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EMIGRANTU JWAS 

peratszalima lietuviu vargu inviks.

Pakaktu lietuviams turėti agenta ant 
Ellis Island.

Tik „Susivienyjimas“ gali iszrupinti dalei- 
dima turėti lietuviams savo

a g e n t a.

Ir agentui emigrantu komisija nedaleis kas 
dien ant Ellis Island lankytis.

Kas link Emigrantų Namo, jau daug buvogarsita po lic- 
tuviszkus laikraszczius, kad būtinai Emigrantų Namas reika
lingas, bet kad nelabai skubinasi musų tautiecziai su aukavi- 
mu, tai pasirodė, kad ant ledo negalima statyti Emigrantų 
Namą; taigi dabar jau atėjo ant tikro kelio, jeigu tik taip to
liaus mųsų laikraszcziai garsįs, kaip dabar pradėjo, tai ir be 
Emigrantų Namo gales suszelpti savo tautieczius, kad pasta
tys agentą ant Ellis Island. Bet praneszu savo tautiecziams, 
kad turėsite nemažai bėdos, pakolei iszgausite daleidimą del 
agento, kad galėtų jisai kas dien atlankyti Ellis Island ir tai 
bus nevieno darbas; o ir laiko nemažai paims, ir tai net, jeigu, 
kaip buvo minėta Garso No. 20, kad draugystes ar taip jau 
prakilnesni vyrai pasirupįtų apie tai. O ne, tai niekados ne
gales stotis, pakolei nepradės musų vadovai apie tai rupįtis 

br darbuotis. Tegul butų nors geriausias inteligentas, tai 
nieko nepagelbės, nes syki ar kitą nuėjęs, nieko nepelnysi.

i; rbą palikes ir storotis, o sav skriaudą daryt .sali
ma. G, galo, kad ir tai darytume, tai ką galime į 
ti nuėjęs pas Emigrantų komisiją, kokiais g- I(ume savę pei- 
statyti ? .jį _

Asz paduodu savo nuomonę taip, kad jau dirbo beveik 
visi laikraszcziai ir taip jau inteligentai, tai dabar tegul ir mu
sų garbingi geradejai apie tai smarkiau griebsis. Nes ant 
szito dalyko kunigas turi daugiaus laiko, daugiams žino ir 
greicziaus galėtų rodą gauti, ne kaip bile vienas isz musų, o 
ant galo, netik musų vienų kunįgai apie tai darbuotųsi. Žiū
rėkime, kaip airiszių, tai net kunigas yra gaspadorium to na
mo, ką turi New York’e prie States Street, ir tas žmogelis 
daug gero padare del savo tautieczių. Tai-gi, kad musų ge
radejai, kaip beveik visi priguli prie ,,Susivienyjimo“, kad 
kreiptųsi pas Emigrantų kunigą ant rodos, o su jo pagelba su 
,,Susivienyjimo“ popieroms pas Emigrantų komitetą, ir tik 
tokiu budu galima butų gauti pavelyjimą lankytis ant Ellis 
Island.

Turite atminti, broliai, kad dabar su emigrantais jau ne 
taip, kaip buvo kada seiliaus, koki 3 ar 5 metai atgal, jau 
dabar taip prižiūri, kaip meszkorius politiszką prasižengėlį.

Tai tiek praneszu, kad be ..Susivienyjimo“ niekas ne 
įstengs gauti daleidimą. Turi perstatyti tauta ir organizacija, 
tada turės gauti daleidimą; ir tai bus daug darbo, kurį praszau 
su atsidėjimu dirbti. (Brooklynietis.

Žinios isz Amerikos.
Sniegas ir szaltis.

Menominee, Wis., 30 d. Geg. 
per visą dieną snigo. Oshkoslre, 
Wis., isz ryto snigo, o apie pietus 
buvo-15 laipsniai. Bayfield’e, Wis., 
snigo per visą naktį, o ant rytojaus 
sniegas per visą diena nenutirpo. 
Duluth’e, Min., buvo taip szalta, 
kad vanduo užszalo. Daili Gegužio 
pabaiga, er netiesa?

Žemės drebėjimas.

Pereitą panedelį jaute daugeli j 
vietą nors nesmarkų, bet gana 
aiszką žemes drebėjimą pietinėse 
ir vidurinėse valstijose (steituose) 
prie Atlantiszkąją jurią. Drebėji
mas buvo tarp 1-v. 58 min. ir 2-v. 
10 minutą. Vienose vietose dre
bėjimas ėjo isz rytą į vakarus, o 
kitose isz pietą į žiemius. In pie 
tus drebėjimas daejo iki miestui 
Savannah, Ga., Į žiemius iki Ma- 
ryland’o valstijai. In vakarus sieke 
iki Knoxville, Tenn., ir gana buvo 
stiprus Cincinnati, O.

Indijon ų snmiszimas.

Indiecziai, padermes Cheyenne, 
pakilo priesz baltuosius ties Hele
na, Mont. Jau apie 12 žmonių yra 
užmusztą, trp ją ar 5 kareiviai. 
Pleszia jie dabar visą pietinę tos 
valstijos dalį. Iszsiąsta juos ap- 
malszyti du skyriai kavalerijos, į 
kurią indiecziai taipgi szaude. 
Aplinkiniams galviją augįtojams 
yra iszdalįti ginklai.

Siuvėją striukas.

New Yorko siuvėjai jau treczia 
sąvaite (nedėlia) straikuoja. Apie 
2400 kriauezią sugrįžo prie 
darbo, nes jiems apsiėmė darbda
viai geriaus mokėti, bet dar apie 
22,400 darbinįką vis straikuoja ir 
tikisi, kad pergales kapitalistas.

Duktė — tėvo užmuszėja.

31 Gegužio farmer j Fredą 
lleidt ą isz Warren Township, 9-se 
myliose nuo Mt. Clements, Mich, 
užszove jo locna duktė, 22 metą 
Minnie. Sako, kad girtas levas 
szoko su britva ant dukters, o ta 
jį, pagriebus szautuvą, nuszove. 
l’žmuszeją suaresztavojo.

Rengia st ra i k a.

Amerikos kalnakasių susivieniji
mas nutarė pakelti visuotiną strai- 
ką Pensilvanijos, Ohio ir W. Vir
ginijos valstijose, kad darbmįkams 
butą pakelta mokestis iki 69 centą. 
Jei tas straikas įvyktą, tai sustrai- 
kuotii apie 50,000 darbinįką.

l’asiprieszinę kaliniai.

Mieste San Quentin, Col., 700 
kalinių nenorėjo eiti į darbą, jei 
jiems nebus duotas geresnis mais
tas. Kalėjimo virszinįkas Wilkin- 
s’as tuojaus viską isztyre, ir pasi
rodė, kad kaliniai gauna gerą val
gį. Kada dar po tam kaliniai prie- 
szinosi, p. Wilkins’as liepe juos 
visus uždaryti po vieną ir duoti tik 
duonos ir vandens. Kaliniai to pa
būgo. ir ėmėsi už savo darbo.

Nenusisekė.
Portland’e, Ore., susitarė keli 

smarkuoliai apvogti pacztą, liet 
vienas isz ją paežių iszdave ir tapo 
visi suaresztavoti. Suarcsztavoti 
yra szie: J. Epping — pirmutinis 
klerkas registruotą siuntinių de- 
partmento; Watson — kalėjimo 
dažiurėtojas; slaptas policijautas 
Ilalsapple; E. Gaulier ir Simpson.

Pagal susitarimą, Epping’as tu
rėjo palikti paežio kasą neužrakį- 
tą, o kiti atėję jį suriszti ir už- 
kimszti burną. Holsapplesu 
Watsonu turėjo laukti kalėjime, 
kol nepakils riksmas, tada atbėgti 
ir taip isztaikįti, kad Simpson’as 
spėtą su pinigais pabėgti. Gal 
butą ir nusisekę, bet vienas, Gou- 
lieras, iszdave.

Ispanijos partijų, vaidai.
Kubiecziai dar laikosi.

Yokiecziu rando pasi
kėsinimas ant 

liuosybes.
Graikus turkai nurūktų, 

kad ne kitos vieszpatystės.
ISPANIJA.

\ vairios Ispanijos politisz- 
kos partijos skaudžiai tarp sa
vęs barasi. Lyberalai pasiun
tinių bute nenori ne rodose da- 
lyvunio imti, kol kunįgaiksztis 
Tetuan ne perpraszys lyteralų 
pasiuntinį Canos, kuriam su
davė per žandą (apie ką pe
reitą sykį raszem). Lyberalai 
užmetinėjo dabartiniai valdžiai, 
kad, nepaisant ant pasigyrimų, 
Ispanijos kareivių koja da ne
pastovėjo rytiniam Kubos 
kraszte.

KUBA.

Puerto Principe’]", netoli li
pęs Gayagualeje, buvo smar
kus susirėmimas ispanų su ku- 
bieežiais. Kova buvo ant 
sausžemio ir ant marių. Is
panai pergalėjo, paskandino 
kelias valtis, atėmė nuo kubie- 
cziu kelis laivus. Nemažai ir C- •
paežių kubieczių žuvę, nes pu 
muszai rasta jų 77 lavonus.

Ties Malruga, Havanos pro
vincijoj, kubiecziai dažinojo, 
kad ispanai nori užpulti ant jų 
ligonbuezio. Dalį ligonių per
gabeno, o patys užsidarė trio- 
besij. Kada ispanai prisiarti
no, kubiecziai netikėtai szovč, 
penkis ispanus užmusze, o kiti 
pabėgo.

Mantazas’e 16 ispanieczių 
užklupo ant spakainų gyven
tojų ir paėmė 7 jų moteris. 
Viena isz tų moterų turėjo su 
savim nuodus, kuriuos įmete 
į ispanų verdamą katila ir to
kiu budu visus ispanus nunuo
dijo (nutruezijo).

VOKIETIJA..

Vokietijos valdžia buvo įne- 
sziis į pasiuntinių butą, kad 
butų užvesta nauja tiesa, jog 
policija gali iszvaikyti susirin
kimus, kurie kenkia publiszkai 

| tvarkai, arba czielybei viesz- ✓ 
patystčs, taipgi kad galėtų isz
vaikyti susirinkimus socijalistų' 
ir anarchistų. Bet pasiunti
niai atmetė tąi prieszingą liuo- 
sybei įneszimą.

GRAIKIJA.

Graikai visiszkai apleido 
sparnus. Kad ne užtarytojos 
kitos vieszpatystės, turkai bu-j 
tų galutinai vargszus sunaiki
nę. Kitos vieszpatystės pa
reikalavo nuo tuncų, kad jie 
dar prailgįlų sątaikos laiką — 
turkai, sako, apsiėmę. Apie 
susitaikymą jau seniai kalba, 
bet dar vis nesusitaike. Kitos 
vicszpat) stes užtaria už grai 
kus ir nedaleidžia turkams per 
daug reikalauti už ugadas. 
Maskolija tinka ant to, kad 
graikai užmokėtų turkams dik- 
toką kontribuciją ( kares kasz- 
tus), kad nelaikytų daugiaus 
per 20.000 kariumenes ir pa- 
naikitų savo laivyne.

Padėjimas graikų karaliaus 
labai keblus: jis vargu iszsilai- 
kys ant sosto. Dabar savo rū
muose turi tūnoti, kaip kalinyj 
uždarytas ir kožną valanda pa
sirengęs yra iszvažiuoti.

Ko/nas taip sako.
Cascarets katariszkos cukerkos, dvvi- 

niai’sias iszradimas szio amžiaus, yra 
gardžios ir pale.igvinanezios skanumą, 
daro labai gera įtekme ant inkstą, abel- 
nai viduriu, porezystija žmogaus krauja, 
panaikina perszalima, iszgvdo galvos 
skaudėjimą, karsztlige ir užkietėjimą vi
durių. Nusipirk baksuką C.K.C. ir pa
mėgink jas sziądien; 10, 15,50 centą, vi
są aptlekorią gvarantuojama. 240

Jsz Lietuvos.
Turiu praneszti nesmagias 

naujienas. S e n a p i 1 e j 
aną dieną pas krominįką Vit- 
kaucka buvo krata ant kvatie- v
ros. Rado rankrasztį ,,Tu 
Lietuva, tu Dauguva”. .. . ir 
Juszkos dainas. Nors tos 
dainos yra spaustos Maskoli- 
joj ir valia laikyti, bet žandarų 
virszinįkas jas paėmė. Ar tai 
ne juokai?!

Paskui ant rytojaus 5-tą va
landą įsprudo tie knisiai pas 
kunįgus į klosztorių ir tenais 
taippat padare kratą pas kun. 
J. Arnastaucką, pas kurį rado 
vien tik lietuviszką kalendorių, 
už kurį jį tuojaus suėmė ir no
rėjo vežti į Kalvarijos kalinį, 
bet jenarolas kun. V. Senkus 
užstate už jį 500 rublių, tai pa
siliko vargszas liuosas.

