storos szakos greta su kitu lietuviu, 
atsiskirianeziu nuo jo tuom tiktai, jog turėjo juodą 
barzdą.

— Kryžiokai?—trumpai pąklausė kunįgaiksz- 
tis.

— Ne, tie isz kilos pu&ės, o sztai....
Žemaitis nepabaigė savo žodžių ir parodė su 

pirsztu į kairę.
Adomaras dirstelėjo į tą krasztą ir visas paraudo 

isz piktumo.
— Papuolė szunias! —szeptelėjo jis per sukąs

tus dantis ir drueziai suspaudė kardą savo placziam 
delne. — Dabar tie knisiai nuo manęs neisztruks....

Ir tiesa: greitai prie to paežio aržuolo, isz pa- 
lengvo, labai atsargiai slinko per krūmus A aidila ir 
Brzezneuckas. Jie jau pametė savo arklius, negalė
dami jų su savimi vesti, ir da-gi patys pusėtinai apsi
draskė.

— Ale asz ir pailsau! — tarė Vaidila, sumuai 
sėsdamas ant tos paežius vietos, kur ką tik stovėjo 
Adomaras: — Ar greit mes prieisime Szteingauzeną?

— Dabar jau netoli, — atsakė Brzezuenckis, 
sėsdamas greta su savo draugu: — bus vienos tik 
varsnos. Bet gėda tav, prigimtam lietuviui, kuris ne
žinai savo szalies giriiį.

— Czion nėr jokių dyvų. Tu pats žinai, jog 
asz isz mažens....

— Buvai arklinįku Jogėlos! — primetė nuo 
[savęs lenkas.

& R. Dabb +3-
Geriausias Shenandorij pho 

tographas; nutraukia paveik
slus kokio nori formato, nuo 
mažiausio iki formatui por're 
to.

Puikiai n 1‘raukia ir m-bran
gini.

29Ą W. Centre str.
SLvn.uu.loah Pa.

41 ir 24

KS DKTARRS

Y. JI. HAMILTON, .0, 
buvęs prie Miners Hospitan 
Ashland’e. Gyvena 115 N. Jardin

Shenandoah, Pa,

Vyrai visi pas 
nauja

Lietuviszlią Graboriu
Vincą Minkeviczin

230 W. Centre, Sbenandoali
Užlaiko geriausius arklius ir il

ginus dėl szėrmenu, veseiliu ir 1.1.
[36 ir 21]

GALIMA GAUTI SU PRISIUN-

timu szias KNYGAS:
. Istorija Katalikų Bažnyczios. J. 

yra labai naudinga dėl perskaitymo kož- 
nam katalikui. Kasztuoja - 81,00

2. Trumpa peržvalga lietuvystės dar
bų Amerikoje 1S94 m. Ji iszrodo aiszkiai 
lietuviszkų bedievių darbus ir podraug 
kaip katalikas turi nuo jų apsisaugoti 
Kasztuoja - 20c

3. Valtis bei Iszguldymas szventų 
evangelijų ir lekcijų ant visų metų su 
labai naudingais dvaslszkais skaitiniais. 
Puslapių esti 896. Linkėtina kad kožno 
lietuvio namuose ji butu. KasztuojeS ,50 
pas KUN. A BURBA, Box 1053 

PLYMOUTH, PA. Luz. Co

PATENTS
Promptly secured. Trade. Marks, Copyrights 
and Labels registered. Tvrenty-flve years ex
perience. We report whether patent can be 
secured or not, free of charge. Our fee not due 
until patent Is allowed. 32 pane Book Free. 
H. B. WILLSON CO., Attorneys at Law, 
9pp. U.8.rn. Office WASHINGTON. D.C-

DIDŽIAUSIA

Lietuviszka
* RESTAURACIJA. *
Geriausi gerymai, užkandžiai uždyka nu 

ryto iki 12, ir nuo 8 vakar iki 12, Ti 
ri visokiu kogeriausia padarytų valgių 
kepsnių, oisterių irt.J.

