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gapielmkeje, minksztų anglių szalije anglai darbinįkai vaikszMass emeting’as Hazleton’e.
Scziojo su demonstracijomis, nei plaukas nuo jų galvos nenu
Tuojaus po įvykimui tokios nelaimes Hazleton’o nekurie
krito; bet toki pat darbinįkai ne anglai, nors tos pat szalies £
(■(Amerikos) ukesai be jokių zbrajų (ginklų) ėjo sav teisybes ukesai sudarė rodą laikyti mass-meeting’ą visų miesto gy
Jjieszkoti — priimta juos szvinineemis kulkomis.
Szerifas ventojų, kad sutarti, ką daryti del nubaudimo tokio nedoro
bMartin ir jo pagelbinįkai, surinkti paskiausi valkatos, tarp szerifo.
|kurių ant nelaimes ir 3 lenkai atsirado, mislijo gal, jog jiems
Subatos vakare neapsakyta svieto daugybe Susirinko
, Juž niek bus palaikįta, jei sumažįs ant kelių deszimtų foreineant paskirtos vietos pietinėje miesto daliję „Donegall Hill“
kaitlių.
ir per mitingą P. M. Long buvo iszrinktas
Pamatęs bet baisius savo užmuszejystes vaisius pasprūdo ant lauko
IInuo pliaciaus ir nudume į Wilkes Barre, kur susitikęs su savo,Upirmsedžu, ir szie kalbėtojai įvairiose kalbose sznekejo į su
jlojeriu per kelias valandas rodavijosi korte (sude), kaip isz-jsirinkusius tukstanezius svieto: kun. Aust leniszkai, kun. Sas,
|teisįti savo pasielgimą.
1 Hauser ir Forechi slovakiszkai, kun. J. Martiszius lietuviszSztai suraszas užmusztų ir sužeistųjų per tą baisią sker- (kai.
Angliszkai kalbėjo: isz Wilkes Barre advokatas Shea,
nJ. Fahey Suvienytų angliakasių organizatorius isz Pottsville,
Sir J. Nemeth vertelga Hazleton’o.
(•!
>i
Ant meeting’o isztarta sąjausmą sužeistųjų ir iszmusztų
,į
Jszeimynoms ir draugams, iszpeikta szerifą už jo netikusį pa((Pagal (Philadelphia (Press)
■
Isielgimą ir nutarta iszimti warrantus del suaresztavojimo
£
U ž m u s z t i.
% szerifo Martino ir visų jo nedorybes bendrų.
£1
A n t a n a s G r i k i s, paliko paezią ir 2 vaiku,
Zailių kaimo, Simno par., gub. Suvalkų.
giszpildyti szerifo įsakymus, negalima bus suaresztavoti jo
J o n. T a r n a v i c z i a, 40 m., paliko pa
ežių su 3 vaikais, Suvalkų gub., Lazdijų par..
tyti namo. Red.)
Pranas K e i d e 1 i s, Veisiejų par., Suval-

21 UZMUSZTAS; 5 NEISZLIKS GYVI,
IR 40 SUVIRSZUM SUŽEISTU.

Szerifas su valkatoms-deputies nežmonisp
kai apsiėjo su darbininkais ne-anglais ir bei

jokio reikalo juos snszaude.

,SURASZAS szerifo auku.

llazleton’o apielinkes darbininkai — lietuj
viai, rusinai, lenkai ir slovakai ėjo atkalbin-|
ti nuo pasidavimo kampanijai Lattimer’cr
darbininkus.
Szerifas Martin su 80 vali
kuriuos prisiekdino, kaipo deputies, 111
teikės jiems vinezesterinius karabinus, uz-f
stojo kelia, pradėjo be reikalo užkabinėti M
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Rafolas Rakeviczia,
nevedes.
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Step. Urich.
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Sanjausmo mitingai Hazletone ir kitur.

r.

.....

tinų darbų; vaikszcziodami. krūvomis isz vietos į vietą niekada
nesiėmė su savim jokių ginldų.
y
mėlį Lattimer; kelionėje jiems prisiėjo susipeszti kiek su pa-M
licmonais ties Cuyle’o fabriku, kur straikieriai iszvaike dirban-iJ
ežius darbinįkus. Netoli Lattimer’o szerifas Martin su 80 pa-H
licmonų, kurie buvo apginkluoti vinezesterinemis (nuo 16 szu-M
vių) muszkietomis pastojo kelią straikieriams ir uždraudė jiems|
eiti toliaus, liepdams iszsiskirstyti.
..
.
.
KI
Szerifas sako, kad jis perskaitęs maiszto rasztą, užginan-H
tį straikieriams eiti toliaus, ir kad jį pradėję užpuldinėti dar-! •
binįkai ir grūmoti jam. Toliaus jis girdi gerai neatsimenąs,|
tik iszgirdo szuvius ir pamalė straikicrius bėgant į visas pu-M
sės. Žmones bet tvirtina, jog szerifas visai brutaliszkai, neN
.
bi
kaipo pridera įstatymo perstatytojui, užsipuolė ant žmonių.1
Atkiszęs revolverį kumszcziais daužė žmones į krutinę, grie-H
be kitus už krutu arba kaklo, žodžiu sakant, norėjo suerzįtig
žmones, kad jie pradėtų rnaiszią.
Vienas smarkesnis darbi-! .
nįkas, kad szerifas pagriebęs jį už krūtų pradėjo kaiszioti jamf i
po nose revolveri, iszmuszęs jam
rankų ir ■
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S t a n. Z a Og r o s k i.
Bozostoski.
J o n. F u t o.

i
s

S'
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Sužeisti.
Jokūbas T a m o s z i u n a s, jau numirė, k
paeina isz Vilniaus gub., nevedęs, gyveno Mt. Pleasant’e, Pa.
Kazys Dūlys, Vilniaus gub., par. Daugupaczių.
$
Adomas L a p I n c k a s, Vilniaus gub.,
Kleboniszkių kaimo, nevedęs.
Andrius J S e s z m a n t a, o-ub.
-

E i

Jonas Pecziukonis

A n d r. M e i e r.
A n d r.
J u o z.
J u o z.
F r. T <

Tam. Borya,

M
S

J u o z.

$

P a s t e i.

M a t.
M a ž i z e k.

ligonbuczio numirėlių kambarije ir-

F r.

Romiu.
M on e i n s ki
oman.

K e r 1 o v i c z.
Sz a b o 1 i k.
D a r m e s k i.

neat-
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■■

hU

Ėf’.
Į,
F

B c r n.

Taip tai pasielgė su , .svetimtaueziais“ amerikiszkos tiesdarystes reprezentantai, kurie nuolat leidžia į svietą per laik- y
raszczius ir kitokiais budais paskalas apie tariamą tų svetim i
žemių neguodojimą įstatymų (lawlessness). Kad Pittsburgh’©
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Užmusztų’lai (lotuvės.

darni isz Mitines nasrų.

kį razbajų.

_

Lattimer’e, į kur eidami straikieriai sutiko giltinę, buvo
laikytas mitingas subatoje po pietų. Nutarta buvo iszreikszti
visuomenes paguodą ir sąjausmą del nelaimingų ir jų szeimynų, iszpeikta szerimo neteisingas ir neįstatymiszkas darbas.
Visi darbinįkai vienbalsiai nutarė taiposgi atsiszaukti į visus
aplinkinius darbinįkus, kad apsieitų kuoramiausiai ir nedary
tų maiszto, tokiu budu neduodami neapkeneziantiems svetimitimžemių amerikiecziams progos iszteisįti szerifo pasielgimą.
Harwood’e, peczeje (kaįmelije) ties Hazleton’u, isz kur
Idaugiausiai straikierių buvo iszeje į nelaimingą kelionę į Lat
timer ir kur daugiausiai lavonų buvo parneszta, 500 vyrų
susirinko ties viena mokslaine ir po daugelio sznektų, padare
szituos nutarimus:
Daugelį metų mus spaude kumpanija Kalvino Pardee mo
kėdama menkas, badą užvaranezias mokestis ir kitokiais
budais.
Ji aterne musų laisve priversdama mus imti Viską
sisz jų sztorų. Jie privertė mus pirkti nuo jos paraką penkis
|syk branginus nei verta ir daugeliu kitokiu būdų mus engč,
įkad negalima nei iszpasakyti, taip kad mes jau laisvi žmončs,
|bet vergai.
Susirinkome mes ramiai jieszkodami užtarimo savo pris- *
ime. Nei vienas isz mus nebuvo apsiginklavęs. Mes
Įrnejome atimti gyvastį žmonėms ir žeisti svetimą savastį, bet
f'norejome tik pamatyti savo brolius darbinįkus Lattimer’e,
kurie su mumis simpatizavo. Mums užstojo kelią ant vieszkelio ir szaude kaip į szunis be jokio užkabinimo isz mus
■
j?puses.
Nutariame, jog mes apgailistaujam tokį užginimą suveiti
yir ramiai vaikszczioti; jog mes nupeikdami tokį bereikalingą
Iszaudymą, pripažįstame, nad nors jis nebus pavodįtas žmogIžudyste per tiesdavystę, tai jis už tokį yra’palaikįtas danguje;

J o n.

igandim

nesuranda nei gyvų, nei jų lavonų atranda.
Daugumas isz užmusztųjų pasza'uti isz
paszauta isz szono; tokį tai paliudijmą iszdave Hazleton’o li-f
■gonbuczio daktarai po apžiūrėjimui numirusiųjų. Coronier’ish

_____

^jog mes nupeikiame ir prakeikiame tokį szerifo ir jo deputatų
^pasielgimą, kaipo kraugeringą, isz liuosos valios begediszką
^žmogžudystę. Mes stojame prieszai sūdą vieszos nuomones
‘xiikesu szios valstijos ir pavieto ir klausiame visų, argi buvo
jpriežastis iszteisinanti tokią skerdynę?
Nutariame isztarti sąjausmą užmusztųjų draugams ir giIminems ir meldžiame Dievo, kad visad atmintume tuos ką
įkrito užmuszti, kaipo aukas darbinįkiszko klausymų.

jimo vieno amerikieczio daktaro szerifo pa
eilę pakusztejo ką ten kožnam ir tuojaus 8
Ugne. Iszsyk sako tie įstatymų apgynėja
kui pradėję taikįti į žmones. In pusantros minutos visur pil-;
na buvo gulinezių žmonių, kurių vieni akies mirksnije užbaigei
savo gyvenimą taip netikėtai, o kiti vaitojo sunkiai sužeisti; o[
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Vilniaus gub,

į
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Dvi nedėlios, kaip stistraikavo Hazleton’o apielinkejefl
anglekasiai ne-amerikiecziai.
Kampanijos toje apielinkejeg
jau nuo seniai labai neteisingai apsiėjo su svetimžemiais(forei- J
neriais) darbinįkais, mokėdami jiems daug mažesnę mokestį!
už darbą nei anglams. Darbinįkai (lietuviai, rusinai, slova-H

_

Mitingas Lattimer’e ir Harwood’e.

■

tininkus.
Darbininkai
ramiai apsiei-į
na ir nors juos maisztininkais vadinamai

_

n. P o s t k i.
n. K o t i.
o z. B o b i k.
n. T r e i b 1 e

fel
IŠ

Nedelioje buvo palaidotos keturios aukos szerifo, o pa|nedelije lietuviszkoje bažnyczioje ir lenkiszkoje atlikta szerųmenis 12 kitų užmusztųjų.
Panedelyje isz visų aplinkinių
^miestelių suvažiavo žmonių daugybes ir lydint numirusius ant
/kapinių, nesuskaitytos minios (apie 10 suvirszum tukstanezių)
^svieto ėjo.paskui grabus užmusztųjų- Milicijos komendantas
^generolas Gobin isz syk buvo uždraudęs žmonėms lydėti nurjmirusius su paroda, kad neįvyktų esą musztynes.
Paskui
į bet persitikrino, kad , ,svetimtaucziai” nemislijo anaiptol apie
(jokius maisztus, ir pavelijo lydėti, kaip kas norės.
Viskas
(pasibaigė labai tykiąi ir anglai, kurie buvo garsinę, kad fogrei
neriai.-pakelsią
maisztą beHModami
užmusztuosius,
ture&
2
■■ j,
~fo pripažįti, kad mus žmones moka dar^gcflAU-SJJž juos guocloti įstatymus. Prie užlaikymo ramumo prisidėjo neir.T- ir
- tas dalykas, kad visi saliunai Hazleton’e buvo uždaryti nuo
o isz ryto iki 4 po piet. Visi buvo blaivus ir gražiai apsiėjo.

i
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Austrijos Konsulis užstoja savo žmonis.

P

P. A J. Ortheimer, Aurtrijos Konsulis Philadelphijoje,
l'iszgirdęs apie užmuszimą svetimžemių, iszsiunte tuojau (ne*
F'delioje) savo sekretorių Dr. Theoclorovicz’ų į Hazlet®n’ą,
įkad tas ant vietos isztirtų visą dalyką. Jei pasirodys kad
[žmones buvo suszaudyti be jokios kaltes, tai Austrija pareiSkalaus nuo Suvienytų Valstijų didelio pinįgiszko atlyginimo
įužmusztųjų ir sužeistųjų szeimynoms.
Sztai ką skaitome

darbo pasekmes:
(Pabaiga ant paskutinio puslpio)

J

I
t

b) isz kasztą instojimo, kurie G
legaliszkai ant sąnarių uždėtos,
Garso Amerikos Lietuviu
FONDAS
niszmoketu priderancziame laike, : isznesza 50 c.
Susivienyjimo
spaustuvėj iszėjo ir parsiduoda sekanezios knįgos:
c) isz netikėtą mokesezią;
kaii) ve: 1-os iki 15 dienai Sausio.
del
Namo.
Lietuviu Gmerikoj.
d) isz pardavimo ženklelių;
P a dėji m a s L i c 1 u v I ų 1’ a u t o s Rus ų V i e s z p a t y s t ė2-os ikj 15 dienai Balandžio, 3 os
•--j
e.
Grafo Lelivos. Socijollogiszkas paiszinys. Vertė kun. A. Kaupas.
e) isz pardavimo knįgą ir laikiki 15 d. Liepos ir 4-os iki 15 d.
III
Paaukavo:
Iszleista kasztais kun. A. M, Miluko.
35c.
Spalinio; toks sąnarys arba sąna ; rasezio ir
Duonos J i <j s z k o t o j a i. Apysaka Henriko Sienkevycz iaus.
riai, nors pasivėlįtų vieną vienutė
Sanariai.
f) isz auką.
Lietuviszkai iszguldė V. Stagaras.
35c.
Garso Redakcija......... $Z5.oo.
lę
dieną,
liekas
suspenduotais
per
2.
Pinigai
Susivienijimo
yra
su

Kristijono
D
o
n
e,
1
a
i
c
z
i
o
Ras
z
t
a
i.
Iszleista
kasztais
(Pabaiga.)
visus tris mėnesius, t. y- per visą naudojami.
kunįgų A. Burbos ir A. M. Miluko.
40c. apdaryta 55c.
pagal
konstitu K. L............................... $0,25.
B
a
1
t
a
s
K
a
r
ž
i
g
y
s.
Versta
isz
Mickaus
(eilės)
5c.
tą
bertainį
laiko,
kuriame
pavėlavo
Naujai įstojantis sąnarys, apart
ciją, sutariant didesnei daliai balsą Antanas B................... $0,75. I
R
i
n
k
i
m
a
s
’
V
a
i
to.
Vaizdelis
isz
liet,
gyvenimo.
V.
Stagaro.
8c.
metinės $2.00, moka dar 50 c. į- užmokėti.
ant Seimo, bet ne ant kitokią,
S t a c i j b s arba Kryžiaus Kelias, parengta kun. A. Burbos.
8c.
stojimo, tokiu budu naujai [stojan Suspenduotas sąnarys jeigu lai kaip tik ant tautiszkai lietuviszką Jurgis Jaskeviczia... . Si.oo.
I) u B r o T i a i. Atsitikimas isz karės Turkų su Maskoliais.
3c.
tis pirmą met iszmoka ne $2.00, ke tą trijų suspendavymo mėnesiu reikalu, kadangi Susiv. yra tau- Jonas Montvilla.......... 1.00.
B i r u t o s K a 1 n as. Su paveikslu koplyczios antBirutos kalno. 3c.
T e t e r v i n a m s b u r k u o j a n t. paveikslėlis. M. Radzevybot $2.50, prisiąsdams pirmą mo numirtu, posmertinės negali gauti- tiszkai lietuviszku.
V. Stabaras................ 1.00. !
cziutės, vertė Šėlimas.
K u r t r u m pa. t e n t r u k s t a. KosSuspenduotas sąnarys neturi
kestį, vietoj 50 centu, $1.00.
3. Atsitikus svarbiam reikalui,
Kun. A. Burba.......................... S 50.00
minskio
humoreska.
Vertė
Andrius. (2 apysakutės vienoje knįgoje). 10c.
2. Priderystė Susivienijimo są teipgi tiesos gauti Susivienyjimo vyriausybė turi tiesą, nelaukdama
L i e t u v i s z k os k a n k 1 ės. (Su iliustracija)’
3c.
V. I). Chniieliauckas.......................... S5,oo.
nariu yra toji, kad kiekvienas turi organą.
Seimo, paskirti pinigus svarbiam
P
a
s
k
u
t
i
n
ė
s
M
i
s
z
i
o
s.
Isz
lenkisz.ko.
15c.
Mahanoy Plane,,,Susiv.” kuop. $10.00.
lietuvystės reikalui, nedaugiaus
dorai kriksczioniszkai gyventi ir
D ė v o n i s z k i ų K r y ž i u s. Kasztais kun. A. M. Miluko. 10c.
S ą n ą r i a i, niszmokėję per du kaip $100 ir tai tik susineszus su Chas. Pawell....... ............ 0.46.
Ž e m a i c z i ų V y s k u p y s t ė. \ .M. Voloncz.ausko (spaudoje).
elgtis.
M.
Masalas
......................................
S
5,00.
Nesi
irr i e s z i n k. ir D r a u g ų s u s i v a ž i a \ i m a 3. Dvi ko
bertainiu t. y per pusę metą.liekas vyriausybe draugysezią ir kuopą,
3. Vienas kitą užtarti ir reika
medijos Z. Przybylskio. Vertė Šėlimas, [spaudoje].
0*50
le, nelaimėj gelbėti, suteikti rodą suvis isz Susiv. knįgą iszbraukti. priklausancziu prie Susivienijimo, R. Bražinskas.............
M e d e g a D a u k a n t o b i j o g r a f i j a i. (spaudoje).
Iszmesti isz Susiv. sąnariai dėl j turinezių nemenkiaus kaip 25 sąnair, jei galima, atsakantį darbą neTarnas Križinauckas.... 1,00
Z e n t a s dėl p a r o d o s.
40c.
nemokėjimo, norint, vėl gali į Su I rims.
lamingam parupįti.
Taippatgalima gauti:
siv. prisiraszyti, bet turi užmokėt I 4. Posmertinės yra iszmokamos J- ................................. o-5°
4. Kiekvienas privalo rupįtis
V.
Rudzinskas
......................
1.00
P e k 1 a arba
a m žinąs p r a g a r a s ir
S tebu k 1 a i
apie apszvietimą savęs ir kitu: skai įžengti nę ir, kad pastotu pilnais są j isz kasos: bet n'isztenkant ant iszD i e v o s z v e n tose C z y s z c z i a u s d u s z i o s e.
Didelė
............ 1
mokėjimo posmertinią, aną 150 c.,
tyti laikraszczius ir knįgas. Kitus nariais, vėl laukti 6 mėnesius.
puiki
knįgą.
^0c
prie to kalbįti. Jei nemoka skaity
kuriuos kiekvienas sąnarys del to Iszviso........................ $102,46.
IV.
A u k s o Ait o r i u s
arba
S z a i t i n is
d a 11 g i s z k ų
ti ir raszyti — mokįtis.
dalyko kas met sudeda, vyriausy Lietuvių aukos.......... $360,44'
s k a r b ų.
1) skurinluose apdaruose S 1,50.
2) szagrino S 2.00
5. Kiekvienas sąnarys turi pabė uždeda ant Susivienijimo sąna ,,Lietuva“ surinko,. $62.00.;
3) krisztolo S 2,50 4) su kauleliais $ 3,00 ir daugiaus.
Bedas.
sirupįti Susivienyjimo ženklelį ir
riu netikėtas mokestis.
Bals a s B a 1 a n d ė lės. 1) sknrininose apdaruose 90c. 2) sza
Ontraliszkas komitetasjį dėvėti, o ne sąnariams dėvėt už
5. Pakvitavonę isz priimtų pini Iszviso ant Em. N.. . $524,90
grino $ 1,00 3) krisztolo S 2.00 4) su kauleliais S 2,75 irdaugiaus.
ginti.
Kas mets laike Susivienijimo gą, teippat stovį Susivienijimo
K a n t i c z k o s
”0c.
6. Kiekvienas sąnarys turi SuSeimo, delegatai iszrenka vyriau kasos vyriausybė paduoda kiekvie
(I y v e n i m a i S z v e n t u j ų D i e v o 1,2,ir 3, dalis:
70c.
si vieny j imą platįti, žodžiu bei rasz- sybę arba Centraliszką Susiv. Ko ną mėnesį Susivienijimo organe. ■ Tik pamėgįk už 10c. baksa C a s c a(■ a r s a s a p i e b a i s y b e sDievo
s u d o.
25c.
r e t s, geriausią skilvio ir žarnų regulia- j
tais Susivienyjimo reikalus stumti mitetą, kurs susideda: isz virsziG y d y k los nuo ii a i m ė s s m e r t i e s.
30c.
torių.
pirmyn.
nįko-prezidento: jo vietininko vi
M ė n u o M a r i j o s.
30c.
7. Pavienis sąnarys, jeigu kur
ceprezidento, rasztinįko-sekretoF i 1 o te a arba kelias į maldinga gyvenimą. '
50c.
butą, privalo rupįtis sutverti savo riaus, kasieriaus ir knįgiaus. Prie
V a d o v a s į d a n g ų.
50c.
os.
apygardoje kuopą ir į aną prigulė to turi būti mažiausiai du apieku§ Kasmet atsilieka S. L. A. Sei
S z a u k s m a s Balandėli o.
25c.
ti.
mas arba susirinkimas delegatu
nai kasos.
'I' a r p skausmu į g a r bę. Poema.
35c,
8. Jeigu sąnarys isz vienos vie
nog
pa
vienių
draugyseziu
ir
kuo