Toliaus tas amaras buvo 
Sasnavoj ir nuo tenykszczių 
ukinįkų parsivežė apie 400 
knįguczių. Ant galo padare 
kratą Mokoluose (Szunskų 
vals.) pas Baltrų Szliakį, kur, 
sako, radę daug lietuviszkų 
palaikų po iszkeliavusiam į 
Amerika to ukiniko sunui. C c

Du vyrai — Lietuvnįkas ir 
Smalenskas — sėdi kalėjime; 
Liu. -// r ~^o4 "'szke, taipgi 
suimta, per savo kvailumą isz
dave daugelį musiszkių. Prje 
to prisidėjo ir mokįtojas Mar
ma. [Isz kur tas Marma? Red. |

Pavasaris pas mus sziltas ir 
gražus — tik pasmyrdęs mas- 
kolpalaikis viską darko. . . .

Svirplys.

leistuvingo ir begediszko pro
to iszm’slais, nuodijimą sziek 
tiek pramokusių žmonelių 
proto vien begėdiszkais rasz- 
tais, atsiminus aszaras nevie
nos varguolės merginos, ku- 
riai nuplėszta szlovę bereikalo, 
negalima užginezyti, jog tei
singoji bausmė pasiekė nesąži- 
niszkąjį iszdaveją.

Sumažino sąjausmą, jei ko- 
kokis galėjo būti, dėl savęs 
p. B. ir per būdą, kokiu jis 
gynėsi sude. Nesznekant jau 
apie melagystes, kurios buvo 
po prisiega garsinamos, amži
ną paniekiu imą nuo visų lietu
vių apturės Taradaika ir jo 
sėbrai už tai, jog norėdami isz- 
siteisįti, be reikalo dergė aky
se svetimtauezių visą lietuvisz
ką tautą. Anuot Taradaikos 
sėbrų,daugiausiai szliuptarnių, 
lietuviai kas link dorumo yra 
beveik laukiniais žmonėmis. 
Norėdami iszteisįti priesz sūdą 
Taradaikos zaunas, liudijo 
liudinįkai, kaip aidai 
Minkus isz Malianojaus, net ir 
pats garsus I)r. Szliupas skel
bė svetimtaueziams, buk lietu
viai papratę vadįt savo mote
ris nepasotįtoms kumelėmis ir 
kad tarpe lietuvių neyra už- 
gaunaut’s dalykas pavadįti 
moteriszkę žodžiu, reiszkian- 
ežiu arsziausią paleistuvę.

Nieko bet negelbėjo ir tas 
bjaurus melavimas ir žemini
mas lietuvystės — U. S. At
torney varde Suvienytų Vals. | 
tijų valdžios, reikalaudamas , 
nubaudimo prasikaltėlio iszsi- ! 
tarė: tegul lietuviai buna taip 
žemai nupulę doriszkai (kai]) 
juos Į). Bocz. apgynėjai per
statė), bet mums (Suv. Vals.) 
teikia ir juos sūdyti pagal mu-1 
sų tiesas ir taiposgi apsižiūrėti, Į 
kad toki be doros žmonės ne-, 
pripildytų musų žemes, reikia! 
mums nusikratyti nuo tokių 
purvinų žmonių.

Tokį tai inspudį padare ant 
prakilnesnių Suvienytų Vals
tijų ukėsų Taradaikos sėbrų 
nedoras būdas gynimosi.

Ateinancziame Garso nume- 
rije bus placziaus apiaszytą 
apie szią provą.

Taraclaika kaltas, f
Prislegi uju sudus (džiurė) iszrado kal

tu Saulės iszduotoj.T-iiž siuntimą 
per paezta artikulą begėdisz- 

ką ir paleistuvingą.

14 d. Birželio p. Bocz. iszgirs sūdo 
isztarme [viroka.J

Visi Amerikos lietuviai su 
nekantrumu lauke tlžba:gimo 
provos Suvienytų Valstijų su 
pagarsėjusiu paleistuvingų ir 
begėdiszkų rnsztų platintoju 
Saulės iszduotojum — Para
dai ka.

2 d. Birželio (seredoje) už
sibaigė ta prova. Suvienytų 
Valstijų distriktavame Phila- 
drlĮihijaje sude p. B, iszrastas 
buvo kaltu už siuntinėjimą 
per pacztą neprideranezių, be- 
gėdiszkų ir paleistu vingų rasz- 
tų, Bcczkausko lojeriai pa
davė praszymą ant naujo sūdo 
ir 14 d. Birželio statys visokius 
argumentus, kad tik gauti tie
są isz naujo provą varyti. 
Taradaika su savo kriokti pa
kliuvo į nagus Suvienytų Val
stijų mars.zalų; aniuolai -argai 
neiszleido jo isz savo rankų, 
Kolei neužsistatė 2509 dol. be
los (kaucijos). 14 d. Birželio 
p. Bocz. gaus isztarmę sūdo — 
bausmę arba pavelijimą nau
ją provą užvesti. Abelnai, bet 
tikisi visi, jog sudžia (Butler) 
gerai jau pažįstąs nedorumą 
taradai kinių rasztų, u epą velys 
jam isz naujo gaiszuoti laiką 
soduose ir žmonėms kasztus 
daryti, tik lieps eiti į kalėjimą 
(džėlą), metavotis už savo 
sunkų prasikaltimą priesz lie
tuviszką draugiją ir Suvienytų 
V aisti jų konstituciją.

Visi lietuviai atsidūsės leng- 1 
viaus, žinodami, jog ir lietu-! 
viszkoje raszliaioje nevalia 
kiekvienam paleista būrui ui
bliuznyti bjauriausius, begė- 
diszkus žodžius. Teisybe, gaila 
p.B. kaipo žmogaus į bėdą į- 
puolusio,bet atsiminus jo dar
bus, - užterszimą lietuviszkos 
laikrasztystės arsziausiais pa-

Case a i' e t s sudrut ina skilvį, inkstus 
ir žarnas. Niekad neapsilpnina nei 
skaudulių nepadaro. 10e.

Cantrall}lll. Apie szimtas 
vyrų kalnakasių neteko darbo 
nės ,,O])erative Coal Cc.” nu- 
musze mokesezio po 5 centus 
už toną, tai ir nežinia, kada 
pradės dirbti. O czionailiko
si daugelis visai be pinįgų, tai 
ir nežino, ką padaryti, nes dar
bo jokio n(*gali gauti tam mies- 
tukij. Du sziptai ant tojo ke
lio dirba ant nedėlios ir po dvi 
ir po tris dienas, ir tenai žmo
nės neuždirba nieko, kaip tik 
ką ant maisto, o daugiau nega
li padaryti, nes labai maža 
mokestis.

Lietuvių Cantrall’ėj nedaug 
.randasi, ir katrie tenai gyve
na, vis dorus vyrai. Czionai! 
lietuvių tik randasi dvi pami- 
lijos ir keturios lenkų ir apie 
10 singelių ir visi labai dorai 
gyvena, negirdėti nė muszty- 
nių, nė jokių provų. Tai ir 
viskas, ką turėjau paraszyt.

J-

J/Iinersville (Pa. 26—y i8gy m.
Naujienos pas mus tokios: 

Redingo krekeriai dirba kaip1 
ir visur po 2 dienas, o szią ne- 
dėlią 3 dienas, ežia dirba 4 pil
nas dienas ir beveik visi Mi- 
nersvillės žmonės patelpa te
nai į darbą, už tatai nėra da 
Minersvillėj jokios bėdos ir ne
sitiki blogų laikų sulaukt- Tik

geria kai]) razumą pametę, o 
da daugiau muszasi, paskui 
provoja«i.

Kaip kortas atsidarys, tai vi
si, o visi singeliai važiuos pro- 
votis, o ir ženotų digeziai. Slo
geliai į dvi paitijasĮiasidalinę, 
nes vyrai su piemenimis netu
ri jokios draugystės. Pas 
Meszkinį ir Marazą ,,saliunan” 
žmogus jau negali užeit per 
tuos piemenis, nes jiem jaigu 
nepundina, tai muszt gauna, 
nes vieni britvukę turi, kiti 
peiluką, treti bilę, ketvirti gu
minę paipą prileistą szvino, o 
pas Antaną Kalczincka tąi 
spakainiausia vieta, nes razbai- 
nįkų neleidžia nė į saliuną,nė 
gert jiem neduoda.

Juozas Žėglis.

(Pittston, (Pa. Tikrai jau „Vie
nybės” raszėjas koresponden
cijų nesigėdi raszyti tokiu me- 
lagysezių, neteisingai apjuo- 
dįdamas musų kleboną, kaip 
dabar padarė, apraszydamas 
atsitikima su kūdikiu, rastu 
bažnyczioj. Buvo tas viskas 
teisingai apraszyta 21 am No. 
Garso, kaip buvo paraszyta 
ant tos koreziukes, nes sztai 
kaip praneszė, „Evening Ga
zette”: „Father, send my by- 
by to the home, as I hąve no 
home. God bless you all. It 
ishard for me to part with it.” 
Taip raszė ir „The Wilkes- 
Barre Record,” bet „Vieny
bės” raszėjas visai kitai]) per
vertė, turbūt tomistą esi neper
seniai atkeliavęs isz užmarės, 
kad nesupranti angliszkai. 
Kaip buvo paraszyta laikrasz- 
tij, taip buvo paraszyta ant tos 
koreziukės, bet tomistą, mela
gystės pilnas, papratęs apjuo- 
dįti kunįgą, tai ir neperstoji 
juodįt. Nebuvo paraszyta, 
kad kunįgas paimtų tą kūdi
kį passavę ir darytų su juom, 
ką nor, tik tai]) buvo paraszy
ta, kad kunįgas paduotų szitą 
kūdikį į naszlaiczių namą, nes 
ji, motina, netur namų. Ir ne 
buvo ant tos koreziukės raszy- 
ta lietuviszkai, kai]) „Vieny
bės” raszėjas pranesza. Tas 
yra gyva melagystė: jug dau
gybė žmonių matė tą koreziu- 
kę ir skaitė, kaip buvo para
szyta. V ienoj pusėj tos kor
ezi u kės maldelėszv. Bernardo, 
angliszkai spausta, o kitoj pu
sėj angliszkai raszyta. Veid
mainingas tomisto esi! pa- 
žvelgk į kittauczius, ar jie taip 
juodina savo kunįgus visokiais 
prasimanymais, kaip tomistą 
drįsti plėszti szlovę artimo ir 
tai]> žemįii jį neteisingai. Ne
daryk to kitiems, idant ta v ne
būtų daryta.

Subatos naktį, apie kokią 
pirmą valandą po pusiaunak- 
cziui, apvogė poną A. W. 
Tepliuszį. Vagys iszplėszė 
saliuno langinyczias ir sulindo 
per langą į saliuną, bet, kaip 
girdėti, isz saliuno nieko neisz- 
neszė, tik duris iszplėszė, ku
rios buvo isz saliuno į sztorą. 
Sztore pavogė aut $150: septy
nis sidabrinius laikrodėlius, 
prekės po $12 ir du auksinius, 
vieną už $25, o kitą $26. 
Priegtam czeverykų, naktaizų, 
petneszų ir daugiaus kitokių 
daigtų. Labai yra įstabu, kad 
isz saliuno nieko ne vogė, tur- 
but vagys buvo jirigėrę inva- 
lias. Apie dasekimą da nieko 
negirdėti, bet toliaus gal dą- 
seks. Beto pereitą pėtnyczią 
ir subatą buvo pėdės, tai buvo 
ir pesztynių į valias. Nedė- 
lioj pas vieną saliunįką, tai 
p ras i d ė j o pesz ti s 12 v ai a n d ą, 
per paezią dievmaldystę, tai 
traukėsi iki keturių. Tas sa-

liunįkas yra netikintis, tai taip
gi gavo naują kriksztą, nes gal 
vą gerai sužeidė ir stikladarbis 
gerai uždirbo už langus, nes ir 
langus iszmuszė; gal dabar 
naujai kriksztytas bus dores
nis. Gėda mums, broliai tau
tiecziai, kad taip darote, kaip 
indijonai, kurie yra laukiniai 
žmonės ir netur jokio apszvie- 
tiino. Jie bet tarp savęs taip 
nesimusza, kaip musų tautie
cziai, kurie kiti gavę kelis do
lerius netur kur padėti, pra
geria savo kruvinai uždirbtus 
pinįgus ir prageria sykiu savo 
protą. Oką žmogus be pro
to gal daryti ? pirmiąusia plio- 
vonės begėdiszkos, o ant galo 
tur pesztis, kad paskui tur ke
lias dienas susiraiszioję galvas 
vaikszczioti, arba su pleistrais 
užsilipdę nosis. Paklausk, 
gal mainose sužeidė, nane-ogi 
per pėdę su peiliu nupjovė, ar
ba su akmeniu nukirto. Bro
liai, atsimįkite gerai, jogei tu
rėsite didelį atsakymą priesz 
Vieszpatį Dievą, žinote labai 
gerai, kad Vieszpats sutvėrė 
kiekvieną žmogų ant paveiks
lo savo. Žinom ir pažįstam 
daugybę tokiu, kurie buvo ir 
labai gražus, szendien inaž ką 
pažįt, kad tas pats: suaugę 
veidai, arba nosis su žymėm 
peilio surėžymo, įkąyra pana- 
szus musų tautiecziai toki, kad 
buvę apteikt gražum pa
veikslu nuo V. D., o per sąvo 
iszdykumą pastojo tokiu bjau
rimi? Ar neyra tav, vargin
gas brolau, gaila atsiminus ta- 
vo tą gražybę, ką buvai svei
kas, kai]) tavę Vieszpats sutvė
rė. Pameskite girtybę, busi
te vienybėj ir givensite, kaip 
vieno tėvo vaikai - meilėj ir 
nesi valdysite, kaip busite blai
vus, nes turėsite ’ iszmintį ir 
sveiką protą. Su guodone 

Pittsto nietis.

