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Emisrantu Namas Mai reikalingas.
Vieni lietuviai daug aut jo aukauja, o kiti 

da nežino apie j o rengimą.
Reiketu, kad kaip galint daugiaus lietuviu 
susitartu mokėti nors po 2c. ant menesio.

Turkija diktuoja santaikos 
intartis. ■

VOKIETIJA,,

Mieste Uelzen Linnen- 
burge 40 vokiszkų kareivių už
puolė ant namo, kur buvo szo- 
kiai. Namą sudraskė ir sužei 
dė kardais apie 30 ypatų.

Dabar eina tyrinėjimas apie

pe; jojo-gi vietą užimsęs Gir
tautas, rektorius Kauno semi
narijos. Vilniuj-gi pasiliksęs

tinis dijecezijos administrate 
rius ir seminarijos rektorius. •

Mums, žinoma, labjausia

Tuom tarpu butu reikalingas nors agentas. Nežinomas geradejas 
paaukavo S 187.500

Ar negalėtu New-Yorko lietuviai, o ypačz 
draugystes paimti ta reikalą in savo rankas.

Szitas taip svarbios vertės klausymas pakeltas jau neszen- 
dien, pastarame laike labai smarkiai yra judinamas per geros 
valios tautieczius.

Lietuviszki laikraszcziai beveik be skyriaus su visu karsz- 
tumu darbuojasi tame reikale; vienok, kaip visuose musų tau
tiškuose reikaluose, taip ir szitame, neatsiranda visuome- 
niszko pritarimo, nors be skyriaus dėl visų yra reikalingas, 
netaip dėl czionais gyvenanezių, kaip dėl ateivių.

Nekliudydams pirmiaus jau iszreiksztų nuomonių link to 
dalyko, žadu keliatą žodžių iszreikszti pagal savo patėmijimą. 
Apie įkūrimą Emigrantų namo, kaip duodasi matyti, szendien 
negalime nė sapnuoti, jeigu neatsiras su stipresnėms pajie- 
goms ramszczio. Matydami musų nerangumą prie aukų dėl

Anglai juokiasi isz Suv.
Valstijų senato.

GRAIKIJA.

Kaip pereitą sykį raszėm, 
graikai 6 Gegužiu turėjo 
trauktis priesz turkus ir apleis
ti jiems Pharsaliją. Cziongrai-

sę skųstis atsakanezioms val
džioms. Teip-gi ir vietiniams 
gubernatoriams valia busią

tada neabejoti apie surinkimą keliate tukstanczių.ir tai kas mets!
Jau metai laiko praėjo, kaip prasidėjo rinkimas an to da

lyko pinįgų, na ir kiek mes jų surinkom? — Taip kaip nieko 
sulyginus siutais, kiek isz viso yra reikalinga ant įkūrimo ta
riamo Em. namo; bet ir tuos sudėjo, geriaus sakant, pažadė
jo, tik tie tautiecziai, kurie patys buvo pirmutiniai judįtojai to 
klausymo, ant kurių sprando paremti visi tautiszki reikalai, 
kurie visada ir visur aukauja savo paskutinį tankiausiai graszį. 
Tai-gi tą ir turime, o ateinantį metą nėra pasitikėjimo, ar 
susirinks kita tiek. Pagal abelną pažvilgį tam reikale, pagal 
szendieninį būdą rinkimo aukų nemisliju, idant mes daugiaus 
surinktume per $4000 ir tai gal už 10 metų tiktai! O tuom laik’ 
metinis užlaikymas kasztuos daugiaus per $ 5000, tai jau nie-

taip gerai buvo atsispyrę priesz 
turkus, kad tie jau ketino pra- 
szyt jų ugadų. Ant nelaimės, 
graikai nesuprato, kas darosi 
tarp turkų: jiems pasirodė, 
kad turkai nori juos 
isz visų pusių, dėlto 
trauktis priesz turkus, 
mijo tą turkai ir vietoj
lis ugadų, smarkiai užpuolė ir 
iszvijo graikus isz Pharsalijos.

Padėjimas graikų nesmagius.

ANGLIJA.

Anglijos laikraszcziai labai 
asztriai užpuldinėja ant Suvie
nytų Valstijų Senato, kursai 
didžiuma balsų atmetė susita
rimą Anglijos su Amerika, 
pagal kurį, kilus kokiam nesu
sipratimui tarp Anglijos ir 
Suv. Valstijų, ginezas butų 
iszrisztas, vietoj karės, tam ty- 
czia iszrinktų slidžių nuspren
dimu. Pirmsėdžiu to sūdo bu
tų buvęs Danijos karalius.

Tarp Anglijos ir Trasvaa- 
liaus Pietinėj Afrikoj rengia 
si kas negero. Abi pusės trau
kia prie rubežiaus savo kariu- 
menes ir portifikuojasi. 
netrukus susiremti.

vyskupu: Seinų ir Vilniaus. 
Baranauckas jau maž-daug vi
siems mums gerai žinomas: 
kaipo lietuvys, kaipo didelis 
galvoczius ir mokslinczius, 
kaipo nepaprastas raszėjas, 
dainius ir lingvistas. Kas ne-

lio“? kas negirdėjų skambant

Reik tikėtis, kad taip-pat bus 
isz jo gabus dijecezijos valdy
tojas. Tai antras bus Seinuos 
vyskupas (po smert a.a. Kar- 
pavycziaus) mokąs lietuviszkai 
ir galįs su visais savo paval
diniais susisznekėti prigimtoj

Gali

VOKIETIJA, AUSTRIJA IR ITALIJA.

apsupti

rater 
praszy-

diszko.
Kitų smulkmenų, iszlygų ir 

iszgalių derybų popiežiaus su 
randu dar nežinia. Reik laukt 
iki viskas pasibaigs ir bus ap- 
garsįta. Ir tai dar nežinia, ar 
viskas tas iszsipildįs, ką Mas- 
salovas yra sakęs, ar nebus da

nų? Bet vis-gi jau tokiam 
Massalovui gali sziek tiek ti- O
keti. M.

Žinios isz Amerikos.
PERKUNO UZMUSZTI.

Netoli nuo Dogansport, Ind. 
pas farmerį Scotų Kistlerį perei
tos nedėlios diena perkūnas trenkė 
į du vaiku; viena isz jų’uŽmuszė, o 
dta pritrenkė, nuo ko jisai i.szėjo

Todėl, kaip p. Pažįstamas kn. Žcbrio No. 13 ,, Vienybės” 
pasižada surinkti $70,000, irtai trumpame laike, turiu pri
durti. kad nėra tokio užsitikėjimo: (gal tik pas advokatus tiek, 
jei nedaugiau, -susidės). Pakol mes tą sumą sudėsim, tai ir su
dėtuosius iszbarstysim. Isz tiesų, tai jau turėtų praszokt ne- 
mažiaus, kaip 100 metų. 'l iesa,- turime rodts'ganėtiną skait
lių visokių draugysezių, jau ir pinįgiszkai pasiturinezių, bet ar 
daug atsirado norinezių aukauti ?

Tegul kiekviena paskiria nors po $ 25, tai jau bus matyt 
sziokia tokia pradžia; o szendien, kada musų aukautojai suside
da isz pavienių ypatų, negalima nei svajoti apie deszimtis 
tukstanezių, nes tų niekados nesulauksime.

Nuo Europos lietuvių dar mažiaus galime pasitikėt pinį- 
giszkos paszelpos, kadągi anie nuo mus, amerikieczių, visados 
pagelbos reikalauja. Didžiausias iki sziol buvo pasitikėjimas 
ant Amerikos lietuviszkų draugysezių, kurios prie gerų norų tą 
dalyką isztiesų galėtų žymiai pajudįt, bet nelaimė, kad kitos 
isz anų da nė negirdėjo, kad yra rengiamas koks ten Em. na
mas ir kad reikia apie tą nors kiek pamislyti.

Gėda isz tiesų dėl tokių ir gaila, kad lietuviszka vėleva 
dengiasi, l<adągi nei mažiausios kibirksztėles tėvyniszkos mei
lės neturi...........

Matant tokiame padėjime musų rengiamąjį namą, nenus
todami drąsaus pasikėsinimo, turime neatbūtinai apmislyti 
kitokį būdą dėl palengvinimo ateivių, ant lengvesnių iszlygų, 
kurios mumis butų sziek-tiek prieinamos. Priek tam turime 
parengti kokiu norint būdu, nepertraukiamą įeigą, ant kurios 
visada butų užsitikėjimas.

Praėjusį metą raszė ,, Vienybe“, ,,Tėvynė“ ir kiti, idant 
draugysezių ir ,,Susiv. “ kuopų sąnariai ir pavieniai pasižadė
tų mokėti nors po 1 centą kas mėnesis, isz ko per kiek laiko 
pasidarytų didelė suma pinigo. Pagal mano nuomonę, po 2 
centu ant mėnesio kožnas sziek tiek suprantantys tautietis 
neatsisakytų ant to reikalo paszvęsti. Todėl jeigu atsirastų 
tokių aukautojų nors 2000 ypatų, (nes abelno skaitliaus lietu
vių negalima priskirti), tada jau pasirodytų stipresnė pa- 
jiega, nė kaip kad szendien kur vieni deda keletą desėtkų dol., 
ąntri-gi, daug duoti neiszgali, mažai nenori, ir taip laukia, pa
kol nepaturtės, arba visiszkai tas dalykas isz atminties iszeis.

Pigiausias butų pasiskubinimas su pagelba, kad, anot p. 
J. Montvillos, kaip raszo No. 17 ,,Garso“, kad ant pradžių 
pasirūpintume pastatyti , ,kastlegardėj “ atsakantį agentą, iki 
nepasirodys geresnė pradžia.

'l okiam New-York’e, be rods, randasi gana pasiturinezių 
pinįgiszkai tautieczių; ar negalima butų, jeigu ne vienam, tai 
bent 2 ar 3, tuomi dalyku užsiimti gaunant paramą isz szalies? 
Ateiviai-gi, kaip szendien moka užvalgį ir guolį visokios 
veislės apgavikams, kur tankiausiai iki paskutiniam centui 
liekasi apiplėsztais, galėtų ir tada užmokėti, vien turėtų būti 
paskirta prekė vidutinė. Jeigu nepasigerįs laikas ir 
darbai Amerikoj, ateivystė, be abejonės, turės susimažįt.

Užsiėmusiejie priėmimu ateivių rastų ir kitokį užsiėmi
mą, kuris szendien isz dalies yra žydų rankose, kaipo tai: 
siuntimas szipkorczių, pinįgų ir 1.1.

Tokiame reikale kiekvienas tautietis, tikiuosi, neatsisaky
tų kreiptis prie saviszkio, vien idant butų isztikimas žmogus.

Neatsirandant pavienių ypatų su drąsa, galėtų New-\ orko 
ir Brooklyno draugystės susitarę tuomi užsiimti.

Pirmiausiai reikalinga pilnai isztyrmėti dalykų stovį, kas 
ant vietos esantiems lengviaus galima ir be pakėlimo didelių 
kasztų . Tedėl geistina butu, idant Brookliniecziai ir Najor- 
kiecziai savo nuomonę tame reikale parodytų, ypatingai drau
gystės ir , ;Susiv.“ kuopos.

Sziame laike tiek atradau pagal savo nuomonę, už reika
lingą pasakyt, — meldžiu dėl to brolių, kurie tą aiszkiau su
pranta, idant teiktųsi savo pažiūras iszreikszti.

Su guodone V. Ž u k a u t s k a s.

pos pas Maskolijos carą.
Pareina tapgi žinios, kad 

graikai praszėsi ir kitų viesz- 
patysezių, kad jie pertrauktų 
karę. Pasiuntiniai visų viesz- 
patysezių prižadėjo pasirupįt

buvo ant 6 metų susitarę, pa
kilus kokiai audrai, laikytis 
iszvien. »6 d. Gegužio sukako 
tie 6 metai, ir dabar tos trys 
vieszpatystės vėl susitarė lai
kytis iszvien per kitus 6 metus.

ECUAD0RAS.

Maisztas czionais vis 
naši, o kariumene negali 
galėti maisztinįkų.

Provincijose Chimborazo ir 
Canar maisztinįkai viską nai-

didi-
per-

lauks lietuviai vyskupą, kurs 
suprastų jų teisingus reikala
vimus ir užtartų skriaudžiamus. 
O Seinuos, tai jau labai reikė
tų tokio užtarytojo. Girdėt, 
bene tik vėla szį metą uždrau
dė lietuviams mokitis ir szne- c
keti lietuviszkai. Mat, kad 
lenkiszkai pasakyti pamokslą, 
tai reikia ir gramatiką ir lite
ratūrą iszmokti; o lietuviszkai, 
tai nieko nereikia, gal rėžt pa
mokslus neprisitaisę; bene tik 
isz pirszto neiszczi tilps prirei
kus . . . . ?

tini.

karią, vienok sziokias pakajaus

užmokėti jai kares kasztų
S 15.000.000; atsisakyti nuo

atiduoti Turkijai Tasaliją; ati
duoti savo laivyne turkams ir

10 ijreguzio nemeili pasza 
paėmė Volo ir užvedė ten tur- 
kiszką administraciją, pareika
laudamas, kad sultonas atsiųs
tų turkiszkus urėdnikus.

