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Pereitą pavasarį lenkiszkas savo apjakusiame įnirtime, ne uždaro, bet sykį įsileidusi privalo szerifui ir jo policijantams — Jei kuris skaitytojas
laikrasztis ,, Przegląd.Wszech- galite pažįti brangaus žemeziu- taip svetimus kaip iv savuosius ap puikiems ukėsam Amerikos
ginti nuo žmogžudžių, nors jais republikos, kaipo kaimenė gy kartais negauna laikThe Voice of Americas. Lithuanians polski“ padavė žinią, kad tarp go, dvasios galincziaus, kuri butų ir rando u rodi nikai.
A nt to
VOA
vulių, kuriuos 1 e baimės gali raszczio, meilingai yra
kariaujanezių akvatnįkų
už savo tarpe turite.
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103 E. Lloyd Str.
talpiname laiszką to mus vienme:
dieviai, reikalaukime atlyginimo,
genezio, raszytą į brolį, žino gauti isz karezios nedėkingu szelpkime aukas žvoriszko Ameri
Shenandoah, Pa.
„Luzernes paviete, Penn Permainydami adre
&
ma, iszleisdami tas laiszko vie mo taures, paduotos tų, ku- kos uredinįko.
Nors ant to maža sylvanijoj, szerifas, kursai yra są, skaitytojai teiksis
rimes
gerai
daryti
jo
gyveni

1012 Carson Str. S. 8.
tas, kur yra kalba apie privayra viltis, bet pasiskųsknne ir mas- pavieto virszinįku, kaipo urėprie naujojo ir senaji
Susiramįk koliszkam ambasadoriui. Darbinį dinįkas, papildė baisią piktaPittsburgh, Pa.
tiszkus reikalus. Tikimės, kad mo siekiu buvo.
skaitytojai ne be žingeidumo guodotinas kunige ir drauge, kų skerdynės Latimerc yra taip dėjystę, kurios auka buvo 23 adresa pridėti nepaatmįdams, jog i. musų dan- bjaurios, taip žvėriszkos, kad jos užmusztos ypatos ir antra tiek mirsztant
nei savo
perskaitys tą laiszką.
V. J. Stagaras
niekur
civilizuotame
kraszte
negal
giszkas Mokįtojas tą taurę tu
-------- «+>—<<.-------Responsiblc Editor.
but keneziamos; už jas atsako ne sunkiai sužeistų — ant nelai miesto inraszyti.
visa
Waterbury’o szluptarniai rėjo iszgerti.
szerifas, bet visa amerikoniszka mės buvo tai tik vieni lenkai,
Translating & job work in english,
kelis syk jau pasirodė su savo
tauta, Amerikos randas.
lithnanian and polish languages
lietuviai, rusinai ir Vengrijos Protestai isz priežasties
done at reasonable prices.
visa tamsunyste ir siauru, pa Ka sako lietuviszki laik
slovakai.
Hazleton’o skerdynės.
drikusiu fanatizmu iszvogdami
raszcziai apie darbinį“Vienybe” raszo:
Kruajas stingsta pamislijus
litaras isz nepatinkamo jiems
ku skerdyne ties
Ta skerdyne, kokios nieks
,,Hazletono lietuviszkos drau apie sunaudojimą ant blogo
„Ryto“ spaustuves.
Savo
Hazleton u, Pa.
gystės ir vietinis klebonas, nebuvo valdžios szalij liuosybės ir pat negalėjo tikėtis pabaigoj de
Jlszeina § kas 5 subatag
darbais tie jonvaikiai isz tiesų
kurti ant alsiszaukimo straikuo- valdystės, nes nieko pana vynioliktojo amz'io irtai „liuoLaikraszcziai
,,
myli
nezių
‘
‘
jie pasirodė vertais savo tėvo,
janezių mus brolių ir suteikė jiems
103 E. Lloyd str.
soj“ Amerikoj, turėjo sukelti
szaus
ramumo
laike
nepadary

Shenandoah, l’a.
liuosybę
ir
lygybę
amerikiepagelbą. Darbas labai pagirtinas,
negalinezio nukęsti teisybes,
tų blogiausi budeliai net des- visus „svetimžemius”. Visur
ir
kaip
toms
draugystėms,
taip
ly

czių
beveik
su
džiaugsmu
ir
su
kuri bado jų akis.
girdėt apie mitingus su pro
potiszkoj
Maskolijoj,
ir
panaKasztuoj a
gei
ir
vietiniam
betuviszkam
klcKun. Zebrys, Waterbury’o pasigėrėjimu pranesza apie sutestais priesz tą skerdynę.