Grand (Papids, Mich.
Pra szau Garso Redaktoriaus 

patalpįti szią liūdną naujieną. 
Vėl kitas lietuvys, Kazimieras 
Bendzius gavo sumiszimą pro
to irtą turbūt turės gabętį be- 
proezių namus.

Pas mus netik geriaus dirbti 
nepradeda, bet du vis blogyn 
eina. Baczkaucko „Saulės” 
pranaszavimas neiszsipildė, nes 
jis sakė, jeigu Bryana iszrinks 
prezidentu, tąi bus didelė bė
da, o dabar ir McKinley’ą isz- 
rinkus dejuoja visi vargo pri
spausti .

F r. S t a n k.

Seatonville, III. Pas mus 
visi angliakasiai nuo 1 Gegu- o o
žio sustojo dirbę ir dabar ne
žinia kada pradės dirbti. 
Kompanija nori numesti 17 
centų, mainieriai neapsiima. 
Keletą szimtų darbinįkų kan
tas maitina. Nuo S5 d. Geg.O 
sp audžia kompaniją, kad su 
mainieriais susitaikįtų.

Yra pas mus dabar daug al
kanų. Daugumas isz važi nėjo 
į kitus miestus, bet ir ten ne
gavę darbo kiti sugrįžo atga
lios.

J. W a i d z u n s.

G romątnyežia.

S h a m o k i n’o parapijai §2,35 
užtikietus priėmėm. Acziu.

S k a i t y t o j a m s, kurie yra pri
siuntė pinįgus už Gyvenimą V. Jėzaus. 
Tos knįgos neturime ir jau jos niekur ne
galima gauti, nes visas iszdavimas isz- 
parduotas, o kitą iszdavimą dar ne taip 
greitai sulauksim. Teiksitės praneszti, 
kokios knįgos vietoj jos norite.

Kad papuczkai tave kankina ir ne
smagu darosi, valgyk Cascarets 
katariszkas cukerkas, isz ties pasveiksi, 
10c, 25c,



The Lithuanian Weekly

‘darsas Amerikos Lietiniu”
The Voice of Americas, Lithi’anians

vua

PUBLISHED EVERY SATURDAY
-----by------

’’Garsas Publishing Co”
---  AT ---

119 E. Centre Str.
Shenandoah, Pa.

&
1012 Carson Str. S. S.

Pittsburgh, Pa.

Translating & job work in english, 
llthiianian and polish languages 

done at reasonable prices.

“Garsas Amerikos Lietuviu”
tflszeina § kas 5 subatag

119 E. Centre str.
Shenandoah, Pa.

Kasztuojft
Ant visu metu................. 1 dol. Ir 20 c.

V V

„ pusės metą......... ........................00c.
,, 3 mėncslą................................30c.

Shenandoah’e skaitytojai gali gauti
Garba užsimokėdami po 10c. kas mėnuo

In nžmarę su pristatymu iki Maskolių 
ubež.iui................................... 5 markės.

Pinįgus reikia siųsti reglstravot.oje 
gromatoje arba per „money order“. 
Sluncziant nedaugiaus kaip 60c.. galima 
prisiųsti pacztavoms markėms

Korespondencijos, vijoki rank- 
raszcziai ir pinįgai turi būti si nu
ūžiami ant szio antraszo:

Garsas Publishing Co.
Shenandoah, Pa.

Siiincziant rasztus isz Europos galima 
adė!i antraszą:

Rev. A. M. Milukas, 
Shenandoah, Pa.

Entered as second class mail matter 
al the Post-Office at Shenandoah, Pa.

GARSO FONDAS
del Emigrantu Namo.

------ -<---- —

Paaukavo:

Garso Redakcija.........$25.oo.
K. L................................$0,25.
Antanas B.................... -$0,75.
Jurgis Jaskeviczia... . $1.00. 
Jonas Montvilla.......... i.oo.
V.. Stagaras................ 1.00.
Kini. A. Burba.......................... S50.oo
V. D. Chinieliauckas.......................... S5,oo.
Mabanoy Plane,,, Susi v.” kuop. $10.00.
Chas. Pa well....... ............ 0.46.
M. Masolas........................................ S 5,00.
R. Bražinskas.............. 0.50
Tamas Križinauckas. ... 1,00

Iszviso........................$100,96.
Lietuvių aukos..........$360,44
,,Lietuva“ surinko.. $62.00.

Iszviso ant Em. N... $523,40

Lietuviai svietui’.
Laiszkas isz Anglijos.

Tamsta manęs praszei, idant 
apsakyežiau apie Anglijos lie
tuvių gyvenimą. Asz tamstos 
praszymą. iszpildysiu, pasi
stengdamas viską apraszyti 
nors trumpai.

Du metai atgal asz gyvenau 
Anglijoj, mieste Glasgow, 
trejis metus. Tuom kartu lie
tuviu buvo czionais visai men- C
kai. Iszsiilgęs savo prigimto 
kraszto. asz iszvažiavau atgal 
į Lietuvą pradžioje 1895 m. 
Esmi rubsiuvys, taigi sugrįžęs 
į tėvynę, apsigyvenau 1 raku 
miestelije, Kauno guberni
joj (?), ir pradėjau varyti sa
vo amatą. Isz pradžių sekėsi 
gana gerai, bet toliaus, kaip 
užjuto žydai, kad krikszczionys 
pradėjo daryti su jais konku
renciją, užgulė ant manęs visu - 
pragaru, samdė iszgamas, 
idant atkalbinėtu žmones, kad c
man neduotu darbo. Numaži- C
no prekes ant siuvimo, žodžiu, 
kaip tik įmanydami man ken
kė, taip, jog pagalios, asz ir 
vėl apleidau Lietuvą; ir 1869m. 
Geg.in. pribuvau vėl į Angliją, 
į savo seną buveinę Glasgow. 
Sziuom kartu lietuvių czion ra 
clau diktokai, bet kas liūdniau-, 
šia, kad jokio tautiszko supra
timo jie neturėjo. Dvasiszkai 
ir buvo taip nupuolę, kad tūli 
jau po kelis metus nebuvo at
likę szv. iszpažintį. Asz tada 
pakalbinau kelis lietuvius, ir 
mes padavėme praszymą pas 
kn. Hughes, idant pribūtų pas 
mumis del iszklausymo iszpa 
žinties. K n. 1 lughes, vokietys, 
let gerai kalbąs lietuviszkai, 
ant treczio mus praszymo pri
buvo į Glasgowa. Koks 
džiaugsmas buvo žmonelių, 
iszgirdusiu kalbant kunigą lie- 
tuviszkai! Po sustiprinimo kn. 
Hughes dvasiszkuose reikaluo
se, mes pradėjome po truputį 
darbuotis. Pabaigoje pereitų 
metų du lietuviai važinėjom po 
visas aplinkines, kur tik randa 
si lietuvnįkų ir pradėjome 
tverti lietuviszką parapiją. 
Darbas szis pasirodė gana 
sunkus. Teisybe, daugelį 
atradome, kurie musų mierį 
pagyre, kitigi kolijo mus ir 
žiurėjo ant mus, kaipo ant sa 
vo baisiausių nevidonų. Važi
nėdami paėmėme su savim 32 
No. ,, Vienybės“ ir <8 susiuvąs 
,,Tėvynės Sargo“ ir kur su
prantantiems dalimome, rody
dami apie lietuvių darbus.

Prisirasziusiejie prie parapi
jos mokėjo po 2 penu dėl įstei
gimo dvasiszko ir svietiszko 
turinio knįgyno. Kelionėj už
trukome dvyliką dienų. Per

tą laiką atradome lietuvių, 
apart Glasgow'o. da trylikoj 
vietų, t. y. trylikoj miestelių. 
Czion turiu pasakyti, jog musų 
misija isz dalies nusisekė. Die
ną 20 Vasario, 1897111., turė
jome visatiną susirinkimą ir 
paskyreme kiekvienoj vietoj 
po tris vyrus dėl rinkimo pini
gų ir vedimo tvarkos. Viduri
nis komitetas bus Glasgow e, j 
teiposgi kasa bus tik viena. I 
Prie parapijos mokanezių vyrų 
turime 500, o kartu su moterį-! 
mi ir mažais vaikais į 750. Pa
rapijos kasoj jau yra 30 svarų 
sterlingų (į 150 dol.) Kunigą 
jau sulaukėme lietuvį ir pasky
reme jam mokėti 14 svarų 
(į 70 dol.) ant mėnesio algos, 
bet tuom tarpu da negalime 
susitaikyti su Glasgow’o vys
kupu, kadangi jis nenori musų 
kn. priimti į savo vyskupystę; 
sako, jog užteksę tėvo 1 lughes, 
kurs atsilanko pas mus tik du 
kartu ant metų, kuom mes, 
žinoma, nesame užganėdįti. 
Ketinam skųstis į augsztesnę 
valdžią.

Tiek sziuom tarpu apie mu
sų krutėjimą; platesnes žinias 
apturėsite per , .Tėvynės Sar
gą.“ Su Diev. P>.S.

Lietuviai Samaroje.

Varpas 1 N. sz.m. raszo, 
kad gilume Maskolijos, Sama
ros gubernijoj, yra didelis kai
mas — Cziornaja Padana, lie
tuvių apgyventas. Paeina tie 
lietuviai nuo Anykszczių, Kau
no gub., isz kur po lenkme- 
cziui 1 863m. buvo iszsiųsti į Sa
maros gub. Iki paskutinio lai
ko nė vienas to kaimo lietuves 
neapsivedė su maskalka. Mer
ginos iszteka už savo kaimo 
vyrų, lietuvių, arba keliauja 
i Lietuva. Vaikus siunezia isz V 4.
czion mokitis i Panevėžį u v C
arba i Sziaulius. Gyvena 
gana gražiai, užsijiminėdami 
pramonyste ir prekyste degti
nės.

Kolionijos Mogilevo gubernijos.

Tėvynės Sarge, N. 3 sz.m. 
randame žinią, jog Mogilevo 
gub. ir esą daug lietuvių, kurie 
priesz 20 metų susidėję nupir
ko nuo ponų dvarą ir po tam 
pirktais laukais pasidalino. 
Babinavyczių parakvijoj yra 
į 2000 lietuvių. Truputį po ma
žiaus ėsa Toliczinsko, Cze- 
czersko, Radomlio, Szklovo 
ir keliose kitose parakvijose. 
Lietuviai kunigai pasako tiems 
lietuviszkiems kolionistams pa
mokslus lietuviszkai. bažny- 
ežiose giesmės ir ražanezius 
yra giedami tankiausiai lietu
viszkai. Namiej, taip kaip ir 
Samaros lietuviai, vartoja tik 
lietuviszką kalba, laikosi dide- u C

lėj vienybėj ir nėra girdėtas

daiktas, kad kuris isz jų priim
tų pravoslaviją. Paskutinia
me laike Magilevo gub. likos 
užginta (^katalikams laukus 
pirkti, ir fbkių būdu kolioni- 
zacija lietuvių in tą krasztą ta
po sustabdyta.

(Isz ,,Tėvynės.”)
Neiszspjauk su tabaku »r nesiirukyk savo 

amžių.
Jeigu nori atšipt ai vii nuo naudojimo 

tabako ant visados ir būti drūtas, mag- 
netisz.kas. pilnas naujo gyvenimo ir pa- 
jiegų, gauk No-To-Bac, stebuklą <larv- 
toja. kuris daro isz ligotu drūtus virus. 
Daugumas pasidaro 10 svaru sunkesniais 
i lo dienu. Suvirsziim 100.000 iszsigydė 
jau. Pirk No-To-Bac nuo savu aptieko- 
riaus, po gvarancija. jog iszgydys tave, 
už 50c. ir $1,00. Knįgute ir sampolius 
prisiųsiu už dyka. Adresas:
Sterling Renicdy ('<>.. Chicago arba New- 
York. 243

Laiszkas isz Senapilės į 
Garso skaitytojus.

( Pabaiga.)

\ ieną szaltą pavasario vaka
rą penki ponai drutinosi sve
tainėj pas žinomą vokietį. 
Tuom tarpu grįžtantis nuo 

į Vilkaviszkio stacijos į Suval
kus gubernatoriaus pagelbinį-

1 kas taipgi užėjo pavakarieniaut, 
į tą paezią svetainę. Dailią, 
brangią savo skrandą (ftitrą)

I nusivilkęs padavė į priežiūrą 
1 svetainės savinįko; ją kaippa- 
j prastai, pakabinęs ant vagu- 
czių. vokietys mivėjo su savo 
reikalais. Miesto svecziai, 
pavalgę, iszėjo. Tik vienas I 
gubernatoriaus pagelbinįkas 
ramiai kramtė skanu befsztiką, 
neprijausdamas pikto. Jau 
pasidrūtino, užmokėjo, szukte- 
lejo vežėją, \ ilksis skranda ir 
važiuos. Akia metė ant vagų 
ežių — nunesziotas žiponas ka
bo.

