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ją ir nelaimingiems suteikti
paszelpą. Kad tai Hazletono
lietuvius sektų ir kiti miestai!
iszvaikė visus veselnįkus, su
Vietinis.
Turkai jieszko suo valgė viską, kas buvo sveIsz Szenadorio.
cziams pagamįta ir pasiėmę,
kalbininku - armėnu. kur rado ką geresnio, iszbėgo.
Kasžin kas tai pradėjo nesi
Maskolija daugiaus ant kitos dienos, ir visi nusivi- sekti lietuviszkiems biznie
riams.
Jau pereitą sykį užsinesiims prasikal
minėm apie subankrutijimą p.
tėliu in Siberija.
Miliaucko sztoro, verto kelias
Darbu dalis,
deszimtis tukstanezių. Priežas
Kriaucziai laimėjo.
Kuba ir Filipinų sa
tis tos nelaimės yra ta, kad
New
York
’
o
kriauezių
strailos laikosi.
žmonės įsiėmę isz sztoro ant
bargo paskui nemoka, dauge
ežiai, nes darbdaviai turėjo lis ir visai nunesza.
INDIJA.
Pas p.
Maisztas Indijoj pradeda iszpildyti jų reikalavimą - pa Miliaucką buvo sudėta dauge
isztiesų gąsdįti anglus. Vieti didino mokestį ant 25 nuo- lio žmonių pinįgų - keno po
szimtą, keno po kelis - bet nė
niai Indijos gyventojai smar- szimezių.
Pradėjo dirbti.
vieno lietuvio neprapuola nė
kiaus kyla priesz Anglijos
skatikas, nes p. Miliauckas,
Dirbtuvės Harris’o,
valdžią.
Maisztinįkai paėmė
miestą Maud, anglų kariume dence, R. L, kurios priesz kaipo doras žmogus, nenori
nė vieno skriaudos ir visiems
nę isz ten iszvijo, . o miestą ik dvi sąvaiti sustojo, ve
pamatų iszdegino. Taipgi užė jo dirbti nuo d. 30 Augusto. alei centui sugrąžina.
Dirba ten 800 darbinįkų.
Dabar vėl szią nedelią, kaip
mė ir tvirtynę Jewanger.
Mieste Laurence,
Mass., pranesza angliszkas laikrasztis
Ties Peschawar maisztinįkai
po vadovyste savo kunįgų isz- pradėjo dirbti stovėjusios per ,,Evening Herald”, grūmoja
skerdė 300 anglams tarnau- 4 savaites dirbtuvės ,, Atlantic susibankrutijimas trims buezerjanezių gyventojų ir pasisavino Mills”; apie 1400 darbinįkų nėms (mėsinyczioms) p. Tabaro, Shenadorio bulmistro
gavo darbą.
jų szaudykles.
Apie 450 darbinįkų gavo
Vėliaus maisztinįkai užėmė
tarpkalnį Khydar, anglai vos darbą prie pradėjusios dirbti turėjo savo buezernes ShenaMethuen Co., Mieste Methuen, dorij, Makanojuj ir Minersvillej.
Negali iszmoketi sziom
Valley; palydėjo tvirtynę Ali Mass.
Lovel’ij, Mass., visos dirb kompanijom: Swift & Co.
Musjid, o netrukus gali ne
tuvės
,, Lawrence Cotton (Shenandoah) $2.000; Swift &
tekti ir drutvietės Shabtkar.
Co. (Mahanoy City) $3.000;
29 Rugpj. maisztinįkai už
Swift & .Co. (Pottsville)
puolė ant Szimwari, bet ang
Didysis straikas.

J. T. Williams’o, ties
Anglija negauna ro merio
Holgate, O., kada buvo ves
tuvės jo dukters.
Plėszikai
dos su Indija.

c

lų kariumenė nuvijo juos.

Tarp straikierių didelis var
TURKIJA.
gas, bet pasiduoti nemislija.
Turkai, norėdami atrasti 26 Rugpj. straikierių guolij
suokalbinįkus, kurie
mėtė pas Plum Creek, ties Pittsburbombas, aresztavoja kaltus ir
nekaltus armėnus. Tik vienac valgįt ant pusryczių. l ik po
pietų du iszsiųsti straikieriai
stantinopolij 80 armėnų.
Tą parneszė maisto isz Wilkinsarmėną, kursai padegė bombą
Kasykloj Champion firmos
veziro name, visaip kankino,
muszė, degino padus, kad isz- Robins & Co. norėjo pradėti
gauti nuo jo vardinio draugų, dirbt. Kumpanija parvežė isz
Pittsburgh’o dviejuose vago
bet nieko neiszgavo.
Ir visai nekaltus armėnus, nuose naujus darbi nikus, bet
vyrus ir moteris, kaip galėda dagirdę apie tai straikieriai,
mi persekioja turklį kareiviai neprileido naujų darbi nikų
prie darbo. Apie 500 straikieir szeip turkai.
rių moterių užpuolė su akme
MtSKOLIJA.
Parėjo žinia, kad Maskoli nimis ant naujų darbi nikų ir
uos caras pasiraszė po nauju iszvaikė juos.
Isz Nelsonville, O. praneįstatymu, kad joki prasikaltę
liai nebus siuneziami į Siberi sza, kad ten ypaeziai yra bai
ja, tik ji busianti apgyventa sus straikierių padėjimas. Apie
nieku neprasikaltusiais žmo 1260 darbinįkų visai neturi ką
valgyti, apie 7000 menkai ką
nėmis.
turi ir apie 100 ligonių.
PaISPANIJA.
szelpos per paskutinę nedelią
atėjo tik 25 dol. ant visų.

kubieczių ir gyventojų Filipiniszkųjų salų. Ant ministerių
rodos 30 Rugpj. nutarė paszaukti prie tarnystes 80.000
rezervos. Isz to skaitliaus ant
salos Kubos siųs paszelpą 27.000 naujų kareivių, o ant
Filipiniszkų salų - 13.000.

Žinios isz Amerikos.
Detroite vėl kasžin koki
piktadejai sumusze dėžės baž
nycziose Ražancziaus ir Said.
Szirdies P. Marijos. Isz vienos
dėžės iszeme 10 dol., kitoj tu
rėjo būti daug daugiaus. Pinįgai, metami į tas dėžės, buvo

letuviu.

Lietuviai szelpin straikierius.

Heizeltoniecziai (Hazleton,
Pa.) visados sąjauezia varguos
esantiems.
22 Rugpj. drau
gystė szv. Petro ir Povilo ant
praszymo lietuvių isz Ladd,Ill.
paaukavo isz savo iždo 5.00,
o 29 d. kun. J. Martiszius, mu
sų klebanas, priminė isz sa
kyklos, idant mes laikytumės
vienybėj ir vienas antrą nelai-

lektavojo 7 dol. ir 70c ant
naudos straikuojanezių lietu
vių. Kadangi apie szį dalyką
daugumas nežinojo, tai kiti
lietuviai nori, kad butų bažnyczioj kolekta ir ateinanezią
nedelią, tad ir kiti atsinesz ant
to reikalo pinįgų. Draugyste
Pertra ūktos ve s t u- szv. Kazimierio ketina szaukti
vės.
ant 5-os cįienos ypatingą susi
rinkimą, kad parodyti simpati-

Armour & Co.

400;
George Kiče (Gaston}
6700; Ulmer ( Pottsville) $800;
Seltzer (Pottsville) $600.
Kad papuczkai tavg kankina ir ne
smagu darosi, valgyk C a s c a r e t s
katariszkas cukerkas, isz ties pasveiksi,

10c., 25c,

Keleivio laiszkai.*)
Malonus drauge!
Iszpildydams savo pri
žadėjimą, stengsiuosi nors pavirszutiniszkai apraszyti, ką
maeziau ir patyriau savo ke
lionėj, iszvažiavęs isz lietuvių
sostapilės į Pamarį.
Pirmiausiai, kaip žinai, užkliuvome mes į Philadelphia ir
neradę mus draugo K. N. na
mie, turėjome permainyti savo
plianą.
Sutarėme važiuoti į
Elizabeth, N. J., kur mus tautiecziai apsukriai darbuodamie
si ant tautiszkos ir tikėjimiszkos dirvos, paduoda puikią
paveizdą visos Amerikos lie
tuviams. Elizabeth’e lietuvių
yra tik į kelis szimtus, o ne
paisant ant tokio mažo skaitliaus į paskutinius porą metų
su savo apsuktum, jaunu kleo

Post-Oefice

at

Shenandoah, Pa.

Amerikiszkos pirklystės galvą
— New York’ą ir deszimtys
tukstanezių kasdien mato Elizabeth’o lietuvių katalikų dar
bą.
Jei Elizabeth'iecziams ir
toliaus taippat, kaip dabar,
klosis, tai galima pranaszauti,
kad jie pirmi pastatys puikius
rūmus, kurių dar neturime mes
niekur, o kurie reikalingi taip
pat, kaip ir bažnyežios — beje
mokslinyczios rūmai su salio
mis, kuriose mus broliai, kaip
ir kitų tautų žmonės, galėtų
smagiai ir naudingai praleisti
laiką skaitydami knįgas ir
laikraszczius isz musų knįgynų, lavintųsi muzikoje ir linksmįtųsi dainuodami lietuviszkas
dainas, grajytų tautiszkus teat
rus ir kitokias žaisles (zoboIszsidailytų tada lietuviszkas
pobūdis, apsziurksztęs saliunuose ir girtuokliszko.se orgijose per visokias viesznages,
kriksztynas ir veselijas, kur
alus, degtinė garbinami taip
suvaldo mus brolius, kad,
kaipo arsziausi neprieteliai,
ima vienas kitą smaugti, dau
žyti, lieja viens kito kraują,
sydami iszleidžia sunkiai už
dirbtą graszį, jszsimokėdami
po kelis dolerius už pernakvojimą lockup’e (kozoje) ir po
keliasdeszimtis &r szimtąG visokiems lojeriams (advokatams)
ir slidžioms.
Taip iszsikasztavę tie nelai
mingi neturi nei kelių centų
netik ant tautiszku reikalų - emigrantų namo,
įsteigimo
knįgynų, pagelbos mokslus
einantiems, bet ir ant dvasiszkų reikalų neiszgausi nuo jų
nieko, jei neprivers jo drau
gystė ar gėda nuo žmonių
atlikti krikszczioniszkus reika
lus, t. y. atlikti nors velykinę
iszpažinti ir nors ant metų ke
lis syk nueiti į bažnyczią.
Nyksta, mažinasi lietuviszkos pajiegos laisvoje Ameri
koje per nesusilaikymą mųsų
svietelio ir Dievas žino, kada
musų visuomenė
praregės
szviesiomis akimis ir pamatys
prapultį. ,, Viltis musu moks=
la.s, tikyba szventa" — pasakė
garsus dainius. — Platinkime