Smagiausia vieta del užeigos. Yra 
puiki salė kurioj stovi net 9 biliardai 
Priegtam da kiekviena dailiai priima ir 
rodą reikalo duoda.

M. KUPCZINSKAS ir
P. PHSKEVICZIU3

Kampas Maiu ir Oak uliczių,
SHENANDOAH, PA.

Jei pirksi lOTIll JOTI pirk szita

Žiūrėk koks ratas! KEATING žiūrėk koks ratas!

No taip pigus, kaip kiti mažos vertės, bet pigiausias nupirkus Ir naudojus ilga

laiką. Yra tai stebuklingai drūtas ratas, lengvai sukasi ir mes dauglaus papasa

kosime apie jį, jei prisiusi savo adresą dėl kataliogo. Raszydamas prisiųsk ir 

Garsą pas mus.

Keating Wheel Co. Middletown, Conn.

® Ueriause ir szviaziause mesa
-----  PAS -----

JUOZĄ JUDICKĄ
19 W. Oak str. Shenandoah, Pa.

Lietuviszki kumpiai ir deszros kuonopigiausia. (27 ir 28).

R H. MORGAN, 
Dirba visokias 

KEPURES, KARŪNAS, 

KARDUS, DRABUŽIUS IR T.T.

DEL LIETUVISZKU DRAUGYSCZIU — 
Raszikite, o mes atsiųsim, ant pažiūros 
kukardas ir kepures.

■Tin—i Pigiausia vieta visoj Amerikoj/

23 N. Main str. Shenandoah, Pa.

308 W. Centre str. Mahanoy City, Pa.
oalima pirkti kuopigiausiai laivakortesant geriausių szipų wažiuot. Prieg
tam leidžia piningus tiesiog in Lietuwu, Russijų, Lenkij.ą, ir kitas wisaa 
szabs Europos. Teipgi laikau saliunų, kur kiekviena Lietuvis gaus gerą 
priėmimą ir rodą.

PUIKJ PROGA!
Už pigiausia preke gauti visokiiĮ navatnų daigiil

-------- o---------
Juokinga kvietka yra reikalinga dėl kožno jauno; ta 
segę prie atlapo. Sutikęs savo pažystamą pagyrsj jji . 
kvietka labai kvepia, Kada jis norės pakvėpįt, tad jam . 
kvietkos vanduo czyrksztels; kasztuoja tik....................... 25c

Prietaisas dėl darymo baikų ir y vairiausių kazyrių gali 
tė gauti pas manę.

Puikios popieros dėl gromatų raszymo, su dailiom kviet- 
kom ir su drukavotais pasveikinimais. Tuzinas popierų 

ir konvertų kasztuoja 35c.
Maldų ir Istoriszką Knįgą galite gauti labai pigiai pas manę.
Maszimikės dėl drukavojimo gromatų pas mang gausit už pigiausią prekę.

Kas norės dasižinot apie kokį nors daigtą, atsiųskit už 2 c. markutę, o mes pri
siusime katalioga arba žinia apie viską. ° Raszyklt ant szio adreso:

Joseph Matutis, 287 Wythe Ave.Brooklyn, E D.N.Y.

Vaidila perpyko už tokį bjaurų Brzeznencko 
pasielgimą, su kuriuom visados gražiai apsieidavo. 
Jis ketino rustai atsakyt, bet atsiminęs savo dabartinį 
į > a d ė j i m ą, a ts p r e n d ė:

— Na, tai kas isz to? Atsitinka taip, jog žmo
nės isz stainios pasikelia iki ponų. — Savo kaleinoj 
atsiėjo supykti ir ponui.

Jis paszoko isz vietos ir smarkiai sudavęs į ranka- 
vėtą savo kardo, tarė:

— Tamista, rodos, užmirszai, jog visi ponai tar
nauja savo szv. karaliui teisingai ir be jokių vylių — 
bet jis nedabaigė, pajutęs, jog kasžinkas sugriebė jį 
už sprando ir kaip pluksną pakėlė į virszų. — Tai 
buvo Adomaras, kuris matydamas, jog ponas prade
da kelti savo balsą, per ką galėjo ir juos iszduot, 
akies mirksnyj nusileido ant žemiausios aržuolo sza
kos ir prisilaikydamas viena ranka už anos, pasilen
kė ir sugriebė su kita ranka lenką už sprando.