—Ei, gaspador, duok szią 
skrandą!,

Gaspadorius prie vaguczių— 
skrandos nėra. Iszbalo, ran
kas nuleido. Skranda dingo! 
Pliauksztelėjes sav delnu per 
kaktą, mąstė (mislijo), koki 
svecziai sziezion tuom tarpu 
buvo. \ isi ponai—intelli- 
gentai — ne vagys!

Koksgi kipszas pasidarė su 
skranda? Ant kurio sveczio 
užsipili t ?

Bet vokieczio ne paiko butą: 
prisiklausęs visokio nuo sve
czių mokslo ant tų pėdų susio- 
rientiravojo.

Persipraszęs p. gubernato
riaus pagelbinįko, su paklanais 
nubėgo pas miesto bulmistrą, 
kad iszmelsti daleidima su- v 
szaukti tuos sveczius, kurie pas 
jį paskutinę vakarienę valgė.

Bulmistras nebuvo iszpažį- 
tojum komunizmo. Tuo isz- 
davė policijantui paliepimą su
kviesti tuos penkerius sveczius 
į svetainę gražumu, jei kuris 
prieszįsis. suaresztavotą atves
ti.

Vienuoliktą adyną nakties 
kambarije svetaines savinįko
matome penkis intelligentus, 
tarp jų ir daktarą Padą F. 
arba Beduszį. Vienas kito u
klausia akimis priežasties, dė
lei kurios tapo sukviesti. Tą

Banka Bischoffo
uždėta 1848 mete 

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

------------O------------
Siuncziniiie pinįgus i visas dalis svieto pigei, sauge! !r greitai.

paslaptį iszriszopats savinįkas, 
pradedamas mažiau - daugiau 
tais žodžiais:

— Mieli ponai! atsitiko szį 
vakarą mano name ne
laimė, dingo nuo vaguczių 
brangi skranda pono guberna
toriaus pagelbinįko isz Suval
kų. Už trotą atl\giežiau, vie
nok paskalą man kenkianezią 
užtrauksiu ant savo namu — 
jogei laikausi su vagimis, (de
ri žmonės szalįsis nuo mano 
namu, v

\ patingas dalykas, jogei 
apart jus, mieli ponai, kitokių 
svcczių szį vakarą neturėjau. 
J iįs daryti kalti nikais pradingi- 
mo skrandos, dėlei augszto jus 
isz manymo. gėdži uosi.

Ne, ne!., mes mokįti — 
atsakė visi vienbalsiai.

\ ienok žemė skrandos 
neprarijo, mieli ponai! Nore 
damas jus iszteisįt akise svieto, 
paduodu szitokį projektą:

Juodas mano gaidys, juodos 
\ isztos iszperėtas, apleistas se
no apgynėjo juodoj skrybėlėj, 
po iszperi'jimui lesįtas miltais
miltais juodų pepu> gir- 
dįtas krauju juodos katės, tas 
gaidys yra visąžinantys, jis 
tikrai žino dingusios skrandos 
kaltinįką. 1 odei, mieli po
nai, meldžiu i tamsu kam- L C

barį, kur juodas gaidys 
tupi, po vieną ineit ir paimt 
juodą gaidį į rankas ir isztarti 
trissyk tuos žodžius: „Gaidy, 
gaidy! jeigu asz kaltas—už
giedok!' Užtikrinu savo gal
va, jogei gaidys ant užklausi
mo kaltinįko užgiedos; kaka- 
riekooo!

1 )a vieną reikalavimą statau: 
isz gaidžio kambario, ponai, 
ineisit į szitą kambarį, taipgi 
tamsų.

Ponas liepė-vergai turi.
Manipuliaciją su gaidžiu at

liko vienas, kitas... . irpenk- 
tas, -gaidys tyli, kaip neby
lys, gal tarp jų kaltinįko nėra.

Nesidžiaugkit mokslineziai! 
vokietys gerą varžą ant jus už- 
spendė, nedovanai iszsuodino 
gaidį!

Iszsineszes szviesa i tamsu 
kambarį, kur penki mokslin- 
cziai džiaugėsi isz gaidžio pai
kumo, užklausė: „Mieli po
nai! szia jūsų delnus ant sta
lo!” \’isų delnai suodini apart 
p. 1 ado I*. — „Beduszis bal
tus delnus turi, Beduszis 
skrandą paėmė!” - smarkiai su
riko savinįkas. Aiszkus daly
kas - iszsikalbėjimo nebuvo.

(Pabaiga ant 4-to puslapio.)

ISZfhlodil 1110 SzipkortCS (laivakortes) ant greicziausiii gar
laivių į krajų važiuojantiems ir iszsiUllCZianiC szipkortCS 

dėl atvažiavimo isz krajaus i Amerika, 
liaukoje savo visados laikomo daugybe pi

ningu del iszniainvmo, kaip tai:
Maskolijos mbH IĮ, Vokietijos mark i IĮ, Austi i jos guldenų etc 

Dėlei artesnės žinios raszvk į

Bischoffs Banking TIouso
2 Centre sir. (Staats-Zeitung Buildimr. Ncu-York.

Nedėlioję Banka atvira nuo 10 iki 12 adi nai.

Prasidėjo nuo r j Lafkricv.io /8(jo >n.
Treinai iszeina isz Nlienadorio i l’enn 

Haven Junction. Alauch Chunk', Le 
highton. Slatington, White Hull. Cata
sauqua-. Allentown, Bethlehem, Easton 
i r Wea t herly 7.3S. P. 11. ryt a: 12.58 
3.53. 6.00 po pietų.

In New York ir Philadelphia t>.03, 7.38 
9.11 rvta: 12.58, 3.53 po^piet.

In Qnakake, Switchback', (lerhards ir 
11 mlsondalo 3.53 po piet.

In Wilkes Barre. White Haven, Pitts
ton. Laceyville. To\ a nd a. Sayre, Vaier- 
ly ir Elmira 6.03, 9.1 l ryta; 3.53, 6 00 po-

In Raven Run, Cent ralia Ml-Carmel 
ir Shamokin 9.02, 11.05 ryta; 1 16 4 07, 
6.46. 9.12 pu pietų.

In Park Place, Mahanov Citv. Delano 
5.15. 6.03. 7.38. 9.1 1 ry la: 12.58. 353. G.O 
8.42, 11.13 po piet II.

In Yeiitcsville 5.15. 7..is, p. 1 | rvta 
3..>3, G.00, j 1.13 po pieln.

Troimii iszeina.

pi et.
Iii Rochester, Buffalo, Nht«ar: Falls

ir in Westus 9.1 t rvta: 6.00 po pi<*t 
Iii Belviilero, Delavare, Water t lap ir

Strondsbnrg G.03 ryta;.3.53 po piet.
In La nibėrl vilh* ir Trent on 9.1 I rvta.
In 'I'uk ha n nock 6.03. 9.11 rvta;3.53po 

piet.
In Ithaca ir (leneva 6.03. 9.11 rvta 

5.53. 6.00 po plot.
In Auburn 9.14 rvta; 3.53.6.00 popiet
In .leanesville, Leviston ir Beaver 

Meadow 7.38 ryta; 12.58. 3.53 po plot.
In Stockton ir Lumber Yard 6.03, 7.38. 

9.14 ryta: 12.58, '1.53. G.00. 8 42 po piet.
In Me'Adoo. Andenried ir Hazleton 

G.03. 7.38. 9.1 I r\ 1 a; 12.58.3 53, G.00 ir 
8.42 po piet.

In Scranton G.03,9. l t ryta: 3.53 ir(>.00 
po piet.

In Hazlehoork, Jeddo. Drifton irFree 
land G.03, 7.38, 9.14 ryta; 1.2 58. 3.53 po 
pietų.

In Ashland, Girardville r Lost Crock 
G. 15. 7.30. 9.10, 11.10 ryla 1.50, 4.10 
G.50, 9.15 po pietn.

GARSO Spaustuve 
. į——

Kuopuikiausia ir už pigiau
prekę [czicnin] >szpildo|Jci tj|. ak>j|. .^.f . ])ats

visokius drukoriszkiis
darbus. £

(•J

IC<£<>3£<£

GARSO spaustuvėje pigiausia gali nusipirkti visokiu knigę — tlvasiszku irsvie- 
tiszku — smagių ir naudingų pasiskaitimų. Prisiųsk už 2 e. marke, lai gaus 
krdalioga už dyka. Raszant padėkit adresą tokį:

Garsas Publishing Co., Shenandoah, Pa.

_ _I'Z Sh.'iinoKin 5.15. S.20. I;.’ Ill isz rvin. 3.00. 5 lo 
~ :>0 po p'h-lu II- iI,-iii:i in Szemulori :i nt 0.03. 9. Ir* 
ryte. 12.58. 3.53. e, imi. įr s t? p<, pj,.ttl

lsz<‘iu:i i~z S/,.|i;|1|,,rii I Pottsville. 0 03. 7.3R 
9 05. 1105. i~z ryto; I2ŠS. 305, t.|5. 0.00 
8.42 po piet 11.

I<zein:i i-z I'olKville i Sze.nolori 0 OO, 7.45 
10.15. 12.0-5 rile. 12.35. 3 00 . 5.15, 5.40.7.15, 10 20 
po piet 11.

Iszeinn i-z Szell.*),Iorio 1 Hazleton, « 03. 7.38 
9.11. rite. 12.58. 3.53, 0.00. S.42 po pieln.

l-zeina i-z Hazleton į Szeniiilon, 7 35. 10 05 
12.52 r\ le. 3.05. 5.57, 7.56 po pi< in.

N E D E LI N1S T R E1 N A S.
Iszeina in Raven Run, Centralia 

Mount ("arinei ir Shamokin 9.57 ryto 
1.19 ir 7.21 po pietn, ir aieina in Shamir 
kin ant 10.55 rvta ir 2.47, 8.19 po piet. 
Iszeina isz Shamokin in Shenadori 8.15 
1 1.55 ryta ir 5.35 po pietn. ir ateina in 
Shenadori ant 9.10 ryta ir 12.5(1, 6,31 
po pietn.

Iszeina in Ashland. Girardville ir 
Post ('reck. 7.53 ryta 11.40 po pietn.

In Hazleton. Black Creek Junction 
Penn Haven Jiiction, Mauch Chunk 
Allentown. Bethlehem. Easton ir New 
York. 9.10. ryt:; 12.50, po Įlietu.

In Philadelphia 12.50. po pietn.
In Yatesville. Park Place, Mahnnoy 

City ir Delano, 9.10. 12.50 ryta: 6.03 
G.31 po piet.u,

| Iszeina isz Hazleton in Szenadori 9.00 
; ryta 12.52, 6.24 po Įlietu.

Isz SzenadoriC in Pottsville 6,00,9,10 
9.40. ryti' 3.05. po pietn.

Isz Pottsville in Szenadori 8.45. 10.40 
ryte; 12.35. 5.15. G.io popieti).

Rollin n. wilbur genera 1 n as su Įiorl n 
tendenlas S-tnilh Bethlehem, Pa

■ ’HAS S. LEE, gen. agentas
Philadelpdia, Fa.

A. W NONNEM ACHER, Asst G, P A 
i Sout h Bet hlehem. Pa

Paskutines miszios-
——

Versta isz lenkiszko.

- (Tasa.) -

Szale manęs sėdėjo motka Koletą, iszblyszkus 
90 metu senumo. Ant kart lupos jos nuliai tįsios 
džius giesmės konfederatu (susivienyjusię), gal da 
girdėtus:

Nes prieszas dėlei to asztrum ginklu apsit
Jog tėvynes sūnūs ant isztrėmimo varė..

— netik Tėvynės sūnūs ir dukras, netik > 
rijose karalienės Tėvynes, netik tuos pasirengęs 
iszvftry t

Oį sžtai ranką szventvagiszką kėlė ant Tavo 
Marija! Sztai Jį varo laukan isz Jo sostavietės,
draudžia Jam ežia Įžengti.........

Ir Jis, Vieszpats dangiszką vaiskų, tyli (
Pavelija savę varyti isz bažnyczios, isz szirdžiu silpnu, 

kuriose gesta galybė ir tikėjimas( Ir tu Panti galinga, ar 
nepasiskubįsi su apgynimu?

Ak, szirdį senelio gal tas pats troszkimas užima!—Žo
džiai maldos iszeina isz jo burnos kaskart palengviatk kas
kart sunkiam Jszrodo, jogei konors laukia...... gal stebuk
lo? Gal pulkai aniuolu isz dangaus nužengs, nuvys užpilo 
likus, apgins bažnyczią ir altorių?....

Szitai ateina komunijos laikas.
Vieszpatie! n’esmiu vertas, idant.. .. taip kalbėdamas, 

senelis muszasi į silpną, iszdžiuvusią krutinę.
O, Vieszpatie, nubausk velik manę, imk mano gyvastį, 

kaipo savo rūstybės permaldavimo auką!
O užtai — iszgelbėk szventinyczią.........
O jeigu.... tai dar — vos tik priėmusį Kūną ir Krau

ją szv., paszaukk mane isz tos aszarą pakalnės pas savę.. ..
Nedaleisk veizėti......... !
O, kad taip dar numirti!
Kunįgo komunija pasibaigė. Tėvas Vincentas atsigrę

žęs link žmonių, drebanezia ranka daro kryžių ant oro.
Potam hostiją ant puszkos Jaikydams, pakėlė augsztai 

'riesz nusižeminusias mynias.