gymis, uždekime mokslinyczias, liaukimės kariavę priesz

me viens kitą, kad B a ž n yc z i a ir m o k s 1 i n y c z i a
tai du namai, be kurių negali
aps’eiti nei viena lietuviszka
parapija, o tada gal bus kas
isz mus.
Kitaip ant nieko
mųsu malda, ant nieko darbas.
Elizabeth’e susidrutinau sa
gė jie pastatyti gana gražią vo dvasioje, sutikęs nemaž
bažnytėlę, apmokėti skolas ir vyrų blaivių, turinezių sveiką
dabar stato didelę kleboniją. lietuviszka protą ir norinezių
Lietuviszka bažnyczia ir para gero padaryti savo broliams.
pijos namai (klebonija) stovi Rengiasi jie ežia uždėti veikia
labai gražioje vietoje, netoli me laike lietuviszka laikrasztį,
o
geležinkelio kuris butų rysziu, vienyjaneziu
stotes (dypo). Kelių kumpa- visus liet. New Jersey’s ir New
nijų trukiai (treinai) beveik I York’o valstijose, pamokįdams
kas 10 minutų ir taukiaus lekia juos ir p r i p r a t į d a m s
ežia jau pro szalį isz visų krasz- juos prie skaitymo.
tų į savo paskyrimo vietą, Keli garbės verti vyrai žada
*) Talpįdaaii sziame ,,Garso“ No.
p. K. A. laiszka. tikimės ji busiant aky
butumeme
vu dėl mtjs skaitytoji]. JLabai
_______________
dėkingi p. K. A. jei iszpyldytų savo pri
žadėjimą ir nepamirszti] apraszyti mums
ir tolimesnį kelionės trūkį.

Metas IV.

i bo, o vienas, kurio vardą vėliaus
dažinos visi Amerikos lietu
viai, aukauja ant to reikalo apie
tris szimtus sunkiai uždirbtų

savo dolerių.
Garbė tokiam
vyrui! Dieve duok, kad kiek
viename miestelije rastųsi to
kių tautieczių! Tada mus laikraszcziai neturėtų bijotis finansiszkos džiovos (sukatų) ir su
didesnėmis pajiegomis szimtą
kart daugiaus gero galėtų pa
daryti savo tautai.
Elizabeth’o lietuviszkas laik
rasztis ketina būti labai gilink
ningu; jo įsteigtojai turi gerus
draugus tarp turtingesnių amerikieczių ir tikisi, kad galėsią
užsilaikyti tik isz vienų apgar
sinimų nuo svetimtauezių. O
kur dar prenumerata ir kitoki
pelnai!
Iszties Elizabeth’ieczių padėjimas užvydėtinas!
Kad tik iszsipildytų visi jų už
manymai !
Elizabeth’e būnant nors mus
traukta gilytis į , .business’ą”,
bet nepamirszdami, kad iszva
žiavome atsilsėti nuo to ,,business’o (sk. biznio) nutraukė
me per ūžiantį tuom pat , ,business’u ‘ ‘ Didesnį New York’ą
į pamarį ten, kur Oceano vilnys
su smarkumu bėgdamos ant
galo turi atsimuszti ir be sylos
iszkrikti ant kraszto ,,Monhatlan Beach’o”.
Pirmą syk teko man pa
siausti su galingo Atlantiko

duriuojant juoktis isz Neptū
no, kurs vidų mari je sedėdams
drumste vandenį ir kėlė vilnis,
kad skandyti svietelį. Bet tas
svietelis kvtras pasTaisf: .-Tidžius laivus, geležinius garlai
vius ir yrstosi sav po nugarą
jūrių marių dievaiezio, o kiti
juokiasi isz jo įlindę nors pakraszcziuose į jo vieszpatystę
ir atstatę savo nugaras priesz
galingas vilnis, be jokio uz'mokesezio turi gerus skalbėji^
Atlantiko vilnys nuprausia
szimtus tukstanezių žmonelių,
sūrūs jo vandenėlis apezystija
ir sudrutina besimaudanezius,
bet bėda tam, kurs per savo
neapsižiūrėjimą nužengė porą
žingsnių toliaus į marias. Vil
nys pagriebė jį, nutraukė dar
toliaus, panardino ir už valan
dos jau negyvas lavonas plinduriuoja vandenyse."
Nieko
negelbėjo luotai nei gyvasties
sargai, ką saugoja
danezius.
Kytras, baisus tas
senis Atlantikas.
Isžsimaudę • ant visų metų,
ifės mums mainu distrikto gyventojams tik sykį ant metų ir
tai nevisiems galima pametus
savo užsiėmimą pasiekti Okea
ną - pasižiūrėję ant pamario
sveczių vėl grįžome į ūžiantį
laivo, kurs turėjo mus nuvežti
į Amerikos Atėnus, Naujos
Anglijos sostapilę Boston’ą.
Jei atliks laiko nuo mano už
siėmimų, kitame laiszke pasirupįsiu praneszti Tau apie savo
kelionę ir buvimą tame mieste.
Linkiu Tau viso labo ir lieku
Tavo draugu
K. A.

Korespondencij os.
(Boston, Mass.
Apie Bos
ton’o lietuvius neperdaug gir
dėta peskutiniame laike. Pa
sigarsino
jie nemaž su savo
O
prakilnum patrijotiszku darbu,
beje balium ant naudas Emi
grantų Namo, kurs padidino
Emigrantų Namo fondą 68 dol.
ir 90c.
Visi lietuviszki laik-

raszcziai raszė apie Bostonieczių puikų darbą. Besilanky
dama Boston’e porą dienų asz
patyriau dar vieną gerą nau
jieną pas juos. Bostono lietu
viai dar neturi Bažnyczios,
dievmaldystę laiko vokiszkoje
Turi jie nupirkę puikioje
vietoje lotus su dvejais na
mais ant B. 7-os ulyczios.
Vienuose namuose yra klebo
nija (N.492) ir koplyczia, tal
pinanti kebas deszimtisžmonių,
kurioje laikomos miszios sziokiomis dienomis. Kitus namus
parapija parsamdydavo
už
$13, bet kad nelabai kas ne
įėjo mokėti tiek naudos, tai
klebonas kun. J. Gricius paė
mė vieną kambarį tuose na
muose, kitus kambarius parsamdydamas už $10.
Tokiu
būdu lengviaus surasta randaunįką, o iszskirtas vienas
kambarys (kurio numeris 494)
bus sunaudotas ant įsteigimo
knįgyno ir skaitiny ežios dėl
Boston’o lietuvių. Iszties pa
girtinas tokis padavadijimas
ir reikia tikėtis, kad visi Bos
ton’o lietuviai, ypacz isz South
Boston’o naudosis isz puikios
progos irszelps naują lietuviszką knįgyną ir skaitinyczią.
Tarp Boston’o lietuvių be
abejonės yra nemaž intelengentiszkų tautieczių;
ir man
paežiam, nors porą dienų tik
buvau ten, čeko sutikti vyrus
su lai ai placziomis pažiūro
mis, ir imrinczius darbuotis
dėl labo lietuvystės ir savo
brolių.
Tegyvuoja Boston’o lietu
viai ’r jų prakilnus, garbingi
darbai.
.
Dirbkite vyrai, ir
apie savo darbus praneszkite
(per laikraszczius), kad jus
vius paragįtų prieszvento dar
bo !
Dirbdami
ant tautiszkos
dirvos ir taip prakilniai pasi-

savo parapiją. Vienykitės,pameskite lenkus ir jų būvį ir
savo parapijos laikydamiesi,
pasiskubįkite pasistatyti bažnyczią. Jūsų padėjimas labai
geras!
K. A.

Shamokin, Pa. Guodotinas
Redaktoriau! meldžiu pataipį
ti į Jūsų laiKrasztį szitą mažą
28 Rugpjuczio (Augusto)
buvo paszventinimas mus ka
pinyno.
Per storonę guod.
musų kun. J. Žilinsko viskas
atsiliko dailiai ir iszkilmingai.
Buvo daug svieto, keturios
lenkiszkos draugystės ir dvi
lietuviszkos. Po paszventini
mui kapinyno buvo piknįkas,
laikytas ant naudos mus para
pijos. Ant pikniko visi labai
dailiai apsiėjo. Isz to piknįko
į du szimtu dolerių įplaukė į
parapijos kasą.
Su guodone
p a r a p i j os se k r eto r i u s.
J. Štreimikis.

Hazleton, Pa.
30 Rugpj.
Sziomis dienomis musų mieste
užsimezgė politikiszkas lietu
vių kliubas po vardu: „The
Lithuanian
Independence
Club”. Sąnarių iki sziam lai
kui prisiraszė per 70. Mitingus
laikys ant mėnesio sykį.
Mieris kliubo yrą szis: su
vesti lietuvius į vienybę ir dar
buotis draugiszkai ir politikiszkai. Velytina, kad minėto
kliubo sąnariai pasirupįtų ir
apie mokslą, užsidėtų knįgynėlį, nes prie baznyczios turi
ganėtinai vietos; skaitydami
knįgas bei laikraszczius iszlavįtų savo pr<
veltu laiko.
Vi etinis.