Nelaimingas nė nesuriko, o tiktai baisiai iszvertė U 7akis, nes kalnierius smarkiai suspaudė jo gerklę.
Vaidila nuo tokio netikėto matymo baisiai persi

gando ir kaip kiszkis szmėksztelėjo į krumus.
— Sztai asz tav parodysiu tavo ponystę! — su

murmėjo kunįgaiksztis, ir taip nabagui suspaudė gv rk- 
ię, jog tas isz sykio iszleido duszią. — Dabar gulėk 
spakainiai — primetė jisai, mesdamas lavoną ant že
mės.

— O aus jau pabėgo! — terė žemaitis, sząltai 
temįdamas į tokį kunįgeikszczio apsiėjimą.

— Neisztruks, — atsakė Adomaras, sėsdamas 
ant senos vietos.

Vaidila, baisiai persigandęs, bėgo pats nežinoda
mas kur, vos persimaldams per tankumynus. Greitai 
jis iszgirdo bildėjimą arklių ir balsus sznekanezių 
tarp savęs žmonių.

Tai buvo tie raiteliai, kurie užtėmi jo prąbėgan-

czią žmogystą su kaupoku.
Bet Vaidilai pasirodė, kad tie žmonės Vingailos. 

Jis metėsi į szalį, ant nuomonės leisdamasis į tanku
mynus miszko....

O raiteliai vis jojo dar tuom paežiu taku, ku
riuom vos, vos galima buvo pralįsti.

— Po velnių! — murmėjo Mark vardas, — ro
dos giria turėtų jau pasibaigti, o ji vis eina tankyn 
ir tąnkyn.... Ar gerai tik mes jojam, Bernardai?

— Eriogala nuo mus pasiliks po kairei — at- - 
sakė Bernardas: — ir girią szitam daigte tur pasi
baigti. 1

— O toliaus?
— Toliaus trauksis laukas, ir ant kranto Du- 

bisos mes pamatysim jų prakeiktus gyvenimus....
Tuoj jojantiejie atokiai pirma keturi tarnai per

sigandę metėsi atgal. Tam, kuris jojo atsilikęs nuo 
kitų, tiesiog, nežine isz kur, įsmigo vilyczia į pakau- 
szį ir jis nugriuvo nuo arklio.

Visi sustojo ir apnuogino kardus.
— Prieszai arti! — suriko vienas isz raitelių.
— Bėda. Sziezion Lietuvos vilkas!

— rėkė bėgantiejie tarnai.
Iszgirdę žodį Lietuvos vilkas, dauge

lis vyrų baisiai nusigando ir veidai nekuriu pabalo.
— Lietuvos vilkas — kas tai per vie

nas? — paklausė vienas isz jaunų raitelių, dar neper
seniai atjojęs isz Marienburgo.

— Taip mes vadinam Lietuvos kunįgaiksztį 
Keistutį — paą.iszkino Zonnenberg’as, — bet szitą 
vardą neszioje ir dar viens isz jaunų vadovų žemaiczių 
gentės.

Beinard’as tuom tarpu padaręs parėdką tarpe 
žmonių, pasiliko nežinąs, ką toliaus pradėti.

----- (Toliąus bus. )------- .



Koresponclencij os.
Scranton, Pa. Guodotinas Garso 

Redaktoriau! apznaiminu asz. .kaip 
viskas tikrai Skrantuose ant mitin
go atsitiko. Teisybė, buvo tai per 
vargamistrą, liet buvo ir kitos prie
žastys.

Po sumos kunigas pasakė, kad 
bus mitingas ant trijų, tai žmonės 
turėjo laiko pasigerti, o žinoma, 
kas isz girtų darosi.

Taip musų prezidentas liepė ap
sirinkti szeszis marszalkas, katrie 
per daug kalbanczius draustų.