Ir veleik, da palengvinu, kaip prie alto
riaus, ženge prie grotelių.

Džekonas prilaikydamas jį veda. Eina 
kaip gūžinėdami, nes aszaros visiems tikis už-

I pyle.
Seserys baliuose apdaruose — skaiseziuo- 

| se, artinasi viena po kitai prie groteliu, kaip 
- apmirus, j per iszkilmingiausią szventę.. ..
isztarė žo- Juk tai paskutinė komunija tame klosz- 
jaunystoje toriuje. Krėslus serganeziu motiną prislinko 

prie atdaro langelio, pakėlė jas, kad galėtu 
larė, priimti komuniją.

Tėvas Vincentas visas dreba, ranką su 
uis Ma- szvenez. sakramentu turi džekonas kėravyti* 
prieszas Jau visos priėmė Gyveninio Duoną, 

į Ant altoriaus pasilenkė kunigas.
Sūnaus,. Suvalgė likusius konsekruotus komu- 
sztai už- nikantus.

Užsibaigė. Vicszpats Jėzus apleido 
jau szventinyczią. Cimborija tuszczia, atdara 
stovi.

Kun. džekonas nužengė nuo altoriaus tre
pu. iszemė kybanezią priesz altorių lemputę ir 

, užgesino szviesą.
Sunkus atsidūsėjimas ir ilgas vaitojimas 

užgaudė po bažnyczią.
— Palaimįk mus, palainiįk, Tszgtinytojau, 

mus .Jėzau Saldžiausias!
Užsibaigė.

Kas toliau darėsi, mneziau kaip per 
, ūką.........

Gale altoriaus stovi tėvas Vincentas — 
įsviruoja, iszblyszkęs kaip siena. Du vyrai jį 
prilaiko, kiti du nnredo isz arnoto iralbos, o 
uždeda kanižą ir stulą. Viena milaszirdinga 

į ponia paduoda gaivinanezią gydyklų.
Kun. džekonas atidaro grotelių varte- 

i litis — ikigal.
Isz palengvo, prilaikydamos viena kitą, 

peržengėme tas groteles, kurios dėlei pasku
tinės isz mus priesz keturiasdeszimts metą 
atsivėrė

Ir dar jau ne atsidūsėjimas ir ilgas vaito
jimas gaudžia po bažnyczią, liet vienas stimi- 
szęs alasas. OI gerai jauezia garbės verta 
minia, jog tai isztmiszė paskutinė valanda, jog 
jau atėjo galas bažnycziai, kurioje nuo amžių 
meldėsi.

Todėl verksmas, riksmas, plėszantis szir
dį raudojimas aplinkui kai)> vėtra. Prie mus 
žmonės grūdasi, ant atminties draskė mus ha
bitus, ir tukstaneziai balsą siunezia mums at
sisveikinimus ir palaiminimus.........

— Ak motinėlės musą, kvietkelės, ką 
mes lie jąs pradėsime! Ak nelaimė musą, —- 
kas už mus melsis, kas ligoje, rnpescziuose 
mus gelbės, suramįs!

— Ak, naszlaitės mes be jus, naszlaitės!
— O, palaimįkit nors tuos mažutėlius.
— Juozuk, Petruk, akis prakrapsztyk.. 

veizėk, kaip motinėlės iszrbdo, idant savo vai
kams galėtumėt papasakot.

— Ak, Vieszpatie brangus! Szitai iki 
to daėjo, jog aut paniekinimo bažnyczios, 
szventąją altorią ir szventą motinelią ntąs 
akys turi žiūrėti!

Czia ir ten gįslose minią smarkiau krau
jas plaka — jaunuomenei net kibirksztys isz 
akių lekia. Bet viskas vėlei tyksta.

— Ramybės, dėl Dievo. ramybės 
sznabžda senesni: — Nieko nepagelbėsi m, vien 
nelaimę užtrauksime ant ją ir ant savos.

Pulkavedys pažaliavo.
Pribėgęs prie džekono, begėdiszkai jį 

purto, nutvėręs už kamžos rankovės.
— Tamista už tą visą atsakys! Nes ta- 

misla g(‘idei tą miszią, tosdeinonstrancijos.
Dar buutas prasideda.... Asz liepsiu 

szaut.. . suvaldyk juos tamista, kitaip —asz 
už nieką neatsakau, o tamistą.........

— Tamista pasieksi tolimas, szaltas sza- 
lis — užbaigė su pekliszku nusiszypsojiniu 
knpjton is.

Bet diekpnąs buvo tuokart jau visai kito-

, niszkas, negu priesz dvi valandas.
— Tuo pasiekimu szaltą krasztą manęs! 

nepabaugįsi, pone kapitone, atsake ramiai.
— Jeigu asz ją bijoczian, seniai, bueziau 

pametęs tą kunįgiszką suknią. Dar stosis su j 
numini, kaip Dievas duos — ant viso ko es 
mi pasirengęs. Vienok atsakymo už tai, kas 
darosi, ir darytis gal, ant savęs neimu. Ne 
aszszirdis tą vargszą žmonių pripildžiau kar
tumu iki nedalaikyinui; ne asz juos sužeidžiau 
lame, kas jiems yra szveneziansia irbrangiau- 
sia.........

— Tėmyk tamista, ką kalbi! Tamista 
kėsaisi kritikuot įsa kimus augsztą valdžią. 
'Pamišta nurodai, jog mindas tuos žmones už
gauna ir skriaudžia.........

— Nurodau vien tą vieną: ,,kas vėją sėja, 
renka vėtrą.”

— Asz tamista tuo liepsiu arcsztavot.
Kun. džekonas atsikreipė prie žmonią. 

Szitai kaip ant ženklo oszimas miniose didi
nosi, augo, ūžė kai]> sujiiditos vilnys ant did
ina r io.

Ir susyk viskas imtyko — nutyko visisz- 
kai, jotf girdėjei cypimą vaszko, tirpstanezio 
altoriaus žvakėse.

Tėvas Vincentas ranką iszticsė, galvą! 
pakėlė ir burną atdarė.

Visi klausė. Jis kalbėt pradėjo.
Pulkavedys szoko prie altoriaus kaip pa

siutęs.
— Asz prakalbas uždraudžiau — grūmo

jo— asz tamistai liepiu tylėt! Asz tamistą 
pakalbsiu už peržengimą publiszko tykumo. 
Bet dovanai grūmojo ir rėkė pasiutėlis.

Judanti vilnis žmonių ant syk sustingo, 
pasidarė nepajudinama ir kieta, kaip muras. 
Pulkavedys ir jo draugas kapitonas tapo su
imti kaipo į geležines žnyples.

Nieks ant j u nei pirszto neuždėjo, nieks 
nestumdė, — bet suėmė, nepaleido. Iszrodė, 
jog tie žmonės visi nebyliai ir neregiai.

Pulkavedys rėkė: „leiskit! Duokit man 
ruimą! asz ežia vardan szviesiausio caro!'’ 
Bet nieks jo riksmo negirdėjo. Liko be val
džios.

— 'Pas senis klecza atsakys už viską — 
sugriežė dantimis, apsiputojęs.

— Buk ponsrainus, —atsakė meiliai dže-. 
nas. Jis jau žcntiszką valdžią nesibijo. Buk 
dėkingas Dievui, pulkavedi, kad ant to pa
sibaigė ir nesunkik mums musu uždnotės.. ..

Pulkavedys įskverbė akis į džekoną.. ..
— Da viens žodis, begėdiszkai isztartas, 

galėtą būti kibirkszczia, užkrėsta į baczką pa
rako — baigė džekonas. Pažiūrėk pons į ug
nį, žėrnojanezią akyse tą žmonią.

Pulkavedys apsidairė ir ant syk džekoną 
paėmęs už rankos, prakalbėjo:

— Tamista atsakai, asz meldžiu... asz 
viską padarysiu, ką tamista nori.... bet ne
daleisk tamista.. nžtiesą.. .. galėtą patikt di
delė nelaimė.

Džekonas liūdnai nnsiszypsojo.
— Nebus nelaimės,—prabilo: — nebijok 

pons, asz užtikrinu. Tie žmonės turi tikėji
mą. Tik nereikia erzįt ją szveneziansią jaus
mą — tąsyk asz už nieką neatsakau.........

Tuom laik tėvas Vincentas prakalbą 
pradėjo. Mes klnpojome ant paskutinio al
toriaus trepą graduso ir patyloms verkėme. 
Senelis neverkė. Akys jo įdubo kur giliai, už
sivilko kaip kruvina ūkana — vienok kokia 
dyvina ugnis degė jose. Isz pradžią kalbėjo 
palengva, neaiszkiai, balsu be skambėjimo; to
liau — aiszkiau, garsiau ir drąsiau — o paga
linus isz tos sužeistos krutinės iszsiveržė bal
sas su cidabriniu skambėjimu, tvirtas ir griaus
mingas. Žmonės kvėpavimą krūtinėse sulai
kė.

Jis kalbėjo apie laikus semis, labai senos 
gadynės, apie senovės žmones į dulkes pavir
tusius, apie karžygius geležies ginkluose pa
skendusius ir dievobaimingas moteris, kurioą



DĖVONISZKIŲ KRYŽIUS.
(Tąsa.)

4) Statau taip-gi Magdeleną, dukterį 
Simo Ragucko, (sykiais raszyta, Boguski 
o kytą syk Rogucki) ukinįko isz Trakisz
kią sodžiaus.

Delegatai paszankę Simą Ragucką, davė 
jam klausymą: ar turi dukterį vardu Magda
leną. kuri apturėjusi stebuklingą pasveikimą 
pas Dėvoniszkių kryžių? Iszpažino:

„Lsztikrųjų turiu dukterį vardu Magda
leną, kuriai metą skaitau dvideszimtį-penkis, 
gyvenu drauge su jaje Trakiszkią sodžiuj ant 
ūkės. Jai isz priežasties kas-žin kokio puczko 
(kvosta) atsivėrė ant koją runos su dideliu su
kimu; tą gėlimą ir opas jautė per isztisus 
metus nepakencziamai. Bet nuėjus pas kry
žių, palei Dėvoniszkių sodžių, ir nusiplovus 
vandeniu, 3-ią dieną Birželio (Czerwca) sz.m. 
pasveiko: opos nugijo ir gėlimas paliovė. 
Uždavadijimo dėlei teisybės tame mano iszpa- 
žinime statau Imdįtoją Andriu Bindoką, Tra- 
kiszkių sodžiaus ukinįką, jis, kaipo kaimynas, 
gerai pažįsta mano dukterį ir nekartą yra jos 
opas matęs, pripažįs tą tiesą.

Ką augszcziaus esmi pasakęs, kiekvienam 
atsitikime galiu iszpažįti ir prisiega patvirtįti." 

Simas Raguckas.
Kn. V. Schroetter.

Paszauktas Andrius Bindokas ir paklaus
tas: ar pažįsta Magdaleną, dukterį Simo Ra
gucko, ir ar ji turėjo kokias opas? Atsakė:

,,Vadinuosi Andrius Bindokas, turiu me
tų apie szeszias-deszimtis, apsigyvenęs kaimo 
Trakiszkią ant ūkės; labai gerai pažįstu Mag- 
deleną, Simo Ragucko dukterį, nes tame pa
ežiam sodžiuj gyvenu, ji per visą metą turėjo 
drueziai (sic—moeno) opuotas kojas, kad nuėjo 
pas Dėvoniszkią kryžių, tik nepamenu kuriam 
laike, apsiplovus vandeniu pasveiko. Zenklan 
mano iszpažinimo apsiimu prislėgti ir rasza il
si trimi kryželiais.”

t H Andrius Bindokas.
Kn. V. Schroetter.

5) Meldžiu taip-gi priimti protokolan 
Konstanciją K a z 1 a u c k i e n ę, isz 
Trakiszkią, o ir ji datyrusi stebuklą, galės tą 
Dievo malone uždavadyti.

Delegatai prie to dalyko paszaukė taip-gi 
ir Konstanciją Kazlauckienę, duodami klau
symą: kokį stebuklą yra datyrus, kur ir kada ?

■ Stojus iszpažino: ,,Ėsmiu ta pati Kon
stancija Kazlauckienė, žmona Miko Kazlauc
ko, gyvenanezio Trakiszkiuoseant ūkės, turiu 
40 metu. Tikrai per tris metus jaueziau ran
koje sausą gėlimą su dideliu įkirumu, bet da- 
sižinojus nuo kitą pas Dėvoniszkią kryžių 
apturint žmones ten atsilankanczius V. Dievo 
malones, nemitus pirmą dieną Sekminių nu
važiavau ten. kad, padėjus apieras ir pasimel
dus prie Dievo, nusiprausiau vandeniu, esan- 
cziu pas tą kryžių, mano ranka pasveiko. 
Jogai kentėjau rankoje sopulį, paduodu į liu- 
dįtojus: Simą Ragucką, ukinįką isz Trakiszkią 
ir Andrių Bindoką to paties sodžiaus.”