cziausias trūkis.
Naujos lietuviszkos
na teisinga, tegul daugiaus rapija turėjo $232.90 skolos,
Tik tiek bėda, kad yra sun
parapijos.
duoda žmonėms liuosybes — tai kamgi vėl knįgose 1891 m.
ku pakilti nuo žemės.
Kad
nors tiek, kaip mes ežia Ame Kovo mėn. ant 127 puslapio
The Voice of Americas, Lithuanians
(Pabaiga.)
,,Lietuva“ paskutiniuose iszsyk gauti reikalingą smar
rikoje turime, tegul įves tei procentai užraszyti už $3000—
PUBLISHED EVERY SATURDAY
Darbinįkų jis nežiū singus įstatymus, o mes pir $47.50? Taigi tada parapija numeriuose pranesza apie už kumą, pp. Tatin ir Richet įtai
------- BY----ri, nes kitaip jis turėtų numa mutiniai palenksime priesz ją pripažino tuos $3000, kaipo simezgimą dviejų naujų lietu sė pakalniai reles, tom relėm
’’Garsas Publishing Co"
uti galybę savo draugams — savo galvas!”
skolą, taip ir toliaus mokėjo viszkų parapijų IIlinojaus vals paleidžia žemyn vežimą su pri------ AT------Spring Valley’je ir riszta prie jo lėkimo prietaisa.
didžtureziams ir darbinįkams
Taip tai stengiasi atsikraty procentus, kas trys mėnesiai tijoj:
103 E. Lloyd Str.
duoti daugiaus liuosybes — o ti nuo Maskolijos rusinai, taip isz virszaus. 1892 m., Vasario Westville’ej.
Kada vežimas jau gerai įsibė
Shenandoah, Pa.
Spring Valley, Ill. lietuviai ga, nupjauja virves, ir lėkimo
to jis nenori, žino jis, jog žmo daro ir daugelis paežių masko- menesij, kada reikėjo vėl mo
&
nes, turėdami daugiaus liuosy ! lių, ir Maskolija kas kart įgija kėti už $3000 procentus, asz, jau priesz szeszis metus, susi prietaisa, gerai drauge su ve
1012 Carson Str. S. S.
bes, panorėtų, kad pinįgai, ku vis daugiaus ir kaugiaus nevi norėdamas palengvįti pavapi dėję su lenkais, pasistatė baž- žimu įsibėgėjus,
lekia pati.
Pittsburgh, Pa.
Bet kaip visur, taip Da ir taip diena turi būti be
riuos dabar iszleidžia ant užlai donų ir galime tikėtis, jog ne- jai, uždėjau $1 000 už parapiją, nyczią.
kymo kariaunos, butų apver- ' užilgio ji prilips galą liepto, ką, kurie, ir buvo įneszti į banką. ir ežia lietuviai neilgai suteikė vėjo, nes per plotį sparnų visa
V. J. Stagaras
Responsiblc Editor. cziami ant mokslainių; o mo- ' Dieve duok, greieziaus sulauk- kaip> rodo knįgos ant puslapio su lenkais. Lietuvio, kunįgo prietaisa yra kebli ir gali leng
kįtus butų sunkinus taip va | ti.
Iszradėjai visas
132, nes tada tapo užmokėti Balcevycziaus, mokanezio, ži vai apvirsti.
____________
Translating & job work in euglish, džioti už nosų, kaip aklus.
procentai jau tikt uz $2000 — noma ir lenkiszkai, jie neuž- savo spėkas ant to dabar deda,
lithuanian and polish languages
Vardan teisybės.
Žino, jog žmonija tada parei
$31.10; tuose gi metuose, Ge kentė, nemekėjo jam algos, kad iszrasti, kaip panaikįti tą
done at reasonable prices.
antgalo ir visai pavarė, o ir keblumą, kad prietaisa nega
kalautų
kitokių,
teisin
Patilpo ,, Vienybėje“ No. 33 gužės mėnesyj,, parapijos tapo
gesnių parėdymų. Apie varg isz Plymoutlio, Pa. korespon iszmokėta $1000, kaip knįga visus lietuvius nuo parapijos lėtų apvirsti, nes tada, jie tiki
dienių skriaudas jis mažai ką dencija, po kuria pasirąszė rodo pusi. 133, procentai už atmetė. Lietuviai nenorėdami si, bus galima smagiai su jų
prietaisa lakioti.
Iszeina l kas J subataj
žino, o kad ir žino, tai nestoja, Juozas Pauksztys, Stasys Bag mokėti jau tik už $1000. oo — be bažnyczios būti, pradėjo
taip sako.
nes sotus alkano nesupran
$15.50 ir taip parapija mokė ant jos pastatymo kalektavoti Cascarets Kožnas
donas,
Simas
K.
Alyta.
Tie
703 E. Lloyd str.
katariszkos
cukerkos, dyvita. Sztai, kaip tai dar prie napinįgus
ir
per
pereitus
metus
Shenandoah, Pa.
jo iki 1894 m. mėti. Gruodžio,
niai’sias iszradiinas szio amžiaus, yra
basznįko Aleksandro III mus tautiecziai manę apvagina link
gardžios
ir pale.igvinanczios skanumą,
surinko
ant
to
reikalo
parapijos kasos ant $1999.00; kuriame atidavė paskutinį
žmones
norėjo
eiti
į
Maskoliją
labai gerą pekmg ant inkstą, abelKasztuo j a
698 dol. ir 15c. Szį pavasarį daro
$1000.
Nuo
to
laiko
parapija
ant
Kaukazo,
kur
žemes
dar
nai
vidurią,
perezystija žmogaus kraują,
vis
dar
milaszirdingesni
žmo

nt visą metą.................. 1 dol. ir 20 c.
pradėjo
statyti
bažnyczią,
bet
panaikina pcrszalima, iszgydo galvos
Kasi i n k
,, pusės metų.....................................60c. buvo pakaktinai, ir ten apsi nės už anuos kutur's buvusio procentų nemokėjo.
•skaudėjimą,
karsztligg ir užkietėjimą vi
,, 3 mėnesių.................................... 30c. gyventi. Bet kas? Lenkų po
to $1000, kurį asz uždėjau už esant sunkiems laikams ir už durią. Nusipirk
komiteto
sąnarius,
kurie
manę
baksuką C.K.C. ir pa
Shenandoah’e skaitytojai gali gauti nai pradėjo aimanuoti,
kad
stojus
straikams
nevaliojo
baž

parpija,
iki
sziol
jis
nėra
man
mėgink
jas
sziądien;
10, 15. 50 centą, vi
Gausa užsimokėdami po 10c. kasmėnun
daugeliui žmonių į ten iszsi- ,,Lietuvoje“, Nn. 28,apvagino sugrąžįtas.
sų
aptlekorią
gvarantuojama.
240
nyczios užbaigti. Pasikakimo
ant
$2003.60.
Ant
56
gi
pus

neteksę pigaus
In užmare su pristatymu iki Maskolių krausezius,
tuom, kad 26 d. Liepos paszAnt pardavimo
lapio
protokulų
knįgoje,
11
d.
Kasi
i
n
$1000,
kuris
buk
rubežiui...................................... 5 markės. darbinįko; danesze jie apie tai
ventino kum. Krauczunas isz
į Viednių, isz ten parasze į Balandžio szių netų, įraszyta, 1895 m. tapo iszmokėtas Wyo
dubellavas blokas Girard vii le’ej
Pinįgus reikia siųsti registravotoje Maskoliją ir ant galo daėjo iki kad asz kaltas parapijai $3066, ming National Bankui isz pa Chicagos kampinį akmenį nau prie Parker street, žeminus Opera
gromatoje arba per ,,money order“. to, kad žmones einanezius ant
jos bažnyczios, pavestos glo House. Isz vieno szono yra 8 pui
60.
Kaip isz to matome, jog rapijos pinįgų, yra tai neteisy
Siuncziant nedaugiaus kaip 60c., galima
Kaukazo, gražidavo nuo rūbe- tos rokundos kas kart mažina- be, nes tas tūkstantis, kaipo ne bai szv. Onos. Ant paszventi- kus kambariai ir didelis ruimas
prisiųsti pacztavoms markėms
žiaus Maskolijos uredinįkai.
nimo susirinko daug žmonių, sztorui, isz kito szono yra 7 kam
si,
o
gal
su
laiku
ir
visai
iszpriklausantis
Plymoutlio
pa

buvo 8 kunįgai, 2 klierikai ir bariai ir mažesnis ruimas sztorui.
-Korespondencijos, visoki rank- Pirmiaus ateina nuo jų diktas nyks, nes mano ir bažnyczios
rapijai ir iszmokėtas nebuvo
Abudu szonai dabar parsamdyti.
raszcziai ir pinįgai turi būti siun- gniaužtines ir per kelis mene
4 draugystės.
prieszinįkai,
nors
isz
vieno
ne

isz
parapijos
kasos,
neštai
yra
sius marino kalėjimuose. Dau
Platesnes žinias suteiks:
cziami ant szio antraszo:
Westvilles, Ill. lietuv. taipgi
James Morrell,
gelis isz tų žmonių po to isz- va dirba, bet kas link rokun privatiszkas reikalas Silvestro
Garsas (Publishing Co.
nutarė
pastatyt
sav
locną
baž