Ant visų metų.................. 1 dol. ir20c.
bonui
kun.
J.
Martisziui,
varde
szias
piktadėjystes
papildo
gal
,, pusės metų...................................GOc. klebonas, ir „Ryto“ iszdave- szaudymą ties Hazleton’u dar
Pereitame „Garso“ numerij pa
kentanezių skurdą ir badą, priva tik VVeyler’o budeliai ant salos
,, 3 mėnesių.................................. 30c.
binįkų,
kadągi
tie
darbinįkai
jas tokiose taip suerzinaneziodavėme kelių lietuviszkų mitingų
lom isztarti aeziu.
Kitos mus Kubos.
Shenandoah’e skaitytojai gall gauti
nutarimus. Dabar paduodame kitGausa užsimokėdami po 10c. kas mėnuf se aplinkybėse pasirodė tikru yra ateiviai, neapkeneziami fo- draugystės, o ir taip lietuviai, ne
Papildė žmogžudystę netik tauezių rezoliucijas.
Kristaus kunįgu.
Kantriai reiofner’iai: lietuviai, lenkai, labai nor suprasti kas tai yra badą
In užmare su pristatymu iki Maskolių
kęst ir nemislija pagelbeti reika su szaltu krauju, bet ir su ne12 d. szio mėnesio buvo
nukęsdamas visas tas skriau slovakai, rusinai....
rubežiui...................................... 4 markės.
Pažiūrėkime,
ką apie tą lnu jantiem pagelbos. Vienam isz kuriuom pasigėrėjimu ir sma lenkų mitingas So. Chicago]".
das, nesuskaitytus szloves nu„Lietuvos1,4 numerių skaitom, kad gumu, ir papildė valdžios re Suszaukė jį kun. F. WojtaleKorespondencijos, visoki rank- plėszimus, turėjo drąsą visada szlykszcziausią tarp szlykszvadovai darbinįkų unijų iszdavė
raszcziai ir pinįgai turi būti siun- pasakyti teisybę nevidonams. cziausiųjų skerdyne raszo lie
prezentantai, apsiginklavę ge viez.
Po karsztų kalbų visi
atsiszaukimą, kad visi darbinįkai
cziami ant szio antraszo:
Bet jų nedorus darbus tikru var tuviszki laikraszcziai.
pėlnyczios uždarbį paskirtu ant riausiais ginklais, ant žmonių susirinkę priėmė sekanezią re
„Lietuvoj“ skaitome:
straikicrių reikalų. Ar no priva-| visai nekaltų ir neapsiginkla zoliuciją:
Garsas (Publishing Co.
du vadįdamas nepamirszo apie
Rezoliucija.
vusiuc ”.
krikszcziniszką meile, nesykį
„Ant kelio tarp Hazleton lytų ir mums prie to prisidėti?
Shenandoah, (Pa.
Matome sztai apie į dangų szau■X- •»
Buvo 12 d. Rugsėjo, 1897m.
del szventos sataikos
nusileido ir Latimer,
Pennsylvanijoj,
C
kentį amonijimo darbą p. Martino,
subludusiems savo tautiecziams atsitiko, be jokios priežasties, szerifo ir jo pagelbinįkų, kur teip
„Gazeta Katolicka“ iszsi- Szią dieną mes susirinkę ukėNo. 37 Vienybes skaitome:
sai — lenkai salėj W. Temp
„O tegul bus isz iszmesti isz ir už skriaudą sav padarytą praliejimas lietuviszko, len- kitų duonos kąsnio jioszkojų, o reiszkia: „Užsipuolimas, ko
mus tarpo tie, ką mums p ra-' atmokėjo jiems krikszczionisz- kiszko ir slovakiszko kraujo. per tuos nemielaszirdingus žmones kį ant lenkų, lietuvių ir slova imo South Chicagoj, sziaip
pulties geidžia:“
kai.... geru.