Atidarius mitingą, sekretorius 
pradėjo skaityti, kas yra komiteto 
nutarta. Czia paszokęs J. Bakunas 
ėmė szaukti. Draudė jį vieną, ki
tą, ir treczią, ir ketvirtą sykį, nie
kaip negal jį nudrausti. Tada pre-

pro va už iižinuszinią a. a.

ant jo burdingieriaus Karpa-

Pittston’e vargam ist ros 
maiezio su kunigo gasj 
už iuoclviciu prasika

anaL

mena, visa beda buvo metama 
ant kunigo Sz.. kursai nemažai

SCHLOSSO GEORGIE SHAFER.
Didelė krautuve, ant South Si

de alaus, degtinės, vino ir visokių
lekierų. Ii 
to i namus.c

vo vientauti P r a n ą S t r a 
v i n s k ą, kuris ten dirba. Neuž 
mirszkit atsiszaukt po numeriu:

725 Carson Str., S. S 
Pittsburgh Pa

N E DE LINIS LA 1K RASZT1S
Iszeina Chicagoje kas subata ir paduoda žmonėms 

svarbiausias ir teisingiausias žinias isz Ame
rikos, Lietuvos ir viso pasvieczio.

Atsiųsk reikalaudams sampelių.

SCH LOSS Sumburry st
«

Minersville, Pa.

I vienatines

galima susiszekčt lietuviszkai, niĮ.

... _• andasi, per ką galima gaut brolisz 
::i rodą pas ji po tekiu adresu:

&2401 Benn. Avenue,

..Lietuva" kasztuoja ant metų tik $2. Kas abu dolerinū 
užsimoka, isz virszaus, gauna puikę knįgelę, vertės 50c., dova- 

, gauna knįgelę už 25c. Knįgelę gal 
sav iszsirinkt isz musų kataliogo kas kokią nori, kad tik ne 
brangesnę per 50c„ o prisiimsime dykai.

„Lietuva" yra labjausiai iszsiplatinus po visą Ame 
dėlto-gi biznieriams geriausiai užsimoka joje apsigarsinti.

nyczios. Isz visų aprinktųjų niar- 
szalkų atsirado vienas drąsus S. 
Szivokas, kuris nore iszvosti laukan, 
bet Bakunas nesidavė ir perplėszė 
Szivoko kotą (žiponą). Buvo tam 
būryj ir vienas konstebelis, vardu 
Zigmontas. Kaip Bakuną privedė 
prie pecziaus. jisai sugriebė pecziaus 
pokerį ir davė Szivokui į dantis,

Dabai* ant szios provos

vargamistra Namaitis. kursai

Melstume savo skaitytojų, 
kad pranesztų mums artesnes 
apie tą provą žinias.

ao <
23 * 50$

SINHT I1TF1 V dnSkJNTFPF) cnre anr raseof constipation. Cascarets are the Ideal Laxa* 
nUu v U U 1 IjIj I u UrtllQli 1 Juul/ tire, never srip or srrine.lmt cause easy natural results. Sam
ple and booklet free. Ad. STERLING REMEDY ( 0., fhicasro. Montreal, ('an., or New York. 217.

ALL
DRUGGISTS

etoli Įietuviszkos bažnyczios. Vais- 
ii esti parynbei-ti isz Europos ir rė
ptai buna iszpildoini kuoteisin-

,,Lietuvos" spaustuvės pausdinavisokias knįgas, konstituci
jas ir visus kitus d rukus: lietuviszkai, lenkiszkai ir augliszkai. 
Darbą padaro gražiai, greitai ir pigiai, nes savo locname na
me turi kuo puikiausiai įrengtą visą spaustuvę.

turėjo bile, tai su bile Bakuną laimi 
apkūlė. Zigmontas paszaukė po- 
licmona, tai tas abudu ir Bakuna 
ir Szivoką nugabeno įeipe. Bakunas 
užsimokėjo $2-50, o Sivakas belą 
užsistatė. Nežinia, kaip tas viskas 
nusibaigs, sako abudu iszteisįs.