Girardville, Penn’a. (35-38)
važiavo į Braziliją, kur vieni, dų, nesusitrę garsina po laik- Paukszcz’o, apie kurį rupytie
Shenandoah, (Pa.
nyczią. Statymas pradėtas, ir
gyvendami tarp lenkų, sulen raszczius, bei raszo į protoko si mes neprivalome.
iki 1 d. Rugsėjo bažnyczia
kėjo, kitus gerai lupa vienati lus parapijos reikalų.
Asz
Kąip jau rasziau No. 32
Visiems yra žinia,
kaip nis ten rusiszkas kunigas, apie niekados nenorėjau aiszkįti ,,Lietuvos“, jog knįgose ro- turi būti gatava. Iki 1 d. Rug- Prasidėt) nuo
La/>kric7Jt) 1890 ui.
pjuczio
parapija
turėjo
iszmoMaskolijoj, ypacz Suvalkų rė- kurį jau pirmiaus raszeme. per laikraszczius musų parapi kundas vedė sekretoriai, o
Treinai iszeina isz Shenadorio į Penn
kėti
kontraktieriui,$i
100,
bet
Haven Junction, Mauch Chunk, Le
dyboj, persekioja dabar pra Kiek klysta musų žmones pa jos padėjimo, bet kadangi apart to, kas mėnuo buvo da
highton, Slatington, White Hall, Cata
kilnesnius lietuvius už skaity dedami savo viltic ant Masko- manę iszszaukia per laikrasz romos rokundos paežio komi kad isz priežasties bedarbės ir sauqua, Allentown, Bethlehem, Easton
mą ir platinimą lietuviszkų lijos caro, galima matyti ir isz czius prieszinįkai katalikisz- teto ir ant mitingų parapijos straikų, iszmokėjus kunįgui ir Weatherly 6.03, 7.38, 9.14, ryta; 12.58
3.53, 6.00 po pietų.
knįgų.
Kiek tik szįmet yra to, kad caras Mikalojus II kos bažnyczios, teisybę turiu garsįtos, taigi pavogti jokiu algą, liko ant bažnyczios sta In New York ir Philadelphia 6.03, 7.38
tymo tik $400, tai stokuojan- 9.14 ryta; 12.58, 3.53 po' plot.
suaresztavotų, negalima tikrai pastarame laike važiuodamas paaiszkįti.
budu negalėjau, jeigu ir pavo czius 700 dol. paskolijo turtin In Quakake, Switchback, Gerhards ir
žinoti — sako daugiaus per per Viednių apdovanojo ordeMano atsiliepimas pati 1 po gė kas, tai tur but tie patys,
Iludsondale 3.53 po plot.
loo/ inteligentų ir ukinįkų, riu'grafą
— tą krau- No. 32 ,,Lietu vos“, už kurį kurie ved e knįgose roku n d as, gesni 7 lietuviai, kožnas po In Wilkes Barre, White Haven, Pitts
O
C Badeną
c
100 dol.
Likusius pinįgus ton, Laceyville, Tovanda, Sayre, Vaverpasodino į kalinius. Kiek szį jagerį, ant kurio sąžines guli taip užpyko ant manęs prie
o dabar ant manęs užsipuldi- kontraktieriui reiks iszmokėti ly ir Elmira 6.03, 9.14 ryta; 3.53, 6 00 po
met padare kratų, jieszkoda- nužudymas devynių vyrų laike szinįkai bažnyczios, jog patal nėja.
piet.
ant
Kalėdų,
bet
reikia
tikėtis,
In Rochester, Buffalo, Niagara Falls
mi lietuviszkų rasztų, jau nieks sziometinių rinkimų.
Arba pino į ,,Vienybę“ visas rokunir
in Westus 9.14 ryta; 6.00 po piet.
,, Vienybėje“ No. -32 užme kad pradės darbai geriaus eiti,
ne nesistengia suskaityti.
Ir dabartine graikų su turkais das, nors ne teisingas, bet per
In Belvidere, Delavare, Water Gap ir
kas ežia suskaitys — pas kitą kare ar neparodo mums, ko dirbtas ant savo kurpalio. ta, buk Simas Pauksztys ne tai ir reikalingi pinįgai bus Stroudsburg 6.03 ryta; 3.53 po piet.
sukalektavoti.
In Lambertville ir Trenton 9.14 ryta.
O
maskoliai po kelis sykius ap galime tikėtis nuo Maskolijos Kaip „Lietuvoje“ No. 32 ra- buvo aprinktas ant peržiūrė lengva
In Tukhannock 6.03, 9.14 ryta; 3.53 po
sisukdami krėtė, nieko nerado caro ?
sziau, jog keturi valnamaniai tojo knįgų; asz ant to mitingo
Didžiausias dabartinis piet.
nebuvau,
tik
tą
paduodu,
ką
( In Ithaca Ir Geneva 6.03, 9.14 ryta
dar neiszpravieryjo ir vėl krė
laivas.
Neseniai dar tūli skelbė, labai lengvai apsiėjo su ro53. 6.00 po plot.
tė. Yra tokių kaimų, kad tam kad caras iszliuosavo kriksz- kundomis nepripažįdami nė matau paraszytą protokolų
Keli mėnesiai atgal iszplau- In Auburn 9.14 ryta; 3.53, 6,00 po piet
knįgoje,
kur
ant
47
ir
48
pus

In Jeanesville, Leviston ir Beaver
paežiam kaime pas kelis krėtė, czionis isz po turkų jungo, $3000.00 paskolįtų, ne $2000
kė
isz
Sztctino
dokų
didžiau

Meadow 7.38 ryta; 12.58, 3.53 po piet.
kaip antai Mokoluose ties Ma nors po teisybei jis ramiai sav atiduotų į banką, o dabar lapių taip skaitome:,,.... sias laivas, koksai kada buvo In Stockton ir Lumber Yard 6.03, 7.38,
12.58, 3.53. 6.00, 8.42 po piet,
rijampole net pas keturis uki- sėdėjo, kaip pas Dievą už „Vienybėje“, No. 33, isz pra Paskui parapija nutarė ir isz- ant žemės pabudavotas. Var 9.14In ryta;
Mc’Adoo, Audenried ir Hazleton
rinko dėl perkratimo parapi
9-03, 7.38, 9.14 ryta; 12.58,3 53, 6.00 ir
nįkus buvo kratos.
pecziaus, o tik varguoliai liejo džių paminėtos ypatos pripa
das
to
laivo
,,
Vilhelmas
Di

8.42 po piet.
jos knįgų, tai yra perrok’ioti
Mes, Amerikos lietuviai, savo kraują kovoje su turkais. žįsta $3000 prie įplaukimų, vie
dysis”. Priguli jisai draugys In Scranton 6.03,9.14 ryta; 3.53 tr6.00
parapijos
knįgas
nuo
užsidėjipo piet.
jau isztrukom isz letenų to — O dabar kav matome? Sta- nok ne kaipo skolą, bet kaip
tei
,,
Norddeutsche
Lloyd
”
.
In Hazieboork. Jeddo, Drifton ir Free
mo parapijos, kiek per tą lai
land
kokią
dovaną.
Sztai
kokią
romeszkino maskoliaus, bet mus cziatikiszka Graikija kariauja
Jisai turi 190^ metrų ilgio, pietų.6.03, 7.38, 9.14 ryta; 12 58, 3.53 po
ką
įplaukė
ir
kiek
yra
iszleisbroliai, gimines ir draugai ir su turkais, o stacziatikiszkas kundą paduoda „Vienybėje“:
20,1 m. ploczio ir 13,1 m. gy In Ashland, Girardville r Lost Creek
ta.
Tapė
paskirti
isz
parapi

6.15, 7.30, 9.10, 11.10 ryta
1.50, 4.10
szendien nevienas turi drebėti, caras, netik ką nepadeda jai, 1889 m. įplaukė $1265.30, o
lio.
Jisai
gali
vežti
13.800
to-,
5.0
9.15
po
pietų.
jos szie vyrai: Juozas Paukszar nepaims katro besotis gu bet dar ir kitoms vieszpatys- 1890 $4940.84, bet kadągi pa
nų.
Jo maszinos turi šylą In Raven Run, Centralia Mt-Carmel
cys,
Bagdonas
ir
Simas
ir Shamokin 9.02, 11.05 ryta; 1 46 4 07,
das, ar nepatupdys į kalėjimą, tems, kaip tai: Serbijai, Bul skolintus $3000.00 d. 5 Rug
6.46, 9.12 po pietų.
30.000
arklių.
Prie
jo
turi
tar

Pauksztys, ant kurių visi pris
In Park Place, Mahanov Citv, Delano
ar neužkankys, ant galo, į garijai, Czenogorijai ir Rumu pjuczio priskaitė ne kaipo
nauti
450
žmonių,
o
vietos
yra
5.45.
6,03, 7.38, 9.14 ryta;'12.58', 353, 6,0
tojo ir kad butų iszduota ro8.42,
11.13 po pietų.
skolą,
bet
kaipo
dovaną,
tai
smert — juk jau nevienam nijai nedaleidžia duoti jiems
kunda ant metinio mitingo, dėl 1550 pasažierių: 400 vietų In Yeatesville 5.45, 7.38, 9.14 ryta
pasidarė $7940.84.
Per tą
atėmė sveikatą, nevienam su pagelbą.
pirmos kliasos, 350 — antros 3.53, 6.00, 11.13 po pietų.
kuris
atsilaiko
Sausio
mėnesyj.
Treinai iszein.
laužė gyvenimą.
Argi mes į
Daug, labai daug galima virszminėtą laiką susirinko isz
Tame laike buvo protokolų ir 800 — treczios. Apart savo Isz SIntrnoKin 5.15. 8.20, 12.10 isz ryto, 3.00, 5. Io
tą visą žiūrėdami turime tylėti ? butų apie tai raszyti, kad mus viso $9206.o4. Iszleidimų gi
50 po pictu ir iitcina in Szenadori ant6.03, 9.1e
didumo jisai atsižymi ir nepa 7ryte,
12.58, 3.53, 6.00, ir 8.42 po pietų.
sekretoriumi
Kazys
Brazys,
Iszeiuu
f Pottsville, 6 03. 7.3#
Mes negalime, nepajiegiame žmonėms nėr ko tikėtis nuo 1889 m. buvo $1004.65; 1890
prastai greitu ėjimu, nes nu 9.05, 11 05, isziszSzenndorii
ryto;
12.58, 3.05, 4.15, 6.00
kursai, kaipo žmogus blaivus,
8.42 po pietų.
m.—$8434.29 Viso per tuos
šyla apginti savo brolius, bet niekur, pakol jie bus tamsus
bėga
22
mylias
į
adymą.
Iszeinn isz Pottsville į Szejondorl 6.00, 7.45
jokių melagysezių į protokolą
10.15, 12.05 ryte, 12.35, 3.00, 5.15, 5.40,7.15,10.20
mes neprivalom ne tylėti. neapsiszvietę.
Austrijoj mus du metu jie paduoda$9438.94;
Priesz kelias deszimtis metų, po pietų.
įraszyti negalėjo.
Iszeina isz Szenadorio t Hazleton, 6.03, 7.38
Mums reikia protestuoti. Gir spaudžia, nes mes silpni, mus taigi nedatekliaus buvo $232.
jei kas butų užsiminęs apie 9.11. ryte, 12,58,3.53,6.00,8.42 po pietų.
Iszeina isz Hazleton Į Szeuadori, 7.35, 10.05
Kaslink rokundų, prieszi pastatymą tokio didelio laivo, 12.52
Tame laike, pagal ją
dėt buvo, kad ,, Susivienyjimo” nesibijo;
Maskolijoj atėmė 90.
ryte, 3.05, 5,57, 7.56 po pietų.
NEDELINIS TREINAS
vyriausybe iszsiunte protestą mus kalbą, uždraudė spaudįti moksliszką rokundą, man pa nįkai, su savo vadovu, Juozu tikrai butų buvęs palaikytas
Iszeina in Raven Run, Centralia
pas Varszavos general-guber- mus kalboj knįgas, per ką mes rapija buvo kalta $232.90; jau Paukszcziu, jau manę buvo už beprotį.
Mount Carmel ir Shamokin 9.57 ryte
natorių isz priežasties skaitlin 4en arszesni už lenkus, žydus, $3000.00 skolos turėjo iszuyk- skundę Vyskupui, bet kad ne
I. 49 ir 7.21 po pietų, ir ateina in Shamo
Naujo
įtaisymo
balionas.
teisingai
apskundė,
per
tai
kin ant 10.55 ryta ir 2.47, 8.19 po piet
gų aresztavojimų už lietuvisz- net ir totorius, nes jų kalboj ti.
Prancūzai Tatin ir Richet Iszeina isz Shamokin in Sbenadori 8.15
Bet dabar pažiūrėkime, kai p nieko ir nepeszė. Ant tolesnio
kus rasztus4 Bet mums rodosi, knįgas spaudi na, tiktai mums
II. 55 ryta ir 5.35 po pletn. ir ateina in
yra knįgose ir pamatysime, gi ląiko persergseziu savo įtaisė balioną, garu varomą. Shenadorl ant 9.10 ryta ir 12.50, 6,31
kad nepakanka protesto vienų uždrausta.. —
prieszinjkus, kad nejuodįtų Visa jų prietaisa sveria 33 ki- po pietų.
,, Susivienyjimo ‘ ‘ virszinįkų,
Per tai nesimagįkime vilczia kur teisybė:
Iszeina in Ashland, Girardville
Puslapis 8 rokundų knįgos manęs per laikraszczius, nes liogramus. Yra tai rėmai leng Lost
nors ir varde viso ,,Susivie pagelbos nuo maskolių caro,
Creek, 7.53 ryta 11.40 po pietų.
In Ilazleton, Black Creek Junction
nyjimo’’. Gerai padare ,,Susi- bet laikykimės vienybes, o taip rodo: 1190 m. paskolįta jau daugiaus atsakymų per vo medžio, aptemti szilkiniu Penn
Haven Juction, Mauch Chunk
vienyjimas” protestuodamas, gavę apszvietimą, pagerįsime pinįgų nuo-5 Rugpjuczio ant laikraszczius neduosiu, bet pa audeklu, o prie'rėmų prikabįti Allentown, Bethlehem, Easton ir New
York, 9.10, ryta 12.50, po pletn.
trijų metų po 6$ — $3000.00, sini pįsiu kitokiu budu paąisz du sparnai, kurių kiekvieno In Philadelphia 12.50, po pletn.
bet ir kiti lietuviai neprivalytų ir būvį.
In Yatesville, Park Place, Mahanoy
tylėti matydami, kad Lietuvoj
Apart to dar turime pasaky o ant puslapio 124 tų gi metų kįti visą teisybę, o tas būdas, pavirszis isznesza 12 ketvertai- City
ir Delano, 9.10, 12.50 ryta; 6.03
6.31
po
piet u,
man
rodosi,
nepatiks
prieszinįnių
metrų.
Isz
pasturgalio
yra
užstojo Nerono gadynes. Ka ti, kad mes neturime ypatisz- rodo: nuo 5 Rugpjuczio už
Iszeina isz Ilazleton in Szenadorl 9.00
da ten beveik visuotinos kra kos neapykantos link Maskoli $3000.00 užmokėta procentų kams, kadangi jis kvepia kri prikabįta vuodega dėl valdy ryta 12.52, 6.24 po pietų.
Isz Szenadoric in Pottsville 6,00,9,10
mo. Visą prietaisą varo mažas 9.40, ryte 3.05. po pietų.
tos, reiktų, kad ir Amerikos jos- vien dėlto, kad ji Masko- už 3 mėnasius isz kalno $47, minalu.
Isz Pottsville in Szenadori 8.45, 10.40
K u n. A. Burba.
garinis motoras. Per paskuti ryte;
visi lietuviai atsilieptų, kad lija, bet neapkeneziam jos dėl taigi įplaukė į parapijos kasą
12.35, 5.15. 6.10 po pietų.
R
ollin
n. wilbur geueralnas superIn
(Isz „Lietuvos“). nius bandymus su prietaisa
protestuotų visos lietuviszkos to, kad jos caras ir uredinįkai ne $3000, bet tik 2953, nes
tendentas South Bethlehem, Pa
nulėkė 1400 metrų tolio, po CHAS S. LEE, gen. agentas
draugystes ir neprigulintiejie blogai pasielgia, nes skriau bankas isz kalno pasiliko už
Tik pamėgįk už 10c. baksa U a s c aPbiladelpdia, Pa.
prie jokių draugysezių po pro džia žmones, ypatingai mu- tris mėnesius $47 procentų. r e t s, geriausią skilvio Ir žarną regulia 18 metrų ant sekundos, t.y. A, W, NONNEMACHER,
Asst G, P A
su tokiu spartumu, kaip greiSouth Bethlehem, Pa
siszkius. Tegul Maskolija bu Kaip viražuj matėme, kad pa torių.
testu pasiraszytų.
The
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‘‘Garsas Amerikos Lietuviu”