Forest
City,
Guodoti-Į
Prezidentas prižiūri visus Susi
Lietuvos V i s t o r i j a.
50c,
tos persikelia į kitą, tuojaus priva vienyjimo reikalus ir be jo paraszo pą, prigulinezią prie Susivieniji nas Redaktoriau! meldžiu ras
A m e r i k a pirtį j e.
10c,
lo praneszti apie tai vyriausybei, pinigai isz kasos negali būti apver- mo. Seimas yra valdžia, tverian
L i t e, u v o s Gasp a d i u ė.
35c,
ti savo garbingam laikrasztij
beje sekretoriui.
cziami nė ant kokio dalyko. Pre ti tiesas Susivienijimui.
p I e K r a ž i u s.
15c.
0. Kiekvienas Susivienyjimo zidentas suszaukia ir atidaro meti § Kiekviena draugystė arba ,,Garse“ nors truputį vietos!
L e n g v a s b u d a s paežiam persave pramokti raszyti.
10c,
sąnarys privalo taipgi akyvai da nį delegatą Seimą. Nesant preziden kuopa, kurios sąnariai yra pilnai dėl mano poros žodžių:
P e t r o A r m i n o r a s z t a i.
10c.
Laikai, kaip visur, taip ir
boti, o užtėmi jus periszkadįti, kad to, jo vietą užima jo vietininkas. atlikę visas Susivienijimo prideryP o n a s i r M u ž i k a i. Drama.
15c.
į Susivienyjimą neįsigautą sąnariai
pas
mus
negeresni,
nors
su
ga

Sekretorius veda visokį rasztisz- Įstes, turi tiesą siųsti savo delega
P a j u d i n k i m v y r a i ž e m ę. Apysaka.
15c.
per seni ir ligoti, idant isz to Susi- ką Susivienijimo darbą ir užlaiko tus ant Seimo.
vimu darbo neyra vargo. Prie
Z o d y n a s k u n. Miežini o.
Keturiosekalbose:liet u viszkai.
vienyjimas neturėtą materialiszkos Susiv. knįgas.
latviszkai, lenkiszkai ir rusiszkai.
S 2,00
§ Nutarimai Seimo darosi pagal prastų laikų ir reikalai para
skriaudos.
P
a
m
o
k
s
I
a
i
ant
didžiųjų
metinių
szvenczlų.
75c.
Kasierius priima visus Susivieni didumą balsą.
Kiekvienas dele pijos szv. Antano negali plė
jimo pinįgus nuo draugyseziu ir gatas turi tik vieną balsą, nors bu
Taiposgi galima gauti ir daugelį kitokių knįgą. iszduotu kitose spau
Sąnarių privilegijos.
totis kaip reikėtų. Idant kiek
stuvėse. Prisiųskite už 2c. markj, tai gausi te k a t a 1 1 o g a ir
kuopą. Jis sumą priimtą pinigą bei tu siųstas nog kelią draugysezią
1. Kiekvienas sąnarys, tuoj po
nors
Įtagelbėti
parapijai,
nuta

iszsirinksite kokias norėsite.
vardus užsimokėjusią in Susiv. tu arba kuopą.
prisiraszymo, pradedant nuo to ri siųsti sekretoriui dėl užraszymo
rėme daryti balių ant salės p.
GARSO spaustuvė už pigi a u s i a p keke at
mėnesio, kuriame jis prisiraszo, in Susiv. knįgas bei apgarsinimo pasarga. Draugystės ar kuopos, ku Prokopavycziaus ir leisti aut
lieka visokius drukoriszkus darbus, beje spaudina knįgas,
apturi už dyką mėnesinį laikrasztį organe. Jis turi vesti ąiszkią ir tei rios n'instengia siųsti ant Seimo savo
delegatų, gali savo nuomones siųsti per loterijos 20 dol. po 25c. tikie
draugysezią konstitucijas, groiuatas į Lietuvą, užpraszymus
„Tėvynę“, organą Susivienyjimo singą rokundą dėl iszrodymo ant paczta. ant rankų Susiv. vyriausybės ar
Tikintus davėme muszti
ant veseliją, tikietus ant balių, piknikų, apgarsinimus Tnzhių
ir jeigu Susiv. iszduotu katrą metą metinio delegatą Seimo. Kasierius ba inteikti jas delegatams-svetimų drau tas.
ir lt.
Darbą atlieka gerai, greitai ir sąžiniszkai. Raszysavo kasztais kokią knįgą arba turi visad stovėti po kauci gyseziu arba kuopų, bet tos jų nuomo į drukarnę ,,Garso“. Ta drunė#
skaitysis
tiktai
už
inneszimus
ir
ga

knįgas, kiekvienas pilnas sąnarys ja, paremta ant nepajudinamo tur
karnė darbą atliko labai grei
kit ant adreso:
lės būti priimtos arba atmestos per ėsangauna anas taipgi už dyką.
tai, dailiai ir pigiai, taip, jog
to, nemenkiaus 5.000 dol.
czius aut Seimo delegatus.
Garsas Publishing Co.,
2. Kiekvienas sąnarys, iszbuvęs
esame
visai
užganėdįti
ir
vi

Knįgius
turi
gerai
užlaikyti
Su

Seimą atidaro prezidentas arba
prie Susivienyjimo nemažiau, kaip
io^ Cr įoy E. Lloyd Str..
Shenandoah, (Pa.
siems savo broliams lietuviams
(»’ mėnesius, ir per tą laiką pilnai sivienijimo kasztais iszleistas knį jo vietinįkas, kurs, po trumpai
gas ir vesti teisingą rokundą kaip prakalbai, sudeda savo urėdą.
velytume, jeigu nori gerą dar
iszsimokėjęs visas pripuolanczias
su knįgomis, teip ir ją pardavimu.
§ Veda Seimą iszrinktas didumu bą gauti, kreiptis prie drukar-l
mokestis, gauna posmertinę.
PAS
Už
parduotas
knįgas
jis
ima
10-tą
balsą Seimo prezidentas.
nijos „Garso“.
3. Kiekvienas sąnarys, prigulė
jęs prie draugystės, kuri turi iszė- procentą (Seimas VI.).
§ Protokolus raszo du iszrinkti
Balius bus 15 d. Septembe
Apiekunai kasos turi būti renka sekretoriai, kurie ant galo visus rio, 1897m., ant kurio kviemusi isz Susiv. charter, turi tiesą
įstoti į kiekvieną kitą, prigulinezią mi areziausiai gj veną nog kasie nutarimus turi perskaityti. Dele
cziame visus lietuvius ir lietu
308 W.Centre str,
Mahanoy City, Penn a,
prie Susivienyjimo draugystę be riaus, idant be didelią kasztą ke gatai nutarimus galutinai gali pri
vaites,
drauge
ir
kitus,
kurie
jokią įžengtinią mokesezią ir yra lionės galėtu bent sykį ar dusyk imti arba pertaisyti. Po Seimui
galima pirkti kuopigiausiai laivakortes ant geriausių laivų.
mums
gero
velija.
Prie tam leidžia piningus tiesiog in Lietuvvą, Russiją, Lenant tokią jau tiesą, kaip ir kiti tos aut metą peržiūrėti Susivienijimo protokolai yra garsinami Susivie
kasą ir pridaboti kauciją.
Su guodone
draugystės sąnariai.
kijąir kitas visas Europos szalis. Taipgi laiko užeigą, kur kie
nijimo organe ir insitraukia in pro
4. Susivienyjimo sąnarys, atsira
kviena Lietuvis gaus gerą priėmimą ir rodą.
Komitetas.
Vyriausybė paduoda visus kasz- tokolą knįgas.
dęs svetimame mieste terp nepažin tus Susivienijimo reikaluose ant
§ Tvarką laike Seimo daro isz
štamų žmonių, staeziai gali nusi- raszto kasi erių i ir kasztai buna už rinktas visų niarszalka.
Spring Valley, III,
Mus
djuoti pas savo , draugbrolį.— Susi- mokami.
. § Seimas susirenka:
miestelio lietuviai pastatė savo
yienyjimo sąnarį, kurs jam, pagal
Kasierius visus rasztussu iszmoa) kad peržiūrėtu Susivieniji locną medinę bažnytėlę, kuri
savo.iszgalę, turi duoti moraliszką kėjimu pinigą isz kasos turi užlai mo reikalus ir 6tovį;
isz tolo iszrodo nei mūrinė:
pagelbą: draugiszkai priimti, duo
b) kad iszlavytu ir dapildytu
kyti,
idant
galėtu
parodyti
tikrą
ro

ti rodą ir, jei galima, pagelbėti pa
balta lyg pienas. Paszventinikonstituciją.
kundą
ant
metinio
delegatą
Seimo.
rūpinant anam darbą.
c) kad iszduotu naujas tiesas; mas jos atsiprovijo per szv.
5. Kas link reikalų Susivienyji Vyriausybė renkasi ant vienų
d) kad iszrinktu naują vyriau Oną, 26 d. Liepos.
Po tuom
mo, tai kiekvienas sąnarys turi tie metų ir ant Seimo turi iszduoti ro sybę ateinantiems metams,
vardu ii- likos pramįta bažnysą būti iszrinktu į vietinės kuopos kundą isz savo metinių darbų.
§ Seimo vieta ir diena garsinasi
ir Susivienyjimo vyriausybę, pa Po priežiūra Susivienijimo, vy bent pirm trijų mėn. Susiv. organe. czia. Ant paszventinimo pri
duoti į Seimą savo įnoszimus ant riausybės randasi y vairiose vieto Ant Seimo iszsirenka komitetas buvo 2 lietuviszkos ir leukisz
popieros ir, nors nebutu delegatu, se draugystės ir kuopos, turinezios bent isz keturių sąnarių peržiūrėji kos dmugystės ir 8 kunįgai.
laike Seimo, per visą laiką gali bū savo vietinę vyriausybę.
Cliicagos kunįgas Krauczunas
Kadangi Susivienijimas yra dar mui knįgą: kasieriaus, sekreto
ti ant salės.
pasakė puikų lietuviszką pa
silpnas, užtat jis savo vyriausybei riaus bei knįgiaus.
mokslą, o vietinis prabaszczius
§ Seimo tvarka yra tokia:
nė algos, nė kasztą kelionės ant
Bausmės.
a) atidarymas Seimo per pre Pėža sakė pamokslą lenkisz
Seimo nemoka, iszskyrus sekreto
Sąnary s,
zidentą;
kai.
Ant paszventinimo pri
a) kurs kalba arba rasztu dergtą rių, kuriam Seimas 1896 m., pri
b)
užraszymas
delegatą
vardą
pažino metinę algą $75.00 ir kaszbuvo daugelis ir svetimtauezių,
Susivienyjimą.
ir ją perskaitymas;
tus
kelionės,
pagal
nutarimą
de

b) kurs Susivienyjimą stengtųsi
c) Iszrinkimas vyriausybės ve beje, airių, anglų, velszių
ardyti ir atkalbinėtų nuo Susiv. legatų.
ir 1.1., o kad musų tautiecziai
Skundai ant Susivienijimo vy dimui Seimo, beje: prezidento, se
draugus,
kretoriaus ir marszalkos;
[uiJerahrziai apsiėjo
c) kurs rasztais, prakalboms, riausybės ar kitų-sąnar’’! turi būti
d) Iszrinkimas revizorių per laike dievmaldystės,. tai sveagitacijomis, pasirodytu atviru ari. ržszTo paduodami methii-jme
kratymui knįgą;
timtaueziai baisiai pasipiktino
delegatą susirinkime.
prieszu lietuvių ir lietųvyug^—
e) Perskaitymas gerų velijimų ir
d) kursstoję<faiszkią kovą prieJeigu kuris isz vyriausybės ap dekleraciją nog draugysezią ir kuo isz to ir stebėjosi, jog tarp
del jaunuomenes iszleista.
Yra tai pirma lietuviszką
- j^&JžfrKrikszczioniszką tikėjimą, tar sirgtu, numirtu, atsisakytu arba pų, prigulinezią prie Susi vienijimo. mus atsiranda tiek niszmanėpo lietuvių, kuriems reikia meilės per kokią kitą priežastį negalėtu
f) Inneszimai delegatų apie no- lių.
malda Knįgė Amerikoj spaudįta.
ir vienybės, platintu nesutikimą, ir pildyti savo pereigą, turi apie tai ruskuopų reikaluose Susivienijimo;
J. Sepinskas.
tikėjimiszką fanatizmą;
but praneszta prezidentui arba vi
g) Iszrinkimas naujos vyriau
25c. ir dauginus iki $1.
Toks darodžius jam jo kaltę, per sam komitetui, o tada Centralisz- sybės;
Pulaski, N- Dakota.
Susivienyjimo Seimą, arba bent kas komitetas in jo vietą paskiria
h) Paskyrimas vietos ateinanpagal apdarus.
per sutarimą viso Centraliszko Ko vieną isz savo tarpo, kurs parei cziam Seimui arba atidavimas ano
Guodotinas Garso Red ak
miteto, gali būti iszbrauktu isz Su- gas atlieka iki Seimui.
toriau 1 teiksitės patalpįti į
ant vyriausybės valios.
Kreipkitėss tame dalyke pas
sivienyjimo ir jokios tiesos prie į,
,Garsą
‘
‘
szią
žinią,
kai
po
baus

Galas.
Kasos tavrka
dėtų į Susiv. pinįgų neturi.
mę nuo Dievo.
„Pulaski“
T. Križinaucka
1. Kasa Susivienijimo yra vienu
Sąnarys, kurs prideranczlos
Kad papuczkai tave kankina ir ne yra kaimelis
apgyvętas lenį Susivienyjimą mokęsties, t y. — visatinė;in ją inplaukia pinigai: smagu darosi, valgyk C a s c a r e t s
105 E. Lloyd str.
kiszkų
ukinįkų
(farmerių),
a) isz metinių, kurios yra po katariszkas cukerkas, Isz ties pasveiksi,
kas bertainys metų po 50 c., arba
Tąsą ant 7-to puslapio. Shenandoah, Pa.
10c., 25c,
ir kokios extra mokesties, reikale $2.00;
KONSTITUCIJ A

ARSO
Emigrantu

Korespondencij

Juozą Miliaucka

Nauja

MALDAKNYGE

Kasztuoja

Laiszkai jas S. Daukanto.
Laiszkas vyskupo M. Volouczausko į S. Daukantą.

Gipsinis Jotis.
Paveikslėlis isz notų ros, Grovo Lelyvos.
(Isz ,.Tėvynės“).