Nepaisydams Užpuoliku sziuom kartu pasi užmusztų yra ir musų tautiecziai; kų padarė szerifas Luzernes nutarėme:
1) Kadangi arti Hazleton’o,
Szventa teisybe — ne žodžio visokių iszjuokimų ir zaunų rodė Amerikos randas, asaboj už tat privalome, visi Amerikos pavieto, Pennsylvanijoj, ir nepriesz tai! Kad tai butų isz pamokino savo miesto lietu jo uredinįko, szerifo Martino 1 iečiai, pakelti protestus ir reika kurie priremianti jį amerikisz- Pa., bjauriausiu budu iszmuszė
lauti, kad valdžia szios szalies pa
mesti isz mus tarpo visoki suvaldžios
vius, kaip jie gali pagerįti savo ir jo pagelbinįkų. 1 50 straikuo- sirūpintų nubausti, pagal kostitu- ki laikraszcziai, turi but per mus draugukėsus
viliotojai ir ardytojai, gal ne
mus atremtas vienbalsiai, tvir samdinįkai.
to, kas neseniai Hazletone at gyvenimą griebdamiesi pirk- janezių angliakasių trauke isz cijos tiesas, kaltinįkus.
2) Kadangi toksai darbas
Hazleton’o į Latimerą, apie ką
Parodykim valdonam szios sza tai ir su vertybe. Joks Ameri
sitiko, visai nebūtų buvę. But lystes ir kitų amatų.
but pavadįtas bjauria
tarp lietuvių vienybe, brolys
Szv. Kazimiero dr. sztoras, dažinojęs szerifas, su 102 gin lies, kad neesame ramios avys, ku kos urėdinjkas neturi tiesos gali
te, sutikimas, meile. Vietoj kuris vereziasi ant 100.000 kluotais pagelbinįkais isztrau- rių vilną galima kirpt ir sav mais mus užmuszinėti, netur tiesos kraugeryste, daranezia gedą
tą isz jų -turėt, nereikalaujant jo
ką skirtytis ir kariauti patiems dol. kas mets,
lietuviszka ke prieszais ir liepė darbinįiszjuokt irniekįt. Piktadėjystė, 19 szimtmecziui.
kio
atlyginimo.
tarp savęs, o Kartais tik su sa
3) Kadangi szerifas Martin
duonkepe, iszleidžianti szimtus kams grįžti atgal ir, turbut,
Kaip pagarsėjo po svietą pjovy- papildyta Luzernes paviete
vo Lenu szeszeliu, Oo-aletume
su savo samdinįkais su mato
viribus unitis stoti priesz savo kepalėlių gražios, sveikos duo kad jie negreitai suprato ir ne nė Kražiuose, tegul ir szis atsitiki sziurpuliais perima mus visus
mu pamėgimu liejo „svetimprieszus, kurių juk, nereikia nos kas dien, lietuviszkos far- paklausė, liepe szaudyti. Szerifas, mas nepraeis be musų prisidėji ir szaukia į dangų atmonyjimo
nė pasakoti, turime ir tarp mos czystas pienas, pagelba matomai menko proto ir doros mo“.
ir atmonyta turi būti.
Taigi žemių“ kraują, nepaisydamas,
svetimtauezių gana, pav. tarp naszlaicziams — tai daigtai, žmogus, teisinasi, Imk darbinįkai Kad papuczkai tave kankina ir ne szaukkimės į Amerikos sudus, kad tūli isz jų galėjo būti ūkė
paežių anglų. Bet ne! mums kurie palengvino nemaž gyve jo ne tik ne klausė, bot szoko ant smagu darosi, valgyk Case a rets į teisingumą Amerikos liau sais Suvienytų Valstijų, nuta
jo norėdami muszti.