Ant reikalavimo kitų viesz- 
patysezių, Graikija atszaukia 
nuo Kretos savo kariumene ir C 
tinka, kad ant ant Kretos butų 
užvesta autonomija.

Kares jau beveik nėra, nes 
Graikai traukiasi nuo turkų, 
ir turkai be pasiprieszinimo 
ima miestus. Turkų apicierai 

sunet pyksta, kad negauna 
graikais pasiniuszt.

KUBA.

S usi re m u s k u b i c cz i a m s 
vadovyste jenerolo Robi 
ispanais po vadovyste R< 
ties miestu Bayans, kubiec

J

namitinem bombom,

po
su

Kad papuczkai tave kankina ir ne
smagu darosi, valgyk C a sear e ts 
katariszkas cukerkas, isz ties pasveiksi, 
10c, 25c,

Laiszkas isz Petrapilės,
Jau nuo kelių metų tęsiasi 

tarp Popiežiaus ir maskolių 
rando derybos apie vyskupus. 
Kad tai tik but vieni vyskupai, 
tai taikįte gal jau seniai butų 
susitaikę. Bet prie to da daug 
kitokių prisidėjo dalykų. Mat, 
randas, skirdamas vyskupus, 
nori nuo popiežiaus szį tą isz- 
griebti. Pareikalavo, kad 
Minsko dijecezijoj ir nekuriose 
baltgudiszkose parapijose Vil
niaus dijecezijos butų daleista 
įvesti į bažnyczias gudiszką 
kalba net vieszose ir bendrose c
maldose. O vėl lenkų kara
lystėj nori padaugįti seminari
jose skaitlių valandų gudiszkos 
kalbos ir j vesti užveizdčtojus

pributų ant kožno ekzamino, 
bet da prižiūrėtų, kad nieko 
nesilietų seminarijose prieszin- 
go valdžiai ir pravoslavijai. 
Žodžiu, nori suimt į savo na-

nuomenės. Kiekvienam aiszku, 
kaip pavojingi maskolių reika
lavimai.

Sztai pasklido sziomis die-

su aficierais
m as savo
Žinoma, p<

kareivius vienus.
> tam kubiecziai

legvai pergalėjo ispanus, nors 
ispanų buvo dusyk tiek.

W’eyler’is iszsiunte tuojaus 
Rey’ą į ipaniją, kur jį sūdys 
už pabėgimą nuo muszos lauko.

Pereitą sykį raszėm apie bai
singą atsitikimą Paryžiuj lai
ke ferų (bazaro) ant naudos 
pavargėlių. Vienok per tą ne
laimingą atsitikimą pavargėliai 
nieko netrotijo, nes kasžin 
koksai nežinomasgeradejas at
siuntė bazaro komitetui

mą, kiek pernai per panaszius 
ferus buvo ant pavargėlių su
rinkta. ITas geradejas prisiųs- 
damas tokią žymią sumą užslė
pė ir savo vardą.

6vieravy-
sziol

55tlls

cziaus, tai maž kas iki 
tebuvo apie jį girdėti, 
lenkas, ginies Gardino 
boj, nelabai da senas: 
metus leidžia. Sako, ki
tai žmogus geras ir minksztos 
szirdies, taikus, dievobaimin
gas, nė vieno skriaudos neno- 
ris. Tam visj lygus esą, ar 
lietuviai, ar lenkai, ar baltgu- 
džiai, kiekviename matąs tik 
krikszczioni ir artima. Reik C C

viltis, kad to-pat prisilaikys 
ir dijeceziją valdant. Tik gal 
ir Vilniuj sulauks lietuviai aisz- 
kesniu laikų. Koks bus Zvie- 
ravyczia, toks bus, bet tik jau 
neskirs į lietuviszkas parapijas 
lenkų ir baltgudžių, o vėl at- 
kaliai lietuviu i lenkiszkas ir c c
baltgudiszkas, kaip darydavo

Nes jau ir dabar,, sako, vis 
taikąs siųsti lietuvius į lietu-

Kas-gi link gudiszkos kal
bos pamaldose,' tai sutikę 
maskoliai, kad viskas atsilai- 
kinėtų bažnycziose vien tik lo- 
tyniszkai, o pamokinimai, kad

Ik sziol Minsko 
parapijos buvo 
Randas tik tuos

nes vartoja.
dijecezijoj 25
be kunigų.
užtvirtįdavo,
taip vadinamus , ,trebnįkus“, 
t. y. knįgas su visokioms gu- 
diszkoms maldomis. Tokiu

nai popiežius su randu susitai
kęs ir mes neužilgio apturėsę 
vyskupus. Bats Massalovas, 
direktorius tikėjimų departa
mento, tai sakė Petrapilės ar- 
civyskupui — Kazlauckui. 
Vyskupas Simonas, rektorius 
dvasiszkos Petrapilės akade
mijos, eisęs į Plocką, o į jo vie
tą Petrapilen ateisęs kun. Nie- 
dzialkauckas, rektorius Žito- 
mieriaus seminarijes, — žmo
gus mokįtas, gana garsus ir

bovickis, ligūstas senelis; per

inspetorius dv. Petrapilės aka
demijos. In Seinus ateisęs 
Baranauckas, Kauno pavysku-

■« O Ilin iii® h b ii r niTf®

mus, nesirado. Todėl net 25 
parapijos iki sziol buvo be ku
nigų. Sako, randas dabar jau 
užtvirtįsęs tenai kunįgus, o 
melstis vieszai daleisęs loty- 
niszkai. - Užtai-gi lenkų kara-

zijoj, skaitlius valandų gudisz- 
kos kalbos buses padidįtas. 
Taipgi busę daleista inspek
toriams lankyti seminarijas, 
bet tik laike ekzaminų isz gu- 
diszko ir tai tik , .passiviszkai”. 
Tai yra tiejie inspektoriai ne- 
turesę tiesos nė laipsnių staty
ti, nė klierikų pavarinėti, arba 
ant to paties kurso ant kito 
meto užlaikinėti, tik vien, jei
gu pamatytų ką blogo, jeigu 
kas jiems nepatiktų, tai galė-

UGNELĖ ANT LAIVO.

10 Gegužio sugrįžo į New-Yor- 
lųlaivas Leona ir atvežė 13 lavo
nų. Ant to laivo 9 d. Geg. pasi
darė gaisras. Jurinįkai tik užady- 
nos po užsidegimui tų patėmijo ir 
ėmė laivų gesįt. Per tris adynas 
gesino. Apie 5 valandų užvažiavo 
ant deganezio laivo kitas laivas 
,,City of Augusta” ir-padėjo anų 
užgesįti. Tas laivas vežė brėžukus 
(zapalkas) ir nuo jų tai turėjo ir lai
vas užsidegti. ?

SUĖSTI ŽM0GEDŽIU.

In Astorija, Ore. priesz porų 
metų buvo atvažiavęs turtingo An
glijos prekėjo sūnūs, jaunas "F. M. 
B. IJchtenberg, bet paskui su tū
lu misijonorium iszvažiavo ant salų 
Santa Cruz, ant kurių yra apie 
30.000 puslaukinių žmonių, kad su 
jais vesti prekystų, kur misijono- 
rius jau pirmiaus su jais prekiavo. 
Bet szį sykį jiems nenusisekė, nes 
laukiniai tų salų gyventojai juos su
valgė. Žinia apie tai davė vienas 
isz biskį labjaus prasiszvietusių tų 
salų gyventojų.'

PIKTA DĖJO DARBAS.

Netoli miesto Pitteville, Ky. 
užnuodijo (užtruezijo) kas žin kok
sai piktadėjas vandenį szaltinio, va
dinamo Ball Creeg Spring. Isz 
to szaltinio atsigėrė paskui 10 žmo
gystų, ir isz jų 5 numirė, o kiti 5 
mirtinai serga. Kas įmetė nuodų 
į szaltinį, sulyg sziol nesusekta.

NEJAUNI JAUNAVEDŽIAI.

Shelbyville, Ind, d. 9 Geg. 
vo vestuvės Augusto Bušeliu 
Ona Gathmann.

Yra tai labai darinkta pora,
jauna vedi s turi 77 metus, o jauna
marte-79 m. Laimingo gyveni
mo!

ŽIGUNES KONGRESAS.

Washington’e dabar susirinko 
pasiuntiniai ko ne visų svieto viesz- 
patysezių ant pacztinio kongresso.

Kiekviena vieszpatystė atsiuntė 
po du delegatu, bet jie turi tik vie
na baisa. ** v

GIRIU GAISRAI.

Netoli Millwaukee, Wiss., ties 
Shell Lake dega aplinkui girios. 
In rytus ir žiemius nuo Spooner’o 
taipgi giria liepsnose, kad net sau
lė nuo durnų aptemus. Minios su
sirinkusių žmonių stengiasi sulaiky
ti prasiplatinimų ugnies, vienok tik 
smarkus lietus galėtų ugnį užgesįti.

Daugeliui farmų grūmoja pavo-

bu
sti

nes

C a s c a r e t s sudrutina skilvį, inkstus 
ir žarnas. Niekad neapsilpnina nei 
skaudulių nepadaro. 10c.

TEATRAS!
Szenadorio teatrai iszka kuopa 

losz teatrą ,,Pagirėlių Gobtuves” 
17 d. Gegužes (May) ant Fergu 
šono sales, Shenadorij. Pradžia 
ant 7 ad. vakare.

Preke tikietų 25 c., 35 c., ir 50 c, 
o del vaikų 15 c.

Vyrai ir moterys, jaunikaieziai 
ir paneles, susirinkite ant to pui
kaus perstatymo, kaip isz She- 
nadorio, taip ir isz aplinkines.

Užpraszo Shenadorio Teatra- 
1 iszka kuopa.

Tegiil bus kova vardan tei
sybės!

(Prisiųsta).

„Saulės” No. 36 smarkiai iszbara 
britvanosį plikis, jog jam nuskutgs 
visus plaukus nuo kaukuolės! O net li
kusius ir iszdžiovino, kad jau ir tie likos 
be Jokios gyvybos. (Tu mą tam nedo
rėliui taip ir padaryk!!)

Ar tai tavą, Astramckų Tamoszėli, 
taip bankrutu paliko? Negana ką jau 
plaukus nuskuto, da ant didesnio panie
kinimo visą trąszą ižtraukė, kad ir liku
sioje turi iszdžiut! Matit, kad jau ta- 
mistėlei blogai einasi, nes sumažino ir 
didvyriszką protą dėl statymo p r o te s- 
t o moterims. Nes pasirodo isz tamistos 
rasztelio, kad netik „moraliszkas ban
krotas” ėsi, bet Ir ant proto b a n k r u- 
tas.... Tiktai gerai perskaityk savo 
neliogiszką jovalą, tai prisipažįsi pats 
sau; „tikrai asz esiu ant proto bankrotas, 
jog tokį jovalą padariau.”

Kuriam daigte minėjau Iszlindusį vilką 
isz maiszo? Kada rasziau padėdamas 
pilną pravarde T. Astraracko? O jei
gu tamista prisipažįsti ant saves, tai 
atsimįk priežodį: „Ant vagies kepurė 
dega”. Žinoma toks esi, kokiu tave 
perstatė raszėjas, nes pats tą prisipažįs
ti! O asz turiu garbę atsiszaukt kaipo 
pseudonimas J. S. M., bet ne: S. J. 
M., o kokiam britvanosiui duodi atsa
kymą. tai ne mano ypata, ir asz nekal
tas, ką jis Astramckui plaukus nuskuto. 
( Saulei „ ne naujiena pllovones ir bjau- 
riojimus ypatiszkus dėt). Bet ne „Sau
lėj,” tik plikam autoriui straipsnio užtai 
garbė!

O kaip giriesi, kad su piktumu raszei, 
tai dėl tamistos yra vaistas, reikė ateit 
Ir pasiklaust pas manę, asz bueziau da
vęs rodą ką daryt, kad nereiktų taip 
kankytis vieltui.

Apie „Dr-ė T. M.” mierlus dėl to 
neminėjau, kad jį yra visoj Amerikoj, 
ir visi žino, koki Josmieriai, o Astramc- 
kas tik vienas draugystei priguli ir Mi- 
nersvillėi buna. Tai--gi ir jo darbus 
prieszingus katalikystei matau, užtai 
neimu atsakymo už visą draugystę, kad 
visi bedieviai. Tik tuos miniu, kurie to
kiais pasirodė...