Laikai nayviszkų burtų ir romantizmo
Maloningas Pone!
.<
Du Tamstos laiszkus su už- jau ant visados praslinko. Szendien misin
ginės stovy los jau nekalba, kaip kitkart, į
siganėdinimu apteikiau — prie pirmo daėjo į mano rankas du
žmones ir akmeniniai stabai garsių vyrų
egzemplioriai kuįgutės apie iszdirbimą tabako ir apinių — pa- neszpukuoja, apleidę savo akmenines vietas,
raszytas nesulygintinai lengvesniu liežuviu, kaip pirmesni į gyvenimus žmonių, kad savo szaltuose gloTamstos darbai. Užszią dovaną labai, labai dėka vo j u. Antrame bėsiouso užgalabinti nedorą prasižengėlį priesz
laiszke iszreikszta, kad tie veikalai yra ir Rygoj’ — tur moraliszkumą.
Randasi vienog szalys, kuriose da ir szen
būt nori, kad pargabencziau juos į Žemaitiją — ką ir galiu
dien tokie paveikslai, kaip gipso stovylos,
padaryti, kadangi Tamstos kasoj’ jau yra apie desetkas
pridirba nemenkiaus triukszmo, kaip kad
rublių.
senovėj užkerėti szpukai. Viena isz tokių
Isz lietuviszkai — žemaitiszkų naujienų tiktai tų galiu szalių yra, bejuok, nedidukė, su beveik trimi
daneszti, kad rasztas mano jau iszejo isz po spaudos. Ponas milijonais nelaimingų gyventojų, Lietuva.
Dalykas tame. Daugelis lietuviszkujų
Zavadzkis Vilniuj atmusze 1,500 egzempliorių — kiekviena
susideda isz dviejų tomų; pardavinėsiu po 1 sid. rubl. Dar magnatų, kurie, žinoma, laiko savę už len
kus ir lenkiszkai kalba, turi kokį tai patrau
tik 5 egzemplioriai man prisiųsta, kaip tik ateis transportas,
kimą prie dailos.
Reikia pripažinti, kad
neužmirsziu ir Tamistą apdovanoti savo darbu.
kaip kada jie ant dailos pasipažysta, ypa
Apart to vikarijuszas kun. Szureviczia iszgulde ant že- tingai ant skapturos arba skulptūros.
Stasys Mantvila, vienas isz Vilniaus
niaitiszko liežuvo ir iszdavė po vardu ,,Maldos ant Didžio
sios Nedėlios.“ Yra tai maža, kaip elementorius, knįgutė, ku didžturezių, kurs savo kilmę mokėjęs iszvesti net nog Gedimino, teipgi prigulėjo prie
rią iszdavėjas iszdalino dykai.
tokių magnatų. Jis netik mėgo daildarystę
Kun. Przyargauskas be perstojo raszo, bet vistą lenkisz— tėpliorystę ir skulptūrą, bet buvo tiesiog į
kai. Nevienas ir ant manęs rugoja, kad nelenkiszkai isz- tai įsimylėjęs, nors po rusų valdžia tokia mei
daviau.
lė nevisad buna be pavojaus.
Kun. Montvid, Siadkos klebonas, visą pavasarį serga —
Taigi, kad Mantvila pradėjo statyti del
turėjo vienoj ausij szunvotęir ant jos visiszkai apkurto— da savęs naujus namus ant Grigorians Prospek
bar jauczia skaudėjimą kitoj ausij — žodžiu organizmas jo to, naujos, dailios, placzios ulyczios Vilniaus
miesto, nėr dyvo, kad tie namai, da neapdai
silpsta. O gaila! nes žmogus yra labai doras.
linti, rodė jau ženklus naujausios architektū
Kun. Daukszos be mus nieks neatspaudįs — kad pralob- ros ir buvo nepaprastu dabu del gana apleis
cziau, gyventume isz puses ir uždetumemc Zemaitiszką aka tos, senos, Lietuvos sostapilės. Priesz juos
demiją — ką duok Dieve!
buvo keturisyk tiek žioplių, ką priesz kitus
Mus nominatą užponavo skupumas, gvoltu rėkia kad naujai statomus Vilniuj namus, imant net
reik kur iszleisti pinįgą; užtat nuo jo del literatiszkų reikalų nog laikų paskutinio lenkmeczio.
Žiopsantiejie tik tada liovė priklinęsi
jokios pagelbos tikėtis negalime.
darbinįkams, kada jau namai buvo suvis už
Pavasarį turime labai ankstybą ir sziltą, tik dabar pradė baigti. Du darbinįku likę, tiesa, da szvaisjo ponavoti szalnos. Užderejimų galimą tikėtis gerų. Va tėsi ant stogo, dailino kas žin ką ten isz prysaroją jau pora nedėti ų kaip sėja.
szakio, bet ant tų jau niekas nepaisė. Tuom tarpu, ant tos vietos, kur jiedu
Tą iszreiszkė didelisguodotojasir mylėtojas
sukinosi, ant stogo, vieną puikų rytą pasirodo
Tamstos Ypatos
Motiejus.
didelis gipsinis czytas, su puikiai iszdirbtu
Varniuose
paveikslu ricieriaus arba joezio, szarvuoto,
23 Balandžio
su szaszoku ant galvos; laikė jis dangą ir
1848 m.
didelį kardą tiesėjėj rankoj. Paveikslas iszrodė suvis kaip atskyri, puikiai iszdirbta, figū
ra.
Laiszkas V. Norbutto į S. Daukantą.
Tas naujai pastatytas Mantvilos namas
stovėjo, lyg tyczia, prieszais vietinį Vilniaus
Dauggalis Pone
apskriezio kariszkajį sūdą. Anksti rytą, sty
Geradėjau!
rintį ant jo gipsinį jotį pirmiausiai, žinoma,
Isz priežasties daugelio aplinkybių užtėmijo, visokie vežėjai, virėjos einanezios
negaliu dabar pats pribūti į Varnius ir iszreikszti mano paguo- ant rinkos ir kitos mažmožiszkos ypatos, bet,
donę visiems, kuriuos guodoju — o vėl turėdamas mažą rei vienu isz pirmutinių, buvo teipgi ir maž daug
kalėlį, — už tat susi mieliau kreiptis prie Dauggalio Pono svarbesnė ypata, pagelbinįkas sūdo, majoras
Geradejo su savo praszymu — tikėdamas į jo dėl manęs ma Vibrikinas.
Ateidavo Vibrikinas į sūdą visados anksloningą prielankumą, kurį jau ne sykį atjaueziau. Girdė
cziaus už kitus. Atėjo, atsisėdo už stalo
jau, jog p. Jankevyczia ant tolimesnio laiko jau nebebus sek ant paprastos vietos ir sztai, — ant prieszaretoriumi Jo Kunįgiszkos Didybės, ir buk ta vieta buvo kio naujai pastatytų priesz sūdą namų mato
suteikta Ponui Alex. Morui, dabartiniam marszalkos sekre paveikslą viduramžinio ricieriaus.
Majorui anas iszkart pasirodė pažvelgtitoriui musų paviete. Tas manę apeina, ar tas paskalas tei
singas ir ar p. Moro sutiko priimti tą vietą. Manau, kad nu ir galimu but dvejaip suprastu. Jis ant
tokių dalykų gerai pasipažino. Teisybė, gink
tas viskas turi but žinomas Tamstai, o dėlto praszau taipgi ir lai to ricieriaus nuduoti senoviszkai, bet veiman apie tai daneszti, — ne dėl kokių intrigų, Dieve sergėk, das, bauginantis žvilgis, abelnai, iszrodė dii deliai n’isztikimu. Tuom labjaus, kad tas
— užtikrįdamas, kad jeigu tas yra paslaptis, tad ir asz patai
i jotis atkreiptas buvo ant buto kariszkojo sukysiu tą paslaptį užlaikyti.
I do, o pro sūdo buto kampą žiurėjo tiesiog
Labai persipraszau, kad įdrisau apsunkyti Poną Gera- jaut iszsiplėtusių už Vilijos kazermių.
Majoras Vibrikinas vienog įsigilino į savo
dėją, bet atkartoju, kad Tamstos gerumas yra priežastimi to
i kanceleriszkas popieras ir apie gipsinį jotį nu
drąsumo.
Jo Kunįgiszkai Didybei siuneziu gile guodonę, pakol stojo tuom tarpu mislęs. Bet neteip len
gvai nusiramino kitos oficialiszkos ypatos,
ypatiszaai, prie pirmitinio rogėm kelio, tą atliksiu.
kurios jį isznetyczių praeidamos arba p ra va
Vienydamas iszreiszkimą tikros guodo- žiuodamos matė.
nės, lieku
Taigi, apskriezio kareiviszkamc sude ir
Dauggalingo Pono Geradejo tarnas kituose urėdiszkuose butuose Vilniaus miesto,
žemesni ir kiek augsztesni urėdinįkai, ir tą
VI. Narbutta.
ateinanezią dieną, daug kalbėjo apie gipsinį
Czuiniai (Kurszo par., Sziaulių pav. R.)
joti. Tie, kurie buvo isztikimesni valdžios
12 Lapkriczo
*
tarnai, kalbėjo dauginus, kurie buvo men
1853 m.
kinus savo urėdo tarnystei atsidavę, kalbėjo
mažiaus, bet visi kalbėjo, minę ir rodą vijosi,
Vyrai visi pas geriausią
kokiu budu ir kas prie to ricieriaus turi kibti.
Kad jį ten priesz sūdo butų ir prieszais kazernedėlinis szclmyniszkas laikrasztis
mes negalima palikti, apie tai niekas neabe
Waterbury Conn.
Vincą Minkevicziu jojoRYTAS kasztuoja ant metų tik
Kada teip menkesni rėdo sargai tik ne
imi.......................................... S 1.00 230 W. Centre str.
Kiekvienaijkrikszczioniszkal szeiShenandoah, Pa. drąsiai rengėsi kariauti su gipsiniu joeziu
mynai naudinga Jį iszsiraszyti.
Užlaiko geriausius arklius ant Mantvilos stogo, pasitaiko, kad Grego
Antraszas:
ir ryginus dėl szėrmenų, vesei- i riniu Prospektu pora greitų bėriu vežė po
J.
[36 ir 21] licmeisterį Klingebergį. Tą patį Klingeber34 John str.
Waterbury. Conn. lių ir 1.1.
gį, kurs paskiaus ant visos pasaulės pagarsėjo
kražieczių skerstuvėmis. Klingebergis buvo
tada da tik Vilniaus policmeisteriu. Pa
traukė jis savo vežėją už apikaklės, kas
Geriausias Shenadorij phoGavau szviežią transportą
tografas; nutraukia paveikslus ražanezių, lietuviszkų szkap- reiszkė — ,,sustok!“ Vežėjas sustabdė arkkokio nori formato, nuo ma lierių, abrozėlių, kryželių, j liūs, vežimas austoj veik priesz pat Stasio
žiausio iki formatui portreto. mentelikėlių ir 1.1. Užeikit pa ‘ Mantvilo naująjį namą. Rustus policmoiPuikiai nutraukia ir nebran žiūrėt.
■ steris pasistiebė ir per kelias minutas veizgiTarnas Križenauckas . dėjo isz visų pusių į gipsinį paveikslą,
29| W. Centre str.
potam ženklyvai nusiszypsojo, nusijuokė,
Shenandoah Pa. 103 E. Lloyd str. Shenandoah, atsisėdo vėl į vežimą ir, spirdams galu bato
Penna.
vežėją į užpakalį, davė ženklą, kad važiuotu
GERIAUSIAS LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS toliaus.
Po kelių dienų, pas Vilniaus guberna
torių atėjo raportas nog policmeisterio, kurs
C
skambėjo teip: Bajoras ir dvarponis Stasys
Persikraustė į savo naujus namus ant
Mantvila, žinomas iszsavo ,,patraukimo prie
* 307 W. Coal str.
Shenandoah, Penna. lenkystės“ (kada ir kame tokie jo patraukimai
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apsireiszkė, apie tai raportas neminėjo), pasi
statęs ant Georginio Prospekto sau naujus
namus, ant stogo anų pritvirtino stovylą ap
siginklavusio joezio, kurs aiszkiai rodo savij
didį prieszingumą valdžiai nes jo durtuvas ir
veidas, pridengtas szaszoku, atkreiptas tiesiog
prieszais namus kariszkojo apskriezio sūdo ir
prieszais kazermes; o kadangi, pagal rėdo padavadijimą, vartojimas „emblematiszkųženk
lų“ ant namų, drapanų, pakinkymų ir t.
p., asztriai yra užginta, tai jis, policmeis
teris, turi garbę perstatyti general-gubernatoriui, kad minėtas bajoras Mantvila butu
nusztriuopuotas už virsz iszreiksztą ,,prasi
kaitimą“ penkiais szimtais rublių.. ..
Tuom pat laiku pristavui pirmosios dalies
miesto, žinomam mieste storuliui, buvo iszsiųstas paliepimas, kad nueitu pas valdytoją
namų Mantvilą ir palieptu jam iszduoti paraszą, kad per sanvaitę laiko nuims nog savo
gyvenimo ,,emblemiszką ženklą, turintį savij
atvirai prieszingą valdžiai rciszketį.“
Pristavas gavęs paliepimą užsimislio.
Nors jis nebuvo žinovas tiesų rusiszkosios
imperijos, ypatingai vietinių administratyviszkų įstatymų, kurie szendien perstato tokį
jovalą, kad jame, kaip tai sakosi, ir velnias
įstrigęs nusilaužtu koją, - tų jisai suvis neper
manė, bet turėj jis ilgą praktiką ir iszdirbtą
jau nuomonę, teip, jog iszsyk sprendė, kas
gcneral-gubernatoriaus kancelerijoj,,pereis“,
o kas „nepereis44. Nes ve, jis, kaipo seniai
tarnaująs, žinojo da ir tai, ko neseniai užsto
jęs policmeisteris suvis nežinojo— kad perdėtinio teip vadinamo politiszko skyriaus general-gubernatoriaus kaecolerijos dvarelis yra
užstatytas žemiszkame Vilniaus banke, kuria
me Mantvila buvo sąnariu urėdo ir vertelga.
Buk kaip nebūk, pristavas turėjo iszpildyti policmeisterio paliepimą. Iszsirinko del
to atsakaneziausią laiką, pusiau treczią va
landą po pietų, ir nuėję. Žinojo jis gerai, kad
Mantvila tada papietujęs ruko cigarą, o po
tam vėl eina į banką.

turėjo teip skaudžiai nukentėti už jo pastaty
mą, visi gailavo. Kur tik jis pasirodė —
banke, kliube, tarpe pažystamų, o net ir nepa
žystamų, bažnyczioj ar ant ulyczios, visi už
metinėjo jįjį klausymais, kurie pagalios jį net
pykinti pradėjo.
Tuom tarpu. Vilniaus policmeisteris
Klingebergis, kurs buvo antru tos dienos di
džiūno, kuriam vieni linkėjo jo atsižymėjime
priesz augsztesneję valdžią, kiti vėl užvydėjo,
gavęs nog pristavo atsakymą, kas link valdy
to jaus namų Mantvilos, jog jis netik ką neda
vė reikalaujamo pasiraszymo, kad sugriaus
„emblemiszką ženklą“, bet da teip drąsiai
jam atsakė, pyko neiszpasakytai. Jis nog
pat paskyrimo ant tarnystės jieszko progos,
kad pasirodytu priesz valdžią savo „sargumu“, savo „apsukrumu“, progos, kad „atsi
žymėtu mokėjimu iszduoti prisakymus”,
proga tokia atsitaikė jam pirmu kart namuose
Mantvilos, kurs, buk kaip nebūk, buvo
„ženklyva ypata“, ir dėlto galima buvo
atkreipti ant savęs vyriausybės atydą, o czion,
tas Mantvila iszdrysta prieszintis. Padėkim,
kad jis turtingas žmogus, vienoggi yra „ka
taliku“ ir visgi jį galima „sulenkti į ožio
ragą ‘l.
Toks buvo bėgis giliai administratyviszkų
mislių policmeisterio ir tuoj sėdęs, ant dide
lio blanko popieros, paraszėdaneszimą general-gubernatoriui: „Dapildydamas mano ra
portą nog......... Spalinio, turiu garbę pridėti
Jūsų Virszinybei laiszkelį, isz kurio regima,
kad valdytojas namų bajoras S. Mantvila, pri
tvirtintą prie jo naujai testeigta namo ant Gre
gorinio Prospekto, emblemiszką ženklą nu
imti atsisakė ir drysta toliaus prieszgyniauti
savo užmanymuose prieszais vyriausybę.“
Nusiuntęs szį raportą, policmeisteris
dideliai nekantriai laukė, kada tai isz general-gubernatoriaus kancelerijos pareis jam
prisakymas, kad atimtu nog Mantvilos penkis
szimtus rublių administratyviszkos koros ir
palieptu nutraukti nog jo namų stogo aną
Stasys Mantvila, vienas isz turtingiau czytą, su gipsiniu joeziu. Jis turėjo iszrinkęs
siųjų Lietuvos dvarponių, valdytojas daugelio jau ir ypatas isz žemesnėsės policijos, kurios
namų Vilniuje, sąnarys Vilniaus žemiszkojo tą czytą nog Mantvilos ^togo „policeiszku
banko, labai nusistebėjo, kada lekajus dane- budu“ privalė nulupti. Bet prisakymas,
Pilicmeisteris mat,
szė jam apie atėjima pristavo. Tuoj vienog kas tai, ilgai neatėjo.
kaip sakiau, nežinojo, jog perdėtinis general
mirimo ir liepė jį paszaukti į vidų.
Policijos tarnas'įėjo, pasilenkė žemai, gubernatoriaus kancelerijos su Mantvila gerai
ponas ant pasveikinimo szaltai, bet patogiai sugyvena ir turi su juom savo reikalus. Anas
tai visą dalyką ir pagadino.
atsakė, kviesdamas jį prisėsti.
Gavęs policmeisterio raportą, jis jį per
Czion turi būti koks nors nesupratimas?
— pamislio Mantvila ir, neliaudamas rūkyti skaitė, peržiurėjo, paskiaus da sykį perskaitė
savo cigarą, leisdadamas isz burnos plonas ir padėjo „po staltiese“ gulėti. Paskiaus
srioves pilkai geltonų durnų, tėinijo į storą tiktai, kada general-gubernatorius vieną
policijantą, kurs sėdėdamas ant kėdės jau gražų rytą linksmai pakilo isz miego, perdė
tėsi esąs dideliai nemielame padėjime. Neži tinis kancelerijos nuneszė jam popierą, o ne
duodamas net skaityti, patsai aiszkino kame
nojo nė ką sznekėti, nekaip pradėti.
— Sztai ponas policmeisteris perdavė dalykas ir stengėsi gubernatorių pertikrinti,
man, kad iszgaucziau nog jus nekokį ten kad visas klausymas yra tusfcczias.
General-gubernatorius nesidavė vienog
pasiraszymą, - isztarė jis pagalios urėdiszku
balsu ir isztraukęs isz kiszeniaus „laiszkelį“, lengvai apsigauti. Perskaitė daneszimą pats
ir liepė dalyką isztirti areziaus. Prasidėjo iszpadavė jį namų gaspadoriui.
Tas pradėjo laiszkelį skaityt ir tėmytinai žiurėjimai, klausymai, daneszimai, perkraty
pyko, akyse matyt buvo nerimastis. Pers mai ir vėl daneszimai, kol pagalios general-gukaitęs, sugražino laksztelį pristavui ir tarė bernatoriaus sekretoriaus su Mantvila pažintis
szaltai: „praszau pasakyti ponui policmeis ir, reikalai nepaėmė virszų.
Vieną kart, kada policmeisteris, pada:
teriui, kad jokių emblemiszkų ženklų ant
mano namų nesiranda, taigi ir jokių pasira- ves general-gubernatorini savo kasdieninį
szymų, kad juos panaikinti, asz negaliu raportą, gryžo atgal, ant karidoriaus pasiti
ko jį dižuruojantis urėdinįkas ir daneszė,
duoti“.
Pristavas matyt kitokio atsakymo nog kad perdėtinis gcneral-gubernatoriaus kanceMantvilo nė nelaukė, priėmė jį ramiai, tik lerijos nori jį matyti. Policmeisteris nuė
iszplėtojęa laiszkelį praszė jo, kad tą atsaky joUž kancerelijos stalo, ant gilios senoviszmą savo ranka paraszytu ant to pat lakszto.
Mantvila padėjo cigarą, prisitraukė sto- kos kėdės, įsigilinęs į popieras, sėdėjo buinus,
vinezią ant stalo szpižinę su raszalu bonkutę, pilvotas vidutinio ūgio vyras. Policmeisteris
paėmė plunksną ir, ant gana jau suglemžtos žemai priesz jį pasilenkė. Tas atsakydamas
popieros, paraszė tą pat, ką sakė pristavui, — linktelėj truputį galva ir parodė ranka
kad -jokių emblemiszkų ženklų ant jo namų kėdę— Ką tai, ponuli, užmanai tokias pai
ant Grigorinio Prospekto nėr, todėl ir jokių
pasiraszymų jis negali duoti, kas liekanų pa kystes ( — užklausė jis policmeisterio.
— Kokias paikystes, susimildami, kur,
naikinimo.
Tą pat dieną pasklido po miestą gandas, kada ?
— O su tuom nauju Mantvilos namu?
jog policija, policmeisteriui liepiant, atėjo pas
— Dovanokit, jug tai aiszki politiszką
Mantvilą, kad nulaužt nog jo naujai pasta
tytų namų stogo paveikslą su ricieriumi, bet demonstracija, vietinis lenkiszkas ženklas.. ..
— Jeigu vietinis, tai lietuviszkas, ne len
tas pasiprieszino ir nuimti nedaleido, ir kad
dabar Mantvila už tą,,j)olitiszką peržengimą“ kiszkas, ir gubernatorius, po ilgų isztyrimų
bus smarkiai nubaustas administrateviszku ant tamstos raporto, kad Mantvilą nusztruopuoti, nepasiraszė, liepdamas tamstai įkbudu.
Ant ryt per visą dieną, o ypatingai pa voszti, kad kitu kart būtumei su nekaltais
vakare, ant Gregorinio Prospekto buvo dau žmonėmis atsargesnis — džiaugėsi perdėtinis
gybė „praeivių“, o akys visų buvo atkreiptos kancelerijos, kad savo prietelių ir „geradėant Mantvilo namu. Bajoriszkamc ir karisz- ją“ Mantvilą nors gana sunkiai, bet visgi
kame kliųbuose, teatre ir privatiszkuose su pasisekė iszgelbėti.
Tokia tai buvo istorija gipsinio joezio ant
sirinkimuose (langiaus apie nieką nesznekėjo,
kaip tik apie gipsinį jotį — apie tai, kaip jį Gregorinio Prospekto, Vilniuje, tokis buvo
Mantvila ant savo gyvenimo liepė parengti, nusigandimas policijos, stengimaisi policmei
ką mislio rengdamas, kaip paskui aną poli^ sterio, tokie buvo tyrinėjimai ir jieszkojimai
cija užtėmijo, ką mislio užtėmi jusi, kas užtė gendral-gubernatoriaus; kurie vienog, paga
mijo pirmas, kas antras, kam už tat (langiaus lios, pasibaigė nieku tik dėlto, kad viena
ypata prie gubernatoriaus buvo ^prielanki”
garbės, kam menkinus.. ..
Protavymai apie tą figūrą buvo yvai- kaltinįkui.
Isztruko tąsyk nog policijos tarnų „proga
riausi: vieni sakė, kad tai esąs paprastas
jotis, iszdirbtas del pada binimo namų, nors atsižymėti”, bet Rusijoj, ypaczLietuvoj,tokios
labjaus butu pritikę jį pastatyti kur į muzėjų progos pasitaiko tankiai, todėl ir Klingel>erarszeip kokią publiszką vietą, ne kaip užkel gis, nesyk da paskui atsižymėjęs, papuolė net
ti ant privatiszkų namų; kiti tvirtino, kad tai į gubernatorius, kur rado naują progą apsiyra lietuviszkas garbas - ..žirgas ir jotis“ ir garsįti ant visos Europos uKražių Skerdykaipo tokis turi neva politiszką ženklinimą; ne”.
— GALAS. —
treti vėl aiszkino, kad tai yra nekas (langiaus,
kaip ženklas Vilniaus miesto ir kaip toks gal
styrėti ant kiekvieno mieste namo. Žodžiu,
gipsinis jotis buvo milžinu, apie kurį tą dien
Vilniuj tik ir sznekėjo. Montvilos, kurs
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jimą su svetimžemiais perkei balsas, ne maiszto, bet krikszplaukia ir rodos tyczia buna
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ant
virszinįko
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tė ant nežmoniszko, nekriksz- czioniszkos teisybes, balsas,
iszszauktas per aną negalimą
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apskriezio
žandaru
urėde,
czioniszko. . Nors gyvedami reikalaujantis teisingo atmobūti pildomu ir nelegaliszką
103 E. Lloyd Str.
Suvalkų gubernijoj, likos paisz tų paežių svetimžemių ir jų 1 nijimo ir tie patys amerikie- skyrtas p. Vonsocki’s, tame padėjimą, kokiame yra pasta
Shenandoah, Pa.
&
balsais isz dalies iszkelti į urė , ežiai, ką megtų mus dergti, ir artimuose apskrieziuose pra tyta lietuviszkoji spauda Rusi
1012 Carson Str. S. S.
dus, apsiėjo jie su jais žmo- maisztinįkais vadįti, suglaudę sidėjo kratos ir aresztai, kurie joj. Kad Jus Mylysta galėtu
mei persitikrįti apie to padėji
Pittsburgh, Pa.
niszkai tik priesz rinkinius, o I ausis tur pripažįti musų teisy- nepasiliovė da ligsziam laikui.
mo liet, spaudos nelegaliszkuLaikraiszcziai, ką vakar Aresztavotų yra jau per ioo mą nevat isz punkto principų
po rinkinių laike tuos žmones | be.
V. J. Stagaras
ant forcinerių visaip iszradinė- ypatų, tame skaitliuj: Mari paezios teisdarystės Rusijoj,
Responsiblc Editor. už.... gyvulius.
jampolės pacztorius su paezia,
Luzernės pavieto szerifas jo, sziądien pripažįsta juos
prisiueziame mes czion knįgą
Antanavyczia valscziaus vai
Translating & job work in englisli.
,.Padėjimas lietuvių tautos ru
szaudė ci svetimžemius del to. i esant tykiais, nemaisztinikais,
c
lithnanian and polish languages
tas, Naumiesczio paviete, uždone at reasonable prices.
kad jis nelaikė tų žmonių už teisingais. Visuomenes opinija veizdėtojas ukinįkų krautuves sų vieszpatystėj“, kur tas nelegaliszkumas perstatytas ga
žmones; mislijo, kad ameri- linksta po mus pusei, darbda Marijampolėj Vitkauckas, mo' ‘Garsas Amerikos Lietuviu” kiszkaspatrijotizmas jį iszteisįs viai jaueziasi priverstais ati kįtinis Seinų seminarijos na aiszkiai (pusi. 101-104).
Priegtam neproszalį butų
glszeina 5 kas i subatag
tuojaus ir kad Amerikos ūkė- duoti, kas teisingai priguli ir Rudvalis, užveizdėtojas Seinų primįti, kad atskyrus lietuviszj szpitolės daktąras Matulaitis, kąją dalį Suvalkų rėdybos nuo
sai nepaisys, ką keli foreine- I, svetimžemiams darbi nikams.
c
103 E. Lloyd str.
studentas Maskvos universite
Shenandoah, Pa.
Dieve duokie, kad tik nenuVii niaus general-gubernato
riai, kulkomispavaiszįti, nustos
to Pranas Matulaitis ir jų bro
gyvasties. Konstitucija mat vystų greit tas puikus žolynas, lis kareivis isz liuosujų And rystės, prie kurios anoj laike
Kasztuoj a
nt visų motų.................. 1 dol. ir 20 c. dėl american’ų!
isz kankįtinių kraujo iszaugęs, rius Matulaitis, baigęs Seinų lenkų maiszto tik tuom tarpu
,, pusės metų..................................... 60c.
prigulėjo, o po lenkmecziui
Ir isz ties neapsigavo tas visų svetimtauezių (lietuvių, seminariją mokįtinis Bulvi- vėl atgal prie Varszavos gene3 mėnesių.................................... 30e.
Shenandoah’e skaitytojai gall gauti
sužvėrėjusio amerikiszko szo- lenkų, rusinu, slovakų) vieny czius, vikaras Alyto parapijos ral-gubernatorystės likos grąGarsa užsimokėdami po 10c. kas mėnun
Apart iszdėtų
Kad jis augtų kun. Dargis.
vinizmo tipas savo iszrokavi- bės žolynas.
žįta, užlaikymas uždraudimo
ir
kelių
kitų
ypatų
aresztavoIn užmarę su pristatymu iki Maskolių
toliaus ir stiprėtų, tai nereiktų
muose.
rubežiui................................... 5 markės.
tiejie yra - paprasti valsczio- spaudįti lietuviszkas knįgas
Laikraszcziai tuojaus prisi mums aimanuoti dauginus ant nys, tankiausiai suvis nemo- lotyniszkomis litaromis toj daPinįgus reikia siųsti - registrąvotoje
lij (t.y. Suvalkų rėdyboj), ne
' panaszių nelaimių!
kįti.
gromatoje arba per ,,money order“. pildė apraszymais apie svetim
tik ką nėra reikalingas, netu
Siuncziant nedaugi a u s kaip GOc., galima žemių buntą (geras buntas,
Visi amerikiszkų4 fanatikui Jeigu aresztavotiejie prigu
rintis jokio mierio ir nelegaprisiųsti pacztavoms markėms
lėtų
prie
kategorijos,
taip
va

niekinami,
sekkime
jų
paveizkad isz kelių deszimtų suszauliszkas isztverkimas anų žmo
dinamų
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prasikaltė