Tirinėjimai katariszkas cukorkas, isz ties pasveiksi,
smaginus tarp savęs ėstis.
nimą ir pakele tarp svetimtau- vienok parodė, kad jo teisinimaisi 10c., 25c.
dies.
O jeigu, ko nė ant va riame:
,,Vienybe“ tais prapulties
1) Kuoiszkilmingiausiai pro
landėlės nedaleidžiame, tiesgeidžianeziais laiko ,,Garsą“ czių vardą lietuviszkos naujo- melagingi: visi straikierių ginklai
Nuomone lenkiszku įnik- darystės keliu ne butų nubaus testuojame priesz tą tikrai szėir jo sandarbinįkus. Dėlko? kynes Waterbury je. O tai vis buvo du pcilukai kiszeniujo.
Žmogžudys szerifas dar drįso
raszczių apie Hazle
— kad ,,Garsas nepritaria vi vaisiai kun. J. Zebrio triūso,
ta, pasiliks ji neisztrinamu toniszką tironybę.
2) Atsiszaukiame į liuosus
ton o skerdyne.
šokiems suvadžiotojams, ku kunįgo patrijoto, kuris negai- net girtiesi su pasididžiavimu, kad
szmoru ant lapų istorijos liuoiszmuszė
daug
svetimtauezių.
Czia
rie norėdami įgyti garbę ar szuodams laiko ant tuszczių,
sos Amerikos,
po kurios ukėsus liuosos Amerikos, kad
Amerikos
laimė,
kad
likosi
užLaikrasztis „Zgoda“, orga
pinigus atsiszaukia į darbinį- skambanezių sakinių, pasekė
žvaigždėta v.ėlava persekiojami pasistengtų ant visados užkir
muszti
lietuviai,
lenkai
ir
slovakai,
kus, tarsi už juos užtardami,
už sav už siekį praktiszkai, pa už kuriuos nestoja galingi apgynė nas lenkų „Zwiazek’o“, raszo: žmonės iki sziol rasdavo pasi sti kelią visokioms nuožmujuos ir sukeldami vienus priesz
,.Smulkmenos baisios žmogatneszanczioms tik
tyrimo keliu parodyti lietuvisz- jai, bet jeigu tas but atsilikęs su
slėpimą ir globą Mus szven moms,
kitus. Garsas atskiria tikrus
žudystes, papildytos ant musų
darbinįkus ant tautiszkos dir kai liaudžiai, kaip ji turėtų sta prancūzais arba su vokiecziais, tai
ta prideryste yra reikalauti gėdąliuosai žemei ir liuosiems
u kęsams.
vos nuo visokių apgavikų — tyti savo geroves pamatus. nežiūrint ant to, ką sziądien tos vientauezių Luzernes paviete, mus tiesų.
Nevalia
niekam
3) Paniekinam kuoenergisz
tas labjausiai ,,Vienybę“ py /Ilgai reiktų jieszkoti panaszaus vieszpatystėsdraugiszkai ir sądoroj Pennsylvanijoj, ant kelio į ka mus su iszjuokimu vadįti
gy\ena
su
Amerikos
randu,
jau
syklą Lattimer, yra perdaug
kina.
j kun. Zebriui žmogaus ( kad ir
„svetimžemiais
ir
laukine kiaušiai nesiliaujantį niekinimą
butų
iszsiuntusios
savo
kariszkas
Dar ,,Vienybei“ pasakytu ne kunįgo), kurs turėtų taip
žinomos isz kasdieniniuG laiklaivynes
prie
Amerikos
krantų
ir
kraugerių banda”.
Primįkim lenkų tautos ir abelnai šlove
me, kad ji taip isz augszto nedidėlėmis kliutemis (iszjuoki- su pagelba kariszkų laivų butų pa raszczių, kad jas reikėtų dar amerikiecziams, kad ta „sve- nų, vadinamų svetimžemiais
traktavotų kitų, kad sąvo
sykį atkartoti.
nuomonių su kanezium kitiems mais, persekiojimais, skriauda) reikalavusios, ne nuo szerifo, arba
timžemių gauja” neužsitarnau paniekįtinoj formoj, nepaisant,
Paženklinam tik, kad buvo
kad didesnė jų pusė yra Su
nebruktų.