Konstancija Kazlauckienė.
Kn. V. Schroetter.

Pirmasis liudįtojas Si manas Raguckas 
iszpažino szitąji:

,.Pažįstu Konstanciją Kazlauckienę, pa
ežiu Mikolos Kazlaucko, ukiniko isz Trakisz
kią kaimo, kuri per tris metus skundėsi visuo
met skaudama ranka ir negalėjimu jos valdy 

•ti, o kad kreipėsi prie kryžiaus ties Dėvonisz- 
kiais ir ten apsiplovė vandeniu, sugrįžo na
mon sveika ir po sziandien nesiduoda girdėti, 
kad kęstą arba jaustą kokį nors skaudėjimą. 
N’esmi ant nieko pasitikėjęs, bet kad manęs 
komissija apie tai užklausė, pasakau tiesą: tu
riu 70 metų, artinuosi kapuosna, ką augsz
cziaus esmi pasakęs, nesibaidau ir prisiega 
pat virtįti.” •

Simanas Raguckas.
Kn. V. Schroetter.

Antras liudinįkas Andrius Bindokas, uki- 
nįkas isz Trakiszkią, klaustas: ar Konstancija 
Kazlauskienė kentėjus kokį skaudėjimą ran
koje ir nuo kaip seno laiko? Atsakė:

,,Kaipo artimas kaimynas, tam paežiam 
kaime gyvenąs, labai gerai žinau, kad Kons
tancija, Miko Kazlaucko pati, visuomet per 
tris metus skundėsi šapu Ii u tiesėsės rankos ir 
kad nuvykus pas Dėvoniszkią kryžių pirmą 
dieną Sekminių, kokiu tai stebuklingu budu 
su sveika ranka pargrįžo. Neturiu nė kokios 
priežasties meluot, o ir szitai p iszpažįti nuo 
nieko ncesmi įmokįtas, bet kaip sąžinė man 
diktuoja, iszpažįstu pridurdams, kad ant kiek
vieno klausymo tą patį atsakysiu.”

Andrius Bindokas.
Kn. V. Schroetter.

6) Tepriim Delegatai į protokolą B a 1- 
t r ą S a I a p ė tą, kuris per devynelius metus 
buvo neregiu, apsiplovęs vandeniu pas Dėvo
niszkių kryžių, praregėjo ir visiszkai mato.—

Paszauktas Baltrus Salapėta akise dele
gatų ir liudinįką Andriaus Labacziausko ir 
Kazio Bridžiaus iszpazino:

,,Vadinuosiu Baltrus Salapėta, turiu me
tų apie 70, gyvenu Pelenių kaime, mintu vie
na almužna Įiszmaldaj, — nežinau isz kokios 
priežasties taip labai apspangau, kad be pa- 
vadyriaus žingsnio negalėjau nužengti: ta ne
regystė manę laikė su virszum devynerius 
metus. Dasigirdęs, esąs ties Dėvoniszkią 
kaimu stebuklingas kryžius, tekaneziuose 
metuos' nuėjau pavadyriaus vedamas pas tą 
kryžių ir tenai nekartą nusiplovęs vandeniu 
tegid bus dėka Augszcziausiam Dievui’- pra
regėjau abiem akimi ir sziandien matau taip, 
kad (langiaus nereikalauju pavadyriaus. Apie 
mano aklastį žino visa Bartinįkų parapija, bet 
kad Delegatai būtinai reikalauja, idant 
szioje valandoje stotų liudinįkai ypatisžkai 
(osobiscie) pripažinimo dėlei, ką augszcziaus 
esmi iszpažinęs, statau Andrių Labaczauską 
ir Kazį Bridžių."

^Baltrus J*' a I a pė ta.
K n. V. Schroetter.

Paduotas į liudinįkus Andrius Labaczaus- 
kas, gyvenąs Bartinįkų bažnytkiemij', turįs 
metų 70, nekokio pelno nepasitikėdams, o ge
rai pažįdams Baltrų Salapėtą po prisiega isz
pažino:

..Su virszum du metai kaip pažįstu minė
tą Baltrų Salapėtą, kuris nematydams ant 
abiejų akių, negalėjo be pavadyriaus žingsnio 
nužengti, —tekaneziuos-gi metuos apsiplovęs 
vandeniu, esaneziu pas Dėvoniszkių kryžių, 
praregėjo akiems akimis ir sziandien visai ne
reikalauja žmogaus, kad jį vedžiotų; tai-gi, ką 
savo akimis esmių regėjęs ir sziandien regiu- 
iszpažįstu."

Andrius Labaczauskas —
Kn. V. Schroetter.

Antras liudįtojas, suminėtas iszpažinimo 1 
Baltraus Sulapotos, paklausus: ar pažįsta Bal-1 
Irų Salapėtą ir nuo kaip seniai? Atsakė:

,, Vadinuosi Kazis Bridžius, turiu metų70, 
gyvenu ant ūkės \ idurgirių kaime, Keturva- ; 
lakių parapijos, neturėdamas jokio reikalo, 
nuo seno laiko gerai pažįstu Baltrų Salapėtą, 
gyvuojantį isz elgetavimo, kursai, nėr žinoma j 
man isz kokios priežasties apspango ant abie
jų akių ir per suvirszum devynerius metus; 
visai nemato ir be pavadvrians žengti nedalė- I 
jo, beganeziuose motuose pas stebuklingai 
Dėvoniszkių kryžių, apsimazgojęs vandeniu, 
praregėjo ir sziandien jau nereikalauja pava
dyriaus, ką regiu savo locnoms akimis, ta su 
prisiega pripažįstu ženklįdamas trimis krvže- ■ 
bais."

H t Kazys Bridžius —
K n. \ . Schroetter.

7) Paduodu ant galo Komisijai ir stebu
klingą akių iszgydymą Baltraus Pilotavy- 
eziaus, melsdamas padaryti priderantį datyri- 
m ą.

Paszauktas Baltramiejus Pilotavyczius1 
dėl isztraukimo isz jo indagacijos, ant klausy
mo: kokiu budu, būdams neregiu, sziandien 
regi? — atsakė:

,,Esmi tas pats Baltrus Pilotavyczius, 
turiu 60 metų, gyvenu CKzkabalių sodžiuj, 
Vilkaviszkio par. Iszpažįstu tikrai ir prisle
giu Dievui, Traiceje Szventoje vienumui, kad 
asz per dvyliką (12) metų be akių szviesos 
vaikszeziojau su pagelba pavadyriaus, ueszko- 
jau visokių būdų nusigydymo savo akių: krei
piausi prie tikrų vietą, bet niekas man negel
bėjo. Liūdni visi tie mano žingsniai, nes nu
sidaužiau kojų nagus, vaikszcziodamas nieko 
neregint; kartus (przykre) buvo visi tie melai: 
neregėjau szviesybės, negalėjau iszvysti savo 
mielos familijos; isz tos nekantrybės melsda- 
vau Dievą, idant suvalytų manę isz tos paša ik 
lės, nes jau visiems buvau įgrisęs.

Apvaizdingas Vicszpats ir mielaszirdingas 
ant manęs neverto! iszgirdau, esąs naujai pa
statytas kryžius pas Dėvoniszkių sodžių, 
Bart, par., pas kurį keliauja žmonės neregiai, 
nugedę (trędowaci) ir 1.1, ir kiekvienas aptu- 
rįs ko praszo, nukeliavau ir asz su pogelba 
pavadyriaus pas minėtąjį kryžių, pasitikėda
mas ant Dievo, gal žvilkterės ir ant manęs 
vargdienio. Atėjęs pas kryžių puoliau priesz 
Nukryžiavotąjį szaudamas: — Viešpatie! 
dyrsterėk ant manęs sopuliais perimto ir ant 
neregystės mano; te praregiu ir iszvystu sau
lę, kuri apszvieczia svietą (lud)! —Tame pa
ežiam momente ėmė tamsybė isz mano akių 
nykti, pradėjau pažįti liaudį......... Ir taip
paskui daviau į ‘karaboną apierą, kokią iszsi- 
tekau, ploviau akis tenai esaneziu vandeniu, 
meldžiausi kaip įmaniau......... Nuo to syk
dauginus nereinalavau kaip ir sziandien nerei
kalauju pavadyriaus, nes man Dievas sugrą
žino akių szviesą. Dėl didesnio iszaiszkinimo 
to stebuklo ant manęs parodyto, statau liudį- 
tojus: Andrių Giniszkaitį, Bajorų sodžiaus 
ukinįką, Lankeliszkių parapijonį ir Joną Sar- 
palių isz Znoczkų kaimo Vilkaviszkio parapi
jos. ”

1 la 11 r u s P i I ot a vy cz i u s.
Kn. V. Schroetter.

» R. Dbb
Geriausias Shenandorii pho 

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

Puikiai nutraukia ir m-Krai1 
gini.

29į W. (’entre >tr.
Shun.ind *ah Pa.
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Y. ill. HAMILTON, .1) 
buvęs prie Miners Hospitan 
Ashland'e. Gyvena 115 N. Jardin

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

Vyrai visi pas 
nauja

Lietuviszką Graborin 
Vincą Minkei ieziu 

230 W. Centre, Shenandoah
Užlaiko geriausius arklius ir ri

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

Jei pirksi 1 y VIKRUTI pirk szita

Žiu rėk koks ratas! KEATING žinrek koks ratas!

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

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

kosime apie jį, jei prisiusi savo adresą dėl kataliogo. Raszydamas prisiąsk Ir 
Garsą pas mus.

Keating Wheel Co. Middletown, Conn.

Reriause ir szvieziaase mesa
JUOZĄ JUDICKĄ

19 W. Oak str. Shenandoah, Pa.
Lietuviszki kumpiai ir deszros kuonopigiausia. ir 28

Paszauktas Andrius Giniszkaitis, kaipo 
paduotas liudinįkas, pripažinimo dėlei: — ar 
Baltrus Pilotavyczia yra tavo pažįstamu, ar 
buvo neregiu ir kokiu budu regėjimą atgavo? | 
— atsakė:

..Vadinuosi Andrius Giniszkaitis, turiu 
50 metų, gyvenu ukėje Bajorų sodžiaus, Lan
keliszkių parapijos; — nuo seniai labai gerai 
pažįstu Baltrų Pilotavyczių, kursai dvyliką 
metų nežinia isz kokios priežasties buvo paly
dėjęs regėjimą taip didei, kad nė vieno žings- i 
nio be pavadyriaus nužengti negalėjo; veizdė- 
jau nekartą į jo tą luoszybę (niedolęst wo), bet 
dabar, kad pasklido žinia apie Dėvoniszkių 
kryžių ir kad ten datyrią veiksmingų iszgydy-' 
mų, — jis, Baltrus Pilotavyczius, neperseniai 
beganeziuose metuose nuėjo į tą vietą ir, ten 
apsiplovęs vandeniu savo akis, pargrįžo na
mon be pavadyriaus; nuo to syk visai mato.

Tame neturiu nekokio reikalo, anė esmi 
kokiame sąryszyj ir nematau priežasties, dėl 
kuriosgalėcziau papihlįti melą; reikiant, apsii
mu tą stebuklą prisiegą patvirtįti.” 

Andrius Giniszkaitis.
Kn. V. Schroetter.

Užklaustas antras liudinįkas. Jonas Sar- | 
pabus: ar tikrai buvęs neregiu Baltrus Pilo
tavyczius, kaip ilgai ir nuo ko pasveiko?

Iszpažino: ,,Asz, Jonas Sarpalius, turiu . 
34 metus, gyvenąs Znoczkų kaime, Vilkavisz- 
kio par., pripažįstu sąžiniszkai, kad Baltrus) 
Pilotavyczius nuo keliolikos metų taip smar-1 
kiai nupuolė nuo akių, kad be pravadyriaus j 
kojos negalėjo iszkelti; toj vaczioj parapijoj 
gyvendamas nekartą loenom akimi maeziau 
vaiko vadžiojamą, bet kas per priežastis buvo 
jo neregystės — negaliu žinoti: tą tik girdė
jau taip isz burnos Baltraus Pilotavycziaus, 
kaipo ir isz lupų kitų ypatų, kad tas pats Pi
lotavyczius sziuose metuose, neperseniai, kaip ; 
lik nuėjo pas Dėvoniszkių kryžių ir pasimel
dęs V. Dievui, apsiplovė ten esaneziu vande
niu, sugrįžo į savo namą regėdams ir nereika-. 
laudams pavadyriaus. T'ą mano pripažinimą I 
gatavas esmi prisiega patvirtįti.

Jonas Sarpalius.
Kn. V. Schroetter.