Korespondencijos, visoki rank- dįtų ir tai isz užpakalio, nei dą, vienykimės visi ir kiekvie
lių, arba jeigu butų kalti per nių (lietuvių) gyvenimo, bet
raszcziai ir pinigai turi būti siunto
nelegaliszkumo,
pas vieną nerasta jokių ginklų. name atsitikime, o ypacz per žengime kokių nors abelnai apart
cziami ant szio antraszo:
Red.) Gubernatorius (repu- 'rinkimus pasinaudokime isz | pavojingų draugiszkų įstaty- kuris aiszkiai matyt isz nutari
Garsas (Publishing Co.
blikonas NB) valstijos vietoje asztraus ginklo, mums įteikto i mų, mes gal nebūtume krei mų vieszpatystės Rodos 23....
Shenandoah, Pa.
1871 m., apart to, yra da aiszką pasirupįti apie szerifo nu per szios žemės konstituciją - peši priėjus su sziuom persta
kiu peržengimu teritorialiszkubaudimą, paklausęs to niekszo beje balsavimo (votų). Tegul tymu, jau vien dėl to. kad tas ! mo veikmės administratyviszNorėdami kuopla- ir kelių bankierių, siunezia į bus prakeikti visi tie, kurie butų be jokios dėl mus pasek- i kų prisakymų, per kurią padacziausiai
apraszyti tą skerdynės vietą kelis tuk- norės mus suvadžioti ir per mes.
Czion vienok dalykas iszro- vadijimas, iszduotas per gene
skriauda
padaryta stanezius milicijos, kad sulai ! rinkimus traukįti mus prie tos, Ido suvis kitaip. Aresztavoti ral -gubernatorių Vakarinio
mus tautai Hazleto- kytų niaisztinįkus nuo tolesnių ar tos partijos, vien tik dėl to, : kaltinami tiktai tame, kad Kraszto (Vilniaus) dėl paduo
kad jiems tenai prižadėtas asa- gauna, skaito arba kad tik to jam aprubio, negali turėti
n’o apielinkese, iszlei- maisztų!
biszkas pelnas.
i platina lietuviszkus rasztus, jokios veikmes (jokios sylos)
Amerikiszka
opinija,
kuri
dziame s z i a n e d egeneral-gubernatorystej VarPrusnose,
ir
Tą
raszėme
G
arse pirmiaus i iszleidžiamus
lia vietoje „Lietu- nesykį pakėlė balsą už darbi- | ir dabar tą pat atkartojame. slapta gaunamus per rubežių; szavos.
Tuom tarpu tas tai neturin
o daugumas anų yra nemokįti
viszko Kningyno“ pa nįkus ne-foreinerius, dabar ty
tis jokio mierio padavadijimas,
li, negirdėti protestų isz laisvę
valsczionys,
kurie
apkaltįti
j Mus protestas priesz į per
didinta Garsa.
mylincziųamerikiszkų szirdžių,
tame, kad tuos rasztus priduo kurs yra nereikalingu ir szensekiojimus spaudos
da.
Kaltė jų tokiu budu yra dien jau nelegaliszku, supran
jei iszskirsime vietinius gyven
Kosijo j.
grynai ,,policeiszko“ charak- tamai, gimdo neatbūtiną paš„Instatymas ir maisztinįkai.” tojus, katalikų kunįgus (kaip
laptų gavimą lietuviszkųjų
Maskoliai
mums
iszdavė
ka

teriaus
ir,
pagal
įstatus
cieso

Po tokiais tai antgalviais
ano-antai garsus New Yorko kun.
O
o
rę.
Lietuvoj užstojo grynas rystės, yra baudžiama menka knįgų isz Prūsų Lietuvos ir
liszki laikraszcziai, neapken- Ducey) ir ,,Trades ir Labor
terrorizmas — kratos ant kra pinįgiszka kora arba trumputė gimdo isz vienos pusės berei
czianti svetimžemių, garsino Union” isz St Louis.
tų, aresztai ant aresztų, o vis liu aresztu ir neturi savij nie kalingus vargus dėl lietuviszsvietui apie tariamąjį HazleBet iszpralieto kraujo ,,sve už ką? ;— už tai, kad žmonės ko politiszko ir nieko pavojin kosios tautos, o isz antros ne
reikalingą ir netneszantį jokio
ton’o apielinkes darbinįkų timžemių” (nors po teisybei ir skaito lietuviszkas knįgas ir go vieszpatystei.
Tuom tarpu, kad naujai pa- vaisiaus darbac dėl valdžios rumaisztą. Ateiviai isz Euro jų daugurrias buvo ukėsai) isz- laikraszczius.
sų, -kuri daug geriaus padary
pos, liedami savo kruviną pra augo dailus žolynas, anot Ru ,, Ukinįkas“ liet, laikrasztis, skyrtas žandarų aficieras p. tų, daleisdama lietuviams
kaitą, sveikatą ir gyvastį paly sinu kunigo Lauriszino, kalbė iszeinatis Prūsuose, iszdavė į Vonsocki, norėdamas atkreip spaudįti knįgas lotyniszkomis
lietuvius atsiszaukimą, kuria ti ant savęs atydą ir gauti do
dėdami prie sunkių darbų, jau jusio per mass meeting’ą Szeme žadina kiemionis, kad ne- vanas, tycziomis plėtoja men raidėmis ant vietos.
(Isz ,,Tėvynės“).
isžtaise amerikiecziams tankias nadorij.
nusimįtų ir nepasiduotų mas kus policeiszkus neva kaltinįkų
geležinkelių linijas ( ypacz ry Tas žolynas, tai vienybė vi koliams, kad nuolat klibįtų, peržengimus, kurie nėra kuom Neiszspjauk su tabaku ir nesurukyk savo
amžių.
tinėse valstijose), iszstate fab sų svetimtauezių ukėsų. Szę- praszytų, reikalautų?lietuvisz- kitu, kaip tik ,,apėjimu“ tiesų, Jeigu nori atsipratyti
nuo naudojimo
rikus, ir puikiais rūmais pa nadoris pirmas miestas, o jo kos spaudos, o tuom parodytų, iszduotų prieszais mus spaudą, tabako ant visados ir būti drūtas, magnetiszkas, pilnas naujo gyvenimo ir pagrąžino miestus, kuriuos uždė lietuviai pirmi , ,svetimžemiai” kad skaitymas lietuviszkų laik- iszranda kokias ten dideles jiegų, gauk No-To-Bac, stebuklų dary
jo vietose, kur pirmai buvo ukėsai, ką pakėlė skardų bal raszczių, tai nėra agitacija ke kaltes, daro visatinas kratas toja, kuris daro isz ligotų drūtus vyrus.
lių žmonių, tik noras visos ir daugumą aresztavoja. Paty- Daugumas pasidaro 10 svarų sunkesniais
pelkes, balos.
Iszeivių isz są už skriaudžiamus sąukėsus.
į 10 dienų. Suvirszum 400.000 iszsigydė
tautos.
czios to pasielgimo p. Von- jau. Pirk No-To-Bac nuo savo aptieko
Europos energija sutvėrė leng Keli tukstaneziai lietuvių su
Mes, Amerikos lietuviai, ir sockio aiszkiai juk apsireiszkia riaus, po gvarancija, jog iszgydys tave,
vesnes gyvenimo aplinkybes rusinais, ir saujele lenkų ir negalime pasilikti kureziais jau tame prastam supratime, už 50c. ir $1,00. Knįgute ir sampelius
prisiųsiu už dyką.
Adresas:
amerikiecziams. Pamate Ame slovakų, po maldų bažnyczio- ant tokių atsiszaukimų, mes ir kad pripažįstant taip didelį Sterling Remedy Co., Chicago arba New243
rikos žmones (po teisybei to je už užmusztuosius, ant para- juk esame dalele lietuviszko- skaitlių politiszkų prasikaltė York.
Barti ui kai 59 metu se
ki pat ateiviai isz senos szalies), ginanezio balso savo dvasiszkų sios tautos; kas visą tautą lių, reikėtų taipgi pripažįti,
apeina,
apeina
ir
mus,
ką
vi

kad
prieszeigys
Vonsockio
—
iliaus ir dartės.
jog jau jie galėtų apsieiti pa vadovų kunįgųsuvėjo ir kaipo
sai tautai sopa, sopa ir mums, p. Sosnovskis į nieką n’inveztys, be svetimžemių, na ir pra nuskriausti vienžemiai, kaipo
(Pabaiga.)
mes neprivalom abejotiszkai dėjo, o tuom tarpu į aną pas ,
dėjo rupįtis apie užkirtimą ke laisvi Suvienytų Valstijų ukė žiūrėti, kaip jau suvirsz ioo kutinį neatbūtinai buvo įsitikė Per nelaimingą likimą atsi
lių į Ameriką naujiems iszei- sai vienu balsu nupeikia ne- ypatų — mus giminių, pažįsta jusi jo vyriausybė.
tiko, kad klebonijos namas,
viams, pradėjo visaip perse amerikiszką, nekrikszczionisz- mų,
draugų kalėjimuose
Kas vėl link budo, kurį ru- szpitolė ir visos ukiszkos triokioti jau apsigyvenusius Ame ką, barbariszką pasielgimą dvoksta, kitus kalėjimas lau siszkoji valdžia priima draus bos per apsileidimą buvusio
dama skaityti ir užlaikyti lie prabaszcziaus yra griuvanezios
rikoje svetimžemius (pamirszę naujo Klingebergio, peikia kia.
Taigi Susivienyjimas Lietu tuviszkus iszdavimus, iszeinan- (in statu minoro). Todėl da
kad patys tokiais buvo), vi visus fanatikus Amerikos nevių Amerikoj,
susižinojus czius Prusnose, tai tokis už bartinis prabaszczius tegul su
saip juos spausti, po laikrasz- amerikiszkus ukėsus ir urėCentraliszkam Komitetui, nu draudimas visgi negali būti Dievo pagelba ir parapijos
czius, suduose, tiesdavystese dinįkus, skubinanezius iszrasti tarė ir d. 2 Rugpjuczio iszsiun- peržengusiems jį rybuose Ru paszelpa, mylėdamas gerą
ir per susirinkimus, priesz juos kaltę pas ne Amerikoje gimu tė naujam general-gubernato- sijos paskaitytas už didelį nu tvarką ir savo stropumu tegul
agitavoti, juos iszniekįti.
sius ukėsus ir stoja visi kaip riui Varszavos Kg.
O Imeretins- sidėjimą; gaunantiejie ir skai- nors lėtais, bet drąsiais žings
niais artinas prie pagerinimo.
„Svetimžemiai” pasijuto vienas vyras po persekiojamų kini knįgą,, Padėjimas lietuvių tantiejie Prusnose spaudįtas
lietuviszkas knįgas, visgi nusi Malonėtume, kad nors nePakeltas visų balsas tautos rusų vieszpatystėje“,
tokiame pat padėjime, kaip pusei.
kurioje yra iszreikszti musų kalsta tik menku policeiszkų kuriuos vaikus garbingas vianas žmogus atgaiyinęs savo eina toliaus, gręžia ausis reikalai, o prie kurios pridėjo tiesų peržengimu, ką p. Von karijtis namuose szpitolės pra
antije žaltį, kurs stengėsi įlei amerikiecziams ežia gimu- tokį perstatymą, kaipo protes socki tyczia arba nepažįdamas dėtų mokįti lenkiszkai (in lin
sti marinantį geluonį į krutinę siems; susilieja su balsu nu tą priesz neteisingus valdžios tiesų suvis ignoruoja, nežino gua polonica) skaityti ir pra
damas arba nenorėdamas žino džią tikėjimo. Szis darbas jam
jį užlaikiusią prie gyvasties. skriaustųjų ir auga vis. Neuž- persekiojimus.
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bus už nuopelną paskaitytas,
nes kitaip, netrukus n’atsiras
žmogus, kurs prie miszių galė
tų patarnauti. —
lu quorum fidem etc.. ..
Datum in Pago Bartiniki die 11
Mensis Septembris, 1838 a.
(L. S.) Paulus Episcopus.
Jacobus Falkonski Can. hon.
Varsa v.
Secretarius Visitationis Generalis.

Sulyginus nesenas laikas —
penkesdeszimts devyni metai,
bet kokia atmaina.
Bartiniv
kuose tuomet beraszant dvi
puses lakszto popieros, reikėjo
net szeszis syk suminet ,,lenkiszką liežiuvį“ ir nė sykį ne
prasitarti nė puse lupų apie
lietuviszką. Sziądien, jei rei
kėtų raszyti tokį dekretą re
formos, nerastume suminėta
ne sykį lenkiszkos kalbos.
Bartinįkuose dabar viskas,
ką buvo prisakyta lenkiszkai,
yra skaitoma ir g’iedoma lietuviszkai. — Kur dingo tie len
kai? isz kur ėmėsi Bartinikuoc
se lietuviai ?
Trumpas atsakymas. Len
kus Bartinįkų parapijos galėjo
atrasti tik Straszinsko imagiO
nacija. Dvaruose sėdėjo toto
riai, o kaimuose lietuviai. Tai
dabar ogalima
y sakytiO daugiaus
lenkų, kaip dvaruose isznyko
totoriai.
Kiekvienam .skaitant szitą
vyskupo rasztą navatnai iszrodys, kodėl nepasakyta kokio
je kalboje reik sakyti pamoks
lą priesz sumą ir laike sumos.
Na, tik pamokslas svarbesnis
daigtas už rytmetines ir vakarines maldas, o tik jos aiszkiai
pažymėtos, kad lenkiszkai.
Tur but pamokslai buvo lietuviszkai, bet lenkams tas žodis
per gerklę nelindo. Yra sulyg
sziądien lietuviszką knįgute su
poteriais ir maldomis rytmeti
nėmis ir vakarinėmis, ant ku
rios pasiraszyta , ,ks. Rzepnicki“- prabaszczius miręs priesz
atvažiavimaL Straszinsko. Matyt pirmiaus poteriai buvo lietuviszkai, o vyskupas Straszinskas uždraudė!?
C a s c a r c t s sudriitina skilvį, inkstus
ir žarnas.
Niekad ueapsiipriina nei
skaudulių nepadaro.
10c.

Motelis ir Restauracija
parsiduoda ant No. 7 North West
st. Dailus įtaisymas, puiki vieta,
geras ant raudos. Ateik ir pažiūrėk
pas M. A. Heffner
7 N. West st.
Shenandoah, Pa.
(35-38).

Jacob Hentz’o
a,
Valgį gali irauti kožną valandą
OYSTERIAI visokiu kainą.

Mrs Jacob Hentz

daro pui
kiausius kviętkus. Ypatingai užsteliuotus vainikus ant veseliją,
szermeną ir visokią tam panaszią
dalyką.

Mrs Jaoob Hentz
117 N Main st Shenandoah, Pa.

Ant pardavimo
dubeltavas blokas Girard vii le’e j
prie Parker street, žemiaus Opera
House. Isz vieno szono yra 8 pui
kus kambariai ir didelis ruimas
sztorui, isz kito szono yra 7 kam
bariai ir mažesnis ruimas sztorui.
Abudu szonai dabar parsamdyti.
Platesnes žinias suteiks:
James Morrell,
Girardville, Penn’a. (35-38)

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

neesant Varszavoj, negreit pakliuvo į jo rankas kanaunyko gromata.
Pertai pakol karalius atleido gromatų, inirszę bajorai sudegino,
kaipo raganų, kanaunyko motinų.
Baisiai įpykęs kanaunykas
skundėsi karaliui, o tas 5 dienų Gegužės 1703 metuose, būdams
eęskyrimas
mieste Marienburge, iszleido versolų, kuriuom įsakė, jog nuo
to laiko a) visas raganas ir žavėtojus tur kunįgai sudįti b) sziaip
----- (Tųsa.) ----Taip darė, mislydami, kad, miszias atlaikius, neprieteliai jau žmonėms žavėtojų reikalus perkratinėti dideliai užgynė
susirgs ir mirs, Neturtingiejie, to linkėdami savo neprieteliams, už- c) užsakė, jog bajorai, tame dalyke neklausantiejie karaliaus ir žudan
mokėdavo savo klebonui, kad lieptų į varpus muszti. Ketant gi ti nekaltus žmones, už kiekvienų karta turės užmokėti 1,000 vengriszIszėzvanyti, pririsza prie varpo szirdies strikelį, tikėdamiesi, jog trumpa kų raudonųjų. O mužikai, drįstanti taip daryti, bus pakarti.
me laike skambįs už nevidono duszių, arba sutrauks jį liga, it virvė jus tam karaliaus versolui, persekiotojai už niokanezius žavėti paskai
mis. Metuose 1838 savo akimis maeziau taip darat Kražiuose. 7) tytųjų žmonių, nuleido nosis, vienok būtinai nesiliovė persekioti. MoBajorės, kartais iszpylusios kavos tirsztimus, žiuri kaip jie renkasi į kįtas vyskupas Juozupas Karpis 1737 m. iszleido po visų Zemaitijų
kupetas ir kokios darosi lyczinos. Isz to spręsdavo apie ateinantį rasztų, kuriame skelbė, kad kiekvienų nekunįgą, drįstantį žudyti ir
Norė
laikų. 8) Ne vien senovėj, bet ir mus gadynėj įsirgę nemokyti žmonės deginti aptartus žavėjime žmones, persekiotų it galvažudžius.
neina pas tikrus gydytojus, bet skubinasi pas apgaudinėtojus, kurie damas dar labjaus nulaužyti ragus persekiotojams ir isznovyti žavėji
nieko nenumanydami apie ligas, garsinasi gydytojais. Kiti dar įsirgę mus, apskelbė, kad apkalbėtus žavėjimo dalykuose pats nuo to grieko
siunezia į Prusus ar į Kurszų pas žinunus ir burtinįkus teirautis ar teiszrisz, o kunįgams nedavė galybės takių iszriszti. — Nuo to laiko
iszgis ligonis ir kokios giliuotų jam žolės. Pavogus ar pragaiszus kiekvienas, apskelbęs kokį žmogų žavėtojum, tik nuo paties vyskupo
kokiam daigini lygia dalia artojai kreipiasi prie kokios žirninės, kad tegalėjo gauti iszriszimų. Toki pasielgimai nors sumažino aptarimus,
pasakytų, kas pavogė prapuolusį daigių. Kų ne dirba kunįgai, norė vienok būtinai neisznaikino: nestokiuoja dar tokių baisių ir nemokįtų
dami nuo to žmoneles atgrasįti, vienok ir lyg szioliai jų neatpratina. žmonių, kurie, už niekų laikydami szv. bažnyczios ir karalystės įsta
9) Mažne visi žmonės pasakoja, buk vietose yra pinįgai užkasti, ku tymus, nesiliovė žudįti už vis senų bobų, mužikių, paskaitytų už raga
riuos Kelmai (velniai) saugoja. Tiki, jog už vis pelkėtose vietose ir nas. Skaudėjo szirdį tai matant mokįtam vyskupui Antanui Tiszkekapuose pasirodo baidyklės, kurios, sako, ne tik gąsdiną žmones, bet vieziui, bet negalėjo kų veikti, už vis su nemokįtais bajorais. Ant
nuveda juos į balų; todėl, ypacz moteriszkės, naktį saugojasi to galo 1752 m. perkunįgų susirinkimų aiszkiai pasakė, jog, apskelbus
kam norint bobų ragana, tuojaus pasiųs tris iszmintingus kunįgus da
kių vietų.
tirti, ar tikrai aptartiejie gali būti paskaityti už raganų. Ir suteiks
245.
jiems valdžių kaltinįkus apskųsti pavieto slidžioms. No kunįgams-gi į
Žavėjimai ir burtai.
tuos dalykus kisztis ne vien užgynė, bet dar kiszancziuosius ketino
Tiesų pasakius visi ininavoti prietikiai niekam netikę; vienok dau- iszkeikti. Vyskupams skelbiant tuos įstatymus, kunigai dabojo, kad
giaus pikta padarė žmonėms įtikėjimai į žavėjimus. Pakalbėkime ežia sziaip jau žmonės nežudįtų varguolių bobelių ir be paliovos szaukė bažnycziose, jog nėr žavėtojų nė raganų — jog aptarianti tame dalyke
apie tuos dalykus,
y
Nuo senovės gadynėsZemaicziai tiki, jog daugelis vyriszkių ir mote- kokį nors žmogų, labjausiai drasko jo garbę, jog apkalbėtojai neiszriszkių gali atszaukti kipsza; užraszo jam savo duszių, būtinai jam at- liks nuo pragaro; ant galo apszvietimas, Stanislovui Augustui kara
duoda ir mokinasi nuo jo žavėti. O velnias už tų gerų suteikia jiems liaujant, ir musų szalyj visur pasklidęs, darodė Zemaicziams, jog įti
pinįgų ir viskų, ko tik reik. Tikėjo, kad žmogus kartų iszmokęs ža kėjimas į žavėjimus yra tikra neiszminczia ir bjauriu vaisium neapvėti, per visų savo amžį negali to užmirszti. Sako, kad kiekviena szvietimo. Kartais dar ir paskiaus kur nekur apskelbdavo bent kų
žavėtoja ir ragana szv. Jono naktį lekia ant Szatrios kalno, pasigirti ragana, bet isz priežasties tų kalbų nei vienos nieks nežudė ir nebede
velniams, kiek per metų sužavėjo ir žavėti iszmoko. Trumpai kalbant gino. Metuose 1807, regisi isz Prusnose esunezios karės, didei krito
tikėjo, kad žmonės gali pastoti isztikimais tarnais Kelmo (velnio), o gyvuliai. Vienas pono Giedgando (prezidento) isz Valnųjų sodžiaus
piktaisiais nevidonais kitų žmonių. Kiekvienas mokantis žavėti, buk žmogus, per visų vasarų savo bandos isz miszko namon negįdamas,
paežiu tik žvilgterėjimu gali atimti brandų javams, naikinti karvių ilgai sveikus gyvulius tebeturėjo. Budenij, ligoms jau baigiantis, jis
teszmenyse pienų, nupeszti avių vilnų, sutaikinti kersztaujanczius žmo leido vienai senutei milszti karvę. Ta pamelžusi karvukę, tarė: „Die
nes, atvesti po pat szuvių miszke medžiotojams paukszczius, szaudyk- vas žino, ar ilgai geras žmogelis džiaugsis sveika savo bandele!’’ Kelėms suteikti didę laimę, gundyti žuvį į žvejų tinklų, sutraukti perkū lioms dienoms praslinkus banda pradėjo dvėsti. Tai iszvydęs ukinįnijas ir kruszas, pasukti kur vėjų, žmogui, nors labai toli gyvenaneziam, kas tarė: ,,Oi, tai boba, ragana, padarė!” Sugavęs jų nuvedė į dva
atmesti ligų, žodžiu, kiekvienas, mokantis žavėti, yra galingesniu už rų ir apskundė. Valdimieras dvarelio arba ekonomas tuoj jų pradėjo
paskiaus lukitus žmones. Nors taip daug apie galybę raganų sznekėjo žmonės, plakti, norėdamas datirti ar tikrai ji yra ragana,
vienok jie buvo apkalbami ir nelaimingi, nes visi jų baidės ir nuo jų po jai skurų, ant galo nusiuntė į pavieto sudų. Bet sūdąs, nunianytolinos. Kunįgai szventomis dienomis be paliovos ant jų szaukė ir damas, jog boba ir be žavėjimo galėjo į bandų ligų nuneszti, tuojaus
juos barė, vadindami juos prakeiktais ir velniui užsirasziusiais, įstaty jų paleido. Itados, jog visuose Zemaicziuose tas buvo paskutinis apskundimas isz priežasties žavėjimo.
•
>
mai persekiojo juos ir liepė, kaipo bjauriausių sėklų žudįti ir novįti.
Grigalius XV 20 d. kovo 1623 m. iszleistame raszto (Bu 11 i) sziaip
pasakė: „Gavę tikrų žinių ir gerai reikalų perkraezius, pagal gausu
mų apasztaliszkos musų galybės, tuom rasztu įsakom ir liepiam, kad
uždėta 1848 mete
dasekę žmogų, iszsižadėjusį tikėjimo, padariusį su velnių sandarų, per name Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszai City Ha
burtus ir žavėjimus vienų ar keletu žmonių numarinusį, tuoj kad pa
------- o------duotų teisdariams arba slidžioms, kurie jį pagal didumų kaltybės turi
Siiincziiinie pinįgus į visas dalis svieto pigei
koroti.“ Minėdamas tų popiežiaus rasztų ketvirtasis Jurgio Tiszkevicziaus su kunįgais susirinkimas isztarė sziuos žodžius: „Žavėtojai,
burtinįkai ir visi kokių nors sandarų su velniais darantiejie, turi būti
kankįti ir isz žmonių draugystės isznovyti. “