Taipgi neminėjau, kad Minersville 
yra atsižymėjus lietuvyste, bet bedievys
te. Nesą protestas moterų ne isz 
lietuvystės kilimo kilo, tik isz bedievys
tės. Ir nebuvo kaltinami visi, kad yra 
moraliszki bankrotai, tik tas, kuris juom 
pasirodė. Nes jaigu nebūtum moralisz- 
kas bankrutas, tai butum atsižiūrėjęs, 
ką plunksna nuvedės paskui palikai. ‘‘O 
szeip pasirodai, kad ir ant proto ban
krutas esi!

Tiesa, kad per tūlą laiką tik 4 ypatos 
paslapta prigulė prie „dr. T, M.” Pri
minei. kad garbės vertas užmanymas. 
Bet nepriminei, dėlko vertas papeikos?

Jaigu raszai, kad jokiam lietuviszkam 
darbui nesi'pi'ieszingas, tai dėlko ant pir
mutinio vlsuomeniszko susirinkimo „dr. 
T. žmones pertikrinėjei, kad „Su- 
sivienyjimas” nepriima jokius daugiau 
lietuvius, kaip tik katalikus. Otų gana 
gerai žinojei, kad vien tik be jokios ti
kybos negali prigulėt t. y. bedieviai, o 
szeip visi yra priimami.

Ir sakei, kad „Susivienyjimas” neiž- 
duos jokias knįgas, vien tik bažnytines. 
Ar ir szitas netiesa? O kol tu dirbai ne
kliudydamas parapijos, niekas tau nie
ko nesakė. Tik tada, kada sakei, kad 
reikia velik duot tą 50 c. ant draugys
tės, nė ant bažnyczios, nes bažnyczlos 
nepastatys. Ar--gi nesakei tą vakari
niam kraszte miesto? Ant ko galiu du 
liudinįku pastatyt, tuos, kuriem taip sa
kei.

O ką sziądien blogų laikų yra mede- 
giszki bankrotai, tai mum tą nereikia sa
kyt, mes pats atjaueziam. Ir manę ne- 
nugąsdįsi tuom, kaa neturiu pinįgų. Ba 
asz nesislepiu. (Nes ant turto bankru
tas skiriasi nuo moraliszko bankruto).

O ką tu davei ant Shenandoah’rio 
bažnyczios, ir darbavaisi dėl jos, tai asz 
tamistai Astramckui neužginu. Bet 
negali sakyt, kad asz nedaviau.... Ir 
nežinai, katras daugiau davėm. Bet ir 
Minersvillėj jau esu davęs, kiek mą iž- 
galė velijo. Tik nenoriu girtis, taip kaip 
tamista.

Ir-gi galėjei duot da pirmiau už manę 
imt Shenandoah’rio bažnyczios. Bet 
pirmiau pastatymo bažnyczios pradėjei 
traukt isz pamato plyteles su dantimis!

O kaslink protesto, kad moterims bu
vo nežinomas ir nesuprantamas, tai 
aiszkiai pasirodo isz szito straipsnio, kad 
ne moterų, tik Astramsko protestas....

Kas link gundymo kunįgo, kad tavę 
iszvadytų atskalunu, tai ne mano kaltė, 
tik tas užgundė, kuris yra tavodraugas, 
ką nesziojosi „Saulę” per stubas rody
damas tavo rasztą ir pasakodamas, ant 
ko raszo.

Taip tiesiok pasakė į kunįgą: „matai, 
sako, kaip anoji pusė moka užbėgti mums 
kelią, o mes jiem nemokam.” Bet tu ne 
man, o tik jam gali pasidėkavot.

O kaip, p. Astramskas, veliji iszsi- 
mazgot man akis, tai asz tamistai veliju, 
kad aitum į puszynėlį pavaikszcziot, tai 
mažu iszsigaruotų isz nervų raugalas 
alkoholio, tada mažu man daugiau kiek 
nupiesztum!

Nes ant szito straipsnio niekas nepa- 
sakis, kad kytro darbas, „tik beproezio 
jovalas”!

O ką gązdini su pasilikusia medega, 
kaip mažą vaiką su „bužiu,” tai visai 
nenusigąstu, nes ir dėl p. Astramsko 
yra atsakaneziai medegos dėl ižbjaurio- 
jimo.

Linkiu tav, plikuti, viso labo, dėl pa- 
pieszimo atsakantesnlo straipsnio. Tik 
persergseziu vaktuotis to britvanosio, 
kad ant nelaimės visus plaukus nenu
skustų. O tada kas Iž tamistos? Tikrai 
gamula liksi....!! Su guodone
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Visi lietuviai žino dainą apie 
Biruta, prasicledanczią nuo žo
džių: , , Ant marių kranto, Pa
langos miestelij, ten, kur gy
veno broliai žemaiteliai — yr 
didis kalnas Biruta vadįtas, 
žalioms puszelems visas apso- 
dįtas.”

Sekancziam Garso nuinerij 
mes patalpįsim platesnį apra- 
szymą ir paveikslą to Biritos 
kalno su esą nezia ant jos ko- 
plyczia, nupiesztą garsaus tep
lioriaus, markizo I I. A. Van- 
Den-Zubers’o. Dabar pami
nėsimi tik trumpai, kur yra tas 
Birutos kalnas ir kas buvo pa
ti Biruta.

Birutos kalnas yra ant smil
tingo Baltiszkųjų marių kranto 
netoli miestelio Palangos, Kur
žemėj (Kurlendijos rėdyboj). 
Aplinkui geltonuoja nevaisin
gas smilezių plotas, toliaus 
mėlynuoja marios su baltuo- 
janeziais valczių žėgliais, o 
czionais stūkso status, pusze- 
lemis apžėlęs kalnelis su dai
lia koplyczia ant virszaus.

Senovėje, kada lietuviai bu
vo dar stabmeldžiais, tas kal
nelis buvo apaugęs aržuolais, 
tarp kurių, kaip tėvas tarp vai
kų, stovėjo milžinas, daug me
tų pamenąs aržuolas. Ten ant 
to kalno,- po tuom didžiuoju 
aržuolu buvo pastatytas auku
ras (altorius), ant kurio dege 
amžina, niekad neužgestanti 
ugnis, vadinama Zniczium. 
Kad ta ugnis neužgestu, buvo 
paskirtos mergeles, vadinamos 
vaideliutemis, pasiszventusios 
ant garbes dievaites Prauri- 
mes, kurios dieną ir naktį da
bojo, kad ugnis niekad neuž
gestų.

Tarp tų vaideliuezių buvo 
didei skaisti mergele, vardu 
Biruta. Pamate ją Lietuvos 
kunįgaibsztis Keistutis, pasi
dabojo ir paėmė už moterį.

Apie tą laiką Lietuvoj pra
dėjo platytis katalikų tikėji
mas, ant galo visi lietuviai 
drauge su savo kunjgaiksz- 
ežiais priėmė krikszczionystę. 
Griuvo po kirviais garbinami 
lietuvių aržuolai, girias, kurias 
lietuviai - stabmeldžiai laike 
už szventas, iszkirto, žinyczias 
(pagonį; bažnyczias) iszgriove, 
o vietoj jų visur state katalikų 
bažnyczias. Visi, noroms-ne- 
noroms, priėmė krikszczionisz- 
ką tikėjimą, kaip didžiūnai, 
taip ir praszcziokai.

Bet Birute nenorėjo pamesti 
savo seno tikėjimo. Ji sugrįžo 
ant kalno, szendien jos vardu 
vadinamo, kur ji jaunystėj bu
vo vaideliute, kur dabojo 
szventą ugnį ir iki galui savo 
amžiaus pasiliko garbįtoja Zni- 
cziaus. Nors visur, užstojus 
katalikystei, buvo iszgriauti 
stabmeldžių aukurai ir ziny- 
ežios, bet del Birutos, kaipo 
guodojamos moteriszkes, pa
ezios Didžio Lietuvos kunį- 
gaiksz'czio Keistuczio ir moty- 
nos narsaus Vytauto, paliko 
ant kalno nekirstus aržuolus ir 
riegesino amžinai deganezios 
ugnies, kuria Biruta vėl dabo
jo ir savo senatvėj, kaip ir 
jaunystėj buvo dabojus.

Tik po jos smereziai nukirto 
nuo kalno szventus aržuolus, 
iszgriove aukurą ir užgesino 
Zniczių. Mus dienose pastate 
ant virszunes Birutos kalno 
koplyczią, kuriai sudegus, bu
vo pastatyta kita, kuri ir szen
dien dar ten stovi. Paveikslą 
tos koplyczios ir platesnį apra- 
szymą apie Birutos kalną įdė
sim į kitą Garso numerį, pri 
jungdami prie tos progos ir 
dainą apie Birutę.

Norėdami suteikti savo 
skaitytojoms daugiaus skaity
mo, mes ketinam pad i d į t 
GARsą. Padidįt galima dve
jopai: arba iszleisti didesnius 
numerius, arba to paežio didu
mo taukiaus iszleisti. Dėlto 
mes užklausiame savo malo
ningų skaitytojų, kaip jiems 
geriaus patiktų: ar kad dides
nius Garso numerius ant ne
dėlios sykį duotume, ar kad 
to paežio didumo ,.Garsas“ 
pasiliktų, tik butų taukiaus 
iszleidžiamas ? Teiksis malonus 
skaitytojai mums apie savo 
velijimą tame dalyke pranesz- 
ti.

Garsas stengėsi ir toliaus 
stengsis eiti vis tobulyn. Pe
reitus metus buvo padidįtas 
du kartu, stengsimės ir toliaus 
didįt jį ir daryti yvairesne jo 
įtalpą, kad ,,Garsas“ tikrai 
atiduotų visus atgarsius lietu- 
viszkų aidų.

Katrie judosziai?
Perskaitęs ,.Vienybės“ 18 No. 

p. Pelėdos ,,Peržvalgą“ atsiminiau 
vieną Turgenev'o straipsnį isz 
„Poeziją prozoje“, kur jį tūlas 
valkata mokina, kaip užslėpti savo 
blogus darbus. Tas valkata taip 
jiam sako: jei jauti ant savęs kokią 
kaltę, ar savo kokią silpnybę, tai 
kiek drūtas rėkk ant kitą ir koliok 
juos už tą sipnybę, nors tie, ant 
kurią rėksi, nebūtą nekick kalti. 
Isz to, sako, gali turėti dvigubą 
naudą: nustumsi nuo savęs pažvel
gimą ir da gali kartais ir pats pasi
taisyti isz savo ^paklydimų.

Nežinau, ar p. Pelėda skaitė ka
da Turgenev"ą, ar pats isz savo ge
ni jaliszkos galvos prasimame tokią 
taktiką, gana to, kad elgiasi lyginai 
taip, kaip Turgenev’ą tas valkata 
mokino.

Žiūrėkite. Garso 15 No. skaitėme 
patilpusį,,Atsiszaukimą isz Tilžės”, 
kur p. Kalvaitis, Tilžės knįgų pre- 
kėjas ir guodotinas ukėsas, p. J. 
Smalakys, tikras lietuves, atkirto 
užpuldinėjimus per „Vienybe“ ant 
Kalvaiczio ir lietuvių užtarėjo, dr-o 
Sanervoino. Užpuldinėjimas tas, 
tiesiog sakant, iszdcrgimas, buvo 
atsiųstas isz Tilžės tūlo B.B., kaip 
pp. Smalakys ir Kalvaitis sako, vis 
to paties Pelėdos. Tikime, kad 
taip yra, nes p. Pelėda „Vienybės“ 
.,Peržvalgoje” nesistengia nė gintis. 
Negana to, minėtam per „Garsą“ 
?, Atsiszaukime isz Tilžės“buvo nu
rodyti tūli faktai, liudyjanti, gali 
sakyti, apie judoszystę p. Pelėdos. 
Kadągi savo „Peržvalgoj“ p. Pe
lėda neatremia, tai ir mos atsitiki
mą su p. D. Miklu ir paminėtu ten 
žemaieziu turimo priimti už faktą,

Jei p. Pelėda visiszkai užtylėtų 
apie tą „Atsiszaukimą isz Tilžės“, 

tai da galima butų dvejoti: ar p. 
Pelėda prisipažįsta savo tylėjimu, 
ar tas jo tylėjimas yra „paniekini
mo tylėjimu“.*) Bet dabar ant to 
,,Atsiszaukimo“ p. P. atsiliepia, 
tik. negalėdamas užginti priduotų 
ten žaktų, griebiasi budo, kurio 
anas Turgenev’o valkata mokina, 
būtent: jį kaltina tie Tilžės vyrai 
už judoszystę, priduodami ir fak
tus, tai ir p. P., neturėdamas ką 
daugiaus sakyti, juos taipgi vadina 
judosziais, nė jokių darbų, kurie jų 
judoszystę parodytų, nepridedamas. 
Ot, jie „judosziai“ užtai, kad jo 
locną judoszystę su faktais darodo. 
Czia p. Pelėda pasitiki, kad „A ie- 
nybės“ skaitytojams apdums akis 
savo frazesais ir tuszcziais žodžiais. 
Zingeidu, ar „Vienybės“ skaityto
jai priims už gerą pinįgą tuos plū
dimus ir ar nesusipras, kad juos p. 
Pelėda laiko už mažai suprantan- 
czius kūdikius, kuriem kad tik gra
žiai numeluoti, tai gali pasakoti 
apie visokius laižius, raudondan- 
ozius ir kitus nebūtus daigius, tai 
tie ir įtikės.