— (Tolinus bus.) —

GALIMA GAUTI SU PRTSTUN-

TIMU SZIAS
Istorija Kataliką Ba/.nvežios. J. 

yra labai naudinga dėl perskaitymo kož 
nam katalikui. Kasztnoja - 81.00

2. Trumpa peržvalga lieti.vystės dar
bu Amerikoje 1894 m. Ji iszrodo aiszkiai 
lietnviszką bedievių darbus ir podraug 
kaip katalikas turi nuo ją apsisaugoti 
Kasztnoja - 20c

3. Valtis bei iszgnldvmas szventu 
evangeliją ir lekciją ant visą metą su 
labai naudingais dvasiszkais skaitiniais. 
Puslapią esti 890. Linkėtina kad kožno 
lietuvio namuose ji butu. KasztuojeS .50 
pas KUN. A BURBA, Box 1053 

PLYMOUTH, l’A. Litz. Co

PATENTS
Promptly secured. Trude- Murks, Copyrights 
and Labels registered. Twenty-flvo years ex
perience. We report whether patent can bo 
secured or not, free of charge. Our fee not. duo 
until patent is allowed. 3‘2 page Book Free. 
H. B. WILLSON 4t CO.. Attorneys at Law, 
Opp. U.B.X’uL Office WASHINGTON, D. C

DIDŽIAUSIA

Lietuviszka
* RESTAURACIJA *
Geriausi gerymai, užkandžiai uždyka nu 
ryto iki 12, ir nuo 8 vakar iki 12. Tt - 
ri visokiu kogeriausia padarytą valgią 
Kopsnią, oisterią irt. t.

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

M. KUPCZINSKAS ir
P. PHSKEVICZ1U3

Kampas Main ir Oak uliczią,
SHENANDOAH, PA.

R. H. MORGAN, 
Dirba visokias

SZARFAS, KEPURES, KARŪNAS,
KARDUS, DRABUŽIUS IR T.T,

DEL LIETUVISZKU DRAUGYSCZIU 1 11
Raszikite, o mes atsiųsim, ant pažiūros 
kukarelas ir kepures.

Pigiausia vieta visoj Amerikoj/

23 N. Main str. Shenandoah, Pa.

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

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

OFISAS: NAMIEJE ant 4tli & SUNBURY STR.

kunįgaikszlį Danilių ir kung. liauna, kurie po smart savo 
dukters gražios kaipo saulė, visa jos kraitį atdavė ant Dievo 
garbės ir žmonių naudos. Kalbėjo apie laikus, kada augszto 
gimimo 100 panų žydėjo kaip 100 rožių tame veridoriui, apie 
seseris zokonįkes, mirusias ramume su Dievu.

Kalbėjo kuomi buvo ios dėlei Dievo ir visuomenės tint 
žemės. Už tai apie priegltiudas dėl senelių ir ligonių, apie 
mokslainesdel vaikų, apie gydyklas, almužnasdėl pavargėlių. 
Užtai apie klosztorių, jo įtekmę tint bėgio aplinkinių reikalų,’ 
už tai tipie užpuolimą totorių, szvedų ir kazokų ant tos szalios, 
kada buvo baisus turkų plėszimas minyszkų, iszniekinimas, ka
da nukankino penkias minyszkas gyvuliszkas ma>kolių 
dtis. Antgalo apie paskutinius kentėjimus, kryžius ir 
mus. *

naro-

klau- 
syiojų cziepijo ant .amžinos atminties.

O dar — dar atkreipė kalbą į mus.
— Negeras, be meilės jausmo tėve A incentai! ne

naujas žaizdas užduot ir nuo mus miĮilėszl apdarą nuduoto ra
mumo, idant priesz Dievą ir žmones parodyt mus suardytas, 
sopuliuotas szirdis!

— In jus dar mano paskutiniai žodžiai, paskutines atžalos 
seniau taip iszkerojusio medžio, ant kurio tiek kvietkų dėl 
dangaus pražydo, tiek pavėsio ir vaisių ant žemės suteikė. In 
jus kalbu, sesers mano, jus ranka Dievo sunkiai prispaudė 
dėl datyrimo, kreipiuosiu prie jus su atsisveikinimu ir palai
minimais. Laiminu jus ant kartybės gyvenimo tarp svetimų, 
ant vargo ir svietiszko paniekinimo, ant iszsižadėjimo to viso, 
ko už groteliu klosztoriaus galėjote pageidaut.

Laiminu jus už triūsa ir maldas, už nuopelnus ir dar i-z 
tirtasaszaras.

Eikite su ramumu!
Szitai jus atsisveikina tas namas, tykus, pahiimįtas doro

mis tiek gentkarezių, mimas, kuris jaunystoje jus priglaudę 
kuris buvo jus dievoto gyvenimo liudįtoju, kuris turėjo regėti 
jus paskutinę gyvenimo valandą! Szitai atsisveikina jus ta 
szventinyczia, jus szirdžių numylėtinė, paviernįkė jus sznektų 
su Dievu-... Ak, .lis taipgi sykiu su jumis ją apleidžia, 
iszvarytas, kaip jus. Atsisveikina jus ta žemė, kurioja po 
vargų gyvenimo tikėjotės ilsėtis. Svetimos rankos svcfmoj 
žemėj supils jums kapus, ant tų kapu neužraudos liūdna sa- 
viszkių giesmė............................................................... ..........

Vincenta

Kaip klūpėjome prie altoriaus, taip ir puolame tini veidų, 
aszaroms laistydamos akmenines grindų plytas.

\ icszpatie! ne kaipo mes norime, bet kaipo Tu nori.
Szitai mes tarnaitėm Tavo.... daryk su mumis palei 

Tavo norą! 
c

Ir vienoj vahtndoj tykumas užstojo bažnyczioja — potam

Juk jau Laikas mums buvo kelionėn leistis.
Pasikėliau pirmutinė. Paskui manę pradėjo stoti

Pirmas dalykas, kuris mano alydą po atsistojimui užėmė

Bel jis nežiūrėjo, rankomis vejdą uždengt.
]o.

Pažiurėjau į seseris. Už manęs savo kresėje sesuo 
tachija ilsėjosi nesijtulįdama, ant lupų ramus ir meilus 
szy psoj i mus si a u tė.

Pulkavedyspriszoko prie jos ir smagiai patraukė už

Eus- 
nusi-

ran-

Ranka nevaldoma nusviro.
Ką tai reiszkia, kas yra? Prisiartinau ir priklaupiau 

kresės. Akis užgesusias užspau.lžiau ir pasilenkus pabu-

\ isos seserys tą patį padarė, paskui garsiai maldas už 
numirusius pradėjome kalbėti.

Jau mus nieks nevarė. Bet laikas vėlus. Užtai antrą 
kart puolėme ant žemės, idant paskutinį sykį pabueziuot nors 
dulkes Dievo Namo. Polam iszpalengvo, apsidengusios 
minyszkų aĮidartiis. prilaikomos prietelių ranka, pradėjome 
artįlis link bažnyczios durų, už kurių laukė mus vežimėliai. 
Grūdosi paskui mus žmonės, verkdami. Už grotelių liko tik 
viena sesuo Kustachija. Jonas L a d a.

GALAS.

Mefieaa .S Dankaiilo bijosrafijai.
Pagal M. D. Silvestraiti parasze kum K, Burba.

Kata Uogas Siniano Daukanto 
rankraszczią ir medegos, suraszylas Kivilittose, 

Skoudos parapijoje, Telszią paviete, 
1891 mete, 31 (19) Gruodžio, 

kur tie dalykai atsiranda,

M. (Do-voinos — Silvestraiczio trinsavimu.
1.

4.

o.

,,Privilogia Jura et immunitates Ducatus Samogetarum 
jusu venerabilis Capituli Mednicensis cx Pargamcnis aut 
transumptis originalibus eonscripta atque ad usum ejus- 
dem venerabilis Capituli anuo 1788 comparata" — In folio 
225 lapai. Dipliomatų surinkimas pradedant nuo kunį-

287 dipliomatų surinkimas lotiniszkoje, lenkiszkoje ir 
maskoliszkojc kalboje. In folio.

Rankrasztis, prasidedantis nuo žodžių: ,,Pracfatio prae- 
srringens quodani ex gestis Augustissimi Jurium ipsorum

Dipliomatų surinkimas, apimantis 239 puses ir karalių 
gromatos. Suradimo žemaitiszkų miestelių aprobacijos, 
pradedant nuo 240—500 puslapio su rodykle ant galo, in 
folio.

Dipliomatų surinkimas gudiszkojc (baltrusiszkoje) kal- 
l>ojc ant 208 lapų in folio.

Privilegijos ir karalių gromatos lotyniszkoje ir lenkisz- 
kjoje kalboje. In folio 240 lapų.

Fragmeta Historica ex Bibliotheca Illuslris Com: Gcor- 
gi Plater Marschal Rossein.

Ant antro lapo: „Privilegia Jura et imniunitates Du
katus Samogetarum jusu venerabilis Capituli Mednicensis 
(k Pąrgamenis aut transumptis originali bus......... usuin

8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.

22.

23.
24.

ejusdein venerabilis Capituli Anno 1788 eonscripta atque 
comparata”. Su Rodykle. Diplomatas lenkiszkoje, gu- 
diszkoje ir lotyniszkoje kalboje 190 lapų in foljo.

„W litewskiej Metryce Karkowski pisai” in folio 72 la
pai, gudiszkoje kalboje.

„Antiquitates miasta Rygi”. In folio 31 lapas.
Dipliomatų suraszas lotyniszkoje, gudiszkoje ir lenkisz

koje kalboje ant 195 lapų, in folio.
„Rozmaife notaty”. Dipliomatai trijose kalbose, in folio 

385 lapai, in quarto 32 lapai.
,,Notaty z Metryki Litewskiej Milewskiego, mnieod- 

dane i darowane”. 35 lapai in folio su originalais, portrets.
Iszraszai isz knįgų. Iii folio 39 lapai.
,,Ustawa sejmū wilenskaho kotoryi iž byl o Gromni- 

cacli lėta Božcho tisiacza piot sol i sedinoho Indiktą desia- 
taho” 8 lapai in folio.

„Ustasva žemi i Zomoitskoje na wsiakije povinosti tak 
skarbu llospodarskaho jak i Tiwunom naležaczyje i na 
wolnosti”. In folio 26 lapai.

„Oidinatia na stada Kro. JE Mošci panų podskarbie- 
mu Litewskiemu dana”. In folio 21 lapas.

Wypis z ksiąg surogatorskich Xięstwa Zmujdzkiego —•
7 lapai in folio-

Broposieio Samogitarum. In folio 6 lapai.
Rozmaito dokumentą do Litwy polit. < 55 lapai in folio.
„Urzędy W. X. Litewskicgo po Unij”. Ant 33 lapų 

in folio.
Ustawa Eho Korolew. Msti My ta Staraho na komoro 

Pinskoj i prikomorkach do nee nalcžaszczich wroku 1591. 
In folio 8 lapai.*)

Rankrasztis, prasidedantis nuo žodžių: ,, Jan Mikolaje- 
wicz Radziwilowicza Marszalok”.. .. (dokumentas) in folio 
16 lapų.
Ufalasomu berezstejskaho Roku 1544. 26 lapai iii folio.*) 

Dyploma miasta wolnego Rzeczypospolitey Birž w po- 
wiecie Upickim ležącego — 3 lapai iii folio.

--------[Tolinus bus]. ---------
*) Originale raszyta gudiszkom raidėm.

i® Mtauo rim i rawrffcu



(Pabaiga nuo 2 pusi.)

Daktaras savo teoriją pats bu
vo įvedęs į praktiką. Skran
dą svetaines savinįkas su poli-

SCHLOSSO GEORGE SHAFER.
Didelė krautuvė, ant South Si

de alaus, degtines, vino ir visokią 
lekierą. Reiknl.aujentiems prista
to į namus.

©

jog po mus szventą žemę pri 
viso mokytų bedievių, girtuok 
lių, vagių ir paleistuvių.

tojai, nesupratote to juodo 
gaidžio paslapties? Pasisten-

DIPvBTUVE

80 c.
geriausiai tinknnezius už pigiausią prekę.

Atsiusk reikalaudams sampelią.

v o vientautį Praną Š t r a- 
v i n s k ą, kuris ten dirba. Neuž- 
mirszkit atsiszaukt po numeriu:

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

•i=i!= Aplietos
Rnsiszko ir turkiszko tabako kur o-aįima

ten I

PESTAUHACHA
Geriausi ir pigiausi Įlietus

O0

Svetaines savinįkas’ g-erai c O
žinojo, su . kokios spalvos 
mokslincziais turi darbą, žino
jo, jog nei į Dievą ne į velnią 
netiki, žinojo p. daktaro Tado vainikai dėl sLcrmeną. Taiposgi

o

buvo, jog 
prisisavino.

skranda daktaras u
Vienok staeziai

laimingo juodo gaidžio istori
ja

Kad ant bedievių juodas

Mrs. M. F. Schmid s 
107 Jardin str.

Shenandoah, Pa.
Labai gražios ir pigios 
Kalėdų zobovčlės.

aktams MIJM
geras ir teisiu

visztos iszperetam apgynėjo 
senoj skrybėlėj, reikėjo lesįt

mainierin
HOTEL!

ju juodos kates-žodžiu sakant 
viskas juoda ir tamsa, kaip

KETVIRTOS
(Fourth) Street,
Minersville, P.

kio gaidžio daktaras nesibijos?
Ar tiesa, jog gaidys anas RIY^TIAiSXL, h- X -n- X -k-XX-ijK/

Povilas Obiecupas

vienatims lietuviszkas pmįgą-siimtėjas; siunezia pinigus į visas dalis 
svieto: į Europą ir t. t. ir pinigai būna kiiogreicziaudai iszmokėti per 
banka. Lietuviai visi privalo cit pas savo viengenti, o ne pas koki ten

jją. (i\ velianti tolinus nuo Pittsburgh’o gali pasirodavot 
įdedami pacztinį ženklelį už 2 centu, o gaus broliszką rodą, 
i parduoda ir I a i v a k o ries ant. visu keliu i visas dalis

buna

S!. Sarzyiiskas
Wanted—An idea
Protect vour Ideas-; they may bring you wealtli 
Writ.- JČIIN WEDDF.RBURN & CO.. Patent Attoi 
ney«, Washington. D. C., for their $1.800 prize otTei 
and list of two hundred Inventions wanted.

svieto.