36 No. ,,Vieny, nepergalimą energiją ir tokią Pensylvanijos gubernatoriaus, bet
ja
ant
tokio
paniekinimo,
nes
nuo prezidento ir jo ministerių nu tai megirdetina žmogžudyste.
be“ drauge su p. A. Salikliu viltį į ateitę.
valandose tautiszko prireikimo vienytų Valstijų ukėsais.
baudimo
kaltų
urėdinįkų
ir
atlygi

Miniai iszalkusių ir apdris-'
skaudžiai iszbarė ,, Garso1 ‘
Szią rezoliuciją nutarė, isz
Kaipo k u n į g a s, Water
drąsiai ir karžigiszkai statė sanimo
szeimynoms
ir
giminėms
užraszejus, kad tie drįso kriti bury’o klebonas kun. Žebrys
kusių, visai n e a p s i g i nmusztu
ir
sužeistu.
Nuo
to
ne
iszve krūtis už neprigulmingumą, guldžius angliszkai, paduoti į
c
kuoti nelabai iszmintingus p. visur yra žinomas, kaipo pak
1
a
v
u
s
i
ų
darbinįkų,
paslaikrasz
liuosuotu jau nė kariauna, kokią
O
liuosybę ir cielybę amerikisz- vietinius angliszkus
Dzūko įneszimus. Ar tai gir
toja kelią szerifas su 102 samkos tėviszkės.
Valandose to ežius. *
dėtas daiktas— buvo ,, Vie veikshngas duszių ganytojas, randas atsiuntė ant apgynimo
*
Slovakų su dinįkais, privatiszkais polici- j
*
nybėj“ raszyta, o ežia atsiran kuriam gali užmetineti tik žmogžudžio szerifo.
kio tautiszko paniekinimo ir
15 d. Rugs, buvo mitingas Chida drąsuoliai su kritikom! tamsybes tarnai, kad neleidžia si vieny j ilsios draugystės iszpirko jautais, apsiginklavusiais su susikrimtimo privalom stoti cagoj Bridgeport’e.
Susirinko į
Dabar ,,Vienybes“ pati re jiems krikszczionis į amžiną varanti} ant suaresztavojimo žmog revolveriais ir szaudyklemis ir
Priėmė sekanezias
žudžio szerifo, to vienok neužten kada minia nenori prasitraukt apgynime mus tautiszkos gar 5000 žmonių.
dakcija norėtų noru įbrukti ■ pražūtį patraukti.
bės kaip viena tauta, supran rezoliucijas:
ka, reikia atlyginimo už nekaltai
visiems savo nuomone kas
jam
isz
kelio,
liepia
szaut
savo
Rezoliucijos.
pralietą kraują.
l’ž slovakus ir
tanti savo priderystes ir tiesas,
link darbinįkų klausymo. Bet
\\ aterburio szliuptarniai, ir
pasamdytiems mesi nikams.
privalome dirbti isz vien. Dėl 1) Iszreiszkiam savo pasibjau
„Darbinįkų klausymas“ yra jų apkvailįti nelaimingi tautie- galicijonis gal turės užtarti Austri
Kur czia teisybe, kur iszsirėjimo jausmą priesz szerifą Marja, kadangi lenkai visur darė susi
yra didelis klausymas, iszri-!
to įneszame, kad reikalą ne tin’ą isz priežasties brutaliszko pa
szimas jo ne taip lengvas, cziai, norėdami nusibodėti to rinkimus ir nusprendė kreiptiesi kalbejimas, kursai galėtų su-Į kaltai užmusztų mus draugbrosielgimo priesz žmonių valią ir
kaip ,,Vienybes“ rodosi; tik kį kunigą, užtraukia ant savęs prie Austrijos ministerių pirmsė- minksztįt tą pasibaisėtiną už-j lių paimtų į savo rankas vienas
priesz Suv. Valstijų konstituciją,
rai kad tą klausymą ne „Vie tamsų gėdos pletmą, netik džio su pasiskundimu ant teisybės muszejistę. Nėra, nėra jokio
kuri sako, kad visi lygus, n jokių
abelnas komitetas”.