Kaip rusinai žiuri ant
Maskolijos.

“Garsas Amerikos Lietuviu”
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Peęskyrimas XVI.

•Zejnaicziu Vyskdpyste,
Perskyrimas XV.
----- (Tąsa.) ----Susirinkimas V.

Povilas Obiecunas

Zemaiczių prietikiai.

Rodos, jog apskritoj pasaulėj nėra nė vieno kampo, nė vienos
taip buklios szalies, kurios gyventojai netikėtų kokiems norint nie
kams. Priežasczia to tikėjimo yra silpnumas žmogaus proto ir skai
tymas už didį daigtą tų datyrimų, kuriuos mums pasakoja seneliai.
Žemaicziai tame dalyko nei truputį nebuvo guvesni už gyventojus kitų
szalių. Be jokių rasztų ir mokslo lyg szioliai, dar nepamirsz lami,
užlaikė dalį senojo stabmeldiszko tikėjimo, kurį, kaipo netinkantį su
krikszczioniszku tikėjimu teisingai vadinam niektikėjimu. Daboda
mas vienok jų pradžią randu nevisus taip esant senais, kad juose nors
dalelė butų galėjusi užsilaikyti senojo tikėjimo; nekurtuosaiszkiai ma vienatinis lietuviszkas pinįgų-siuntėjas; siunezia pinįgus į visas dalis
tom kilusius isz negerai suprasto krikszczioniszko iszpažinimo. Abe svieto: į Europą ir t. 1. ir pinįgai buna kuogreieziausiai iszmokėti per
banką. Lietuviai visi privalo eit pas savo viengentį, o ne pas kokį ten
jus czia trumputėliai ketinu iszskaityti.
žydą prigavęją. Gyvenanti toliaus nuo Pittsburgh’© gali pasirodavo
per laiszką, įdėdami pacztinį ženklelį už 2 centu, o gaus broliszką rodą.
Taip-gi parduoda ir laivakortes ant visų kelių į visas dalis
PAS
svieto.
Offisas (kantaras)