Povilas Obiecupas

Zejnaicziu Vyskdpyste
P

XVI.

Banka Bischoffo

246.
Žavėtoju ir

raganų nelaimes.

Dvasiszkai vyriausybei taip žavėtojų neužkeneziant ir novyti lie
piant, sziaip jau žmonės, be žinios vyriausybės karalystės, paskirdavo
keturis sudžia«, kurie mažne visados sziokiu budu žudė apskųstuosius. Iszdliodaine Szipkortes (laivakortes) *ant greicziausiif-gar
Kalbos žmonių ir aptarimai, kad tas ir tas yra žavėtoju, nieko negilia laivių į krajų važiuojantiems ir iszsiUlICZiame SZipkOl tCS
vo, bet jei kas, pakiszęs slidžioms liežuvį, suraszydavo apie burtinįkų
dėl atvažiavimo isz k rajaus Į Amerika,
ant raszto, ir tų savo apskundimų dar prisiega patvirtįdavo; tuokart
slidžios aptartąjį žmogų į kalinį įstūmę, klausinėjo ar tikrai moka ža
vėti. Iszpažin tįsius savo kaltybę slidžios apsudįdavo ant sudėgininimo. O kad gynėsi ir sakėsi neiszmanancziu žavėti, slidžios suriszę Maskolijos rubliu, Vokietijos markių, Austrijos guldenų etc
Dėlei artesnės žinios raszvk i
rankas, metė į vandenį ir žiurėjo, kaip jam seksis plaukti. Jei veikiai
skendo, skaitė jį už nekaltų, bet jei aptartas, mokėdamas plaukti, nors
truputį plūduriavo, skattė jį už kaltų. Kiekvienas skęstantis žmogus,
2 Centre str. (Staats-Zeitung Building, New-York
kaip įmanydamas buria kojomis ir nenori grimsti, todėl daug nekaltų,
Nedėlioję Banku atvira nuo 10 iki 12 adymai.
maž kų plūduriavusių buvo paskaityta už žavėtojus. Isztraukto isz
vandens žmogaus antru kart klausė, ar moka žavėti. Ginan
tiems užriszdavo akis, supaneziuodavo geležiniais paneziais ko
jas, rankas užpakilij su virvėmis suverždavo ir įmesdavo į augszta
bosų. Dienoj, kurioj jį isz boso iszimdavo, pradėdavo kankyti. Taip
darydavo per tris dienas. Toms praslinkus, jei žmogus, netekęs kant
rybės, pasisakė kaltu, tuoj gyvų degino: Nekarta, patekę į nagus
baisių slidžių baigė savo amžių ant laužo žmonės, balsu skelbianti savo
nekaltybę. Tokiu budu žuvo liepsnose daugybė žmonių visiszkai ne
kaltų, o minės žmonių, apstoję laužų, ne tik kų nesigailėjo vaitojanezių,
Pas jį gali apsaugoti (insziuryti) savo namus nuo ugnies.
bet dar gėrėjosi tuom, jog mažinasi neprieteliai pasaulės, Szaukė
Jis perstata geriausias, isztikimiausias ir seniausias Amerikos
rūstybės Dievo kraujas be reikalo varvinamas, bet neapszviesti žmonės
apsaugojimo kompanijas
Apsaugoja, nuo ugneles jau daugelis motų
jo szaukimo nei truputėlio neklausė. Jog tikrai taip su raganomis ir
Dr. Y. M. HAMILTON
žinunais darė, pasirodo ežia isz senovės raszto, kurį ežia žodis į žodį
buvęs Miners Hospital,'ėję
privedu.
Ashland’e. Gyvena115 N. J ar- %T
.
------ 16 N. Mani str.
247.
din
str. S h o n a n d’ o a h,Pa,

ningu del iszmainymo, kaip tai:
Bischoffs Banking House

D. FAUSTA iii
Shenandoah, Pa.

.. JVLf.JVIaley,

Kuningai tame dalyke teisdariais arba siudžiomis.

Metuose 1702 sziaip atsitiko: Viens Varnių kanaunykas turėjo
Luokės parapijoj senų motinų, kurių žmones, apskelbę ragana, patrau
kė į sūdą. Spėriai kanaunykas ne tik meldė slidžios, kad motinų pa
leistų, bet dar paraszė pas karalių Augustų II, kad, kelbėdamas jo mo
tinų, teikusi atsiųsti taip vadinamų geležies gromatų. Tuokart karaliui

Dr. P. F. BUME

Shenandoah, Pa.

Parduoda naujus laikro
džius ir pataiso visokius
geriausiai gydo visokias ligas
Gyvena
daigtus isz aukso ir sidabro
kaip tai: žiedus, špilkas ir
30 E. Lloyd str.
Shenandoah Pa. 1.1.

vienatinis lietu viszkas pinįgų-siuntėjas; siunezia pinįgus į visas dalis
svieto: į Europa ir t. t. ir pinįgai buna kuogreieziausiai iszmokėti per
bankų. Lietuviai visi privalo eit pas savo viengentį, o ne pas kokį ten
žydų prigavėjo.
Gyvenanti tolinus nuo Pittsburgh’o gali pasirodavoą
per laiszkų, įdedami pacztinį ženklelį už 2 centu, o gaus broliszkų rodų.
Taip-gi parduoda ir 1 a i v a k o r t e s ant visų kelių į visas dalis
svieto.
Offisas (kantaras)

P. Obiecunas
1ol2 CARSON STR,

PITTSBURGH, PA.

*

L I ETŲ VISZKAS

pępiAUGZius^

steliuotus siutus pasiuva
tikt už §14 mažiau
sios prekgs, eina iki §40,
o kelnes nuo §3 iki § 18-

darau siutus pigiausiai kaip visur ir darbas buna atliktas kuopuikiau; .
šiai,

Pasiskubįkit broliai! apkikiau naujų materijų isz fabriko, kų dar

nė 'Jenas kriauezius neturi, padarysiu puikiai ir pigiai savo broliams Lie

tuviams, tikt n’užmirszkit atsilankit pas manę, o už kų nesigalčsit.

Adomas Pauliukaitis
2713 Penn. Avenue,

Pittsburgh, Pa.

VYRAI! VYRAI!

Kas į Clevelaud’ą atkeliausit,
Pas Olszinską visko gausit —
Szaito alaus, geros arielkos
Ir kvepenezių cigarų....
Ateik, broli, pamatyti
Ir to visko pabandyti.
Turiu puikiausių restauraciją isz visų Cleveland-o lietuvių
Su guodone

NikodemAs Olszinskas,
825 St-Clair str.,

Cleveland, Ohio

GARSO REDAKCIJOS DOVANOS!
Garso Redakci ja padarė ypatinga sutarimą su redakcija garsaus po visą svie
tą angliszko laikraszczio ,,The National Recorder”, kuris ypatingai užsiima aprą
szymais naujausių mokslo iszradimų ir naujų iszmislų, o taiposgi padedą iszradėjams įgyti patentą ant jų iszradimų.
Idant pasigarsįti dar labjaus ir pasiekti visus ir.visų luomų ir tautų žmones
T ii e Nation i 1 Re e o r d e r užmanė didelį kontestą ir visi, kurie prisius
§ 1,50, gaus per vi ą meta Garsa, taiposgi angliszką laikrasztį ,.The National Recorder ir paliudiji mą. duodantį jam tiesą už dyką imti dalyvumą konteste
Tiems, kurių yra užmokfta prenumerara, po prisiuntimui S 1,50, siusime
:ztį per kitus metus, kaip dabar yra mus k nįgose užraszyta.
Norint įgyti
tiesą imti dalyvumą tame konteste. reikia pasiskubįti, nes szitasypatingas pasiulljimas'yra tik ant trumpo laiko.

7-300 dol. bus iszduota.
National Recorder įgyjo prakilnų vardą tarp moksllszkų ir pramonės lalkraszczių.
.Jis turi tnkstancz.ius skaitytojų kiekvienoje valstijoje, kiekviename
mieste ir kaimelije, bet jis nori dauginus.
Nei vienoje szalije žmonės nėra taip
paliuke ant visokių iszradimų, kaip pas mus Suvienytose Valstijose.
N a t i on a 1 R e c o r d e r yra dideliu pagelbinįku dėl visų iszinislinczių ir visados apszcziai žinių priduoda apie naujus iszradimus ir juosapraszo.
Idant padidįtl savo
skaitytojų skaitlių ant kokios pusės milijono per kelis mėnesius Recorder už
manė iszdalyti dideles dovanas daugybei ypatų, kurios pasirodys gabesnėmis ir
prakilnesnėmis.
Dovanų prekė isznesza 37.300.
Kontestas iszsibaigs 1 d. Lapkriczio (November) 1897 m.
Dovanų paskyrimu užsiima prakilnus tiesos vyrai,
tarp kurių yra ir 3 žynomesni sąnariai kongresso.
Augztas vardas tų vyrų gvarantuoja jų nusprendimo teisingumą.
SZTAI TOS DOVANOS:

1000 doleriu auksu...................................................................................................
Kelionė po Europa.....................................................................................................
Kelionė į Kalifornija, Mixico .. .......................................................................
5 dovanos po 2oo dol. auksu...................................................................................
Kasztai ant 1 metų už mokslą
kokioje nors Amerikos kolegijoje ar mokslai nėję..........................................
loo dovanų po lo dol. auksu...................................................................................
Puikus portafijonas brangiausio medžio už dyka pristatytas iki vietai..
loo dovanų po lo dol. anksti.................................................................................
lo loo-dolerinių dviraezių.....................................................................................
7o dovanų do 5 dol. auksu.....................................................................................
125 dovanų po 2 dol. sidabru.................................................................................

S 1000

j, 600
400
1000
300
1000
500
looo
looo
35o
250

Trys szinitai dvideszimts penkios dovanos kasztnojanczios................................................... $7.300.
Budas, kaip įgyti vieną isz. tų dovanų, labai prastas.
Visas tavo darbas —
perskaitęs ■ tris ežia 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). Užduodame 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. apric.z augszcz.iaus paminėtų dovanų, prižada iszmok
dar §500 auksu tam. kuris gaus pirmą prizą (dovaną).
taigi tas. Knis piisiųs daugiausiai žodžių, gaus §1500 auksu; kitas dovanas
gaus paeiliui kiti isz prisiųstų žodžių skaitliaus.
Idant įgyti tiesą imti dalyvumą
szitame konteste, nereikia jokios extra mokesties, tik užmokėkit už metus prenu
meratą už Garsą ir National Recorder, viso labo §1,50.
Apturėję tuos pinįgus, imes prisiusime kiekvienam užsimokėjusiam tam tik
ra paliudijimą (certificate) su viimais paaiszkinimais apie kontestą ir regulas, kaip
padaryti žodžių suraszą.
Vardai visų laimėjusių dovanas
National Recorder’ije“;
Garse gi paminėsime visus lietuviins. kuriems pasiseks laimėti ka sziame konteste.
Pinįgus siųskit ant adreso:

Garsas Pab/ishing Co.
Shenandoah, Pa.

Chas Rettig ir Simus
POTTVILLE’JE, Pa.
tuii pravorą Lager alaus ir Porterio,
taiposgi
B a v a i s k o alau s, kurs geresnis
už importavotą. Pardavinėja ir bonkutėms dėl szeimynų.

S.

Markauckas
—neseniai

pirko—

ko SSelI įlinki s,
pertai, žinote, jog kaipo naujas
biznierius nesigaili savo gardaus
aluezio ir turkiszku cigaru. Visi
eikit pas sava ant 315 E. Centre st.
Shenandoah, Pa.
Uy

1

Pajieszkojimai.

BROLIAI MARK

K. Radzeviczins

Pajieszkau savo pusprolio Lu42S South str. Philadel
kosziaus Kaziuno, paeinanczio i>z
phia, Pa.
Kauno gnb., Panevėžio pav., Bir
Krautu\ė degtinės, vyno, liPuikiausia visam Shenandoah
žų parapijos, Geidžiūnų kaimo, kierio.
piriniaus gyveno Mahanoy City.
Klausdami apie prekes ra
Pa., o dabar neturiu jokios apie szykit pas pirmąjį agentą:
jį žinios. Dirbo drngstorij, girdė
Tris syk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada szalti už
jau, kad persikėlė į Shenandoah.
Jei kas žinotų, tai praszau danesz 51*29 Malcolm ‘Tr. Philadel- lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai alus
pbija, Pa. jii mos k liasos.
ti, arba jis pats tegul atsiszaukia
ant adreso:
Mike Kairis
Spring Vslley, III.

FESTAupAcnA-

Dr. Juliau Czupka

Kožnas taip sako.
Cascarets katariszkos cukerkos, dyviniavsias iszradimas szio amžiaus, yra
gardžios ir paloagvinanczios skanumą,
daro labai gerą įtekme ant inkstų, abelnai vidurių, perezystijažmogaus kraują,
panaikina perszalimą. iszgydo galvos
skaudėjimą, karsztllgg ir užkietėjimą vi
durių. Nusipirk baksuką C'.K.C. ir pa
mėgink jas sziądien; 10, 15,50 centų, vi
sų aptlokorių gvarantuojama.
240

geras ir teisingas
vyras laiko

mninierin

KOTELI
ANT
KETVIRTOS

J. JMavickas
pigiausiai parsamdoarklius ant voselijų,
pagrabų ir kiikszlynų. Visižino, jog jis
teisingas žmogus. Dabar jisuždėjo

Grabų bizni.
Pasitaikius szermenims, eikite visi pas
jį.
Gyvena jis Bobino stubose ant
Raspberry Alley
ties Union str
Shenandoah. Pa.
Jei i s z g a i s z ken 2 koks gyvulys:
kravė, arklys ir 1.1., duokite telefoną
p. Ulrich. Jis užmokės už telefoną ir
už dyką iszvežsz isti pušį gyvulį.
Adresavokit pas: Mr. Ulrich & Son,
Ashland, Pa. (19—6)

Peipgi netoli nuo saliuno visoki tavorai szvieži ir parduda ka
no pigiausiai. Priegtam kožnas lietuvys ras szirdinga rodą
kiekvienam reikale.
O ir pinįgus maino ir siunezia iu LIETUVA iriu visas
lalis svieto.

121 ir 117 E.Centre str,

(Fourth) Stree
Minersville, P

Visad atminkit,
.... jog ... .

KRAUTUVE

ANTANAS K1LCZIWAS

[36 ir 9]

užlaiko v yna, 1 1 k 1 e r i u s ir
cigaru s.
Visados szaltas ir
szviežias alus.

Vincentas Doinaiiski

ra<
ra

s

Elizabeth Port, N.J. [l7.VII.P71
ra

Aptiekus

Dvi

kur galima susiszekčt lietuviszkai,
nes Jurgis Murautskas, lietuvis, ten
randasi, per ką galima gaut broliszką rodą pas jį po tokiu adresu:

ra

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

ra
•H.

ra

ES

ra

Nori siųsti kam laivakortę?
Nori pinįgus iszrnainyti ? apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti bažnyczią,
ES
namus,
Norite nusipirkti geriausius lotus Philadclpllijoje
•nir Camdene?
O gal nori sukalektavoti randą? ar pinigų pasis- •nkolįti?
Tai eik pas

P.Č. Schilling &Co.,

J. M SCHAFER.

Trelnai iszeina isz Shenadorio į Penn
Haven Junction, Mauch Chunk, Le
highton, Slatington, White Hall, Cata
sauqua, Allentown, Bethlehem, Easton
• r Weatherly G.03, 7.38, 9.14, ryta; 12.58
3.53, 6.00 po pietų.
In New York ir Philadelphia 6.03, 7.38
9.14 ryta; 12.58, 3.53 pef piet.
In Quakake, Switchback, Gerhards ir
Hudsondale 3.53 po piet.
In Wilkes Barre, White Haven. Pitts
ton, Laceyville, Tovanda, Sayre, Vaverly ir Elmira 6.03, 9.14 ryta; 3.53, 6 00 po
piet.
In Rochester, Buffalo, Niagara Falls
ir in Westus 9.14 ryta; G.00 po piet.
In Belvidere, Delavare, Water Gap ir
Stroudsburg 6.03 ryta; 3.53 po piet.
In Lambertville ir Trenton 9.14 ryta.
In Tukhannock 6.03, 9.14 ryta; 3.53 po
piet.
In Ithaca ir Geneva 6.03, 9.14 ryta
53. 6.00 po pint.
In Auburn 9.14 ryta; 3.53, 6,00 po piet
In Jeancsville, Leviston ir Beaver
Meadow 7.38 ryta; 12.58, 3.53 po piet.
In Stockton ir Lumber Yard 6.03, 7.38,
9.14 ryta; 12.58, 3.53, 6.00, 8.42 po piet,
' In Mc’Adoo, Audenried ir Hazleton
9.03, 7.38, 9.14 ryta; 12.58, 3 53, 6.00 ir
8.42 po piet.
In Scranton 6.03,9.14 ryta; 3.5,3 ir 6.00
po piet.
In Hazleboork, Jeddo, Drifton ir Free
land 6.03, 7.38, 9.14 ryta; 12 58, 3.53 po
pietų.
In Ashland, Girardville r Lost Crock
6.15, 7.30, 9.10, 11.10 ryta
1.50, 4.10
5.0 9.15 po pietų.
In Raven Run, Centralia Ml-Carmel
ir Shamokin 9.02, 11.05 ryta; 1 46 4 07,
6.46, 9.12 po pietų.
In Park Place. Mahanoy City, Delano
5.45, 6,03, 7.38, 9.14 ryta; 12.58, 353. 6.0
8.42, 11.13 p® pietų.
In Yeatesville 5.45, 7.38, 9.14 ryta
3.53, 6.00, 11.13 po pietų.

Treinai iszein.
fsz Sham ok in 5.15, 8.20, 12.10 isz ryto, 3.00, 5 Io
7 50 po pietų ir ateina in Szeuadori ant 6.03, O.le
ryte, 12.58, 3.53. 6.00, ir 8.42 po pietų
Lszeina isz Szenadorii j Pottsville, 6 03. 7.38
9.05, 11 05, isz ryto;
12.58, 3.05, 4.15, 6.00
8.42 po pietų.
Iszeina isz Pottsville į Szenndori 6.00, 7.45
10.15, 12.05 ryte, 12.35, 3.00, 5.15, 5.40,7.15,10.20
po pietų.
Iszeina isz Szenadorio 1 Hazleton, 6.03, 7.38
9.14. ryte, 12,58, 3.53, 6.00, 8.42 po pietų.
Iszeina isz Hazleton Į Szeuadori, 7.35. 10.05
*12.52 ryte, 3.05, 5,57, 7.56 po pietų.