Mitingo paskui tą dieną jau ne
buvo, žmonės kožnas sav iszvaiksz- 
cziojo; vyskupas dagirdęs apie tai 
parapiją iszbarė ir ant to viskas 
pasibaigė.

. Su guodone V. Vain a u c k i s.

skaudulių nepadar<>.

Groinatnvczia.
p. K. Gaiibui 
sus iszi* j ilsi us

10c.

Troversc City. Mieli. 
l'ė\ \ i u'-'' mini, misiiin-

kuopai Xo. ?> uogalinio i'Z<iiist i. Naujai 
iszėjiisius NAo. Mui.l inėjani lik pagal 
adresus . Susiv.“ virszinikų priduotus.

Skaitytojams, kurie prisiuntė mums 
pinigus už ..Tėvynės Sargiu-. Meldžiame 
duoti mums žinią, ar jau gaunale tą laik- 
rasz.tį visi, kurie skundėtės. kad jo nosu-

Povilas Obiecupas
ĮWA|!

..Lietuvos" Redakcija parduoda szifkortes ant geriausių 
laivų, siunczia pinįgus į Lietuva ir visas dalis svieto. Piuįgai 
iszsiųsti per „Lietuvos“ redakcija greiezi ausiai suvaikszczioja 
kaip isz kitų agentų. „Lietuvos“ redakcija teip-gi parduoda 
lotus ir namus Chicagoje aplink lietuviszką bažnyczią ir ąt 
lieka visokius lietuvių reikalus gerai, greitai ir teisingai.

Raszant su bent kokiu reikalu į „Lietuvos“ redakcija
au

A. Olszevskis,
Chicago, Ill.

©

Cleveland, Ohio.
Guodotinas Redaktoriau! Pra- 

szau patalpįti szitas žinias isz mus 
miesto.

Pavasaris užstojo, bet laikai mus 
mieste nėkick nepasigerina, bedar-

laiitiiine jus pinįgų atgal.

Tik 
r o 1 s, 
toriu.

už 10c. baksa C

ric vaikszcziojo be darbo, tie ir da
bar vaikszczioja, o ypatingai dide
lis skaitlius lietuvių nedirba, bėda 
turbūt bus visur prie McKinley'o 
gaspadoriavimo.

Taipgi draugystė mus „Lietuvos 
Simų Kareivių,” uždėta pereitą ru
denį, nėkick nesididina, tiktai se- 
niejie Sąnariai laikosi. O tai prie
žastis blogų laiku-bedarbės.

Su guodone dr-ės sekretor. o
K. Kaczergis.

Szenadorio teatrai iszka kuopa 
losz teatrą ,,Pagirėlių Gobtuvės" 
17 d. Gegužės (May) 
šono salės. Pradžia

Preke tikietu 25 e. 
o dėl vaikų 15 c.

Vyrai ir moterys, 
ir panelės, susirinkite ant to pui-

ir 50 c,

Forest City, (Pa.
Guodotinas Rėdytojau! Meldžiu 

patalpįii į j ųs garbingą laikrasztį 
szitas žinutes isz Forest • City Pa. 
Darbai pas mus szituo tarpu eina

nadorio, taip ir isz aplinkinė 
Užpraszo Shenadorio

1 iszka kuopa.
Teatru-

dėjimo Forest City da tokių pras
tų czėsu nematėme.

Szventė Velykų tik mus sura
mino ir dadavė gydiklas priesz nu
siminimą. - Po teisybei Velykinės 
apeigos atsiprovijo pagal būdą se
nos Tėvynės. Grabas V. Jėzaus 
ir taip dailiai papnosztas paveikslas

Balius!
Pirmas metinis balius, kuri ke- 

lia dr. „Mindaugo L. D. K." 
Northampton Mass. d. 15 Gegu
žio, subatos vakare: prasidės pu
siau 8 ir trauksis iki 12 v. naktį, 
ant Red-Men's Hali. 54Mainstr.