Tas pats vyskupas Jurgis Tiszkeviczia 1647 m. ketvirtą kartą suszaukė į Varnius kunįgus atlikti susirinkimą.
Kaipogi suvažiavo:
Jurgis Lepaczinskis, Spigacijos vyskupas, Zemaiczių pavyskupe ir
pralotas archidijakonas, Povylas Puzyna, pralotas prabaszczius, My
kolas Blaszkovskis, pralotas ir apicijolas, Mateuszas Kobylinskis,
Krisztupas Szukszta, Jurgis Kochas, ir Mykolas Borkovskis, Varnių
kanaunįkai. Lygia dalia atvyko kunįgai priklausanti prie Piltyno ar
ba Kurszo kapitulos, kaip tai: Sebastijonas Pikelis, pralotas prabasz
czius, Jurgis Bialozoras, pralotas Kustosza ir karaliaus sekretorius,
Vaitiekus Gryzma, Jurgis Kielpszas, Jonas Promnickis ir Jonas Svierzevskis; ant galo nemažai ir kitų kunįgų.
Liepos 14 d., Vyskupui Tiszkevicziai Varnių katedros bažnyczioj
giedotas miszias laikant, Kochas, lotyniszkai sakydamas pamokslą,
308 W.Centre str,
Mahanoy City, Penn’a.
parode augsztumą kunigystės ir orumą kunįgų susirinkimo.
Penkio
galima pirkti kuopigiausiai laivakortes ant geriausių laivų.
liktos dienos rytą, karsztai gyrė Tiszkevicziaus darbsztumą ir uždegi
Prie tam leidžia piningus tiesiog in Lietuwą, Russiją, Lenmą szirdies ant garbės Dievui, primetė taipgi po žodelį kanaunykams
kijąir kitas visas Europos szahs. Taipgi laiko užeigą, kur kieir kitiems kunįgams. Pamokslui pasibaigus, vyskupas atsisėdęs su
kviens Lietuvis gaus gerą priėmimą ir rodą.
kunįgais įstatė sziuos dalykus: 1) Kad kunįgai nelaikytų miszių sziaip
jaugiamuose. 2) Kad retai lankytųsi į bankietus, o ten būdami maža1
Vyrai visi pas geriausią
gertų degtinės. 3) Kad pamokslus sakydami peiktų tuos, kurie raszo
nebūtus dalykus ant karalystės vyriausybės. 4) Kad kamendoriai ke
nedėlinis szeiinyniszkas laikrasztis
Waterbury Conn.
turis sykius ant metų atvažiuotų pas vyskupą arba apicijolą ir pasaky
Vincą Minkevicziu
RYTAS kasztuoja ant metų tiktų kokias knįgas perskaitė ir kiek sykių sakė pamokslą. 5) Kad kiek
Wbi.............................................. S 1,00 230 W. Centre str.
KiekvienaUkrikszczioniszkai szeiShenandoah, Pa.
vienas klebonas pas sa\o bažnyczią įsteigtų ligonbutį. 6) Kad be ži
mynai naudinga jį iszsiraszyti.
Užlaiko geriausius arklius
Antraszas:
nios vyskupo neskaitytų egzortų, negintų isz žmogaus velnio, nors li
ir ryginus del szermenų, veseigonis rodįtųsi apimtu. Antrą dieną, vyskupui pirmoje vietojo beriogJ.
[36 ir 21]
34 John str.
Waterbury. Conn. lių ir 1.1.
sant, klebonai sukrovė knįgas su iszraszytais vardais ir pravardėmis
paezias vedusiųjų, apkriksztįtų, dirmavotų ir mirusiųjų. Jas vysku
pas peržiūrėjęs, gerai paraszusius pagyrė, o blogai - papeikė. TreGeriausias Shenadorij phoczią dieną vyskupas liepė balsiai perskaityti naujai nuo popiežiaus at
Gavau szviežią transportą
tografas; nutraukia paveikslus ražanezių, lietuviszkn szkapėjusius rasztus. Susirinkimui baigiantis iszkalbus Nitaujos klebonas
kokio nori formato, nuo ma licrių, ab roželių, kryželių,
Sebastijonas Pikielis vaide vyskupo visiems kunįgams pasakė „su
žiausio iki formatui portreto. mentelikėlių ir 1.1. Užeikit pa
Puikiai nutraukia ir nebran žiūrėt.
Dievu.”
giai.
Susirinkimas VII.
Tam a s Kri žen a u c k a s
29į W. Centre str.
Parczevskio įpėdiniai, Zemaiczių vyskupai, matydami, jog jau
Shenandoah Pa. 103 E. Lloyd str. Shenandoah,
Penna.
pakaktinai yra įstatymų, nenorėjo jų dar dauginti, tik žiurėjo, kad
seniejie butų užlaikomi. Pirmutinis Antanas Tiszkeviczia, pasikalbėGERIAUSIAS LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS
ęs su kanaunįkais, užsigeidė dar sykį atlikti susirinkimą. Beketįdamas taip padaryti, 16 d. Gegužės 1752 m. sukvietė į Alsėdžius visus
M AS B
A C K S.
džekonus; sznekėjosi su jais apie įvairius daigtus ir įsakė, kad sugrįžę
Persikraustė į savo naujus namus ant
namo gerai peržiūrėtų tų parapijų rybas, kurių klebonai tikrai nežino
307 W. Coal str.
Shenandoah, Penna.
dami barasi tarp savęs. Džekonams pabaigus užduotą darbą, vysku
pas iszleido rasztą, kad visi kunįgai 3 d. Birželio 1752 m. atvyktų į
Varnius. Prisiartinus tai dienai atvažiavo isz Alsėdžių pats vyskupas
JEI NORIGAUTIGEir apsistojo savo namuose. Atvažiavusiejie kunįgai apsistojo, kur pa
sitaikė. Birželio ketvirtos dienos rytą kunįgai, iszgirdę didžiojo var
po balsą, suvėjo į katedros bažnyczią; pralotai ir kanaunykai apsivalkstė su savo drabužiais, o kiti kunįgai užsivilko kamžomis ir užsidėjo
raudonas stulas. Taip pasipuoszę sustojo į dvi eili pagal vyriausybę
ir nuvėjo pakviesti vyskupą į susirinkimą. Vyskupas, sutikės kuni
gus netoli nuo savo namų, kartu su jais keliavo į bažnyczią. Czia
.Tardin
Pa.
melsdamas apszvietimo Dvasios Szventos, su iszkilme atlaike giedotas
miszias; o atsisėdęs lotyniszkai pasveikino buri kunįgų ir parodė kaip
Pas jį gali apsaugoti (insziuryti) savo namus nuo ugnies.
didi reikalai szv. Bažnyczios suszaukė juos į vieną vietą.
Jis perstatų geriausias, isztikimiausias ir seniausias Amerikos
apsaugojimo kompanijas
Apsaugoja nuo ugneles jau daugelis metų
241. Instatymai.
Po pietų, vėl vyskupui su kunįgais suvėjus į bažnyczią, pralotas
Pranckeviczia laikė lotyniszkai kalbą, o po to visi pradėjo kalbėtis
apie daigtus tikėjimo. Nieko naujo neiszmanydami, įsakS: 1) Kad
Dr. Y. M. HAMILTON
kalvinų ir liuterių kunįgai nedėvėtų tokių drabužių, kokius dėvi kata
buvęs Miners Hospital,‘ėję
Ashland'c.
Gyvena 115 N. Jarlikų kunįgai. 2) Kad nekatalikų kunįgai nuo didžiojo ketverge lyg
din str. S h o n a n d o a h,Pa, lb N. Main str.
didžiosios subatos neskambytų varpais savo bažnycziosc dėlto, kad
Shenandoah, Pa.
katalikų varpai tame laike gavi. 3) Kad zokonykai, nevaldantiejie
Parduoda naujus laikro
r
parapijų, nedalytų žmonėms szv. Sakramento pirmą dieną Velykų, —
džius ir pataiso visokius
geriausiai gydo visokias ligas
ir kitus dalykus. Penktos dienos rytą pralotas Ilrynceviczia taippat
daigtus
isz aukso irsidabro
Gyvena
O
lotyniszkai dailiai kalbėjo. Tam nutilus susirinkimas įsakė: 1) Kad
kaip tai: žiedus, špilkas ir
30 E. Lloyd str.
įgijus kleboniją, per savo pranokėją a. a. kleboną visu kuom aprupįtą
Shenandoah Pa. t.t.
ir triobas gražiai aptaisytas, kas mets keltų už jo dtiszią atminimus,
giedotų egzekvijas su.miszioms ir atlaikytų 10 miszių. 2) Kad klebo
nas, Jaidojantis savo kapuose numirėlį svetimos parapijos, bus bartas
nuo vyskupo ir turės užmokėti 60 auksinių tikramjam klebonui. 3)
Kad kiekvienas klebonas kožnam savo komendoriui už pagelbą ir lai
uždėta 1848 mete
kymą nedėldieniais sumos už parapijomis mokėtų kas mets 100 timpų name Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszai City Ha
New-Yorke
(18 rs.). Taipogi, kad atiduotų komendoriams visą pelną, gaunamą
----------- O----------už kriksztus ir įvezdinimus moteriszkių. 4) Kad klebonai, norinti
Siiincziamr pinįgus į visas dalis svieto pigei, sauge! ir greitai
tuos pinįgus nusukti, užmokėtų du syk tiek savo komendoriams, ir tt.
Szesztą dieną kanaunykas Ciechanoveckis laikė kalbą, kurios su
sirinkimas iszklausęs 1) uždraudė zokonykams be žinios ir daleidimo
vyskupo raszyti į trecziąjį zokoną moteriszkias.
2) Užsakė, jog be
raszto nuo gydytojaus nevienam nedaleisti negavėti. 3) Apskelbė
daug įstatymų dvasiszkų sudų linkon. 4) Užženklino rybas tarp para
pijų ir uždraudė, kad nieks jų peržengti nedrįstų. Ant galo vyskupas
Tiszkeviczia trumpai atsisveikino kunįgus ir daleido jiems važiuoti na
mo. Tame susirinkime, neskaitant vyskupo l'iszkevicziaus, buvo:
Aleksandra Horainis, Ilieroneos vyskupas, Zemaiczių pavyskupe, se ISZdllOdaniC Szipkortes (laivakortes) Jaut greicziausiųRgarnelis, Antanas Valaviczia, Varnių pralotas archidijakonas, Gnicžno laivių į krajų važiuojantiems ir isZSHinCZianiC SZipkorteS
kanaunykas, Lietuvos sekretorius, Mikalojus Jo Mylista 1 iszkeviczia,
dėl atvažiavimo isz krajans į Amerika,
pralotas džekonas, Leonas Pranckeviczia, Kustoszo pralotas, Vikto
savo
laikome
ras Hrenceviczia Scholiastikas, Jonas Szemiathas, pralotas Giedotos
del
kaip tai:
(Kantor); taipgi kanaunykai: Motiejus Steckis, Antanas Juszkeviczia,
Maskolijos rublių, Vokietijos markių, Austrijos guldenų
Steponas Moszevskis, apicijolas, Tamoszius Urainis, Juozupas Cie
Dėlei artesnės žinios raszyk į
chanoveckis ir Kazimieras Giecus.
Dar Mykolas Jordanas, kancle
Bischoffs Banking
rius, Ignacas Krzvmoskis, Lucko kanaukykas, Laurynas Liubinovi2 Centre str. (Staats-Zeitung Building, New-York.
czia, padžekonė, Antanas Rymsza, pakustoszis, Antanas Krapskis,
Nedėlioję Banka atvira nuo 10 iki 12 adynai.
pakantoris. Ant galo 116 kitų mažesniųjų kunįgų.
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LIETUVISZKAS

T<piAueziusj

steliuotus siutus pasiuva
tikt už S14 mažiau
sios nrekCs, eina iki $40,
o kelnes nuo $3 ik! $ 18-

darau siutus pigiausiai kaip visur ir darbas buna atliktas kuopuikiau;
šiai,
Pasiskubįkit broliai! apkikiau naujų materijų isz fabriko, ką dar
nė vienas kriauezius neturi, padarysiu puikiai ir pigiai savo broliams Lietuviams, tikt n’užmirszkit atsilankit pas manę, o už ką nesigalėsit.

Adomas Pauliukaitis
Pittsburgh, Pa.

2713 Penn. Avenue,

VYRAI!
VYRAI!
Kas į Cleveland’ą atkeliausit,
Pas Olszinską visko gausit —
Szalto alaus, geros arielkos
Ir kvepenezių cigarų. ...
Ateik, broli, pamatyti
Irto visko pabandyti.
Turiu puikiausią restauraciją isz visų Cleveland’o lietuvių
Su guodone

NikodemAs Olszinskas,
Cleveland , Ohio

825 St-Clair str.,

GAUSO REDAKCIJOS DOVANOS!
Uakso Redakcija padarė ypatingą sutarimą su redakcija garsaus po visa svie
tą angliszko laikraszczio ..The National Recorder", kuris ypatingai užsiima apraszymais naujausių mokslo iszradimų ir naujų iszmislų, o taiposgl padeda iszradėjams įgyti patentą ant jų iszradimų.
Idant pasigarsįti darlabjaus ir pasiekti visus ir visų luomų ir. tautų žmones
T h e National Re c o r d e r užmanė didelį kontestą ir visi, kurie prisius
18 1.50. gaus per visą meta Gausa, taiposgi angliszką laikrasztį ,,The National Rej corder“ ir p a liudiji m ą. duodantį jam tiesą už dyką imti dalyvumą k^nteste
Tiems, kuriu yra u?m< k<ta prenumerara, po prisluntimui 8 1,50, slijsime
i laikrasztį pei‘kitus metus, kaip dabaryra mus knįgoso užraszyta.
Nogint įgyti
tiesą imli dalyvumą tame kont >ste, reikia pasiskubįti, nes szitasypatingas pasiulijimas yra tik ant trumpo laiko.

7-300 doL bus iszduota.
National Recorder įgyjo prakilnų vardą tarp moksliszkų ir pramonės laikraszczįų.
Jis turi tnkstanc/.ins skaitytojų kiekvienoje valstijoje, kiekviename
mieste ir kaimelije, bet jis nori (langiaus.
Nei vienoje szalije žmonės nėra taip
palinkę ant visokių iszradimų. kaip pas mus Suvienytose Valstijose.
Natio
nal R e c o r d o r j ra dideliu pagelbinįku dėl visų iszmislinczių ir visados apszcziai žinių priduoda apie naujus iszradimus ir juos apraszo.
Idant padidįti savo
skaitytojų skaitlių ant kokios pusės milijono per kelis mėnesius Recorder už
manė iszdaiytj dideles dovana^ daugybei ypatų, kurios pasirodys gabesnėmis Ir
prakilnesnėmis.
Dovanų prekė isznesza 37.300.
Kontestas iszsibaigs 1 d. Lapkrlczio (November) 1897 m.
Dovanų paskyrimu užsiima prakilnus lieso’ vyrai,
tarp kurių yra ir 3 žynomesni sąnariai kongresso.
Angztas vardas tų vyrų gvarantuoja jų nusprendimo teisingumą.