Laiicau didelę krautuvę import avot u i/yA'O,
LIKIERIU, pargabentų isz Europos, taipgi užlai
kau visokį ALLh kur galit gaut buteliais ir
bnczkutėmis. užlaikau klerkų lietuvį.
JONĄ BARDZILAUTSKA- Neužmirszklt
atsiszaukt po adresu:

1101) Carson str.'South Side
Telephon 41 —Pittsburgh, Pa. [15-5-97]

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

ES

Tik nepamirszk;

M. GUBAUCKAS
geriausias ir vienatinis lietuviszkas

g

2023 N. 2nd str. Philadelphia, Pa. į|j

Kriauczius visoj Minersvillej.

taipgi turi puikią užeigą.
Lietuviai, eikit pas saviszkį, o nestgraudįsit

arba geriausia užeiga dėl darbinįkų ar szeip žmo
nių. Kurie nor szį bei tą dasižinotie ir szalto alųežio kaurą IszgertG ar cigarėlį parūkyti, ateiki
te pas:

[8-5-97]
—BBMUilIBIHI I m iniII 1

■■■—SMW—

GERIAUSIA UŽEIGA pas

J. ANCEREVICZIU
202 S. Main st.

12 North Hancock Street,
Wilkes-Barre, Pa.

You can buy them in the paper 5-cent cartons

Ten Tabules for Five Cents.
This sort Is put up cheaply to gratify the universal present demand for a low price.

If you don’t find this sort of

Ripans Tabules
At the Druggist’s
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.

Geriaiise ir szvieziaiisR mesa
------PAS--------

duoza JUDJGKA
19 W. Oak str.

Dirba

Antanas Galinis.
Smagiausia vieta de] užeigos, jo gėrynių
nereik nė girt, nes jie patys giriasi
O žmogus meilus ir prietelis bėdojo
Plauberij žemiau Readingo geležinkelic

Juozo A. Manclour didžiausio ir
pigiausio kupeziaus visame paviete.
Jis pardavinėja taiposgi daug įvai
rių gražių mažmožių; parduoda vis 1
ką už 20 procentų piginus nei kiti. Į
Jei netiki, tai pamegįk duot jam
1
orderį.
Jo krautuvė yra
I

L. Altpiap

ri visokiu kogeriausia padarytų valgių
Iszeina in Raven Run, Centralia kepsnių, oisterių irt. t.
Mount Carmel ir Shamokin 9.57 ryte
Smagiausia vieta del užeigos. Yra
I. 49 ir 7.21 po pietu, ir ateina 1n Shamo
puiki salė kurioj stovi net 9 biliardai
kin ant 10.55 ryta Ir 2.47, 8.19 po plot
Iszeina isz Shamokin in Shenadori 8.15 Priegtam da kiekviena dailiai priima Ir
II. 55 ryta ir 5.35 po pietų, ir ateina in rodą reikale duoda.
Shenadori ant 9.10 ryta ir 12.50, 6,31
po pietu.

M. KUPCZINSKAS ir
p. PJHgKEVICZIUg

Kampas Main ir Onk uliczių,
SHENANDOAH,

S A L 1 U N I N K A I!
— Na wisi prie alaus —

CH. SHMIDTO

PA.

IR T.T.

Shenandoah, Pa.

Anyone sending a sketch and description may
quickly ascertain, free, whether an invention is
probably patentable. Communications strictly
confidential. Oldest aueucy for securing patents
in America. We have a Washington office.
Patents taken through Munn & Co. receive
special notice iu the

SCIENTIFIC AMERICAN,
beautifully illustrated, largest circulation of
nny scientific Journal, weekly, terms $3.00 a year;
$1.50 six months. Specimen copies and Hand
Book on Patents sent free. Address
\
MUNN & CO.,

361 Broadnav, New York,
' _ _______________________________________

GALIMA GAUTI SU PRISIUN-

timu szias

KNYGAS:

Dr, J. Ozupka

"New l’oiii HOTEL

DRABUŽIUS

vieta visoj Amerikoj/

23 N. Main str.

. Istorija Katalikų Bažnyczlos. J.
yra labai naudinga dėl perskaitymo kožnam katalikui. Kasztuoja
SI,00
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 S6».oo už tūkstantį.
Raszykit pas
evangelijų ir lekcijų ant visų metų su
garsų agentą:
labai naudingais dvaslszkais skaitiniais.
Puslapių esti 896. Linkėtina kad kožno
lietuvio namuose ji butu. KasztuojcS .50
pas
K UN. A BURBA.
Box 1053
Geriausi gerymai, užkandžiui uždyka nū 5129 Malcolm st.
PLYMOUTH,
PA.
Luz. Co
ryto iki 12, ir nuo 8 vakar iki 12. Ti Philadelphia, Pa.

Lietuviszka
* RESTAURACIJA^

KARŪNAS,

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

Shenndoah, Pa.

visokias

KEPURES,
KARDUS,

Pirkit sigarus ir sigaretus nuo

211 E. Centre str.
quickly secured. FEE DUE WHEN PATENT OBTAINED.
Send model or sketch with explanation for free report as to
patentability. 48-PAOE BOOK FREE. Contains references
and fall information. B®-Writo for SPECIAL OFFER.
H. B. WILLSON A CO., Patent Lawyers,
Le Droit Building,
WASHINGTON, D. C.

SZARFAS,

ZINIA DEL SAL1UNIKU
IR SZTORNIKU.

(27 ir 2S)

R. H. MORGAN,

Shenandoah, Pa.

Magi vyrai pas savo brolį lietuvnįka ant szalto alaus! isz Pranei jos
snapso ir tųrkiszkų cigaru! Užei
kit. o nepasigailesit.
[37 ir 19]

Shenandoah, Pa.

Lietuviszki kumpiai ir deszros kuonopigiausia.

Juozą Daukszi.

NEDELINIS TREINAS

Iszeina In Ashland, Girardville
Lost Creek, 7.53 ryta 11,40 po pietu.
In Hazleton, Black Creek Junction
Penn Haven Juction, Mauch Chunk
Allentown, Bethlehem, Easton ir New
York, 9.10, ryta 12.50, po pietu.
In Philadelphia 12.50, po plotu.
In Yatesville, Park Place, Mahanoj
City ir Delano, 9.10, 12,50 ryta; 6.03
6.31 po pietu,
Iszeina isz Hazleton In Szenadorl 9.00ryta 12.52, 6.24 po pietu.
Isz Szenadoric in Pottsville 6,00, 9,lo
9.40, ryte 3.05. po pietu.
Isz Pottsville in Szenadorl 8.45. 10.40
ryte; 12.35, 5.15. 6.10 po pietu.
bollin H. wilbur generalnas super!n
tendentas South Bethlehem, Pa
CHAS S. LEE, gen. agentas
Philadelpdia. Pa.
A. W, NONNEMACHER, Asst G, P A
South Bethlehem, Pa

Don’t Spend a Dollar
for
Medicine

JOHN CLARK

ES

Prasideo nuo zy LapkricyJo 1X90 m.

ONE GIVES RELIEF.

until you have tried

2801 & 2401 Penn. Avenue,
Pittsburgh Pa.

Geležinkelis Lehigh ■ Valley.

SHENANDOAH, PA

T1TPT V PTTJRSNTirn t0 cnrc
caseof constipation. Cascarets are the Ideal LaranDOVLulIjLI UUnnnll 1 LDD fjT0. never srip or irripe.but cause easy natural results. Sam
ple and booklet free. Ad. STERLIXG REMEDY CO.. ( hii-airo. Montreal. Can., orXew York.
817.

AR ŽINAI KĄ?

Beach’ o aptiekoj e
Dr. W. J. Beach, savininkas
OFISAS: NAMIFJE ant 4th & SUNBURY STR.

KNIGA MONŪ.
lAetuwiszkoje kalboje!!

1OSBUTJLNAS

Kas galėjo tikietis kad lictuwiszkoje kalboje pasiroditn tokie
kniga kurioje wyscs slaptibcs n.onijiino butu atidengtos <h I wysu?,
.... and ....
S< nowes žmones wtulino monininkus ragani us, d .'rnnezeis monus
su pagialha piktos <lw is <>s, <’a ir szeiidieii duiig'c.is t.tsiranda to
savo naujame name ant
kiu ka tajp ir.islij ii szniak . (liri'.e.lamas ncw’.<mka>t t' kies pasak
1
j. u tl.iwe t k <1 wys- s niamb urnas iriszin.ntis į aejna isz
333 Trumbull st., ties Elizabeth
r i : < I.ši . D Iii- : L. im daii ns iszra<l;‘ii wyska ir n<> senoj gn-iužema ižPorth’o dypu (geležinkeldvariu),
JJ ■' ,WI ” knigt i.-z k i ms kožnas gal bot n:o:iini::ku, Toje knigoje talpiLaiko geriausią s z t o r ą ir
' v T-i
. s . ,]..u. į ,u | ; j-, ,z lnt s akiwu-paniokinimu ir : po 50 hbrozclu paro
s a 1 i n n ą.
kcu-Lm gm t j.zkicj I. >j;> apsy. jtie ir i-z sawo užduotis i zsiriszt.
Importuoti ir naminiai gerymai ir
Atsilankyk! patyrsi, kad tai tei T i k:H2 i <’rnez. j ir pujkioj in angliszka audeklą abdarita su aukso atsp.audom ant
cigarai. Kambarius parsamtlosingas ii geras žmogus.
•lalarn, ka?zlwoja. tyktnj
,...-•••••• $1.50
ma ant dienos ir nedėlios.
T< ji gi turu a i parduwim > wys< kiu; dajktus ir rejkalingas prietajsas prie moniimo,
-- PAS-be kuriu ap.-i ji negali. Prieg tam turu krautuwiu wy-mkiu knigu kokios tyktaj lietu.viszkoio kalboi ■ iszoio. Turu maszinukies del drukąwimo grom-.tu ir tt
manager.
Pujki pi'Į’iera dvi raszimo gi-uniatu su dailoin kwietkoni ir druk:*.wotais |>as\veikiniainis. Tuzinas tokios p- pii ros su dailius Importais ki'SZ’uoja 3oc„ tris tuzinai $1.00
-: Pigiausiai nusipirkt :Turu dvi j iiinumenes juokinga kwietka, kury, kada duodi pawuostit, isztiszka wan.
FORNISZIUS, PI J ANUS, VARGONUS
duo ir padaro daug juoku, prekio 25c.
Parduoda visokius PECZIUS, kukniIR SIUVAMAS MASZINAS.
Kas iž dydeles f įtografiios norėtu turėt daugiau mažu, tegul atsiuiicze dydela, asz
nius ir dėl szilumos,
isz
tosios trumpam laikie padarisu 100 mažiukiu ir nusiusu už $ ,25c.
Taiposgi pataiso kukuinius stogus ir 13 N. Main, Shenandoah, Pa.
Norintlcm
dažinot apo wysokies knigasarba kitokius dajktus ir czienes, po aptureimu 2 ccntincs mar
užlaiko visokius daigtus reikalingus prie
kios tuojau slanczin drukuotus katalogus.
Adresas Iu ma ne szltoks:
kuknios.

RESTAURANT

Antanas Daniseviczia
G30 W. Centre str.

Mahanoy City, Pa.

Elizabeth, N. J.

Johh A. Koklenberger

J. P. Williams&S011

R. A- Davenport

Ar žinote lietuwiai kad UHRYST1AN SHMIDTO yra geras alus ir
galwa nuo jo niekad neskauda. Pas
Ch. Shmith'a gali kas nori gauti ir
baozkutia in namus parsigabenti.
R A. DAVENPORT,
70 W. Coal str.
Shenandoah, Pa.
Shenaudoalų Pa,
41ii* 11 27 S- Janliu str

Wanted-fin Idea

Protect your Ideas; they may bring you wealth
Write JOHN WEDDF.RBURN & CO., Patent Attoi
neys, Washington, D. C., for their $1,800 prize uffej
and list of two hundred inventions wanted.

JOSEPH MATUTIS,

287 Wythe Ave.,

Brooklyn N. Y.

Metė tuomet prastus žmones, yra suimti. Kas ir kiek buvo asz pats pasirūpi n- vestuvės į ją keturią lietuviszką sąnarius draugystes, kad nog
prilaikanczius knįgas ir puo paduota, nepasakysiu, tik ži s i u.“ Relata refero, gaivin- zokonįkią yra tai svarbus ir isz- szios dienos visi turime atsi
kilmingi atsitikimai istorijoj Chi lyginti skolas ir visas neapy' Laiszkas isz Lietuvos.
lėsi griosti laiszkų ir areszta- nau, jog padavė Meszkuczių kimes, nors vilczia geresnes cagos
lietuvių.
(Isztrauka.)
voti inteligentus. Suėmė stu Czesnienė, už savo sūnų Joną, ateitės. —
Nedaugiams kaip penki metai kantas, o stotumėm su karszOverbrook, 12-IX-97. dentą Matulaitį ir jo brolį kurį teipgi paėmė.
In Pajevonį, kun. Buczenau- tam atgal apie lietuvius Chicago] ta meile isz naujo dirbti link
skiui numirus, tapo paskirtas beveik niekas nežinojo. Iszsiskir- labo draugystes.
3) J. CeGuodotinas Redaktoriau! pargabeno isz vaisko. Dr.
Dabar truputį apie Imeretiiiskio
kelione.
į kleboną prof. Staniulis, jo stę buvo po visą miestą ir visiszkai gliauckas teipogi kalbino lai
sziądien gavau isz Lietuvos Matulaitis iszgirdęs apie areszNaująjį general-gubern a to administatorium kn. Baltru- prapuolę tarp kitų tautų. Szią kytis vienybes, meiles ir suti
nuo draugo laiszką, kurį teik tavojimą brolių atvažiavo į
dien susivienyję yra sąnariais vie
sitės sunaudoti. Taip jis skam Kalvariją pasiklausyti apie rių visa Lenkija priėmė ko- szaitis isz Lazdijų, o rž vikari- nos stiprios parapijos ir valdo di kimo, be ko draugyste negali
brolius, bet naczelnykas liepė puikiausiai ir komeilingiausia. juszą Gudaitis, szio meto ku- delį bažnyczios turtą: 14 lotų, laikytis, kad savo szirdyse ne
ba:
ant kurių pastatyta parapijos baž- turėsim teviniszko jausmo ir
,,Ilgai nerasziau, bet dabar jam už nedėlios atsilankyti, Maskoliai sznairuoja isz sza- nįgelis. —
Albinas. nyczia, kuri po geram įrengimui tt. Ant galo virszinįkas ant
ketinu už visus laikus atsi- nes tuom tarpu nieko nežinąs- lies žiūrėdami ir pecziais trau
užims pirmą vietą tarp katalikisz- užbaigimo
Suvalkų gub. neliko
apvaikszcziojimo
kaip su ja’s nusitiesę. Po ne ko.
pliekti.
Talpįdami
szią
koresponden

kų
Chicagos
bažnyczių;
taipo
jau
ragino tuos, kurie dar neprigu
Marijampolės žandarų na- kuriam laikui, kad D-ras paskutine. „Obyvateliai“ o
mokslainė,
padalįta
į
kelis
sky

ciją, persergstime savo bro
li, raszytis į draugystes. Už
czelnįkas, koks ten „perekin- vaikszczioja sode ir rūpinasi priszakij’ abu Gavronskiu su
rius,
su
didele
puikc
sale,
kurioj
lius perdaug nepasitikėti ant
czikas“, neseniai atvykęs isz apie brolius, pasiveja jį ma tarė iszkelti privatiszkus pie
atsiprovinėja mitingai, teatrai ir baigus kalbas virszinįkas iszmaskolių, nors jie gali ir labai
Varszavos, sumaisze ir paga žesnysis žandaras ir szaukia tus. Marijampolėj. Pargabe szvelniais pasirodyti. Ir kati visokį apvaikszcziojimai; lietuvi- tare nuoszirdžiai acziiv visiems
dino mums visas mislis ir dar pas naczelnyką. D-ras pake no isz Varszavos puikiausią nas peles szvelnei užsmaugia. szka-gi klebonija yra papuoszimu susirinkusiems, ką teikėsi kobus. Szis nevidonas, kelis me tino už pusvalandžio pribūti. virėją ir mikliausius tarnus Primename, ką pereitame Nu- visos apiclinkės. Vertė parapijos nomandagiausiai apsieiti per
turtų mažiausiai į 70,000 dol., o apvaikszcziojimą ir už dailų už
tus buvęs prie Varszavos cita Tas pats „žemys“ sugryžta, (lekajus). Parėdė gimnazijos merije raszėme apie kun. skolos turi jau tik 813,000.
silaikymą ant sales laike kal
deles, atsižymėjo savo szu- iszsitraukia kardą priesz dak salę ir ten iszdavė , ,pusry- Imeretinskį.
Kiek
užsitarnavo
vyras,
kurs
Red.
niszkumu, aresztavodamas stu tarą ir suszunka: „ja v as czius dėl 80 ypatų. Viskas
taip trumpame laike galėjo atlikti bųAnt metinio susirinkimo 15
taip milžiniszkus darbus, suprasti
dentus už politiszkus prasikal aresztuju“. Pasidarė riksmas, buvo kasztu „obyvatelių“.
gal tiktai tas, kuris žino visas per- Rugp. tapo iszrinkti nauji szv.
Korespondencijos.
timus. Atvykęs Marijampolėn siunczia telegramą į Suvalkus, A par to „obyvatelių“ buvo
iszkadas, kokios buvo prie to dar Jurgio draugystes virszinįkai:
užsigeidė iszrasti savo specija- kad pribūtų naczelnykas ir praszyti, vyriausi kariumenės
(Tasa nuo 2-tro puslapio.)
bo. Garbė už tą nenuilstantį dar virszinįkas P. Skunskis, virliszkumui darbą, na;ir iszrado. prokuratorius. Tie pribuvo, didžiūnai, gubernijos direkto
bą teisingai priguli kun. KrauczuPasitaikė pirmiausiai sugau bet d-ro Matulaiczio nepalei rius su inspektorium,naczelny- kurių czionai yra per 300 nui, prabaszcziui vietinės parapi szinįko szelpinįkas L. Baltrukai, visų iszpažinczių dvasin szeimynu visi jie paeina isz jos. Ką jis nuveikė per tuos 4 me konis, protokolų sekretorius
ti Marcinką, aną garsųjį kon- do.
tus, to nei antras, nei dcszimtas S. Oranta, finansų sekretotrabandistą ir vadą per rūbePer patį „Aplankinią Pane ki j a‘, buvo ir kun. Senkus su Prūsų ir Galicijos.
rįus N. F. Martiszauckas, kažių keliaujanczių. Szis nežino lės Szvencziausios“, liepiant Czesna. Pokylis buvo puikus.
Taigi pripuolus szventei nebūtą nuveikęs nė į 20 metą. Dėl
parapijos savo dirbo kaip materi- sierius F. Petuszka, apiekunai
damas kaip iszsisukti, mėtėsi Mar. naczelnykui atvažiavo Koki valgiai, koki gėrymai užgimimo P. S., t. y. 8 rugsė- jaliszkai,
taip dvasiszkai. Per jo
ant iszdavystes kelio norėda isz Suvalkų žandarai su pro tegu tie pasakoja ką valgė ir jo, priesz tai nedelioj czio- rūpestingumą likos paszaūktos ke kasos K. Szvipas, J. Cegliaucmas taip baisinga nelabyste kuratorium, jieszkąncziu klie gėrė. Laike to priėmimo kal nyksztis kunįgas užpraszė turios lietuviszkos zokonikės dėl kas ir J. Petruszkeviczia, maratpirkti savo liuosybę ir taip riko H kurso Rudvalio, Gižų bėjosi tik prancuziszkai irlen- savo pvrapijonus, idant tą die mokinimo vaiku. Koks tai sma- szalka J. Adomaitis.
P. S.
Tas vargdienis kiszkai. Pakėlėc taures už ku- ną szvęstų, (czionais turi gumas, kad mus vaikai, vaikai
prabilo į žandarus: ,,Žinot ką! parapijos.
jus manę aresztavodami nekiek dviem dienom buvo atstatytas nįgąikszczio sveikatą visi (isz bažnyczią S.
Stanislovo). lictuviszką tėvą, gal mokįtis kate
Garso Redakcija siunczia
♦ pelnysite, bet tik jus man do isz seminarijos ir kokias tik skiriant maskolius — jie tylė Bet atėjus tai dienai, galicijo- kizmą lietuviszkoje kalboje, skai
tyti
ir
raszyti
lietuviszkai
ir
apsivanokit, o asz jums parodysiu knįgas turėjo mieste pakavo- jo) suszuko: „Vivat! n i ech nai szventė;, o prūsiniai ėmėsi pažįti su Lietuvos Istorija. Prieg savo szirdingus linkėjimus szv.
ko jus jieszkot - - asz jums jęs parsigabeno ir taip žanda žyje“. Paskui visi palydėjo prie darbo,'sakydami, jog tai tam nebus apleista ir angliszka Jurgio draugystei isz priežas
Red.
iszduosiu visus knįgų gaben- rai pas jį jas rado. Buvo no į Vilkaviszkį ir ant geležinke- nėra jokia szventė.
kalba, kuri ežia neatbūtinai rei ties jos jubilejaus.
tojus“. Žandarai sutinka ir rėję daryti kratą pas visus,bet Į lio stacijos. Imeretinskis atBet sztai kas įvyko per Die kalinga.
szis bjaurybe ima pasakoti, regensas nedaleido — ,,turite sisveikįdamas ko gražiausia vo daleidimą; apie 11 vai. Abelnai viską mokįs, kaip mo
Humbugli a s, vyrai!
kaip buvo pas Szliakius Mo- skundą ant vieno, tai pas jį ir dėkavojo. Kas kokį tik p ra ryto staigu įsisuko viesulą to kina publiszkose mokslainėse.
Pertai tikiu, jog kiekvienas lietuszymą
davė,
o
davė
jų
daug,
koluose iszleistuves, buvę toki krėskit“.
Žandarai padarę
kia, jog sulaužė daugybę vys, kurs tursavo krūtinėj lietupradėjo
visiems
duoti
atsaky