Muzykė pirmos kliasos isz lietu-

šią tikineziųjų. Paveikslą įtaisė sa
vo kasztu p. Jonas Nov i kas. Tas- 
paveikslas yra malevotas (tepliotas) 
ant plono audeklo ir matytisz abie
jų pusių - tokiu budu, jog kitapus 
jo turi degti szviesa, tąsyk V. Jė
zus iszrodo visai kaip gyvas, akme
niniam grabe paguldytas. Netik 
mus žmonės, bet ir svetimtaueziai

Kollontay isz Holyoke, Mass.
Maloniai užpraszome visus bro

lius lietuvius ir lietuvaites kaip 
isz- Nortliamptono taip ir isz ap
linkinės susirinkti ant to smagaus 
pasilinksminimo.

Iženga vyro su mergina 30 cen-

i i tet

įgų-sitmlėjas; siunczia pinigus į visas dali 
ir pinįgai buna kuogrciuziaii-iai iszmokėli po 
valo eit. p is savo viengentį, o no pas kokį tei 

Gyvenanti lobaus nuo Pittsburgh’o gali pasirodav 
per laiszką, įdėdami pacztinį ženklelį už 2 centu, o gaus broliszką rodą 

Taip-gi parduoda ir I a i v a k o ries ant visų kelių į visas dal’ 
svieto. Offisas (kantoras)

P. Obiecunas
lo12 CARSON STR, PITTSBURGH. PA. '

banku.

su rėmais kasztuoja $40. Visa pa
rapija p. Jonui Novikui už tokį 
prezentą siuneziame szirdingiausią 
,,acziu”, ir meldžiame „Dieve at
mokėk jam szimteriopai”!

Dieną 23 Balandžio Sz. Jur- 
gio kankįtinio draugystė apvaiksz- 
cziojo su iszkilme szventę savo pa
trono. Visi sąnariai per Dievmal- 
dyste buvo pasipuoszę draugystės 
uniformuose-

Vyrai, Mm ir Mergos!
-------------o---------------

■ C. Pctrauckas.

Laiszkas į p. Pelėda.
(Prisiųsta).
Gerbtinas 

Kng. (Burbos deziu 
Istorike!

kalus apie dėžės kng. Burbos,

ant Emionr. namo. oroce-

jog Waterburyje Conn. „Simano 
Daukanto Teatraliszka draugystė“ 
rodys teatrą „Kražių Skernynę“ 
ant Concordija Hali ant Bank str. 
6 diena Gegužio, ketverge vakare, 
o po teatrui bus puikus balius; mu
zikantai bu> net isz Paryžiaus. 
Nauda bus apversta ant bažnyczios. 
Žinokite ir tą. jog Simano Daukan
to teatraliszka -Draogystė, jau nuo 
seniai j ra pagarsėjusi po visa Con. 
neetieutą, kiekvienas trokszta pa
matyt jos perstatymus. Kaip gir
dėt, tai pyibus daugybė lietuvių 
isz Union City‘es ir Naguatucko, 
katrie nepriims, tai tie gailėsis, liet 
bus jau po laikui.

Teipgi bus dckliamacijos ir ro
domi gyvi paveikslai.
(Pradžia ant 8 -valandos va

kare. Tikietas yy. ay, o vai-

girsti apie tolimesnį begi. Ant 
kiek tos dėžes suszelpe Emgr. Aionisa Kiczas
ne, tai kur dar randasi ? kiek 
dar sumesta aukų?

Jagu, p. Pelėda, neisztrivo- 
si iki galui - nustosi garbės 
,,Istoriko kng. Burbos dėžių."

Su guodone
„Istoriko kng. Burbos dėžių"

Pažįstamas.
Parishland, Pa. Bx 150.

Kriauezius visoj Minersvillej.
Lietuviai, eikit pas saviszkį. 6 nosigrati-

[8-5-97]

Smagiausia viela del užeigos, jo gėrynių 
nereik nė girt, nes jie palys giriasi 
O žmogus meilus ir prietelis bėdoje

Plauberij žemiau Readingo geležinkelic.