Da ir to negana. Žmogus ser
gantys geltlige, į ką jis tik pažiū
rės, viskas jam rodosi geltona. Taip 
ir p. Pelėdai. Pats neužsigindamas 
nuo judosziszkų darbų, jisai gata
vas įtikėti, kad visi yra tokiais pat 
judosziais. Sztai toj paezioj No. 18 
„Vienybės“ „Peržvalgoj“, neį
stengdamas pats iszsiteisįti, nori 
nors kitus purvais apdrapstyti. 
Taip jis „Garsą“ ir-gi vadina judo- 
sziszku, „Garso“ iszleistojus iszda- 
vikų kompanija ir 1.1. Dėl ko y r 
jie judosziai, jis nepasako, nes ne
gali pasakyti. Meluoja susirietęs, o 
atsiranda kartais ir tokių noiszma- 
nėlių, kad kitas ir įtiki. „Vienybė” 
vadina fakt us „skandaliszkais“, bet 
kiti laikra.szcziai reikalauja faktų.

Jei „Garsas“ yra toksai judo- 
sziszkas, tai, p. Pelėda, parodyk 
staeziai jo judoszystę, važiuok szę 
su faktais, o į iszmislus niekas ne
tiki. Neturi faktų, tai meluoji, po
nuli!

Ant užbaigos turiu pasakyti da 
du daigiu: 1) kad nėra lietuviszko 
laikraszczio po vardu ,,Garsas 
Amrikos kunigų“, o prasivardžiuo
ti pritinka tik piemenimis ir. gal, 
„Saulei“, o ne rimtiems rasztinį- 
kains; 2) „Garsas“ suvis neį
rengė kontrakantnįkystės iszguldy- 
mų, nes tame dalyke neturi kom
petencijos. Prie jei b kokio iszgul- 
dymo reikia specijalistų, tai jei 
„Garsas“ butų įtaisęs kontrabant- 
nįkys|ės fakultetą, tai Tamistą, po
ne Pelėda, butų pirmutinį, kaipo 
tyrusį kantrabantneszį, užkvietęs 
už professorių prie to naujo fakul
teto. Taitetis.

Kaip guodotinas szio straipsnio au
torius patirs, szianie ,,Garso'1 nunierij p. 
Noveskis užsigina, kad ne jis yra pasira- 
szes lit. 1?. ..Vien1', korespondentas ir 
kad jis neskriaudė lietuvių. (Red.)

Iszejo. isz spaudos Garso 
spaustuvėj nauja knįga ,,Kris
ti JOllO Donelaiczio rasz- 
tai.” Preke jos 40c., o už ap
darytą 55c.

Kožnas taip sako.
Cascarets katariszkos cukerkos, dyvi- 

niausias iszradimas szio amžiaus, yra 
gardžios ir pale.igvinanczios skanumą, 
daro labai gerą įtekmę ant inkstų, abel- 
nai vidurių, perezystija žmogaus kraują, 
panaikina perszalimą. iszgydo galvos 
skaudėjimą, karsztligę ir užkietėjimą vi
durių. Nusipirk baksuką C.K.C. ir pa
mėgink jas sziądien; 10. 15. 50 centų, vi
sų aptlekorių gvarantuojama. 240

Vardan tiesos

kimą W. Kalvaiczio isz Tilžės, ku
ris pasiremdamas ant raszto kun. 
Burbos (Garso 1 No.) nurodo, buk 

tavos asz esąs. Tame kun. Burba 
kaipo ir Kalvaitis yra per rybas 
apsirikę, nes rasztni B. nemano ra- 
szyti. Kalvaitis savo at 
aiszkina, kad B., lai-gi 
nepadėjo vardo, esu d 

nors

tai žodynas kun. Miežinio), vertu 
1500 rublių; neturiu visai jokio rei

ir Miklių, kadangi man jį (/mdyną) 
pavedė autoriaus įpėdinis, pairus 
užmanymui jį iszleisti pp. Szerno 
bei Jono. Miklius, liesa, pirm ma- , 
nęs buvo apsiėmęs žody ną iszleisti 
ir tam tikslini rinko prenumeratą, 
kurią sunaudojo ant kitų savo rei
kalų ir spaudą žodyno nieku, 
pirmyn nepavarė per du metu.

autoriaus Įpėdiniu, kuris iszpasku- 
tinųjų rūpinosi, idant jo dėdės dar
bas kuom greieziausiai iszvystų 
dienos szviesą ir vėl nepakliūtų į 
kokią nežinę, kaip tai buvo pas 
Wcyerį. Miklini nieko nesirūpi
nant apie spaudą, o tiktai renkant 
prenumeratą, autor. Įpėdinis man 
pavedė tą rankrasztį. kurį nuo Mik
linus ir atėmiau, drauge priimdamas 
ir kasztus, kurie del žodvno buvo 

tas buvo, o kitas sustatytas dar nuo 
oi). Szerno bei Jono). Miklius bu
vo padaręs su spadėju, Szenke, 
kontraktą ir tąjį man atiduoti. 
JRankrasztis buvo pas Szenkę). 
Miklini perskaitęs rasztą, kuriame 
autor. Įpėdinis man pervedė žodyną, 
reikalavau nuo jo atidavimo kont- 

spaudįti: jis tai patyręs norėjo pa

pabaigti, jam sakiau: „Nenori dabar 
tą atlikti, tai sugrįžszi nuo rube- 
žiaus,“ ir atidavė Miklius man 

visai nesutinka su Kalvaiczio ,,už- 
kriokimu. “ 

už 17 numerų „Ukinįko“ po 10 
markų, kuriuos nuo manęs pats at
siėmė isz Tilžės, y ra t i k v i e- 
n a m K a I v a i c z i u i t e ž i- 
n o m a s. („Ukinįkas“ su prisiun 
t imu Į parubežį kasztavo tiktai 3
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kuriuos pagal Kalvaiczio nurodymą 
esmi pasilikęs už persiuntimą Mas- 
kolijon, nuo 20 rb. V. Raubo isz 
Motliervvell Skocijoj. Yra tai fak
tai nebuvusiejie ir dovanai Kalvai
tis ant jų remiasi.

Kalvaitis visame savo atsiszauki- 
me, vieton iszsiteisįti, kaltina ma
nę su nebūtais daigtais ir pirkęs 
žodi dar pridėtų. Savo nekaltybę 
rodo su gautais pinįgais paprastoje 
gromatoje. Ir sako: „trokszdamas 
s a v, — a n a m 1 i z d ą k r a ii- 
ii ą s, s a v v a r t u s u ž d a u ž- 

ypatiszką sargybą ant tų vartų.

ant iszsiteisiniino, dėl ko manę taip 
apskelbia, ir save nenusitrenka nuo 
da 1 y v u 1110 j u d< >szy s t ės.

M. Noveskis,

Banka Bischoffo
uždėta 1848 mete

name Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszai City Ha 
New-Yorke
-----------O-----------

Siuncziame^pin^us į visas dalis svieto pigei, sauge! ;r greitai.

laivių į krajų važiuojantiems ir isZSHIllCZiailie SZipkorteS 
dėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika,

ningu del iszmainymo, kaip tai

Dėlei artesnės žinios raszvk į

Bischoffs Banking House
2 Centre str. (Staa^s-Zeitung Building, New-York.

Nedėlioję Banka atvira nuo 10 iki 12 advnai.

Geležinkelis Lehigh - Valley
1 1 <-in.ii iszeina isz onenauono i. Benu 

Haven Junction, Mauch Chunk, Le 
highton, Slatington, White Hall, Cata
sauqua, Allentown, Bethlehem, Easton 
r Weatherly 6.03, 7.38, 9.14, ryta; 12.58 

.3.53, 6.00 po pietų.
In New York ir Philadelphia 6.03, 7.38 

9.14 ryta; 12.58, 3.53 po’plet.
In Quakake, Switchback, Gerhards ir 

Hudsoiidale 3.53 po piet.
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 Tnkhannock 6.03, 9.14 ryta;3.53po 

piet.
In Ithaca ir Geneva 6.03, 9.14 rvta 

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 ryla; 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 irli.OO 
po piet.

In Ilazleboork, Jeddo, Drifton IrFree 
land 6.03, 7.38, 9.14 ryta;
pietų.

In Ashland, Girardville 
6.15, 7.30, 9.10, 11.10 ryta 
6,50. 9.15 po pietų.

53 po

r Lost Creek
1.50, 4.10

GARSO Spaustuve 
--

-‘'Al ! J

Kuopuikiausia ir už pigią|j

prekę [cziemą] iszpiido|je. lietiki, tai ateik isztirti pats.

darbus.
OIOIOIGIOTOIGIO

tiszkų — smagių ir naiulingų pasiskaitimų. Prisiųsk už 2 e. marke, tai gaus 
kataliogą už dyka. Raszant padėkit adresą tokį:

Garsas Publishing Co., Shenandoah, Pa.

In Raven Run, Centralia Mt-Carmel 
ir Shamokin 9.02, 11.05 ryta; 1 46 4 07, 
6.46, 9.12 po pietų.

In Park Place. Mahanoy City, Delano 
5.45, 6.03. 7.38, 9.14 ryta;’12.58*, 353, 6,0
8.42, 

In Yeatesville 5.45, 7.38, 9.14 ryta 
6.00, 11.13 po pietų.

Treinai iszeina.
Isz ShiiiiioKin 5.15, 8.20, 12.10 isz ryto, 3.00, 5 lo 

7 50 |>o pi< tu ir nteinn iii Szeuudori imt 6.03, 9.1e 
ryte, 12.58, 3.53. 6.00, ir 8.42 po pietų

Iszeina isz Szenadorii j Pottsville. 6 03. 7.38 
9.05, 1105, isz ryto; 12.58, 3.05, 4.15, 6.00. 
8.42 po piet ų.

Iszeina isz Pottsville i Szenadori 6.00, 7.45 
10.15. 12.05 ryte, 12.35, 3.00, 5.15, 5.40,7.15,10.20 
po pietų.

Iszeina isz Szenndorio 1 Razleton, 6.03, 7.38 
9.14. ryte, 12.58,3.53,6.00,8.42 po pietų.

Iszeina isz Hazleton į Szenadori, 7.35, 10.05 
12.52 ryte, 3.05. 5,57, 7.56 po pittu.

NEDELINIS TREINAS.
Iszeina in Raven Run, Centralia 

Mount Carmel ir Shamokin 9.57 ryto 
1.49 ir 7.21 po pietų, ir ateina in Shamo 
kin ant 10.55 ryta ir 2.47, 8.19 po plet. 
Iszeina isz Shamokin in Shenadori 8.15 

ir p.35 po pietų, ir ateina In 
ant 9.10 ryta ir 12.50, 6,31She nadori 

po pietų.

po piet u.

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 pietų.

In
I n

City ir Delano, 9.1o, 12.50 ryta; 6.03 
6.31
Iszeina isz Hazleton in Szenadori 9.00 
ryta 12.52, 6.24 po pietų.

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

Isz Pottsville in Szenadori 8.45, 10.40 
ryte; 12.35, 5.15. u.IO po plelu.

koi.i.in ii. wii-bcb generalnas superIn 
tendentas South Bethlehem, Pa

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

A. W NONNEMACHER, Asst G. P A 
South Bethlehem, Pa

Philadelphia 12.50, po pietų.
Yatesville, Park Place, Mahanoy

pirmiaus ar paskiaus su sziuo svietu persiskirs, ežia ar kitur, 
koksai-gi gali dėl mus būti skyrius?

Bet mąs bažnyczia, mąs szventenybės, mąs kapai!
Iszklausę sveczio reliacijos, iszpuolem su seserimis tą 

liūdną naujieną pasidalįti. Ir kada apleidome svetainę, 
sidabrinis varpelio balsas ant poterių szaukė, po kurią vaka
rinis pasidrutinimas laukė.

Einant į korą sesuo Serapiną ranką man spausdama szau
kė:

— Ne szendien, motinėle,da ne szendien.. .. ar tiesa?
Palenkiau ant patvirtinimo galvą. Tegul nors viena 

naktis po sziuom stogu dėl vargią seną seselių spakainiai 
pereis....

Viena!
In korą ant poterių jau tik pusė seserų susirinkdavo. 