SZTAI TOS DOVANOS:
1000 dolerių auksu............................................................................................ 8
Kelionė po Europa............... . ............................................................................. ,,
Kelionė* į Kalifornija, Mixico.......................................................................... ,,
5 dovanos po 2oo dol. auksu......... . ................................................................ ,,
Kasztai ant 1 metą už mokslą
kokioje nors Amerikos kolegijoje ar ntokslainėje....................................... >,
loo dovanų po lo dol. auksu...........................................,............................... ,,
Puikus portafijonas brangiausio medžio už dyka pristatytas iki vietai.. ,,
loo dovanų po lo dol. auksu................................................................................
lo loo-dolerinių dviraeziu................................................................................ ,,
7o dovanų do 5 dol. auksu................................................................................ ,,
125 dovanų po 2 dol. sidabru............................................................................ ,,

1000
600
400
1000

300
1000
500
looo
looo
85o
250

Trysszimtai dvidoszinits penkios dovanos kasztnojanezios..................................................... $7.300.
Budas, kaip įgyti vieną isz tų dovanų, labai prastas.
Visas tavo darbas —
perskaitęs tris czia padėtus žodžius ,.Patent Attorney Wedderburn” suskaitęs ir
gerai įsidėjęs literas tuose žodžiuose, sudaryk kuodaugiausiai žodžių (angliszkai)
isz tų literų: kiekviena litera žodije turi tik tiek syk būti, kiek syk ji yra tuose
trijuose žodžiuose (Patent Attorney Wedderburn). Užauodame darbą isz tų žodžių
litarų sudaryti visokius žodžius, norėdami pertai pagarsįti visur Wedderburn’o
kompaniją, kad visi žinotų, jog iszradus ką naujo, reikia kreiptis prie tos kompa
nijos, nes ji lengviausiai parupįs patentą ant iszradimo.

Wedderburn & Co. apriez augszcziaus paminėtų dovanų, prižada iszmok
dar S500 auksu tam. kuris gaus pirmą prizą (dovaną).
Taigi tas, kurs prisius daugiausiai žodžių, gaus 81500 auksu; kitas dovanas
gaus paeiliui kiti isz prisiųstų žodžių skaitliaus.
Idant įgyti tiesą imti dalyvumą
szitame konteste, nereikia jokios extra mokesties, tik užniokėkit už metus prenu
meratą už GARsą ir National Recorder, viso labo §1,50.
Apturėję tuos pinįgus, mes prisiusime kiekvienam užsimokėjusiam tam tik
rą paliudijimą (certificate) su visais paaiszkinimais apie kontestą ir regulas, kaip
pad a ry t i žod ž i ų s 11 r a s zą.
Vardai visų laimėjusių dovanas bus apgarsįti ,,National Recorder’ije“;
Garse gi paminėsime visus lietuvius, kuriems pasiseks laimėti kąsziame konteste.
Pinįgus siųskit ant adreso:

Garsas Publishing Co.
Shenandoah, Pa.

Chas Rettig ir Sunns
POTTVILLE’JE, Pa.
turi pravorą Lager alaus ir Porterio,
taiposgi
B a v a r s k o alaus, kurs geresnis
už importavotą. Pardavinėja ir bonkuėms dėl szeimynų.

Markauckas
—neseniai pirko—
SSulIurnas,

S.

c©
pertai, žinote, jog kaipo naujas
biznierius nesigaili savo gardaus
aluezio ir turkiszku cigaru. Visi
eikit pas šapą ant 315 E. Centre st.
Shenandoah, Pa.
||y

KONSTITUCIJA

BROLIAI MARK

.

Susivienyjimo

4*28 South

K. Ratowziiis

str.

Philadel
phia, Pa.
Krautuvė degtinės, vyno, Ii~II.
kierio.
(Tąsa.)
Klau&dami apie prekes ra
Kilus abejonei kas link naujai szykit pas pirmąjį agentą:
priimamo sąnario sveikatos, kuopos
Dr. Julian Czupka
ar draugystes vyriausybe gali ir
privalo pareikalauti nuo daktaro 5129 Malcolm str. Philadel
paliudi jim o (s vedec t vos).
phia, Pa.
Kilus abejonei kas link naujai
priimamo sąnario senumo, kuopos
ar draugystes vyriausbe privalo
geras ir teisingas
pareikalauti metriką gimimo arba
vyras laiko
bent paliudijimo dviejų asabą, pa
mainieriiĮ
tvirtinto paraszais ir prisiega.
Paliudijimus tokius draugysczią
ir kuopą vyriausybė porsiunczia
ANT
Centraliszkam Susiv. Komitetui,
beje prezidentui.
KETVIRTOS
Jeigu vietinės draugystės arba
(Fourth) Stree
kuopos vyriasybė priimtą prie Su
Minersville, P
siv. sąnarį nelegaliszkai, t. y. per
seną arba ligotą ir jeigu tas nelegaliszkumas butą darodytas iki vie
ną metą laiko, toki sąnarį Centraliszkas Susiv. Komitetas gali iszSusiv. iszbraukti, negražinant įne- užlaiko v y n ą, 1 i k i e r i u s ir
cigaru s.
Visados szaltas ir
sztos i Susiv. mokesties.
Jeigu toks nelegaliszkai priimtas szviežias a 1 u s.
per kuopą arba draugystę sąnarys
numirtą, niszbuvęs prie Susivieni Elizabeth Port, N.J. [17.VII-971
jimo pilnai metus laiko, o tas nelcgaliszkumas butą aiszkiai darody
tas, tokiam sąnariui gali būti atsa
kyta posmertinė.
Po metą laiko, tokį sąnarį jaunė kur galima susiszekūt lietuviszkai,
nes Jurgis Murautskas, lietuvis, ten
iszmesti, nė, mirus jam, atsakyti randasi, per ką galima gaut broliszposmertinę. Susi vien yj i mo rėdąs ką rodą pas jį po tokiu adresu:
neturi tiesos
P.Č. Schilling &Co.,
Kadangi mieriu Susivienyjimo
yra apszvietimas ir tautystė, todėl 2801 & 2401 Penn. Avenue,
Pittsburgh Pa.
kuopos neatbūtinai turi rūpintis,
kad uždėtą pas savę nors menkus
knįgynėlius, ant kurią įrengimo pi
J. M SCHAFER.
LiUKau didelę krautuvę iuiportavotiį VYNO,
nigus privalo sudėti extra arba su
pargabentų isz Europos, taipgi užlai
rinkti anuos bukliu budu: per ko- LIKIERIU,
kau visokį ALU> kur galit gaut butelinis ir
baczkutčiuis. užlaikau klerkų lietuvį,
lektas, balius, teatrus ir t p.
JONĄ BARDZILAUTSKA- Seužmirszkit
Butą taipgi geistina, kad Susi
ntsiszaukt po adresu:
vienyjimo kuopos, kurios įstengia,
1109 Carson str. South Side
užsiimtą teatraliszkais perstaty Telephon 41 —Pittsburgh, Pa. [15-5-97]
mais, ant naudos savo kuopą ar
ba Susivienyjimo.

Lietuviu .Amerikoj.

Puikiausia visam Shenandoah

PEST/ujpaghATris syk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada szalti už
ka. Geriausi ir Diliausi pietus, viskas szviežia: cigarai alus
ji t mos k liasos.

JOHN CLARK

Dvi

UI.

Sanariai.
Sąnarių padalinimas.

Sąnariai Susivienyjimo, kaip
VUr Seimas nutarė, dalinasi ant:
1, tikrą sąnarią, 2, pagarbos sąna
rių ir 3, tikros garbės sąnarią.
(Tolinus bus.)

----- ♦—♦----Gromatnyczia.

Aplietos

M. GRABAUCKAS

Teipgi netoli nuosaliuno visoki tavorai szvieži ir parduda ka
"io pigiausiai. Priegtam kožnas lietuvys ras szirdinga rodą
kiekvienam reikale.
O ir pinįgus maino ir siunezia iu LIETUVA ir m visas
lai is svieto.
[36 ir 9]

SHENANDOAH, PA

J. ANCEREVICZIU
202 S. Main st.

Antanas Galinis.

Parsiduoda.
Asz Petras Valinckas parduodu
savo locną karezemą ir salę dėl szo
kių ir mitingų ir namą dėl gyveni
mo ant geriausio trakto palei patį
dypą D. H. K. Kas nori turėt gerą
gyvenimą ir vigadą, tegul atsilanko
pažiūrėt. Adresas mano:
Peter Walsh,
Forest City, Pa. (36-39)

for

Ten Tabules for Five Cents.

turi geriausią agentūrą, pardavinėja laivakortes,
apsaugoja nuo Ugnies ir maino pinįgus ir siunezia į Se
ną tėvynę, perka ir parduoda namus ir visokius reika
lus atlieka kuoteisingiausiai.

Hits sort Li put up cheaply to gratify the universal proiont demand for a low price.

If you don’t find this sort of

Ripans Tabules
At the Druggist’s

Nori siųsti kam laivakortę?
Nori pinigus iszmainyti? apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti bažnyczią,
namus, daigtus? Nori padaryti rejentaliszkus rasztus?
Norite nusipirkti geriausius lotllS Plliladelpllijoje
ir Camdene?
O Ogal nori sukalektavoti randa?
ar pinigų pasisc
kolįti?
Tai eik pas

TRADE

XtfiSgX MARK

® Geriame ir szvieziause mėsa

ir pasidžiaugsi, jog suradai gerą, teisingą ir iszmintingą žmogų.

Tik nepamirszk;

------ PAS--------

2023 N. 2nd str. Philadelphia, Pa.

KOTELIS

Send Five Cents to The Ripans Chemical Company, No. io
Spruce St., New York, and they will be sent to you by mail; or
12 cartons will be mailed for 48 cents. The chances are ten to
one that Ripans Tabules are the very medicine you need.

Juozą JUDICKĄ

arba geriausia užeiga dėl darbinįkų ar szelp žmo
nių, Kurie nor szį bei tą dasižinotie ir szalto alųežio taure iszgert’? ar eigarėlį parūkyti, ateiki
te pas:

19 W. Oak str.

Juozą Dauliszi.

12 North Hancock Street,
Wilkes-Barre, Pa.

PATENTS

Prom p 11 y 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*2 page Book Free.
H. B. WILLSON &. CO., Attorneys at Law,
9pp. U. 8. Pat. Office WASHINGTON, D.C

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

211 E. Centre str.
Shenndoah, Pa.

L. Altjnap

Shenandoah, Pa.

Lietuviszki kumpiai ir deszros kuonopigiausia.

(27 i

B. H. MORGAN,

Shenandoah, Pa.