'IT A T "1 1 ' steliuotus siutus pasiuvįZ\ plA už. $14 mažiau

-f— r i n ■ . 11 | sios prekes, eina iki $40
( o knlnes nuo -S 3 iki $ 18 

darau siutus pigiausiai kaip visur ir darbas buna atliktas kuopuikiau 

šiai. Pasiskubįkit broliai! aplaikiau naujų materijų isz fabriko, ką da 

nė vienas kriauezius neturi, padarysiu puikiai ir pigiai savo broliams Lit 

tuviams, tikt n’u/.mirszkit atsilankit pas manę, o už ka nesigalūsit.

Adomas Pauliukaitis
2713 Penn. Avenue, Pittsburgh, Pa.

' CD 7

Vincentas hnanski
\ ESTATE BROKER

al 2iui str. pinklia pg
turi geriausią agentūrą, pardavinėja laivakortes, 

apsaugoja nuo llg’lllCS ir maino pinįgus ir siunczia j Se 
na tėvyne, perka ir parduoda lianiUS ir visokius reika
lus atlieka kuoteisingdausiai.

Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinigus iszmai- 
i? apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti bažnyczią,

Norite nusipirkti geriausius lotllS Plliladelpliijoje 
ir Caindene?

O gal nori sukalektavoti randą? ar pinigų pasis-
kolįti? Tai eik pas

Uomaiw-M .
ir pasidžiaugsi, jog suradai gerą, teisingą ir iszmintingą žmogų.

Tik nepam irsz;
2023 N. 2nd str. Philadelphia, Pa.

TN'AUJES * LIETUWISZKAS OHB

s A1* I u N A s
202 S. Main Str., Shenandoah Pa.

JUR. % ANCEREWI0ZEUS,
Magi lyrai pas savo' brolį lictuvnįka ant szalto alaus! isz Prancijos 
sznapso ir turkiszkų cigaru! Užeikit, o nepasigailesit.

Žmogus teisingas, su kiekvienu gražini apsieina. [37 ir 19]

GERIAUSIAS S Lietiiviszkas H KRIAUCZIUS 

1 d o m a s B o j a n c k a s 
TOXTLCCUXClPersi k raustė į savo naujus namus a n

307 W. Coal Str.. Shenandoah, Pa
Insisziurikite capsisergekite) pas

® 1 J 120 South Jardin Str Shenaudouh,David Faust
Jis perstoto geriausias, isztikimiausius ir seniausias Amerikoje apsau

gojimo (insurance) konjpanijotis Insziuj’ina, nuo ugnėles jau daugelis metų

Ties lietuviszka bažnvcziu

Droliai Lietuviai!
Pasinaudokite, isz naujos knįgos, kokios 
,la nebuvo iki szioliai. Jau senei, kaip 
ietuviszki iaikraszeziai minavojo apie 

iszėjimą Mmią knįgos. Tas jau iszsipildė 
ir iszėj<) naiija‘knįga. vadinama ..Sekretai 
nionijinio arba kaip taptie moninįku--. 
Szi knįga vra labai naudinga tiems, ku
rie myli zobovas ir kitus pabovyti. 
Joje y ra per szimta gražių ir juokin
gų baikų, kūrės bile vienas su pagelba 
szios knįgos gali iszmokti. Prie tų sztu- 
ki| yra aisz.kus pamokinimai apsiejimo 
meilijant, apraszymai apie, garsingus mo- 
ninįkus ir jų menus. Szioje knįgoje yra 
gražių baikų su kazvromis į 1S, 13 labai 
navatnų baikų su pinįgais. S juokingos 
ir navatnos baikos su žiedais, dziegorė- 
liais. skepetaitėms ir bulėmis, 5 gražios 
baikos su skrybėlėmis, pamokina kaip 
gali iszimtie isz 1 iisz.czios skrybėlės viso
kių daigių mažų iv didelių. Ir ant galo 
5S \ isoiiių navai niausiu ir gražiausių 
baikų. Ta knįga yra pilna menų ir taip 
visokių baikų, labai dailiai apdaryta: 
kasztnoje tiktai $ 1.50c. Sekretai ir 
apraganavimai su prietaisomis nekuriu 
baikų daeina iki kelių desėtkų dolerių. 
Nusipirkęs ta knįga pats gali pasidarytie 
tuos monus. nereikės mokėti už juos.