Buvo mus gana daug ir tas gaivino vyltį, jog klosztoriaus 
neuždarys taip greit — o visos buvo tokios senos, tokios se
nos.... Ir nuvargusios, taip-gi serganezios. Sesuo Eusta- 
chija jau trys metai kaip nesikelia nė isz lovos; sesuo Salezi- 
ja, Ignacija niekad dormitoriaus neapleisdavo, sesuo Kalėta 
ir Juzė nieko dėlei senatvės neveikė; jaunesnė už jas sesuo 
Agnieszka, kaip kūdikis koks vograudavo arba juokdavosi, 
tai vėlei verkdavo. Kitos sesers ir tankiai apsilpdavo: vienai 
akys nežiūrėdavo, kitą reumatizmas kankįdavo, kitai kojos 
tino ir taip visad. Tame nieko nėra stebėtino, jeigu su
prasime aplinkybes, kuriose gyveno. Klosztorius nu® 20 
metų netaisytas, stogai kiauri, varva, per tai drėgnumas vis
ką apėmė. Szalti kambariai, kurti nebuvo kuo.*)

O daktaras, gydiklos.. .. Gerbtinas Kroseielskis, tiesa, 
gydydavo dovanai, o p. Steiner už gydiklas neimdavo nieko; 
szitai suprantamas dalykai, jog tokiame padėjime prie dakta
ro ir aptiekoriaus tik svarbiame reikale szaukdavomės.......

Pyto metą kommunijos szv. diena buvo. Po miszių se
seris į kapituliorią suszaukiau. Dar tenais nesueidavome,

*) Žinoma, jog randas pirmiaus da apvogė begėdiszkui kliosztorius, 
bažnyczias, palikęs užlaikymą ją Yion apveizdai Dievo.

Paskutines miszios-
-------------

Versta isz lenkiszko.

— (Tąsa.) —
— Taip yra^— pradėjo toliaus— nelinksmas žinias atne-. 

bzu, bet, ant nelaimes, tikras. Atsiuntė manę, idant perser- 
gecziau.........

— Vieszpatie mano! kliosztorius męs.........
—* Pakasavotas. Taip yra. Bet žinių tą paslaptijc už

laiko. Po nedeliai komisija atvažiuoja.
— O, bažnyczia, bažnyczia?
Nulinko jam galva da žemiau.
— Pakasavota taip-gi — tęsė: — Džiakonas per policiją 

bus paszauktas SS. Sakramentus ir bažnytinius indus isznesz- 
ti;

— Ar tiesa, jog taip bus. Gal pagelbą rasime?
Neatsako nieko, tik galvą da šeiniaus nuleido.
Ir kam kamantinėti toliaus, kad pagelba but randama“ jo 

but ežia neatsiuntė.
Didžiam tylėjime, veik numirę, valandą dar tylėjome.
Nevieną kartą ant męs klosztoriaus tamsus debesiai pra

slinko. Ne vieną kartą rodėsi — jau, jau kris perkūnas.. .. 
Ir szeip ne teip viskas perėjo, Dievas mielaszirdingas gelbėjo. 
O dar....... .

— Už musą nuodėmes — isztarė sesuo Serapiną.
— Acziu Dievui ir garbė jam už viską — atsakiau, vie

nok žodžiai krutinėję grimzdo.
— Kunįgaiksztis Ignotas manę siunezia ypatingai dėl to 

— kalbėjo sveczias — idant klosztoriaus ir bažnaezios dnig- 
tus, kuriuos galite, isz laiko paslėptume! priesz barbarus 
maskolius, o paezios, jeigu bus leista iszsirinkti, iszsyk iszsi- 
rinktumet iszvažiavimą į užrubežį.

Da daugiau duodamas pamokinimą, kaip turime elgtis, 
kalbėjo — mes veik nieko isz to negirdėjome. Ką mums rū
pėjo, kas su mumis stosis? Keletas ligotą senelią, ar metais 

nes ta dalis kliosztoriaus labiausiai buvo snnaikįta. Langus 
ledai iszdaužė, ant sieną kerpės augo, mozaikines grindis nuo 
paskutinio lietaus ažeras vandenio apsėmė. Tik Kristaus 
stovyla kabo ant vidurinės sienosnepajudįta, bet apdulkėjus, 
vortinkliais apdengta, su j uodus.

Susirūpino vargszės senelės nuo mano paszaukimo į ka
pituliorią. Numanė, jog svarbus dalykas yra, o dėl mąs 
svarbus dalykas negalėjo būti kuom geru.

Todėl skubinosi, vilkdamos pasenusias kojas. Seserį 
Urszulę, tik ką nuo ligos patalo kėlusę ir seserį Koletą kitos 
prilaikydamos vedė. Sėdynėse kandžių sugraužtose, pajuo
dusiose, suszlapusiose vienuoliką vietą užėmėm.

Daug laiko dėl mąstymo nedaviau.
— Vieszpats Jėzus kryželį ant mus uždeda. Už nedėlios 

szitą triobėsį apleisti privalome.
Nieks balso nepakėlė, nei atsiduso. Tik akys aszaroms 

pasriuvo, galvos kretanezios žemyn nulinko. Ką szirdis jau
tė — Dievas teskaitė.

Už valandėlės isz vienuolikos lupą iszsiveržė vienintelis 
žodis: ,,Deo gratias.”

Po tam trumpais žodžiais paaiszkinau įtalpą kalbos su 
pasiuntiniu kun. Ignoto. Atlaikėm mitingą. Už adynos, 
jau viskas apkalbėta, apsvarstyta buvo.

— O dar einame į bažnyczią V. Jėzui už kryželį ant mąs 
siųstą padėkavoti.

Kurczias skambėjimas himno Te Deum po tuszczią baž
nyczią bujojo — balsai visų drebanti. Toj bažnyczioj tiek 
metų, tik jauniausia 40, kožną dieną Dievą garbinom. Czia bu
vo mąs skarbas, turtas, mus szirdis, mąs gyvastis....

O dar.........
Kaip ta nedėlia praslinko, nė paezios nežinome.
Dėl mus laimės, tiek daug užsiėmimo turėjome! Per 20 

su virsz metų žiūrėti ant to, kaip barbarai aplink mus plėszia, 
apsipratome. Jau nuo seniai atimta buvo viskas, kas pinį- 
giszką vertę turėjo. Prie mus tik liko atminties rakandai, 
relikvijos, kryžiai, kuriuos svetima ranka galėjo iszniekįt.

Ta neatbūtinai nuo iszniekinimo prigulėjo apsergėti.
Todėl per kiauras dienas mąs ypatiszkus turtus kraustė

me. Senoviszkus arnotus, relikvijorius, kryžių su kaulais 
szventąjų, paminklą nuo szeimynos Jogėlos, kryžių dovanotą 
per Radvilą — sesuo Salomea, mus zakristijonka, neszė vie
nus po kitų — paleisti jų isz rankų nenorėjo, paeiliui bueziavo 
juos verkdama.

— Tas kryžius, tai palikimas kunįgaikszczių Mirskių, 
mąs pundatorią.. .. Tos sidabrinės ainpulkos, prie vyskupo?' 
celebros naudojamos, tiek kartą paslėptos nuo pageidlyv'os 
czinovnįkų akies.... O szita sidabrinė monstrancija jau mąs 

riaus.
Ir jau daugiaus to viso neregės mus akys! Patyloms, 

naktį, kaip vagys, du isztikimi vyrai iszneszė tuos kelis pakus 
į parengtą vietą. Isz tenais tam tinkamos rankos paims ir 
vėl ant garbės Dievui tarnaus.

z

seną rakandų zokristijoj ir kliosztoriuj. Ir mes.. .. seni ra- 

pestis.. .. Nieks apie ateinanezią mąs nelaimę, iszėmus porą 
isztikimų, nežinojo. Ir kliosztoriuje viskas paprastu budu 
veikėsi. Kaip visad atsiprovinėjo dievmaldystė, kaip visad 

giaus, nes ir ligotos nesinaudojo isz dispenses.
Ir nedyvai, — jau buvo paskutinės mus czia draugiszkos 

maldos....
Sukako 25 Liepos.

Da vigilijoj tikėjomės.. .. kada porą kartų toli ant viesz- 
nelio varpelis suskambėjo, visos prie lango su drebanezia 
szirdžia skubinomės. Vienok ta diena praslinko pakajingai. J 
Bet ryto metą.........

Baigėme bažnyczioje rytmetines maldas, kada pekliszkas 
tarszkėjimas pasidarė ana-pus vartų. Sesuo Domicė įpuolė į 
bažnyczią drebėdama, iszbalus, kaip aviža, su žinia:

— Jau atsibaldė, jau atsibaldė!
----- (Toliaus bus.)------



Adorn ara s
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villas
-Apysaka isz Lietuvos praeites,

ISZ GUDISZKO PERDIRBO SVIRPLYS.

VI.
Drama girioj.

--------- (Tąsa.) ---------

Girioj vėliai pasidarė tyku.
— Pirmyn! tarė Markvard’as ir mostelėjo su kar

du.
Buris ėjo tolyn.
Bet jie jojo neilgai, nes nepraslinko nė pusvalandis, kaip 

netikėtai davėsi girdėt balsąi triubavymų, neszanczių atbalsį 
toli į girią. Nepaspėjo vokiecziai atsikurtėt, kaip urnai isz 
visų szonų, isz priszakio ir užpakalio ir isz virszaus ant jų pa
biro visas debesys vilyczių. Po tam iszgirdo laukinį, užve
dantį iszgąstį beveik dagi ant narsių vyrų, rėkimą. . ..

Nuo tokio netikėto siurprizo burelij kriziokų pasidarė 
baisus sumiszimas. Arkliai stojos piestu ir žmonės ronyti,la- 
bjausiai į veidą,krito negyvi. Daugelis bandė bėgti, alekur- 
tav: Markvard’as, sudavęs arkliui, metėsi prie bėganczių.

— Jus kur? judosziai — suriko jis,—bobos, zuikiai pra
keikti !

Ir czion—gi drutu musziu kardo jis perskriodė pakauszį 
vienam isz bėganczių. ...

— Pirmyn, paskui manę! Forvertc! .Smertis baimin
giems!

Vokiecziai, lig atsikurtėję, susirinko į krūvą, leido dau
gybę vilyczių. O balsai girioj vis ėjo garsyn ir garsyn. 
Priszakij būrio pasirodė keletas į žvėris panaszių žmogysczių 
su lazdomis rankose. Pirmiausiai visų stovėjo Adoniams, 
kuris rodydamas su savo lazda į križiokus, tarė sziaip savo vy
rams :

— Galingiausias Perkūnas siunczi*a mums lobį! Imki
te jį, jis jūsų!

Su baisingu riksmu ir staugimu, sukįdami ore 
baisiomis raguotinėmis, metėsi ant raitelių lietuviai. 50 tarnų 
ir „gerbovikų” iszsyk krito ant vietos, negalėdami nė gįtis.

— Lietuvos Vilkas!.. Tai jis!. . bliovė per
sigandę vokiecziai!

— Forverc!.... Pirmyn!—rėmė Markvard’s su Zon- 
nenberg’u, drąsidami kitus savo pąveizda.

— Na—gi, pažiūrėsim to Lietuvos Vilko! — sznekėjo 
Bernardas, jodams tiesiog ąnt Adomaro. Kunįgaiksztis, 
užžvelgęs jau isztolo, jog baisus križiokas, motuodams su savo 
nuo sieksnio kardu, lenda su savo ilgais ūsais ant jo, sustojo 
ir suspaudęs kumszczioj savo lazdą, spakainiai pradėjo laukti 
savo prieszo. Musztyne buvo jau abelna ir dėlto koznas* bu
vo užsiėmęs savo darbu ir netemyjo į vadovu. Bernard’as pri- 
szoko jau prie Adomaro ir metėsi su savo baisum ginklu, 
dar viejia sekundą ir.. . .

Bet Adoma ras smarkiai atszoko į szalį ir tuojaus moste
lėjo su savo lazdele.

Drucziai szvilptelėjus ore, nusileido lazda ant galvos kry
žeivio arklio. Arklis su sutrupįtu k&uszu puolė ant žemės, 
o paskui jį, žvangėdama, lėkė ir raitelis. .. .

— Nauja auka Perkūnui.... tarė kunįg., iszsitrauk- 
dams isz rankų Bernardo kardą.

— Broliai raiteliai!—rėkė į piktą gvolta Zonnenberg’as, 
valydamas sav kelią per būrį lietuvių. — Gelbėkit Bernardą! 
Neduosim krikszczionies ant pražuvimo tiems szetonams.

— Paskui manę, vardan sidabraplaukės Praurimes!
Tas netikėtas riksmas, balsas kurio užgluszino dagi ūži- o o

mą musztinės, buve paties Vingailos.
Zeniaicziai, iszgirdę pažįstamą jiems kares riksmą kunį- 

gaikszczio Vingailos, padidino savo spėkas.
— Vingaila su mumis! — rėkė jie.

' ----- ( Toli aus bus. )------

Medeaa S. Daukanto Wjoarafijai.
Pagal M, D. Silvestraiti parasze kun. Burba.

-----  (Tąsa.) -----
Medžioti, grybauti, rieszutauti niekad nemėgdavo, nesant 

tą dalyką praleistą laiką laikė už veltu pragaiszįtą. Kelionė
je buvo dideliai mandagus, nieko neskriaudė, kožnam užmo
kėjo. Mėgdavo greitai važiuoti ir magaryczias važnyczioms 1 
duodavo. Mėgdavo fabrikus kinkyti: net buvęs tokiam ežere, ' 
kur dilinai rūksta. Būdamas pas savo gimines dirbdavo visus i 
darbus.