1012 CARSON STR, PITTSBURGH. PA.

A >

O ir pinįgus maino ir siunezia iu LIETIMĄ iriu visas

SHENANDOAH, PA

KNISA M0NU.
Kas galėjo tikietis kad lietuwiszkoje kalboje pasiroditu tokie 

kniga kurioje wysos slapi i bes iiionijiino butu atidengtos del wysu?| 
Senowes žmones wadino nionininkus raganejs, daranezeis monus 
su pagialba piktos dvvasios, da ir szendien daiigielis atsiranda to- 
kiu ka tajp mislije ir szniak.i. Girdėdamas newienkart tokies pasa- 

/ kas, pasižadėjau dawest kad wysas manti’ urnas ir iszmintis paejna isz 
I mokslo. Deltogi tirinedamas iszradau wvska ir no senoj gieidžema iž- 
3 dawiau kniga isz kurios kožnas gal birt inonininku. Toje knigoje talpi- 

nasy daugiau kaip szimtas akitvu pamokinimu irape 50 abrozelu paro

]VI. f. jVlaley,
IGN.Main st.

liepe imti į rankas tamsiam 
kambarij, kad svecziai suodi
nų nuo gaidžio rankų nepate- 
mytų. Vagis daktaras Bedu-

rasztis iszei na W?

- - - $1.00.

JT IO IT M T 1 1 ' stvlhiolus siutus pasiuva
LA nlpU V^rlU V ’Dikt Už 8 14 uiažiau-

A ..............—-------—---- ---------------- - - ....... i sios prekes, eina iki £40.

jeigu paims į rankas, neužgie
dotų, visai jį į savo rankas ne
ėmė, tik laikydamas jas toli,

szeimynai naudinga jį iszsira- 
szyti. y

darau siutus pigiausiai kaip visur ir darbas buna atliktas knopuikiau- 

siai, Pasiskubįkit broliai! aplaikiau nauju materijų isz fabriko, ką dai

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

tuviams, tikt n’užmirszkit atsilankit pas manę, o už ką nesigalėsit.

Adomas Pauliukaitis
2713 Penn. Avenue, Pittsburgh, Pa.

b' '(<

dalyku:

d y, jeigu asz kaltas, užgiedok! 
Ve priežastis, delei kurios dak
taro rankos buvo baltos ir ku-

34 John str. 
Waterbury,

Bedieviai, girtuokliai ir mo- 
kįti vyrai, kurie netiki į du- 
szią, ne į Dievą ir Jo galybę, 
tie tiki ir bijo menko Dievo 
sutvėrimo, kaip parodžiau ant 
daktaro Beduszio paveikslo,

S. Markauckas
—neseniai pirko—

pertai, žinote, jo 
biznierius nesigaili gardaus

eikit pas savą ant 315 I 
Shenandoah, Pa.

kas, kad vagystą neiszduotų.
Geda tokiems mokslin- 

cziams! Pas jus, Amerikoj,

PARSIDUODA

žvalga Am. Liet, darbų,” pri-
tinkantis ant biznio

New Philadelphia, Pa. 
Dasižinokit pas Adomą Sziaudį, 

New Philadelphia. Pa.
dįs daktaras Beduszis, kurs isz
£> ~— —j---- c-----<=>;
susivuostęs su jus szliuptarnių

platesnio laipsnio ves prakli-
su visomis prietaisomis. Labai pui

nes ežia dar nėr nei vienos lietal
nais!

Asz jums, amerikiecziai, 
prisiųsiu delei nupleszimo nuo

Pasižinokite pas •H 4

iszperetą senoj Zablecko skry - 
belej, jau su sziu om 
tu persiskyrusio.

Likkite sveiki, kitą

svie-

kartav

Sakalas.
Tik pamėgįk už 10c. baksa Case a- 

r e t s, geriausią skilvio Ir žarną regulia- 
to rią.

PARDUODA SAL1UNA
V. Kuprelevyczia ant 30 

Centre str., Shenandoah, 
/zižaucko name, užtai kad

TEATRAS
bus atlosztas' 21 Sėjos,

' Pittston’e, Pa.

Pikpikas
Skranton’o lietuviszkos szv. Juo
zapo parapijos bus laikomas 9 d. 
Sėjos (June) Central Park, Wa
shington Ave. Prasidės 3ią valan
dą po pietą. Inžanga jaunikaiezio 
su panele 25 c-

Visus nuoszirdžiai užpraszo

VAGIS!
20 d. Gegužio Jonas Laurinaitis, 

paeinąs isz Kauno rėdybos, Sziau-

vogė man 22 dol. Jį lengva pažį- 
ti, nes biskį neprigirdi, pamaži 
negali susikalbėti, apskrituos vei
do, nedideli usukai, viena akys lyg 
primerkta, angliszkai sznekėti ne
moka, tad tursų lietuviais gyvęti. 
Jei kur pasisuktą, praszau duoti 
žinią ant szio adreso:

Mr. J. Duuisze.
24 S- Exeter st.

Baltimore, Aid.

Vincentas Doinanski
apsaugoja nuo Ugnies ir maino pinįgus ir siunezia į Se
ną tėvynę, perka ir parduoda namus ir visokius reika
lus atlieka kuoteisingiausiai.

Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinįgus iszmai- 
nyti? apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti bažnyczia, 
namus, daigius? Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? 
Norite nusipirkti geriausius lotus Philadclphijojc 
ir Camdene;

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

ir pasidžiaugsi, jog suradai gerą, teisingą ir iszminlingą žmogą.
Tik nepamirszk;

oj] . z4iiubii. jl iiiiaacipiHa, jl a. r

P
Pa., j 
nori ; 

persikelt i Washingtono valstiją.

■NAUJĖS * ILJETUWISZKAS S H O
S A L J U N a s «
in Str., Shenandoah Pa.

JUR. $ ANCEREWISZEUS,
Nagi vyrai pas savo brolį lietuvnįka ant szalto alaus! isz Prancijos

■ sznapso ir turkiszką cigaru! Užeikit, o nepasigailesit.
Žmogus teisingas, su kiekvienu gražiai apsieina.

kiausziniu, visokio sūrio, groserės,

Neužmirszkit atsilankyti pas Į).
Bert W. Popp.

68 South 12 Str.
Pittsburgh. Pa.

[37 ir 19]

nVIRlTI (BAISIKELI)
U t 1111111 <tž pigia preke, eik į

Insisziurildte (apsisergekite) pas
9 1 "m J 120 South Jardin Str Shenandoah,..... , David Faust

FORXISZJt s Pl.i ANT's. VARGONUS Jis perstoto geriausias, isztikimiausius ir seniausias Amerikoje apsau- 
, gojimo (insurance) kompanijoas InsziniTiia nuo ugneles jau daugelis metą

J. P. AVilliauis & Son

savo naujame name ant
630 W. Centre str.

Mahanoy City, Pa.
Laiko geriausią s z t o r ą ir 

salinu ą.
Atsilankyk! patyrsi, kad tai tei

singas ii geras žmogus.

Ties liet uviszka bažnyczia

€URECQH5TIPATI0N^<
"W~Ml|^r7 II DRUGGISTS

10 ♦ 
25* 50 * ________

ABSOLUTELY frlTSR JNTPPD t0 Cūre any case of constipation. Casoarets are the Ideal Lasa? 
uuvuuiuui u Unllnli 1 DDU tire, never srrip or irripe. but cause easy natural results, Sam-;

Pie 2"11 booklet free- Ad. STERLING REMEDY CO.. Chiciyro, Montreal. Can., or New York. 217.1

L:> ii<a u didele krantinį- imp ortą volų UKAO, 
LIKIEHIU, r-’O-'-’ulieiilu i 

kun visokį kur

JONĄ BAHDZILAUrSKA- Nciižmirszkit 
n t •.i.-./.a uk t po mlresu:

1 109 Carson sir. Smith Side

ir

Adomas Kiczas

O žmogus meilus ir prietelis bedoje 
l’lauberij žemiau Readingo geležinkelic

50 YEARS’ 
EXPERIENCE.

TRADE marks, 
DESIGNS,

COPYRIGHTS &c.
Anyone sending a sketch and description niny 

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

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

SCIENTIFIC AMERICAN, 
beautifully illustrated, hugest circulation of 
nnv scientific Journal, weekly, terrm $3.00 a year; 
?1.50six months. Specimen copies and HAND 
Uook on Patents sent free. Address

MUNN & CO.,
3G1 Broadway, New York.

We BUILL them to YOUR order

SOUDAN, t 
NILE and ; 
PYRAMID j

BICYCLES
and

They run better and last longer 
and are very attractive. Send for 
our ACCURATELY Illustrated 
Catalogue. It shows you all de
tails as to........

STYLE, 
-•M COLOR 
and FINISH.

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

R. A- Davenport 
— PARDUODA — 

VISOKIUS PECZIUS KUKNI- 
NIUS IR DEL SZILUMOS.

Toi kuiga druc-zej ir pu jkiej in angliszka tiudekla abdaritasu aukso atspaudom ant 
abdaru, kasztwoja tyktaj $1.50

Ti jpgi turn ant pardawimo wysokius dajktus ir rejkalingas prietajsas prie moniimo, 
be kuriu apsiejt negali. Prieg tain turn krautuwia wysokiu knigu kokios tyktaj lietu- 
wiszkoie kalboie iszeio. Turn maszinukies del drukawimo gromatu ir tt.

I'ujki popiera del raszimo gromatu sn dailoin kwietkom ir <lrukaw<>t;iis pasweikini- 
.uais. Tuzinas tokios popicros su daliais kopertais kaSZtut’ja 3oe., tris tuzinai l>1.00

Turn del jauninni-nes juokinga kwietka, kury, kada duodi pawuostit, isztiszka wan- 
duo ir padaro dang juoku, prekie 25c.

Kas iž dvtleles folografiios norėtu turėt daugiau mažu. tegul atsiuneze dydela, asz 
isz tosios trumpam laikie padarisu 100 mažiukiu ir nusiusti už $l.25c,

Norinticm dažinot ape wysokics knigasarba kitokius dajktus irezienes, po apturciinu 2 ccntines mar
kios tuojausianezin drukuotus katalogus. Adresas in nu. ne szitoks:

JOSEPH MATUTIS,
Brooklyn N. Y.

VYRAI! VYRAI!

Ateik, broli, pamatyt i

NikodemAs Olszinskas,
825 St-Clair str., Cleveland, Ohio.

SMILAUCKO

irsi d uodą geriausi tavorai už pigiausia ciene.

Pillįg'US ko greieziausia tiesink in namus nuliaidžiam.

Ifliliictasrlisnus
10 S. jVlaip St[.

Shenandoah. Pa [37 ir ]2|

M Rs III H ai’ba geriausia užeiga dėl darbinįką ar szeip žmo
Bį U H EpS g II TSk ą. K u rie nor szį bei tą dasižinotie ir szallo alų

w IS33 SSSS b! ežio taurę iszgerl’i ar eiga rėlį parūkyti, ateiki

' 12 North Hancock Street, Juozą Daukszi
GERIAUSIAS H Lietuviszkas KRIAUCZIUS

Adomas hjauctas
L^LXXO^Persikraustė į savo naujus mainus antu^^^į

307 W. Coal Str., Shenantloah, Pa
s a 1.1 u n i n K a 1! ZINIA DLL SAL1UNTKU

IR SZTORNIKU.
:it sigarus ir sigaretus nuo

— Na wisi prie alaus —
CH. SHMIDTO

Ar žinote lietusiai kad CHRYS- 
'1'1 A N SHMIDTO yra geras alus" ir 
galwa nuo jo niekad neskauda. Pas 
Ch. Shmith'a gali kas nori gauti ir 
baezkutia in namus parsigabenti. 
70 W. Coal Mi H i 1 ; 1 d c 1 1 . I’a.

Juozo A. Mandour didžiausio ir 
pigiausio knpcziaus visame paviete.

41 ir U

geriausiai gydo visokias ligas 
Gyvena

30 E. iLIoyd str.
Shenandoah Pa

rią gražiu mažmožiu; parduoda vis
ką už 20 procentą piginus nei kiti.
Jei netiki, tai pamegįk duot jam 
orderi. Jo krautuvė yra

211 E. Centre str.
Shenndoah, Pa.

Pataiso blokinius stogus ir už- IIm O || Į Į BĮ aSj Ir Unisyiuas»
laiko visokius daigius rei- wlwOssa bas puikus, prekė pigu

kalingus prie ®

NIKLAS ir PAWLOV SKI,
589 Milwaukee Ave, Chicago, Ill,

kuknios.

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