Pasinaudokite, broliai. Uoliai pigu,

Puikiausia visam Shenandoah

PESTAUPACHA
iyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai alus 
.iii mos k liasos.

Peipgi netoli nuošalumo visoki tavorai szvieži ir parduda ka 
no pigiausiai. Priegtam kožnas lietuvys ras szirdinga rodą 
kiekvienam reikale.

O ir pinįgus maino ir siunczia iu LIETUVA ir m visas

121 ir 117 E.Centre str,
|36irfl] SHENANDOAH, PA

Joseph Matutis
II y t JlC /l 7'C,

zV. Y.

Wanted-An idea
; Protect your ideas; they may bring you wealth 

Write JOHN WEDDERBURN & CO., Patent Attoi 
neys, Washington, D. C.. for their $1,800 prize offet 
and list of two hundred Inventions wanted.

&A p i i @I a
50 YEARS’ 

EXPERIENCE.

trade marks, 
designs,

copyrights A.C.
Anyone sending n sketch and description may 

quicklv ascertain, free, whether an invention is 
probably patentable. Communications strictly 
confidential. Oldest agency forsecuring patents 
in America. We have a Washington office.

Patents taken through Munn & Co. receive 
special notice in the

SCIENTIFIC AMERICAN, 
beautifully illustrated, largest cl.-culation of 
any scientific journal, weekly, term; $3.00 a year; 
$1.50 six months. Specimen copies and Hand 
Book on Patents sent free. Address

MUNN & CO.,
361 Broadway, New York.

We BUILD them t? YOUR order

SOUDAN, t 
NILE and i 
PYRAMID j

and
TANDEMS

^2 They run better and Last longer 
< JO and are very attractive. Send for 

our ACCURATELY Illustrated 
Catalogue. It shows you all de- 

Lv tails as io. .......

STYLE, 
COLOR 

and finish.
Mason & Mason Company,

No. 587 W. Madison St., Chicago, Ill.

R. A- Davenport
— PARDUODA — 

VISOKIUS PECZ1US KURKI
MUS IR DEL SZILUMOS.

— TA IPOS- GI — 
Pataiso blokinius stooris ir už- O 

laiko visokius daigtus rei
kalingus prie 

kuknios.

R A. DAVENPORT,
27 S. Jardin str Shenandoah, Pa.

Guli gauti visokiu 
dalykų tualetui. os - vaistai kuogeriausini padaryti.

Beach’o aptiekoj e
Dr. W. J. Beach, savininkas

OFISAS: NAMIEJE ant 4th <& SUNBURY STR.

VYRAI! VYRAI!
Pas Olszinską visko gausit —
Szalto alaus, geros arielkos
Ir kvepenezių cigarų..

Ateik, broli, pamatyti
Irto visko pabandyti.

Turiu puikiausią restauraciją isz visų Cleveland’© lietuvių
Su guodone
NikodemAs Olszinskas,

S25 St-Clair str., Cleveland, Ohio.

milaucko
Didžiausia vieta Shenandoah

Parsiduoda geriausi ta vorai už pigiausia ciene.
SzifkartCS parduodam ant visų kelivĮ mariomis 
PinįgTlS ko greieziausia tiesiok in namus nuliaidžiam.

MilauckaSrSonus
105 S. JVIaip Stf.

Shenandoah, Pa [37 ir 12J

El 11 aa-ba geriausiaužeiga dėl darbinįkų ar szeipžmo
BįLM [Į M B Ir B H ių. Kurio nor szį bei tą dasižinotie ir szalto alų
|grS! M.g?’ B czjo taurą iszgertV ar cigarėlį parūkyti, ateiki
ffl ffi ------- te pas:

| 12 North Hancock Street, Juozą Daukszi