Derėtas nemokėjo: kiek kas už ką reikalavo, tiek mokėjo.
Labjaus kavą, kaip arbata mėgdavo gerti. Mėgdavo žu

vis, pieniszkus ri mėsiszkus valgius.
* -X- *

Tikėjime buvo tvirtas, geras katalikas. Nors Vilniuje 
universitetą labai pagirtinai pabaigė, vienok bedieviu niei<ados| 
nebuvo. In bažnyczią visados eidavo, pamokslą klausydavo, i 
visas Bažnyczios pareigas iszpildydavo. Pasiukus pagal 
sveikatos iszgalėjimą užlaikydavo. Buvo didei dievobaimin
gas: grįždamas namo nuo savo kasdieniu'ą darbą tankiai pote
rius kalbėdavo, o tankiai ir nakties laike. 1

Jurgį Daukantą, broliavaikį, į kunigus leido, betnciszlei- 
do, kadangi szis nenorėjo tuom tapti. Kada per atlaidus (at- 
puskus) kunigas su processija eidamas noszė po baldakimu 
monstranciją, Simanas kunigui rankas pat urė jo. Su kunigais 
gerai sugyveno, o su nekuriais ir draugavo, kaip ana su kun. 
Sibulevyczium isz Laukžcmės ir su kun. Gazdauckiu isz i 
Lenkimą, kurio tankiai atsilankydavo pas Simaną Kalviuo
se. Pas kunįgą Vaiszvilą vieszėdamas Papilėj kas dieną 
klausydavo miszią szventą. Priesz valgį Daukantas visados' 
sukim. Vaiszvila ,,Tėve musą” kalbėdavo. Pas tą patį ku- 
nįgą būdamas ir bažnytinį korą įtaisė.

Negana to, Simanas Daukantas ir savo aukomis yra 
prisidėjęs prie Linkimą bažnyczios papuoszimo, kaip Ona 
Pruszinskienė pasakoja, beje: paveikslus (abrozus) altorių 
Panelės Szvencziausios, Aniuolo apsireiszkimo irszv. Jur
gio Simanas pundavojęs; stikliniai papuoszimgį ga|inio alto
riaus didžiąją liktorių taipgi jo auka.

ANTANAS KALCZINSKAS
geras ir teisingas 
vyras laiko 

mainierių
KOTELI

ANT
KETVIRTOS 

(Fourth) Street, 
Minersville, Pa.

nedelinis szeimyniszkas laik- 
rasztis iszeina Waterbury,

Conn.
,,Rytas“ kasztuoja ant metų 

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

szeimynai naudinga jį iszsira- 
szyti.

Antraszas:

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

PARSIDUODA 
didis mūrinis hotelis vadinamas 
Atlantic Garden. Prie jo yra rui
minga vieta del pikniku; strytka- 
riai eina ežia jau.

Dasižinokit pas
Mr. M. Dormer

St: Clair, Pa.
y

S. Markauckas, 
IR i J. Buszkeviszius

AR ŽINAI KĄ?

Antanas Daniseviczia
savo naujame name ant

630 W. Centre str.
Mahanoy City, Pa.

Laiko geriausią s z t o r ą ir 
saliun a.

Atsilankyk! patyrsi, kad tai tei
singas ii geras žmogus.O O O

Už pigią-pigiausią prekę visokį 
vainikai dėl sr.ermeną. Taiposgi 
isokios zobovelės isz blekės ir isz- 
dirbimai isz geležies pas

Mrs. M. F. Schmi d’s 
107 Jardin str.

Shenandoah, Pa.
Labai gražios ir pigios 
Kalėdą zobovelės. 

....... ................... .......... ...................... _

ŽINIA DĖL SAL1UNIKU 
IR SZT0RN1KU.

Pirkit sigarus ir sigaretus nuo

Juozo A. Mandour didžiausio ir 
pigiausio kupeziaus visame paviete. 
Jis pardavinėja taiposgi daug įvai
rią gražią mažmožiu; parduoda vis
ką už 20 procentą piginus nei kiti. 
Jei netiki, tai pamegįk duot jam 
orderį. Jo krautuvė yra

211 E. Centre str.
Shenn doah, Pa.

JVI. p. JVIaley,

—neseniai pirko—

' v© SS jei Įima jei s, ©a
pertai, žinote, jog kaipo naujas 

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

SALIU N I N K A 1!

— Na wisi prie alaus —
CH. SH«T0

Ar žinote lietuwiai kad (JIIKYŠ
TI AN SHM1DT0 yra geras alus ir 
galwa nuo jo niekad neskauda. Pas 
Ch. ShinitlCa gali kas nori gauti ii 
baczkut'a iii namus parsigabenti. 
70 W. Coal sir. H < n : i < < : 1 J a.

41 ir 1]

---- i S’-----

J. P. Williams & Son
Pigiausiai nusipirkt

FORNISZ1US, 1’1.J ANUS, VARGONUS

IR SIUVAMAS MASZINAS

13 N. Main, Shenandoah, Pa.

PA KSI DUODA
Puikus Namas

tinkantis ant biznio
New Philadelphia, Pa, 

Dasižinokit pas Adomą Sziaudį, 
New Philadelphia, Pa

Dr. P. F. BURKE
geriausiai gydo visokias ligas

Gyvena
30 E. Lloyd str.

Shenandoah Pa.

R. Dbb
Geriausias Shenandorij pho 

tographas; nutraukia paveik
slus kokio uori formato, nuo 
mažiausio iki formatui portre 
to.

Puikiai nutraukia ir nebran 
giai.

29.į W. Centre str.
Sheuaiidoali Pa.

41 ir 24

DKTARKS

Y. M HAMILTON, .D.
buvęs prie Minors Hospitan 
Ashland’e. Gyvena 115 N. Jardin

S h o n a n d o a h, Pa,

Lietuviszką Graboriu
Vinca Minkeviezin

230 W. Centro, Shenandoah
Užlaiko geriausius arklius ir ri- 

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

Jei pirksi pirk szita

Žiūrėk koks ratas! KEATING žiūrėk koks ratas!

Ne taip pigus, kaip kiti mažos vertės, bet pigiausias nupirkus ir naudojus Ilga 

laiką. Yra tai stebuklingai drūtas ratas, lengvai sukasi Ir mes daugiaus papasa

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

Garsą pas mus.

Keating Wheel Co. Middletown, Conu.

16N.Main st.
Shenandoah,

Pa.

Parduoda dzie- 
v gorius naujus i r 

viso-

isz aukso ir si-

ir kitus.

Do n°tbo deceived by nllnring advertisements and 
think you can get tho best made, finest finish and 
most Popular sewing machine 
for a mero sonpr. Buy from reliable manufacturers 
that have gained a reputation by honest and square 
aealinjr. There is none in tho world that can equal 
In mechanical construction, durability of working 
parte, fineness of finish, beauty in appearance, or has 
as many improvements as tho NEW HOME.

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

Chicago, III. St, Loots, Mo. Dallas, Tuxas. 
Saw Fbxncisco, Cal. Atlanta, Ga, 

FOR SALE BY

D. S. EWING, Gcn’l. Agt.
27H Chesnut st. Philadelphia Pa.

Kadangi gyveno dievobaimingai ant szios aszarą pakal- 
I nės, dotėl ir priesz smerlį buvo apžiūrėtas szv. Sakramentais 
į amžina kelione. L-

•K- -X- *

Mirė, kaip minėjom. 24 d. Lapkriczio 1864 m., ant kun. 
\ aiszvilos ranką. Kai)) p. AI. D. Si]/estraieziui pasako 
jo Papilės moterys: Marijona Naudužienė, 50 metą, Ele
na Kontriinaitė 65 m. ir Anastazija Anužienė, 60 m., 
Simano Daukanto kūnas gulėjo paszarvotas klebonijoj. Ant 
budiniu nebuvo joi<io pono arba ponelio, tiktai vieni prasti žmo
nės jį apgiedojo ir palaidojo. Vienu žodžiu, paprastos buvo 
budinės, o gal ir jokio giminaiezio nebuvo. Grabas buvo me
dinis, juodai nudarytas (malevotas).

•X- X- X-

Simanas gyvedamas pas vyskupą Voloncziauską, kaipo 
sekretorius, kaip kjida isz paliepimo vyskupo pervažinėjęs per 
bažnyczias: kur rasdavos blogai pasielgianczius kunigus, turė
davęs praneszti vyskupui, o szis bausdavęs juos.

Daukantas matydamas, jog kunigai turi daug liueso laiko, 
padavė vyskiųnii Volonu^iauskui projektą, kad jis palieptą 
kunigams ką nors paraszyti žeinaitiszkai žmonėms dėl pasi
skaitymo.

Simanas labai mylėjo tuos kunigus, kurie raszė ir iszda- 
vinėjo maldaknįges lietuviszkoje kalboje. Pats troszko, idant 
Varniuose butu spaustuvė, kurgalėtą žemaitiszką laikrasztį 
iszleisti, bet t > nedalcido ciecorius Nikalojus 1.

Apart to per jo užmanymą vyskupas siuntinėjęs kunigams 
elementorius, katcchizmus ir kitokias knįgutes dėl. dalinimo 
žmonėms savi? parapijose. Žinoma, kunigai turėdavo vysku
pui už jas pinigus užmokėti. Už tai tūli kunįgai, žinodami 
kelio užmanymą vyskupas įvykdiua, labai pyko ant Simano 
Daukanto, vadįdami ji .,bogomaznįkii” arba. ,,karabelnįku" 
(knįgą pardavėju).

Jog Simanas Daukantas turėjo didę įtekmę ant 
vysk. Voloncziausko, patvirtįs szi gromata, raszyta pas S. 
D. isz Czainią., par. Kurszėną. pav. Szaulią 1853 m. lap- 

< kriezio 12 d. 1. Narbuto:
,,Dauggalis Pone Ge^adėjau!

Isz priežasties daug įvairią aplinkybią negaliu dabar pats būti 
Varniuose ir suteikti mano guodonę visiems, kuriuos ten guo- 
doju-o kadangi turiu neva mažą reikalą, tai pasiryžau atsi

Jf '4B c* lrF5 If I® (IB MB II HI.'

® Geriause ii szvieziause mesa
----- PAS -------

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

Lietuviszki kumpiai ir deszros kuonopigiausia. (27 ir 28).
GALIMA GAUTI SU PRISIUN-

timu szias KNYGAS:
. Istorija Kataliką Bažnyczios. J. 

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

2. Trumpa peržvalga lietuvystės dar
bą Amerikoje 1894 m. Ji iszrodo aiszkiai 
lietuviszką bedievių darbus ir podraug 
kaip katalikas turi nuo ją apsisaugoti 
Kasztuoja - 20c

3. Valtis bei iszguldymas szventą 
evangeliją ir lekciją ant visą motą su 
labai naudingais dvasiszkais skaitiniais. 
Puslapių esti 896. Linkėtina kad kožno 
lietuvio namuose ji butu. KasztuojeS ,50 
pas KUN. A BURBA, Box 1053

PLYMOUTH, PA. Luz. Co

E. H. MOEGAN, 
Dirba visokias

SZARFAS, KEPURES, KARŪNAS, 

KARDUS, DRABUŽIUS IR T.T.

DEL LIETUVISZKU DRAUGYSCZIU-— . W - *
Raszikite, o mes atsiųsim, ant pažiuręs 
kukardas ir kepures.

-nnnra f Pigiausia vieta visoj Amerikoj/

23 N. Main str. Shenandoah, Pa.

PATENTS
Promptly secured. Trade- Marks, Copyrights 
and Labels registered. Twenty-five years ex
perience. We report whether patent can be 
secured or not, free of charge. Our fee not duo 
until patent is allowed. 3‘2page Book Free. 
H. B. WILLSON & CO., Attorneys at Law, 
Vpp.U.B.ltat.Office WASHINGTON. D.C.

DIDŽIAUSIA

Lietuviszką
* RESTAURACIJA.
Geriausi gervinai, užkandžiai uždyka nu 

ryto iki 12, ir nuo 8 vakar-iki 12. Tt 
ri visokiu kogeriausia padarytų valgių 
kepsnių, oisterių irt. t.

Smagiausia vieta del užeigoš. Yra 
puiki salė kurioj stovi nęt 9 biliardai 
Priegtam da kiekviena dailiai priima ir 
rodą reikale duoda.

M. KLPCZINSKAS ir
P- P/j^KEVIOZIUg

Kampas Main ir Oak uliezią,
SHENANDOAH, PA<

Juozą
PAS

308 W. Centre str. Mahanoy City, Pa. 
o-alima pirkti kuopigiausiai laivakortesant geriausią szipą waziuot. Prieg- 
tam leidžia piningus tiesiog in Lietuwą, Russiją, Lenkiją, ir kitas wisas 
szahs Europos. Teipgi laikau saliuną, kur kiekviens Lietuvis gaus gerą 
priėmimą ir rodą.