ir toki svecziai ir pirkę nuo kratą ir suėmę Rudvalį parei
triobų, iszvarte sukrautus ja viszką szirdį, leis savo vaikus į tą
mą.
Ir
jau
pradeda
pasiro

tokio ir tokio knįgų. Žanda kalavo klieriko Petro Bulvivus. O Jono Stalcmano ma- ją mokslainė, kad vaikeliai galėtų
Ai, ai, kas darosi Worcesdyti
pasekmės.
rai paleido Marcinką kaipo cziaus. Jis tuo tarpu buvo
szina kūlė kvieczius; taip gauti tikrą krikszczioniszką mok ter’yje — tegul Dievas saugo
I
mo
Užklausė
gubernato
denuncijantą,Prasidėjo kratos. iszvažiavęs į Varszavą szventy
bekuliant viesulą iszgriebė isz slą. Tav gi, garbingas Kunįge, ja. Naujai -apsirinkęs komi- Sugavo keletą neszikų ir pre- tis. Tuojaus žandarai nusiuntė riaus,Kodėl ant kaimo kelių ir Cilinderio inžino) ugnį ir už už Tavo nenuilstantį darbą dėl tetas iszrado, kad kunįgas per
mus labo esame labai dėkingi ir
kejų knįgų. Bet žandarai ne telegramą ir ten nabagą paė 1 namųmaskoliszki paraszai; kas krėtė czionais sukrautus kū keldami savo szirdis prie Dievo, trejus metus pasidarė sau į
to norėjo.
Jiems reikėjo: mė. Sznekėjau su jo draugu iszdavė tokį paliepimą.
gius. Sudegė 30 kūgių, po meldžiame Jį Tavę ir ant toliaus $18,000. Tik skaitykime: su2do
lau
laikfaszcziai
garsi„politiczeskich
prestupni- kaip tai buvo. Subatoj’ po
10 vežimų kvieczių, arba tie laimįti nenuilstancziame Tavo kalektavota— 11.366.75, už
na,
buk
Gen.
gubatradęs
su
kov“. Prisikabino prie p. atlaidų „Aplankimo Panelės
sink, sakant 300 kvieczių darbe ir kad teiktųsi užlaikyti tarp sėdynės bažnyczioje surinkta
virszum
szimtą
paliepimų,
iszpaszaukė
Vitkaucko, Marijampolės kup- Szvencziausios“,
nuėjo su durnu, nuo ko persi mąs per daugelį metų.
$1320, skola pasididino ant
duotų
neteisingai
—
prieszinLietuvys (Litwin).
jį
pas
kliauzurą
ir
netru

cziaus. Padare krata, rado
gandę ukinįkai buvo priversti
$190,00, o ypatiszkų įėjimų
gai
įstatymams.
vieną dainutę , ,Tu Lietuva“ kus po tam i nėjo j isai į
nustoti dirbę. Taip tai Die
kunįgas turejo mažiausiai $5-.
30
Liepe
sugabenti
visus
J
ūbi
Įėjus.
jo locna ranka raszytą. rado savo kambarį su asista dviejų
vas nubaudė neklaušanczius
000 (pamislyk: $35 už szliubą,
aresztavotus
už
lietuvystę
į
Su

daugybę laiszkų, raszytų isz vyresniųjų žandarų ir dviejų
Bažnynyczios S.
$10-00 už kriksztą, $25 už pavalkus
ir
padaryti
isztyrimą
ar
Cleveland
O.
Sąnariai
szv.
visų szalių ant jo vardo su prokuratorių, vieno žemesnio
V. Jokubinas.
grabą!) —viso labo 17.876^75.
teisingai
yra
aresztavoti.
PreJurgio
dr.
29
Rugp.
9701.
apjo.
Tuojaus
perverte
jo
daig
perdavimu kitiems, bet labDievuleli tu mano, juk tai gy
zidavos
vyriausias
Varszavos
vaikszcziojom
10
metinį
uždė

jausia prisikabino prie skait tus, liepe atsisegioti, o >,že
Boston, AJass. Mielas Redakto
vas Klondike! Oi nelemtas
prokuratorius
ir
Susi
v.
Guberjimo
draugystes
jubilejų.
Apriau! 6 d. Rugsėjo Bostone buvo
linių knįgų, kur buvo suraszy- mys“ iszcziupinėjo kiszenius
<
likime, delko nepavelyjai tų
i
natomis.
vaikszcziojimas
turėjo
būti
21
laikytas
balius
ant
naudos
Bostono
ti, kas kiek yra davęs ant rei ir paraszę, jog nieko nerado,
pinįgų komitetui susipilti sau
40
Busiant
inspekcija
ant
lietuviszkos
parapijos,
už
ką
kunį

Rugpjuczio,
bet
laikas
nepa

kalų krautuves arba kiek buvo nusiutė {Marijampolę,o isz ten
įkiszenius!. .. .
Tu'rbut ant
gas
Juozas
A.
Gricius
siunczia
per
gubernatotių,
kad
jų
rėdąs
pa

velijo,
todėl
atsibuvo
minėtą
kalta. Teisinimąsi nepripa į Kalvarijos kalinį. Neužilgo
apmaudo komitetezikai dabar
Jusą gazietą padėkavonę visai tai dieną.
liepimuose
nebūtų
iszkreipti
Ant
to
iszkilmingo
žįsta ir daro pas visus pasira- žandarai su prokuratorium at
smarkauja ir vardan 250 (ly
publikai, kuri buvo atėjusi ant tos
įstatymo
punktai.
—
apvaikszcziojimo
pribuvo
kvie

sziusius kratas ir randa: kur vyko į Bartinįkus, į Petro
giai 250 — ne vienu daugiau,
gražios zobovos.
Žmonių buvo
Beje
girdėjau,
kad
ant
tų
sta
draug.
Lietuvos
Sūnų,
Ka

daugi aus, kaip 320 asabų.
Visi
kalendorių, kur laikraszczių, Bulvicziaus tėviszkę. Liepe
ne mažiau) parapijonų (?) gąs
pusryczių
Imeretinskis
pada

reivių.
Isz
ryto
9
valandą
abi
dailiai
apsiėjo.
Buvo
ant
to
ba

arba kitokius lietuvystes pėd parodyt klieriko daigtus. Vi
dina kunįgą skundu pas vys
vęs
savo
ranką
visiem,
iszskivirszui
minėtos
draugystes
kai

liaus
žmonės
visokią
luomą:
lojesakus. Patit VitkauckaV uždare sas knįgas pervertė, ir apart
kupą, o jeigu vyskupas tam
riant
tik
Mar.
žandarų
nacezelriai
(provos
veizėtojai),
daktarai,
po
ir
kiti
karszti
lietuviai
susi

Marijampolės kalinij, pristatė nekuriu laiszkų nežinomo man
formeriai, bosai ir tt.
Zobova rinko į szv. Petro parapijos Krezui - kunįgui neduos saknyką:
Tikrai
taip
buvo.
Jau
žandarus ir sulyg sziądien ne turinio, nieko nerado. Paėmė
ties, žada pamosuoti kunįgp
traukėsi nuo 2 vai. iki 12 nakties. koplyczią.
Žand.naczelnykas
rengiasi
pa

Klebonas
tos
pa

paleidžia. Buvo jis suimtas taipgi keturias paczto kvitas
panosyje paliemonų koczeloBuvo lietuviai, lenkai, anglai ir tt.
siduoti
į
dimisiją.
Šako
jau
rapijos
atlaike
miszias
szv.
At

Viskas gražiai apsiėjo, kad asz bū
priesz Sekmines.
Pažinojęs nuo siuntinių. Bartinįkų kle
mis....
nusibodo
ir
įkirejo
jam
aresz
likus
Dievmaldystei
visi
suvejo
damas per tą visą laiką nemaeziau
e, ,
naczelnykas nuo Marcinkus, bonijoj kratos nebuvo. Atsi i
Humbugh’ą krecziate, gerb
I
tavojimai.
nė barantės, nė- girtą, nė susipy į salę ant apvaikszcziojimo.
kad kun. Arnastautskas pirko lankius jo broliui leido pasi
kusią, rodos visi kaip aniuolai,
Pirmiausia draugystes vir- tini komitetezikai, didelį hum
knįgų, padare tuojaus kratą sznekėti muskoliszkai ir tai Dnbar szį ta isz linksmesnes dirveles. nieks
nė negirdėjo, kad kas blogai szinįkas P. Skunskis atidarė bugh’ą.... ir jeigu jūsų atsi
jo tėviszkėj, bet pataikė pas 'girdint žandarų naczelnykui.
ką butą iszsitaręs. Asz suprantu, apvaikszcziojimą prakalbėda liepimą talpina laikraszcziai,
Gavome
vyskupą
lietuvį
ir
I
Sakėsi
(Petras
Bulviczius),
kaimyną tos paczios pravardės,
kad daug ką tai mielai kompanijai
tai tik dėlto, kad užpildyti ru
o paskui ant rytojaus 5-tą va i kad važiuodamas isz Varsza- l tai nebet kokį, bet garbų vys. galėjom nepataikįti per musą neži mas į susirinkusius, kad sąna briką, kurios užvardinimas
landą užpuolė ir patį kun. I vos perszalęs, nieko negalįs Baranauską, autorių ,, Anyk- nojimą, kad tiek daug žmonią pas riai draug. szv. Jurgio gali pa
Isztiesu,
mus bus, nors ir diena buvo labai sidžiaugti sulaukę tą iszkilmin- skamba: 7uokai.
Arnastautską. Rado kalendo- valgyti, visas pasmėlęs, vienas szczių szilėlio. * ‘
ir mes nebuvom atsakaneziai gą apvaikszcziojimą, perleidę juokais negali tverti, skaitant
rių, paėmė kelis rankraszczius, uždarytas, turi lovelę, staliuką Jau viskas prirengta. Ry- szilta
prisitaisę.
Mes mislijom, kad
elaboratą gerbtinų Worcestekuriuos netrukus sugrąžino, ir vieną kėdę. Bet už ką tik- mas iszleido Breves. Masko- daugelis eis ant lenką baliaus, arba tą 10 metų dailiam sutikime,
rio komitetezikų, kurie pao kunįgą, buvo norėjęs na rai yra aresztavotas ir kaip di-iliai sutinka, tik reik laukt ru atsiras liet u vi ą\ ardanezią m ąs tė isz ko kiekvienas sąnarys gali
būti užganėdintas. Per virszi- sznabždomis sakant, visai į
czelnykas suimti, bet prokura delė kaltė nieko nežinome. | dens, nes tuomet bus konsek- vynę ir bažnyczią,
torius nedaleido. Naczelny Meną, kad už laiszką, raszytą racijos Petrapilej’ ir visi nau- Pelno turėjom per tą trumpą nįką užpraszyti toliau kalbėjo: komitetą netinka, nes......
nemoka vesti rokundų —
kas dar prie skundikų pasi pas studentą Praną Matulaitį, jiejie vyskupai drauge nori pa- laika netoli 300 dol., kuriais mi- 1) N. Olszinskas, kuris savo
slijam sumažįti musą bažnytinę kalboj iszreiszke, kokią naudą ^Aiszku yra, kaip diena, kad
samdė kaip pasakoja, Marmą, Kas buvo raszyta? Nežinau, įsirodyti Carui. Girdėjau pa- skoląSasnąvos mokytoją.
Neži Rudvalis lyg butų kaltesnis, I sakojant, esą pavelyta spaudįti Acziu Jums, mieli mano broliai, atnesza draug. sąnariams, ir pinįgų'nesusirinko net ant už
kad mes būdami tarp svetim- laikymo bažnyczios, nes sko
mėnesį
pa-Petrapilej’ lietuviszkas malda- už pribuvimą ant musą baliaus.
nau kaip su tuom pasibaigė, jį paleido
la netik nesusimažino, bet dar
Kun. Juozaps A. (trieilis tauezių turime neatbūtinai risznes valsczius užsispyrė jį isz- laikę. Bulviczius gi jau pu-j knįges. Dieve, duok, kad ir
tis į krūvą, be ko vargu mums pasididino (teip bent raszo
varyti arba isz Sasnavos o jei santro mėnesio sėdi, bet apie kitas nekaltas įtalpos knįgeles
komitetezikai). Tą patį gali
ne, tai visai isz svieto. Szitaip paleidimą nė kalbos nėra. Bet leistų cenzūra. Gal per Ime- — Lenkiszkame laikrasztyje apsieiti. Toliaus primine Su
sivienijimą ir Emigrantų na ma iszrokuoti ir kitokiu budu:
naczelnykas beknisinėdams po| tikimės, jog bus sziokia tokia Tetinskį ir iszsipraszys lietuviai Dzicnnik Chikagos\J. skaitome:
1 ) Worcester’io parapija ne
laiszkus szį tą patėmijo, jog atmaina. Neseniai lankėsi po ' spaudą. Nei jis (Imeret.) isz- Vakar (3 d. Rugs.) Chicagos liu- mą, kas labjausiai reikalinga.
parapijoj buvo atidaryta 2) N. Martiszauckas savo kal gali pasigirti dideliu skaitlium
pzia galima viską pakelti prie Suvalkų guberniją general I sitaręs taip: ,,L e n k a i 1 a • tuviszkoj
mokslainė ir buvo abelnai sura- boj iszreiszke, ką reiszkia žo parapijonų, 2) per pastaruo
Imeretinskis. b a i gražiai p a s i r o - szas
politikos, nes laiszkuose randa gul ernatui ius
vaiką ant szio meto. Keturios
sius trejus metus buvo bedarMarijampolėj
padavė
žmonės
d
e
ir
matyt
m
o
k
a
j
i
e
padarytą sukalbą uždėti kokią
lietuviszkos sesers isz Nazaretan- dis jubilejus, no ko ir no kada be, 3) jau nuo pradžios beten naują draugystę ir iszduo- praszymus, kad paskubėtų ty-* szkoti savo tiesų p a- ką zokono bus mokįtojom vaike pareina jubilejus arba apvaik(Pabalga ant paskutinio puslapio.)
ti naują organą užrubežij. rinią ir peržiūrėtų, ar teisingai i t y s, — apie lietuvius lią. Atidarymas mokslainės ir į- szcziojimas; teipogi kalbino

Balsai isz Lietuvos.

Ir

Ir

ir

kaipo žinovas Amerikos tiesų sus mą skirstymosi į partijas. Tarp Shamokino protestas. I valkų, par. Lazdijų. 2 Ant. Gri
kis 33 metų paliko paežių ir 2 vai
Kalbedams kaip privatiszka ypata, nekaipo urednįkas, tatė įneszimus, priesz ką Shenan- kitų kalbėtojų reikia pažįmėti p.
ku, guji. Suvalkų, par. Simno,
Birsztoną, p. Makareviczių (len Sekanczią dieną, t. y. pereitam kaimo ^ailių. 3 Pranas Keidelis
doah
’
riccziai
turi
protestuoti
ir
ko
asz turiu pasakyti, kad pagal mano nuomonę tas suszaudymas
reikalauti ir už dyką, be jokio’at- ką). Rusinu kun. Lauriszin’as įne- panedėlyj (13 Rugsėjo) susirinko
metų, gub. Suvaiko, Veisėjų
žmonių pereitą pėtnyczia yra tikra skerdyne. Juos iszmusze lyginimo prisižadėjo davaikszczioti szė, kad reikia iszrinkti komitetą Shamokin’o, Pa. lietuviai, lenkai 20
parapijos, nevedęs.
4 Jokūbas
be jokios iszteisinanczios priežasties ir kaltinikai turi būti Wilkes-Barre’o sude, kad kaltinį- dėl rinkimo aukų ant naudos nu ir rusinai, kad pakelti taipgi pro Tamosziunas 21 m. Vilniaus gub.
smarkiai nubausti.
kai užmuszimo nekaltų darbinįkų kentėjusių Hazleton’o darbinįkų ir testą isz priežasties Hazleton’o nevedęs. 5 Raf. Rakeviczia 26
gub. Vilniaus, kaimo Morkū
Mitingas prasidėjo m.
įstatymus perženge ne žmones, bet szerifas Martinas. butų atsakaneziai nubausti. Inne- likusių naszlaiczių. Ant to įneszi- skerdynės.
nų, nevedęs; sužeisti: 1 Kazys
Jis pasitiko straikierius West Hazleton’e einant į Lattimer. szimus p. Burkc’o visas susirinki mo tapo iszrinktas komitetas dėl ant 7 valandos vakare. Svieto pri Dūlins 33 m. Vilniaus gub., par.
Jis neuždraudė jiems eiti į Lattimer arba pasinaudoti isz mas vienbalsiai priėmė, kaipo sa rinkimo aukų isz sekanezių ypatų: sirinko į 3 ar 1- tukstanezius, taip Daugupaczių, turi paežių ir du
1) Advokatas Burkc, 2) K. Ra- jog vos pusė sutilpo į salę, o kita vaiku. 2 Adom. Lapinskas 24 m.
vo rezoliuciją.
vieszkelio, kad pasiektų tą vietą, tik persergejo juos, kad Sztai tos Shenandaoh’rieczių re dzeviezius, 3) Savuliak, 4) Maka pusė turėjo lauke ant gatvės stovė Vilniaus gub. paraĮiijos Klcbonisz3 Andrius Jeszneitų per Hazleton’o miestą. Straikieriai paklausė jo ir zoliucijos:
re viezia.
ti.
Kalbos buvo rusiszkoj, len- kių, nevedęs.
monta, Suvalkų gub., par. Lazdi
apsilenkė miesto. Prisiartinę prie Lattimer jie vėl sutiko sze- Kadangi su didžiausiu szirdies Fotam dar vėl kalbėjo: kun. A. kiszkoj ir lietu viszkoj kalboj. jų,
nevedęs. 4 Andrius Pecziuko
rifą su jo bendrais deputatais.
Asz turiu prisiega patvir gaileseziu mes iszgirdome apie Milukas, lietuviszkai, p. Radzevi- Kalbėtojai trumpai bet aiszkiai uis, gub. Suvalkų, par. Lazdijų,
tįtus liudijimus kelių žmonių, kurie laike to szaudymo buvo tai, kad pereitą pėtnyczią szerifas czius lietuviszkai ir lenkiszkai, p. iszreiszkė sunkų padėjimą niekina nevedęs. Isz sužeistų gal iszliksvienas Jcszmanta; isz viso užmusz
tik per 3 žingsnius nuo szerifo, ir kaip tie liudijimai skelbia, Martin, Luzernės pavieto, ir jo pa P. Kaczcrgis(isz Jersey City N.J.) mo darbinįko ir besotystę kapita tų yra tarpe minėtų tautų 21, o
lietuviszkai ir ant pusės po septy listų, kurie ypacz be jokios cere
szerifas neperskaite žmonėms maiszto raszto (uždraudžian- gelbinįkai (deputies) nemilaszir- nių mitingas buvo užbaigtus. Fo monijos apsieina su ateiviais. Kad sužeistų 42, bet pagal gydytojų
isz sužeistų gal iszliks
czio tollaus eiti Red.) ir nedave jiems jokio persergejimo dingai suszaude apie 20 mus sąu- tam tie, kam tas reikalas rūpėjo, nepasiduoti pragobėliams milijo patarimą
viso 4.
pirm, nei jo pagelbinįkai iszszove isz savo karabinų. Instaty- kėsų ir vienžemių, sunkiai sužeidė nusiskubino į telegrafo ofisą, ir ta nieriams, kalbėtojai ragino darbi- Kaip tiktai pasklido gandas apie
mas skelbia, kad nevalia szauti pagaliaus į maisztinįkus —
po iszsiuntinėtas telegrafas apie nikus risztis i kliubus, o isz tu vi- szį nežmoniszką atsitikimą, ;tuokelis
ir
kelias
deszimtis
sužeidė
ir
kokiais straikieriai niekad nebuvo -- pirm nei bus jiems per
Shenandoah’ricczių nutarimus (re sų kliubų sudaryti vieną didelį jaus miesto ukėsai suszaukė Visuo
skaitytus maiszto aktas. Ko nepadaręs szerifas Martinas padarė koliekomis ant viso gyve zoliucijas) į visus didesnius laikra kliubą, kursai per rinkimus paro tinį susirinkimą. Susirinkusicjie
sąjausmą užniusztienis
peržengs įstatymus, padare savę atsakancziu už užmuszimą ir nimo, kada jie ramiai susirinko, szczius. Ant ryt visi minėti laik dytų, kas yra darbinįkas ir kas yra iszreiszkė
ir sužeistiems ir teiposgi perleido
sužeidimą žmonių. Instatymų reprezentantai, turinti valdžią, jieszkodami palengvinimo savo raszcziai raszė apie Szenadoriecziu tas niekinamas ,,fareigncr’is”!
rezoliuciją, kad szeripas ir jo pa
pirmiausiai turi pasirūpinti apie iszpildymą įstatymų“.
gelbinįkai
turi būti aresztavoti
rodąs.
Ant susirinkimo buvo visų ,,fovarge — kurią tai tiesą gvarantuoTokį tai persitikrinimą įgijo Austrijos uredinįkas, asabisz- ja fundamentaiiszki szios szalies
reigner’ių” kunigai isz Shamokin pirmo skyriaus žmogžudystėje;
Mt. Carmel’io protestas.
kiti iszreiszkė savo nuomones, kad
kai isztyręs nelaimingą Hazleton’o atsitikimą.
ir Mt.Carmel ir visi kalbėjo. Isz reikia padaryti savo sūdą, bet
Pereitą
utarnįką
(14
Rugsėjo)
ir
Mt.
įstatymai,
’io, Pa. „forcigncr’iai“, nenorė lietuvių buvo kun. J. Žilinskas, policija to nedaleido, pagaliaus nė
Szerifui apgarsinus, jog du priesz ukesus ne Amerikoje Nutariame, kad mes Lietuviai, Ru Calmel
dami pasilikti užpakali) nuo kitų, kėlė isz Mt.Carmel.
'Lik vienų lenkų aresztavoti nedavė.
isz straikierių turėję revolve gimusius.
protestą
priesz
žveriszką
apsiėjimą
su
sinai, Lenkai ir Slovakai, ukėsai
kunįgas neteikęs ateiti, isz ko len Kai Į) tik minėtas szeripas sugrį
Hazleton
’
o
darbinįkais.
Ant
mas
mi