•rznapso ir turkiszką cigaru! Užei
laiszke perskaityti.
[37 ir 19]
P. K. Bandini, Philada, Pa. ir kit, o nepasigailesit.
p. T. Bolen Glen Mells Del.
Angliszkos gramatikos neturime.
P. M. M a t u 1 e v y c z i u i, Smagiausia vieta del užeigos, jo gėrymų
New Philad. Naujosios maldaknį- neveik nė girt, nes jie patys giriasi
gės su ministrantura yra iszsiąstoS“ O žmogus meilus ir prietelis bėdoje
apdaryti — dar negalime atsiąsti. Plauberij žemiau Readingo geležinkelic
g

Don’t Spend a Dollar
Medicine

You can buy them in the paper 5-cent cartons

P. S z i 1 i n g u i, New Britain, Nagi vyrai pas savo brolį lietu v- ZINIA DĖL SALIUNIKU
Conn. Paraszykit aiszkiai ulyezią
IR SZT0RNIKU
nįka ant szalto alaus! isz Pranei jos
Pirkit sigarus ir sigaretus nuo
naujojo adreso, nes negalime J ūsą

Neiszspjauk su tabaku ir nesūrukyk savo
amžių.
Jeigu nori atslpratyti nuo naudojimo
tabako ant visados ir būti drūtas, magnetlszkas, pilnas naujo gyvenimo ir pa
ilgų. gauk No-To-Bac, stebuklą dary
toją, kuris daro isz ligotą drutus vyrus.
Daugumas pasidaro 10 svarų sunkesniais
į 10 dienų. Suvirszum 400.000 iszsigydė
jau. Pirk No-To-Bac nuo savo aptieko
riaas, po gvarancija, jog iszgydys tave,
už 50c. ir $1,00. Knįgutę ir sampelius
prisiųsiu už dyką.
Adresas:
Sterling Remedy Co., Chicago arba NewYork.
243

ONE GIVES RELIEF.

Vincentas hiianski

taipgi turi puikią užeigą.

GERIAUSIA UŽEIGA pas

innAT TITUI V rilKDANTPUB to cure anveaseof constipation. Cascarets are the Ideal Lax a. 1
nDuuLUlljuI UUnllnlt 1 ubu tire, never grip or gripe, but cause easy natural results. Sam-, 1
pie and booklet free. Ad. STERLING REMEDY CO.. Chicago. Montreal. Can., orYorlu
317. ;

until you have tried

geriausias ir vienatinis lietuviszkas
Kriaucaius visoj Minersvillej.

Lietuviai, eikit pas saviszkį, o nesigraudįslt
[8-5-97] •

all
;
DRUGGISTS;:

10 $
25.♦ 50 ♦

KRATOTE

ANTANAS KHCZIASKlS

KOTELI

ANDY CATHARTIC

TO SZARFAS,

50 YEARS*
EXPERIENCE.

Dirba visokias
KEPURES, KARŪNAS,

KARDUS,

DRABUŽIUS

IR T.T.

DEL LIETUVISZKU DRAUGYSCZIU’—-*
Raszikite, o mes atsiųsim, ant pažiūros
kukardas ir kepures.
TRADE MARKS,
DESIGNS,
COPYRIGHTS &c.

23 N. Main str.

Anyone Bending n sketch and description may
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

ekiausia

SCIENTIFIC AMERICAN,
beautifully Illustrated, largest ci/culation of
nny scientific journal, weekly, terms $3.00 a year;
SI.oO six months. Specimen copies and Hand
Book on Patents sent free. Address

\

Shenandoah, Pa.

MUNN & CO.,
361 Broadway. New York.

GAMMA GAUTI SU PRISIUNtimu szias

KNYGAS:

Minersville’je. Pa.

. Istorija Kataliku Bažnyczios. J.
yra labai naudinga dėl perskaitymo kož- Gali gauti visokių I
nam katalikui. Kasztuoja
- SI.00 dalyką tualetui.
[ Lielkąrstvos- vaistai kuogeriausiai padaryti.
2. Trumpa peržvalga lietuvystės dar
604 S. 3-rd st.
bų Amerikoje 1894 m. Ji iszrodo aiszkiai
DIDŽIAUSIA
Philadelphia, Pa. lietuviszkų bedievių darbus ir podraug
Krautuvė cigarų, papirosų maskolisz- kaip katalikas turi nuo jų apsisaugoti
20c
kų ir ruskų tabakų. Cigarai nuo S12.00 Kasztuoja
3.
Valtis
bei
iszguldymas
szventų
iki 865,00 už tūkstantį.
Raszykit pas
evangeliją ir lekcijų ant visų metą su
OFISAS: NAMIEJE ant 4th & SUNBURY STR.
garsų agentą:
labai naudingais dvasiszkais skaitimais.
Puslapių esti 896. Linkėtina kad kožno
DR. J. 0ZUPKA
lietuvio namuose ji butu. KasztuojeS ,50
pas
KUN. A BURBA,
Box 1053
Geriausi gerymai, užkandžiai uždyka nu 5129 Malcolm st.
PLYMOUTH, PA. Luz. Co
Philadelphia, Pa.
ryto iki 12, ir nuo 8 vakar iki 12. Ti ri visokiu kogeriausia padarytų valgių
NEBŪTINAS BAJIiTAS lAeluivisaslkoje Įkalboje!!
AR
ZINAI
KĄ?
kepsnių, oisterių irt. t.
Kits galėjo tikietis kad lietuwiszkoje kalboje pasiroditu tokie
—*kniga kurioje wysrs sluptibes n.onijimo butu atider-gtos d< t wysu?,
Smagiausia vieta del užeigos. Yra
.... and ....
Senewes
žmones wadino menininkus raganejs, <1 ir inczeis inonus
puiki salė kurioj stovi net 9 biliardai
su pagialba [ J;tos dwa8:os, <';i ir szendien daugieiis : tsiranda to
savo naujame name ant
Priegtam da kiekviena dailiai priima ir
kiu katajp inislij • ir srrniak . Girde 'amas newienkait t kies pasa630 W- Centre str.
rodą reikale duoda.
1 : sižadi j: u d iwe.-t k* d wys*:s m in i* ūmas ir ir-zmintis j aejna isz

Lietuviszka
* RE S TAB BA CI JF

Beach’oaptiekoje
Dr. AV. J. Beach, savininkas

KNIGA M0NTT.

New Poin HOTEL

Antanas Daniseviczia

RESTAURANT

M. KUPCZINSKAS ir
p. PHČKEVICZiag

Cascarets sudrutina skilvį, inkstus
ir žarnas.
Niekad neapsilpnina nei
skaudulių nepadaro.
10c. Kampas Main ir Oak uliezių,

333 Trumbull st., ties Elizabeth
Porth’o dypu (geležinkeldvariu),

Mahanoy City, Pa.

Laiko geriausią

Elizabeth, N. J. s a l i u n ą.

sztorą

ii;:.rodamas irzrml- u wyska ir 1: > senoj giri, žema iž-

ir
ip sz mt ;s nkiwu į :.n><>k;nin.u ir:*pe 50 abrozolu paro
>.jiio ir i<z taw > užduotis i zsiriszt.
angii-zka iiu.lekhi abdaiilti su aukso atsnaiub rn ant

Importuoti ir naminiai gerymai ir
Atsilankyk! patyrei, kad tai tei
SHENANDOAH, PA. cigarai. Kambarius parsamdosingas ii geras žmogus.
ma ant dienos ir nedėlios.

Toi knig 1 ('ruczej ir j>
abdarii, ka ztuoja tyktnj
Ti jj’gi <m u a .1 i ".ruawim > w. s- k.u; d.ijktus ir rejkalingus prietaisas prie nmiiiimn,
parsiduoda ant No. 7 North West
----- PAS----be kuriu apt i jt neg ili. Prieg tarn turu krautu*.via wysokiu knigu kokios tyktaj lietuS A L I U N I N K A 1!
st. Dailus įtaisymas, puiki vieta,
wiszkoie kathoie iszeio. Turn mnszinukies det drukawimo gromatu ir tt
manager.
geras ant raudos. Ateik ir pažiūrėk
I'ujki poj i, ra det raszimo gromatu su dailom kwietkom ir drukaw. t lis pnsweikini— Na wisi prie alaus —
pas M. A. Heffner
aiais. Tuzinas tokius popicras su dailius koportais knsz'u ja 35c„ tris tuzinai §1.00
Pigiausiai nusipirkt :CH.
SHMIDTO
Turu del jaiiiiunienes juoking i kwietk i, kury, kada duodi pawuostit, isztiszka wan
7 N. West st.
FORNISZIUS, PIJ ANUS, VARGONUS duo ir padaro daug juoku, jirekio 25c.
Ar žinote lietuwiai kad CIIRYSParduoda visokius PECZIUS, kaimi
Shenandoah, Pa.
(35-38).
IR SIUVAMAS MASZINAS.
TIAN SHMIDTO yra geras alus ir nius ir dėl szilumos,
Kas iž dyileles futografiios norėtu turėt daugiau mažu, t<gul alsiuncze dydela, asz
Jei is z g a i s z kenj koks gyvulys: galwa nuo jo niekad neskauda. Pas
Taiposgi pataiso kukniulus stogus ir 13 N. Main, Shenandoah, Pa. isz tosios trumpam laikie pudarisu 100 mažiukiu ir nusiusti už § ,25c.

Motelis ir Restauracija

Johh A. Koklenberger

J. P. Williams & Son

R. A- Davenport

kravė, arklys ir t.t., duokite telefoną
užlaiko visokius daigins reikalingus prie
p. Ulrich. Jis užmokės už telefoną ir Ch. Shmith‘a gali kas nori gauti ir
kukuios.
baezkutia in namus parsigabenti.
už dyką iszvežsz istlpusį gyvulį.
R. A. DAVENPORT,
70 W. Coal str.
Shenandoah, Pa.
Adresąvokit pas: Mr. Ulrich & Son,
Shenandoah, Pa,
Ashland, Pa. (19—6)
41h- U 27 S. Jardin si r

Wanted-An idea

Protect your Ideas; they may bring you wealth
Write JOHN WELDERBURN & CO,. Patent Attoi
neys, Washington, D. C„ for the4r <1,800 prise offei
and list of two hundred Inventions wanted.

Norinticm ilnlinot ape wysokics knigasarba kitokius dajktus irezienes, po aptnrelmu 2 ccntines mar
kios tuojau sianezin drukuotus katalogus.
Adresas in ma ae szitoks:

JOSEPH MATUTIS,

287 Wythe Ave.,

Brooklyn N. Y.