PUIK} PROGA!
Už pigiausia preke gauti visokių navatuų daigtų.

-------- o---------
Juokinga kvietka yra reikalinga dėl kožno jauno; tą prisl 

v'-j W Y sege prie atlapo. Sutikęs savo pažystamą pagyrsl, j jog toji 
kvietka labai kvepia, Kada jis norės pakvėpįt, tad jam Isz 
kvietkos vanduo czyrksztels; kasztuoja tik.25c.

N Prietaisas dėl darymo baiką ir yvairiausių kazyrią gali- 
Į tė gauti pas manę.
• Puikios popieros dėl gromatų raszymo, su dailiom kviet- 

kom ir su drukavotais pasveikinimais. Tuzinas popierų 
ir konvertų kasztuoja 35c.

Maldą ir Istoriszką Knįgą galite gauti labai pigiai pas manę.
Maszinukgs dėl drukavojimo gromatų pas manę gausit už pigiausią prekę.

Kas norės dasižinot apie kokį nors daigią, atsiųskit už 2 c. markutę, o me^ pri
siusime kataliogą arba žinia apie viską. Raszyklt ant szio adreso:

Joseph Matutis, 2S7 Wythe Ave.Brooklyn, E. B.N.Y.

kreipti prie Dauggalingo Pono Geradėjaus su menku pra- 
szynm — pasitikėdamas ant Jo dėl manęs maloningo prielan
kumo, kurį jau nesykį turėjau laimę ant savęs patirti. Girdė
jau, buk L. Laukėvyczius jau nebus prie jo Piemeniszkos 
galybės sekretoriumi ir buk szi vieta tapo pavesta p. Aleks.

i Morui, dabartiniam musą pavieto marszalkos sekretoriui. 
Man einasi apie tai, ar szi paskala yra teisinga ir ar p. Mors 
sutiko paimti szį dinstą. Pasitikiu, jog szis visas reikalas 
ponui gali būti žinomas ir dėl to meldžiu apie tai man pranesz
ti,— ne dėl kokią intrigą, sergėk Dieve, — patikrįdamas, 
jog jeigu tai yra paslaptis, tai iszgalėsiu ir asz tą paslaptį už
laikyti. Labai perpraszau, jog iszdrįsau poną Geradėjąsun- 
kįti; bet atkartoju, jog pono gerumas yra dėl manęs drąsumo 
priežasezia. Jo Piemeniszkai galybei pavedu mano gilią guo- 
done, pirm negu asabiszkai, prie pirmo ankstybo kelio, tai 
iszpildysiu.

J migdamas tikros guodonės iszrciszkimą, pasilieku Daug- 
galio Pono Geradėjaus prigulmingu tarnu

VI. Norbutt.”
* * -X-

Dėl savo giminaieziu Simanas irgi buvo duosnus, beje: 
kaip pirmiaus ininavojau, savo broliavaikį Jurgį Daukantą 
leido į seminariją- Savo kasztais padėjo ir savo broliui 
Aleksandrai* Daukantui, kurs Vilniaus universitete mokino-

I si, daktarystės mokslą Įgyti,kurs daktarą būdamas gyveno 
Chersonc, kur ir pasimirė pirmiaus Simano per 15—30 metą.

Simanas gyvędamas Peterburge atsilankydavo į Kivi- 
I liūs pas savo motina, kurią labai mylėjo; parsiąsdavo jai viso
kią daigiu, reikalingą prie ūkės, o net ir nupenėtus parsziukus; 
taipogi ir savo seserims pripirkdavo visokią brangią daigtą: 
cinos )įlindus, vario katilus, virdulius (samavorus).

* X- -X-

Simanas ir stelinius, kiek galėjo, szelpė. Sztai vieną kar- 
I tą Skuodo pnrapijonys buvo padavę praszymą prie ciecoriaus 
Į Nikalojaus I, už katrą jie galėjo būti’ nubausti. Bet Sinia- 
į nas Daukantas, Petrapilėje būdamas, juos isz tos bėdos 
dszgelbėjo; už ką per dėkingumą Šimuliui skuodiszkiai isz- 
siuntė savo 6 vyrus ant Simano motinos budinią dėl neszinio 

i a. a. Katrės Daukantienės grąbo į kapus.
* * *

Simanas matydamas koki žmogą blogai darant, persergė- 
! da t o. Sztai kaip sykį jis su vienu gudu keliavo po Gudiją,

tai tas gudas dėl paskubinimo taukiai jamszczikus (važnyczias) 
keikdavo, pacztos vyresniuosius muszdavo, kaip jam nusibos
davo per kiauras adynas ant arklią perkeitimo pacztoje laukti. 
Daukantas tankiai jį praszė, idant szis aną nemusztą, bet kaip 
vėl ant vienos stacijos atvažiavus važnyczios, su arkliais gai- 
szavo, tai gudas rugojo ant Daukanto tarydamas:,, matai, 
kaip dabar ją nemuszu, ir arklią nėra!

x- * *

Simonas susirinkimuose kokiuose būdamas, ragino žmo
nes, idant rupįtąsi geriaus suprasti apie ūkę, o szį mokslą ir 
pats suprasdams, kaip pamatysime toliaus, paraszė ir iszdavė 
tam tikslui knįgeles, isz kurią musą žmonės galėtą sziek tiek 
pasimokįti.

-X- X- *

Labjausiui S. Daukantas ragįdavo žemaiezius, pasitu- 
ri’.iczius gerai tėvus, idant savo vaikus leistą į mokslą. Sztai 
p. Leonas Kauneckis, seservaikis, apsakinėjo M. D. Silves- 
traieziui sziokį atsitikimą isz savo jaunystės dieną: kaip 
dar p. Leonas buvęs mažas, deszimties metą vaikas (gimė 
1831 meluose), tai dėdei Simanui pas savo seserį, o jo moti
ną į Kivilius atvažiavus, girdėjęs, kaip dėdė ragina tėvus, 
idant leist ą suną į mokslą. Kaip įmanydama, sakė Simanas: 
mano seserėle brangi! storokis jį atiduoti į vokiszkas išzkalas, 
kurios yra tamistai prieinamos Kursze, kur vokiszkai inoki- 

■na, o neatiduok į mnskoliszkas. Būtinai rupįkis savo vaikus 
kokio nors amato iszmokįti, vieno — o gero. Tikrai tur kokį 
vieną amatą gerai mokėti. Prie to dar rupįkis, kaip įmany
dama, pakėravoti savo vaikus (buvo ir antras sūnūs): ar nega
lėtumėte prisiraszyti prie miesto arba ten persikelti; juk galė
tumėt kupezyste užsiimti, kromą uždėti, bet ukinįku negerai 
būti, nes miesezionis tur geresnes tiesas (provas). Ant anų 
nieks taip smarkiai nepuola, kaip ant sodieczią.

Bet isz anos sesers vaiką augsztai niokįti neiszėjo. Tik
tai p. Leonas, pagal dėdės įkalbėjimą, ant savo vaikų tą įsa
kymą iszpildė: isz viso keturi sūnūs iszėjo augsztus mokslus, 
beje: 1) Ferdinandas tapo medicinos daktaru, 2) Boleslavas 
medicinos daktaru, 3) Pliatonas med. liekorium ir 4) Valeri
jonas girinįkystės institute Pulavuose, o duktė Bronislova 
isztekėjo už p. Dambrauskio.

* * *

--------  [Toliaus bus]. ------- -
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Korespondencij a.
Pittston Pa. Nelabai links

ma naujiena pas mumis, nors nevi- 
siems, tik nekiltiems poneliams,

Pittsburgh, Pa. SCHLOSSO
, D. L. Geriausias Drapanų Sztoras,

pažįti, kad nekaltai szlovę nuplė- 
szėir da tą nedorą dudorių geriau 
įvedė į nelaimę. Tas viskas atsiti
ko 17 dieną Lapkr. 1896 m.. kad 
buvusis dudorius, A. Kamaitis li
kosi pavarytas nuo tarnystes už ne
dorą darbą, tai jis, nedorybės pilnas,

nos Birželio (June) ant Sou
ther Avenue Parko, į kur 
galima nukeliaut elektrikiniu 
karu nuo 15 ar o

GEORGE SHAFER.
Didelė krautuve, ant South Si

de alaus, degtines, vino ir visokių 
lekierų. Reikalaujentiems prista
to i namus, c

Lietuviai galit atsiszaukt pas sa
vo vientautį P r a n ą St r a- 
v i n s k ą, kuris ten dirba. Neuž- 
mirszkit atsiszaukt po numeriu:

725 Carson Str., S. S.
Pittsburgh Pa.

.LIETUVA
NEDELINIS LAIKRASZTTS

svarbiausias ir teisingiausias žinias isz Ame-

vilkas isz girios ant avelių. Tuo

ka ant kunįgo, žadėjo duoti po $50, 
kad tik geriau pradėtų ir placziau 
szlovę plėsztų nekaltam žmogui.

vilties pasilikti musų parapijoj, 
turėjo trauktis kitur. Net urėdamas 
už ką važiuoti, turėjo eiti pas tuos, 
kurie prižadėjo po $50, bet taip 
stojos, kaip priežodis sako: žady- 
nis, kaip sapne radinys.

no, t. y. ir inųs guod. klebono 
kun. J. Sutkaiczio varduvių 
diena, per tai miszios szv. atsi- 
provys su iszkilme, ir po mi- 
szių szv. Kareiviai Vytauto, 
visoj savo uniformoj eis 
Carson gatve nuo bažnyczios 
iki 18 gatvei su muzika ir ke- O
liaus ant parko. Jago tik Ims 
gražus aras, tai, broliai, nenž- 
mirszkit atkėliau! ir po mergi-

SCHLOSS Aplinkos
kur galima susiszeket lietuviszkai, : nų. 
nes Jurgis Murautskas, lietuvis, ten 
randasi, per ka galima gaut brolisz
ką rodą pas ji po tokiu adresu:

„Lietuva” kasztuoja ant metų tik $2. Kas abu dolerini! 
užsimoka isz virszaus, gauna puikų knjgelę, vertės 50c., dova- 

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

ANDY CATHARTIC

CURE CONSTIPATION

2801 iSc 2101 Penn. Avenue, 
Pittsburgh Pa.

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

gelbėjo; visi-jojo prieteliai pasiro
dė veidmainiais, melagiais ir pakel- 
tojais vaidų, kad tik žmones suvai- 
dįti. Bet sziandien visi burnas tur 
uždare, kaip nebyliai. Drįso kalbė
ti , kad kunįgas kaltas, teisino ne
doras vaikinas pats save ir da be- 
gėdi.szkai į laikraszczius padavė, 
kad jis nekaltas. Taipogi „Vieny
bė” buvo patalpinus, buk kunįgas

Spangumas - nelaime.
— Esi apgaviku! -re

ežiu m, tai yra nelaime.

IO.<
2S* 501 __

ARQHT 11TPT V niHTHINTVPn to cure any case of constipation. Cascarets are the Ideal Laxa- 
nDOuLiU 1 DL I UUnllnll 1 DDL? tire, never grip or gripe, but cause easy natural results. Sam-, 
pie and booklet free. Ad. STERLING REMEDY CO.. Chicago. Montreal. Can., or New York. 217.

DRUGGISTS

povilas Obiecupas

APTIEKA
lietuviszkos bažnyczios. Vais- 

Li pargabenti isz Europos ir re- 
i buna iszpildomi kuoteisin- 
iai. Taipgi turi visokių paten- 

tavotu vaistu.

SI. Sarzynsta,
805 Carson Str. South Side, 

PITTSBURGH, Pa

tai t

jas ir visus kitus drukus: lietuviszkai, leukiszkai ir angliszkai. 
Darbą padaro gražiai, greitai ir pigiai, nes savo locname na-

„Lietuvos” Redkcij parduoda szifkortes ant geriausių 
laivų, siunezia pinįgus į Lietuva ir visas dalis svieto. Pinįgai 
iszsiųsti per „Lietuvos“ redakcija greieziausiai suvaikszezioja 
kaip isz kitų agentų. „Lietuvos“ redakcija teip-gi parduoda

ma, buk ,,Garsas” užtarytojas kal
tųjų. Bet sziand’ena Vienybė jau 
nieko neraszo apiedudoriaus kalty
bę , turbūt gėdisi talpįti apie savo 
draugą, jog turėjo tūpt į cipe ant 
trijų mėnesių ir fainos $10 in Pitt- 
stono biednų kasą,$50 tai merginai 
už josios ligą ir kūdikiui po 87c. 
ant nedėlios .iki septynių metų. 
Tai matote ko jus tas nekaltas su
ktuke. Rėkėte kaip varnos priesz 
lietų, davinėjot po keliasdcszimtis 
dolerių, kad tik save teisįtų, o ku
nigą apibjaurytų. Nors Kamaitis 
teisinosi visur, kad jis nekaltas, bot 
sude prisipažino pats, kad kaltas

* 1

tavo sesers - klausia mažo vai
ko.