žo į miestą pabaigęs budeliszką sa
rius (per tat valia jam buvę
Hazleton, Pa. 15 d. Rugs. miesto Szcnadorio, susirinkę ant tingo susirinko daugybė svieto; didžiau kai labai nulindo.
vo darbą, tuojaus siuntė telegramą
gal szaudyti visus žmonis kaip (Sept). Vakar buvo szneka- vieszo meeting’o, isztariame pa- sioji mieste sale buvo kaip kujn prigrūs Mitingas tęsėsi tik adyną ir ant pas Fennsilvanijos gubernatorių,
maisztinįkus! Red. )
Dr. ma, jog jau straikai užsibaigė, peiką tokiam bogėdiszkam, nokrik- ta, net ant langų užsikorė žmonės kabo 8 vai. buvo užbaigtas. Pasibai idant ant tų pėdų butų prisiųsta
ir per ulyczią negalimo buvo pereiti, gė perskaitymu rezoliucijų, kurias kariumenė - State milition, nes
Thodorovicz sztai ką pasakė bet sziądien kitaip turime pa szczioniszkam, neįstatymiszkam ir jo
tiek dar nesutilpusio salėj svieto turėjo visi vienbalsiai priėmė,
iszėmus girdi foreigneriai pakėlė maisztą
reporteriams: ,,Isz to visko sakyti. Teisybe, nekurie darbi- barbariszkani szerifo Martino ir ant ulyczios pasilikti. Toks apstus ,,fo- vieną tautietį, kuriam jos rodėsi priesz Amerikos valdžią; bet mies
ką isztiriau, asz esmi persitik nįkai sugrįžo prie darbo, bet jo bendrų pasielgimui, kad jie nc- reigner’ių“ susirinkimas labai nugąsdi per lengvos, nes, esą, be pralieji to ukėsai priesz tą neteisybę vėl
no anglus. Jie su savo czipburdžiu no
protestavojo. Ant rytojaus t. y.
rinęs, kad szerifas Martin kur kas dauginus. sustojo dir- užkabįti ėmė szaudįti į neapsigin rėjo net uždrausti susirinkimą, bet davė, mo kraujo nebusę nieko.
II d. Rugs, tapo suszauktas antras
antgalo, pakajų,nes gerai supranta, kad
Rezoliucijos buvo beveik tos pa- visuotinas susirinkimas pietvaka
klysta, mislydams, kad strai bę.
klavusius ir nieko blogo nedaran- Amerikoj tokių susirinkimų uždrausti
czios, ka ir Shenandoah’rio, isz- riniam kraszte miesto. Žmonių
kieriai pirma szovę. Man ge
Sztai suraszas anglekasyk- czius ukesus, kurie ramiai susirin negalima.
prisirinko keliolika tukstanezių;
skyrus
tą,
kad
Shamokin
’
iecziai
rai žinoma, kad iszeinant isz lų, kur nedirba:
ko, idant tik atsiekti įstatymais Ant mitingo kalbėjo į susirinkusius net reikalavo, kad isz Ilazletono tuo- kalbos buvo laikytos visose kalbo
Harwood keli straikieriai tu Coxe Bros & Co’s Eckley, pavelytą siekį — beje apsakyti sa szesziose kalbose: lietuviszkai, lenkisz jaus butų atszaukta kariumenė ir se, kaipo tai: angliszkoj, vokiszkai, rusiniszkai, madžiariszkai, vokiszkoj, slaviszkoj, italiszkoj, lenkiszrėję lazdas, bet jų vadai liepe Beaver Meadow ir Oneida - — vo vargą ir teisingu ir įstatymisz- kai, ir italiszkai. Paduotas rezoliucijas kad butų panaikįtas kariszkas sto koj ir liotuviszkoj.
Lietuviszkai
visi
vienbalsiai
priėmė.
Mitingas
prasi

kalbėjo kun. J. Martiszius. Kal
mesti jas ir ramiai be jokių 2000 darbinįkų, Lehigh & ku keliu jį palcngvįti.
vis.
dėjo ant 7 vai. vakare, o pasibaigė ant
bėtojai visi nurodė nežmoniszką
ginklų eiti. Žmones paklausė Wilkes Barre Coal Co. Honey Nutariame kad isz szirdies pa- pusės po 8, nemažai įgąsdinęs anglus.
pasielgimą szeripo ir jo pagclbinįsavo vadų ir numėtė szalin vi Brook ir Audenried’e — tremiame ir nupeikiame bereika
kų. Ant galo likos iszrinktas ko
Antra Kražių
------------------ e-O—------------------ --------mitetas
po du vyru isz kiekvienos
sokius ginklus“.
2500; Frank Pardee’o, Cran lingą skubrumą, su kuriuo tuAmerican Rail w a y
tautos dėl pridabojimo reikalų ir
Amerikiszki laikraszcziai, berry ir Crystal Ridge, 1 ioo, rintie autoritetą visada savo valdžią Brotherhood apgarsino
užvedimo bilos. Isz lietuvių isz
rinkti: kun. Martiszius ir J. Kazaypacz republikoniszki, 'baisiai Lehigh Valley Coal Co. ka parodo prįspaudam i kiekvieną dar savo protestą utarnįko laikrakeviezius. Tos pat dienos vakare
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neapkenczia Austrijos uredinį- syklos
Hazle,
Yorktown binįkų mėginimą apszaukti ir už szcziuose priesz Lnzernes sze-.
pribuvo Austrijos konsulio pagel10
d.
Rugsėjo
1893
mete
barba

ko ir iszjuokia jo darbą, tvir- Jeansville ir Audenried - 300; laikyti jiems nuo Dievo ir per įsta ripo pasielgimą ir prižadėjo
binįkas Dr. Thodorovich ir prasi
dėjo
tyrinėjimai per iszrinktą
rai rusai iszpjovė ir iszkapojo ne
tįdami, kad Austrija neturinti Kalvino Pardee & Co. Latti- tymus duotą tiesą; smarkiai nupei paszelpą nuskriaustiems.
kaltus žmones lietuvius, mcldžian- džiurę, l>ct sunku yra suvesti vis
tiesos reikalauti sziame atsiti mer’e ir Harwood’e — 2000 kiame siaurą bigoteriją ir nc-ame— Seredos (15 d. Sep.) lai cziuosius Kražių bažnyczioj. Isz- kas į tvarką, kadangi sužeistiejie
kasdien mirszta, tai žmonės yru
kime jokio atlyginimo.
vyrų.
rikiszką jausmą, parodytus ncku- kraszcziai raszo, jog United pjovė juos per savo aklumą, nes užimti laidojimu. Panedėlyj 13 d.
riose vietose priesz ukesus svetur Brotherhood of Carpenters isz po dcspotiszku jungu ruso dar ir tapo kartu palaidota 12 ypatų, 9
Mokytojos liudijimai.
Szenadoriecziu pro gimusius (Rezoliucijas ežia turi Philadelphijos davė telegramą sziame laike XIX amžiaus civili lenkai ir 3 lietuviai; lietuviai vi
zacijos gadynėj vieszpatauja laikai si tapo palaidoti į vieną duobę, dėl
Tarp daugelio kitų liudinįtestas.
ant mįslių Valstijos gubernatorių, J. Faley, Suvienytų Angle- tamsybės Nerono; taigi nėra ką kurių bus pastatytas ponmykas,
kų apie szerifo neteisingą
kuris be reikalo pasiskubino iszsių- kasių organizatoriui, kad ant daug nei stebėtis, bet kad szis szią kad dėl kąsnio duonos likosi nužu
Zinia
apie
tą
baisų
Hazleton
’
o
dyti.
darbą randame ir vieną mer
sti miliciją ir laikraszczius, kurie kiekvieno pareikalavimo jie dien atsikartojo Amerikoj, LiuosyLiūdna tai buvo scena, kada 15,
Pa.
atsitikimą,
kurį
beveik
galima
giną Miss Coyle, kuri mokina
sulygįti su Kražių skerdyne, suju be jokios teisybės užpuldinėja ant iszsiųsią $500, paskirtus del bės szalij, tarp apszviestų žmonių, 000 žmonių liejo graudžiai aszaras.
vaikus Lattimer’o mokslaineje, dino visus Shenandoah’rio darbinį- straikierių neamerikonų, vadįdami varymo provos priesz Luzer tai jau nežinia nei ką bemislyti.
Generolas Gobiu, kuris sziame lai
ties kurią įvyko skerdyne. kus. Sujudo ypacz ateiviai, nes juos maisztinįkais ir beveik už vie nės- szeripą ir jo nedorybės Jau truputį pirmiaus praneszė ke randasi musų aplinkinėj su 4000'
kariumenės, įsakė, idant jokių ne
laikraszcziai, jog Hazletono aplin- būtų demonstrancijų; bet žmonės
Miss Coyle sako, kad ji Hazleton’e tik vienus svetimtau- ną reiszkenczius laikydami žodžius bendrus.
kėse prasidėjo straikas nekuriose jo nepaklausė ir lydintiems į kapus
gerai macziusi, kaip vienas isz czius netikęs szerifas su savo tar f o r e i n e r ir r i o t e r. Red)
— Dr. Levandovski isz isz ten esanezių anglinių kasyklų. traukė muzykė liūdnus marszus.
szerifo deputatų szovęs į žmo nais suszaude. Shenandoah’rio Nutariame, kad mes isz szirdies
New York’o, pribuvęs į Haz- Taigi 10 d. Rugsėjo straikieriai, Ant galo,primenu geros valios
nis, antrą kart szovS į gulintį lietuviai, rusinai, slovakai ir len simpatizuojame szerifo ir jo bend
tautiecziams, jeigu atsirastų milukai nutarė kelti protestą ir isz
leton’ą garsino visiems, jog prigulinti prie kompanijos Pardee szirdingi žmonės ir norėtų suszelžmogų, kuris paszautas krito reikszti savo pasibjaurėjimą priesz rų aukų szoimynomis ir draugams
lenkų Zwiazek’o seimas pa & Co., nebūdami užganėdintais no pti si ratas ir naszles, likusias var
ant žemes.
tą ncžmoniszka szerifo Martin’o, ir prižadame visados suteikti jiems aukavęs $ 1000 dėl nuskriaus savo darbdavėje, susitarę skaitliu- guose, arba paaukauti kelis centus
je apie 700 isz dviejų anglekasy dėl vedimo bilos, te prisiunezia.
Charles Kennaddy ir Marie darbą ir reikalauti, kad kaltiuįkai doriszką ir mcdogiszką paszelpą.
tųjų
nelaimingų
szerifo
fana

klų ėjo į Lattimer (atstume 6 ant komiteto rankų. Kolektos yra
McCarron liudyja, kad elek- skerdynes jieszkanczių teisybes Nutariame isz syk pradėti rupįtizmo aukų.
angį, mylių nuo Hazletono) su renkamos tarp visų tautų. Rusi
triszko vežimo (strytkario) darbinįkų butų atsakaneziai nu tis, kad pagelbėti Luzernės pavie
nu Susiv. paaukauja dėl szio daly
stabdyti
ten
dirbanezius
darbinįko $500; lenkų Zviązkas sako duo
konduktoriai nenorėjo priimti bausti. Pereitą nedėlią (12 Rug to valdžiai iszpildyti įstatymų bau
kus,
prigulinezius
prie
tos
paezios
siąs
81000, už tat ir mums lietu
sėjo) užszaukus kunigams isz ambo
Humbughas.
į karą užmusztų ir sužeistųjų. nijos susirinko norintiejie kelti smę ant Szerifo Martin’o ir jo
kompanijos. Kada darbinįkai nu viams rodos geda butų atsilikti.
Liudinįkai turėję patys isz sa- protestą į salę po lietuviszka baž- bendrų.
vyko į augszcziaus minėtą vietą, Bet ant galų galo kągi dar asz tu
(Pabaiga nuo 7. puslapio.)
tai jau ton jų laukė Luzernės Co. riu prancszti? U-gi sztai nelai
vęs užmokėti S 1. 35 c. ir tik nyczia. Ruiminga sale prisipildė,
veik užsimezgimo parapijos szeripas, kurį kompanija pirmiau minga lenkų tauta su savo iszgaTrcczias
kalbėjo
lietuviszkai
kun.
taip
kad
netik
visi
suolai
buvo
už

tada sužeistuosius priėmė ant
moms! Lenkai skaitliuje savo bu
Worcester
’
yje
kilo
vaidai,
o
A.
Milukas,
Shenandoah
’
rio
liet,
buvo
partraukus.
Szeripas
su
delių
turi kelis ir savo tautieczius,
karo, kad pristatyti juos į li- sėsti, bet ir staezių tarpuose grūste parapijos vikaras. Karsztais žo kur tik parapijoje pasitaiko
savimi turėjo apie 70 apginkluotų kurie, kaip girdėt, szaudami užprisigrūdo — reporteriai anliszkų
gonbutį.
vaidai,
ten
daugiausiai
turi
deputies, darbinįkai-gi apart ame- muszė dar ir suvis artymus savo
laikraszczių visus susirinkusius ap džiais parodė, kaip amerikiecziai
isznaudoję ateivių pajiegas paskui nukęsti kasa. Taigi Worces- rikoniszkos vėliavos nieko neturė giminaiezius. Gana mums su jais
brolauti!
Jurgis.
Kumpanijos apsileidžia. skaito ant 3.000 Keli szimtai tu juos niekina, persekioja, o kaip ter’io parapijos iždas negalėjo jo.
Szeripas, pamatęs prisiartirėjo grįžti namo, negalėdami dasidabar ties Hazlcton’u pagaliaus ir negali būti žydineziame pa nanezius darbinįkus, nenorėjo isz
Kraujo praliejimas, pakeltas grųsti į salę.
Atskaluniszkas mitingas.
dėjime.
Czia
nereikia
turėti
nekaltai
szaudo.
O
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tų
neapkenpirmo
nieko
daryti,
kadangi
anie
trukszmas, simpatija, kurią pa Mitingas buvo atidarytas ant 6
Herald raszo apie uiitingie
visai szlapios pakauszės (szlu- turėjo su savim,' kaip minėjau am. Dr.Evening
cziamų
„foreigner
’
ių
”
amerikie

Szlinpo
pasakoju, ant kuria patsai
rode straikieriams isz pradžių valandos vakare. Pirmiausiai kal cziai negalėtų apsieiti.... Szaukė, piniai visus, kurie nenori pri- vėliavą; taigi jis priėjo, norėda brangus daktaras
kalbėjęs.
bėjo
lietuviszkai
kun.
P.
Abromai

Mitingas, tas, jei viskas teisjbc, ką
straikierių vientaucziai, paskui
pažįti juos už alfą ir omegą mas vėliavą atimti, bet kad darbi raszo angliszkas laikrasztis, isz ties bu
tis, vietines lietuviszkos parapijos kad Shcnandoah’riecziai neapleistų
ir amerikiecziai, padare didelį klebonas. Aiszkiai iszpasako apie savo nelaimingų brolių, Hazleton’o mandrybės, vadina sausomis nįkai nedavė, jis paliepė savo pa- vo atsk aluniszku. Ne visi, tik vie
nas daktaras apgarsįtas laikraszcziuso
pakauszėmis), kad suprasti, gelbinįkams szauti.
darbinįkų,
kad
protestuotų,
užtar

įspūdį ant kumpanijų.
Prasidėjo
su
savo rezoliucijomis. Taigi pasjjodo,
visą Hazleton’o pjuvynę: kaip pa
kad tik viens jis turėjęs smegenis laz
jog
Worcester
’
io
komitetezitų
už
juos
ir
tuom
nesztų
jiems
mobaisi
apgailėtina
tragedija.
Krau

Lehing & Willkes Barre kajingai, be jokių ginklų, ėjo ,,forodąs ant Hazleton’o nelaimės pa
kai -kreczia tik humbugh’ą. jas liejosi į visas szalis, vaitojimai duoti
raliszką,
o
jei
galima,
tai
pasirupįlengvinimo;
kiti mlting’o sąnariai pasi
Coal Co. apgarsino jau suba- reiner’iai“ (t. y. svetimtaueziai)
kaki
no
gal
tik
kurezių įnagių role.
Ant
galo
jie,
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patys
prisi

tų ir apie matrijaliszką paszelpą.
siekė iki padangių, gyventojai Ypatingiausias
darbinįkai
gražumu
praszyti,
kad
bet dalykas, kad dr.
toje, jog pakels mokestį ant
pažįsta, visai knįgų nematė, o Lattimer’o su graudžiomis aszaro- Szllupas labai prlcszinasi
Paskui
lietuviszkai
perskaitė
pro

užmanymui
10 centų. Darbinįkai sutiko jų neskriaustų, tik duotų lygią mo jektuojamas rezoliucijas, kurias vienok drąsiai raszo apie įėji mis szį žveriszką darbą apsako; visų netik Szenadorio, bet ir kitų vietų
kestį, kokią už tą patį darbą ang
ne amerikieczių. Ragino jis
ir 2000 grįž prie darbo. Visi lai darbinįkai gauna, o czion ant pirmiausiai p. Burkc buvo anglisz mus, apie kuriuos be abejo kurie nebuvo isz syk užmuszti, darbinįkų
visus nepriimti amerikiszkų lojerių pa
pagelbos ir neduoti aukų
kitų aplinkinių anglekasyklų jų užpuolė szerifas su savo žmonė kai perskaitęs. Tas rezoliucijas vi niekam, ypatingai parapijai, tai tie stengėsi pabėgti, bet nuož aukautos
iszrinktioms per visų ukėsų meeting’ą
nė nesisapnavo.
mus anglai paantrino savo szuvius kolektoriams.
valdytojai panedelije dare ro mis ir szaudė pagaliaus į began- si vienbalsiai priėmė.
duoti pinįgus tik p. SzliuJuokingiausiu vienok daly ir kulkos paviję bėganezius ant pniGalir reikia
Fotam kalbėjo rusiszkai rusinu
jo sėbrams! Argi p. Szliupui ne
dą Betlehem’e ir žadėjo iszpil- czius, isz užpakalio.
gana 400 ponkcenczių. kuriuos jis surin
Po lietuviszkai prakalbai, kun. kun. Lauriszin’as. Perpasakojo ku yra tas, kad komitetas ne vietos paklojo. Szaudj klės jų bu ko
dyti darbinįkų reikalavimus.
nuo atėjusių Jo kalbos pasiklausyti.
Dar Reikią
skaito nekokių kitų iszėjimų, vo kiekviena po 16 szuvių.
Abromaitas
trumpai
atsiliepė
lenvisą
Hazleton
’
o
kruviną
atsitikimą,
žinot, kad be 5c neleido į salę
Sziądien (utarnįke po piet)
gal
butų
ir
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’
szi
nodaktaro
klausyti.
apart
kunįgo
algos.
O
kas
kiszkai į susirinkusius lenkus, pa- iszguldė skriaudą, kokią daro ka
Gėda,
didelė
p. daktarui kad ne
visur sznekama, kad jau strai aiszkįdamas jiems, dėl ko yra szis pitalistai darbinįkams, ypacz atei užmokėjo procentus už $5.100 žmoniszka tragedija, kad tenbu- gali užmirszti gėda.
savo neapykantos dėl
žmonės nebūtų pradėję bėgti kunįgų ir tada, kad Tamstos vienžemių
kai pasibaigė, kumpanijos isz- mitingas.
viams. Ragino neapsileisti, ka ($306 kas met, — $918 per viai
ir
neszti
sužeistiems ir mirsztan- kraujas liejasi. Pasirodytum patrijotu
pilde darbinįkų reikalavimus Antras kalbėjo, angliszkai, advo riauti iszvicn su kitais ateiviais — tris metus), kas vargamistrai,
geresniu, jei impaisydamas ant ypatų
tiems pagelbą. Tuom tarpu liku- palaikytum
kiekvieną naudingą darbą,
kas
už
kleboniją,
užlaikymą
ir pabaigoje nedėlios viskas katas (lojeris) Burke. P. Burke lietuviais, lenkais, italais ir t. t.
siejie sveikais iszbėgiojo į kalnus. kad Ir Tamlstai nepatinkamų užma
nyta. Dabar isz szalies žiūrint Tamstos
eis kaip seniau, tik ką atmini buvo vienatinis anglas, kursai atė Paskui perskaitė sutaisytąsias re bažnyczios, visokius naujus Tarp nelaimingų užmusztųjų ir su darbas
iszrodo kaip ano vėžio traukianįrengimus
bei
pataisymus?
ki

mas suszaudytų žmonių pasiliks jo parodyti savo sąjausmą nelai zoliucijas, kurias ir rusinai visi ik bą ne komitetezikai, tiktai pa žeistųjų didžiuma lenkų ir slavų, czio vežimą vis į atbulą puse.
mingiems, Hazlctone nukentėj tį vienam vienbalsiai priėmė.
' Zinonis.
yra taiposgi ir lietuvių, kurių
---------------------------------- --------visad tamsiu pletmu ant fana siem, „foreigner’iams“ ir paragįti Fotam dar atsiliepė į susirinku rapija. .. . Humbughas, sa bet
vardus czion paduodu. 1 Jonas
Apie mus provąsu szliuptarniais
tikų amerikieczių, per daug Shcnandoah’rieczius užtarti už sius kun. A. Milukas, kalbėjo apie kau, daugiau niekas. .. .
Taranaviczius apie 40 motų, pali ir kitos korespondencijos bus ki
augsztai norinczių pasirodyti juos. Negana to, p. Burkc, reikalingumą vienybės ir blėdin’gu
Sax. ko paežių ir tris vaikus, gub. Su- tame numorijct
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Skerdyne!