— Nežinau, atsako:-bet 
jis tur būti da labai jaunas, kac

Supratlyvas tarnas.
Tarnas paduoda ponui laisz-

rus faktus kaltybės, juk kitados rei
kalavote tikrų faktų, už ką buvo 
pastumtas. Dabar patys gerai ži
note už ka.

Su guodoue
Pittstonietis.

Ponas: atsimįk, kad kita sy
kį visados paduotam man nuo 
tacos.

Ponas: atncszk dabar man 
cziabatus!

Tik pamėgįk už 10c. baksa Case a

Didesnysis New-York’as.
Pagal nutarimą Nėw-Yor-

torią.

Balius!
tas New-York ir jo apielin- 
kes po Naujų Metų bus su
jungtos į vieną miestą, kuris

Pirmas metinis balius, kurį ke 
lia dr. „Mindaugo L. D. K.’ 
Northampton Mass. d. 15 Gogu 
žio, sukatos vakare: prasidės pu

York (Didesnysis New- 
York’as) ir bus antru miestu

ventojų (turės 3,400,000

Didesniame New-York’e

gyventojų ir už 50 metų prie 
tokio ūgio miestas turėsiąs O c-
20,000,000 svieto.

Miestą valdys majoras su 
dviems iszrinktųjų palatomis. 
Po savo valdžia da New-Yor-

ant Red-Men’s Hali, 54 Main str.
Mnzyke pirmos kliasos isz lietu- 

viszkai lenkiszkos orkest. p. W. 
Kollontay isz Holyoke, Mass.

Maloniai užpraszome visus bro
lius lietuvius ir lietuvaites kaip 
isz- Northamptono taip ir isz ap
linkinės susirinkti ant to smagaus 
pasilinksminimo.

Iženga vyro su mergina 30 cen
tų. Szirdingai užkvieeziam:

'Komitetas.

sziol didžiausiu 
London’as

Didžiausias vandokri- 
tis.

,,Draugyste Orinoco” isz- 
siunte nuo savęs pp. Dart ir 
Thompson isz Minnesotos isz- 
tirti kalnus Imatuca, pietinėj 
Amerikoj, Venecueloj. Be-

jie iszgirdo baisų užimą, o ei
dami linkon tos vietos, isz kul
tas užimąs kilo, rado upę, 
krintanezią žemyn į urvą, apie 
1600 pėdų gylio. Tas vando- 
kritis esąs dar didesnis už 
Niagarą, kuri iki sziol buvo

Neiszspjaiik su tabaku Ir ncsiirukyk savo 
amžių.

Jeigu nori atsipratytl nuo naudojimo 
tabako ant visados ir būti drūtas, mag- 
netiszkas, pilnas naujo gyvenimo ir pa- 
jiegų, gauk No-To-Bac, stebuklų dary
toją, kuris daro Isz ligotų drūtus vyrus. 
Daugumas pasidaro 10 svarų sunkesniais 
į 10 dienų. Suvirszum 400.000 jszsigydė 
jau. Pirk No-To-Bac nuo savo aptieko- 
riaus, po gvarancija, jog iszgydys tavą, 
už 50c. ir $ 1,00. Knįgutg ir sampelius 
prisiųsiu už dyką. Adresas:
Sterling Remedy Co., Cliicago arba New- 
York. * 243

JVIOJMAJ!

vienatinis lietuviszkas pinįgų-siuntėjas; siunezia pinigus į visas dalis 
svieto: į Europą ir t. t. ir pinigai buna kuogreieziausiai iszmokėti per 
banką. Lietuviai visi privalo eit pas savo viengentį, o ne pas kokį ten

Broliai Lietuviai!
Pasinaudokite, isz naujos knįgo

žydą prigavėję. Gyvenanti tolinus nuo Pittsburgh’© gali pasirodavot 
per laiszką, įdedami pacztinį ženklelį už 2 centu, o gaus broliszką rodą.

Taip-gi parduoda ir 1 a i v a k o r t e s ant visų kelių į visas dalis
svieto. Offisas (kontoras)

P. Obiecunas
1o12 CARSON STR. PITTSBURGH. PA.

IX RiAuczius. “• =■
. Jk— -r—- - *    .... . ... . | sios prekės, eina iki $40,

darau siutus pigiausiai kaip visur ir darbas buna atliktas kuopuikiau- 

siai. Pasiskubįkit broliai! aplaikiau naujų materijų isz fabriko, ką dar 

nė vienas kriauezius neturi, padarysiu puikiai ir pigiai savo broliams 

tuviams, tikt n’už.iuirszkit atsilankit pas manę, o už ka nesigalūsit.

Adomas Pauliukaitis
2713 Penn. Avenue, Pittsburgh, Pa.

Lie-

ĮšfidL^l ntU Fa e? rrELTaTjl nT [Fšfįg

liiiceiitas Domanski i
REAL ESTATE BROKER

OOSO K. W st r
turi geriausią agentūrą, pardavinėja laivakortes, 

apsaugoja nuo llg’llics ir maino pinįgus'ir siunezia į Se 
na tėvynę, perka ir parduoda liaillUS ir visokius reika
las atlieka kuoteisingiausiai.

FS

Jau senei, kaip

i>zėjimą Moną knįgos. Tas jau iszsipildė 
irisz.ėjo natijaYnįga. vadinama ,,Sekretai 
monijimo arba kaip taptie moninįkir4. 
Szi kuįga yra labai naudinga tiems, 
rie Ii

ku- 
z.obovas ir kilus pabovyti. 
per szimta gražią ir juokin- 

kures Lile vienas su pagelba

ku yra aiszkus pamokinimai apsiejimo 
moni jaut, apraszymai apie garsingus mo- 
ninikus ir jii monus. Szioje knįgoje yra

navatną baiką su pinįgais, S juokingos 
ir navatnos Laikos su žiedais, dziegorė- 
liais. skepetaitėms ii' bulėmis, 5 gražios 
baikos su skrybėlėmis, pamokina kaip 
gali iszimtie isz tnszczios skrybėlės viso-
kių daigią mažą iv didclią. Ir ant galo 

visokią navai niausią ir gražiausią 
baiką. Ta knįga yra pilna moną ir taip 
visokią baiką, labai dailiai apdaryta;

apraganavimai su prietaisomis nekuriu 
baikų daeina iki kelių desėtkų dolerių.

tuos nionus. nere
Pasinaudokite,

Adresas toks:

kuliai pigu,

Wanted-fin idea
Protect your ideas; they may bring you wealth 
Write JOHN WEDDEKBURN A CO.. Patent Attoi 
neys, Washington, D. C., for their 8i,800 pVizo ottei 
and list of two hundred Inventions wanted.

50 YEARS’ 
EXPERIENCE.

MARKS,

lieka visokius lietuviu reikalus gerai, greitai ir teisingai.
b’aszant su bent kokiu reikalu į „Lietuvos“ redak 

arba pinįgus prisiuneziant, visada uždėkite szitokį adresą*
A. Olszevskis,

sssk. Ratlzevicziiis
Puikiausia visam Shenamloali

BESTAupAGOĄ
Tris syk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada szalti už 

lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai alus 
ji t mos kliasos.

KRAUTUVE
no pigiausiai.

O ir pinįgus maino ir siunezia iu LIETUVA ir m visas 
lalis svieto.

121 ir 117 E.Ccntre str,
[36 ir 9] ■ SHENANDOAH, PA

Aptieka
Minersvillejc, Pa,

Gali gauti visokių ) ... ....
dalykų toaletui. [ LieKarstvos - vaistai kuogeriausiai padaryti.

Dr. W. J. Beach, savininkas
OFISAS: NAMIEJE nnt 4th & SUNBURY STR.

Giffen & Giffen 
kompanija, kuri yra po priežiūra 
dviejų moteriszkųjų, paėmė parda
vinėjimą stalelių dėl žodyno.

Tos dvi merginos atsižymėjo 
kaipo gabios rundytojos kompani
jos reikkalų ir ant savo 
rankų turėjo visą milijoninį tos 
kompanijos biznį. Noyes’o Žody
nui stalelis, kurio ypatingu parda
vinėjimu jos iszsiima, gaunamas 
yra New-York’e, Boston’eir Chi- 
cagoje. Raszyti reikia ant szio ad
reso: Giffen & Giffen 110-112
W. Washington str., Chicago, III.

PARDUODA SALIUS A
V. Kuprelevyczia ant 30 E. 

Centre str., Shenandoah, Pa., 
Czižaucko name, užtai kad nori 
persikelt į Washington© valstiją.

J. M SCHAFER.
Laikau didelę krautuvę i tu port a volų VYNO, 

LIKIERIU, pargabentų isz Europos, taipgi užlai
kau visokį ALU- kur jxulit gaut buteliais ir 

baczkulėtnis. užlaikau klerką lietuvį, 
JONĄ BARDZILAUTSKA- Neužniirszkil 

atsisza tikt po adresu:
1109 Carson str. South Side 

Telephon 41 —Pittsburgh, Pa. 115-5-97]

Adomas Kiczas 
geriausias ir vienatinis lietuviszkas 
Kriaiiczius visoj Miners viltoj.

Lietuviai, eikit pas saviszkį, o nesigrau- 
dįsit Gyvena Grabaueko namuose.

[8-5-97]

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

Norite nusipirkti geriausius lotus PllHadelpllijojc 
ir Camdene?

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

■W, ©omanBKi ■
ir pasidžiaugsi, jog suradai gerą, teisingą ir iszmintingą žmogų.

Tik nepamirsz;
2023 N. 2nd str. Philadelphia, Pa^jj 11. jl miaaeipnia, ±a. a

bglgl es itlU r^fWi W §

TSTAUJES • LIETUWISZKAS H B H
AL JU NAS<

202 S. Main Str., Shenandoah Pa.

-a JUR. $ ANCEREWI0ZEUS,
Nagi vyrai pas savo brolį lietuvnįka ant szalto alaus! isz Prancijos 
snapso ir turkiszkų cigaru! Užeikit, o nepasigailėsi t.

Y

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

GERIAUSIAS B Lietuviszkas H KRIAUCZIUS

Adomas Biijanckas
^CXXXXXXC:Persi k raustė į savo naujus namus antTžR^TžTT^

307 W. Coal Str., Shenandoah, Pa

COPYRIGHTS A.C.
Anvctfio sending a sketch and description may 

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

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

SCIENTIFIC AMERICAN,
beautifully illustrated, largest cl.tulation of 
any scientific Journal, weekly, terms $3.00 a year; 
fl.aO six months. Specimen copies and HAND 
Houk on Patents sent free. Address

MUNN & CO.,
361 Broadway, New York.

VYRAI! VYRAI!
-Kas į Cleveland’ą atkeliausit, 
Pas Olszinską visko gausit — 
Szalto alaus, geros arielkos

We BUILD them to YOUR order

SOUDAN, t BICYCLES

NILE and j
PYRAMID į

and 
TANDEMS

and arc very attractive. Send for 
our ACCURATELY Illustrated 
Catalogue. It shows you all de
tails as to »•••.•••

COLOR 
and FINISH.

Mason & Mason Company,
No. 587 W. Madison St., Chicago, Ill.

R. A- Davenport
— PARDUODA — 

VISOKIUS PECZJLUS KUKNI- 
NIUS IR DEL SZILUMOS.

—TAIPOS GI— 
Pataiso blekinius stogus ir už- 

laiko visokius daigtus rei- 
kalingus prie 

kuknios.

Ateik, broli, pamatyti
Ir to visko pabandyti.

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

825 St-Clair str., Cleveland, Ohio.

MILAUCKO
Didžiausia vieta Shenandoah

Parsiduoda geriausi tavorai už pigiausia ciene.
SzifkartCS parduodam ant visų kelių mariomis 
Pillįg’US ko greieziausia tiesiok in namus nuliaieižiam.

MilauckaSrSunus
10 S. ]Vlaip stf.

Shenandoah, Pa [37 ir 12]

Ties lietuviszka baznyezia
Antanas Galinis.
Smagiausia vieta del užeigos, Jo gėrynių 

nereik nė girt, nes jie patys giriasi 
O žmogus meilus ir prietelis bėdojo

Plauberlj žemiau Keadingo geležinkelio

Insisziurik'de (apsisergekite) pas 

Dav d Faust
Jis perstoto geriausias, isztikimiausius ir seniausias Amerikoje apsau

gojimo (insurance) kompanljoas Inszlurlna nuo ugnėles jau daugelis met^ Juozą DauksziR. A. DAVENPORT,
27 S. J ar din str Shenandoah, Pa,

ar^a &eriausia nželgadėldarbinįkųarszeipžmo 
SIM B ■ B S® I H 'b Kurie nor szį bei tą dasižlnotie ir szalto alų 

B ■bIbBW^ ežio taurę IszgertG ar cigarėlį parūkyti, ateiki 
Bi H —----- te pas:

12 North Hancock Street,