Amerikos valdžių
Už mus nieks
nybe“ iszrisz. Dėlto tegul kaipo katalikai, bet ir kaipo ne užtars, galime vien pats reika iszsikalbejimo, jei tik tas, kad
privilegijų dėl nieko.
minia
iszalkusių,
alinamų
ir
j
„Vienybe“ laiko sau savo lietuviai.
2) Reikalaujam, kad visi kaltinįlauti teisybės, kelti protestus. Jei
Tik pamėgįk už 10c. baksa C a s c aGeda Jums, amžina geda, gu Amerika ne geidžia svetimų priegtam negalinezių anglisz- r e t s, geriausią skilvio ir žarnų regulia kai tos piktadėjystes butų atiduoti
nuomones, bet tegul ir sveti
(Pabaiga ant 2-ro pusi.)
tamsios pavydos vergai, kurie ateivių, tegul nuo jų savo rubežius kai kalbėt darbinįkų pasirodė Į torių.
mas nuomones iszklauso.
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Kožnas taip sako.
tikimą, isz kurio galime daži- 8-7 kiliometrų nuo mus. Ko (įpėdiniu) ir su savo vaisku gingai raszo į laikrasztį? Daigiai, Cascarets katariszkos cukerkos, dyvikuriuos parapijonys įtaisė, suvis
į teisdarystės rankas ir atsiimtų not, kas tai yra graikiszki afi- mendantas siuntė į Pharsalią apleido Graikiją; mesgi laukėm neužraszyti knįgose iszėjimą, ir ją niai’sias iszradimas szio amžiaus, yra
1 praszyt pagelbos, mesgi tuom tik priežasties, idant tą patį kunįgas neskaitė tarp pirktą už gardžios ir pale.igviiianczios skanumą,
užtrauktą nubaudimą ir kad pinįcierai. Buvo taip: Subatos
daro labai gera įtekme ant inkstą, abel
giszkas atlyginimas butų iszduotas
tarpu užėmėm vietą ir tu padaryt, ba ir ko nuo jų laukt? parapijos pinįgus daigią. Už ke- nai viduriu, perezystija žmogaus kraują,
likusioms naszlaicziais szeimy noms rytą ant 9 valandos ir mes ga- rėjom turkus sulaikyt,
kol Tegul t-urkai dusyk tiek turėjo džiukes užmokėta ne $25 nei $71, panaikina perszalimą, iszgydo galvos
vom prisakymą eit ant vagonų
ir sužeistoms aukoms.
ateis pagelba, bet toj vietoj vaisko, bet graikai turėjo to tik $11.60. Ką raszo apie įėjimus skaudėjimą, karsztligę ir užkietėjimą vidurią. Nusipirk baksuką C.K.C. ir pa
3) Iszreiszkiam savo szird i ilgiau ir važiuot ant Volo, po tam į
kią vietą, kad lengvai galėjo kunigo „jura slolae“ vadinamus, mėgink jas sziądien; 10, 15, 50 centą, vi
ne
ilgai
te
buvom,
nes
1
)
tursius jausmus nelaimingom szeimy- Pharsalą.
Kaip atėjom prie
viskas tas melas.
Kunigas ima sų aptlekorią gvarantuojama.
240
noms ir sužeistiems, ir aukaujam vagzaliaus, iszgirdom baisų kų artilerijai lengva buvo mus gintis vienas priesz 20; kovoj tiek, kiek kas duoda.
jiems pinįgiszką paszelpą, kokią Į riksmą moterų ir vaikų, kaip iszmuszt (mus vieta buvo ati turkus atmuszė, mes nežino
Bjaurus pasielgimas darytoją
daryta) po 2 ) turkų armotos jom nieko, dėl ko tas stojosi. liarumo ir nesutikimo privertė
isztesam.
■turkai uždegė miestą, gyven
4) Esame persitikrinę, kad Suv.
' iszmusze graikų artileriją isz Paskui dažinojom, kad ir tur tikrus parapijomis suszaukti tei
428 South str. Philadel
Valstijų tiesos yra ganėtinos ir ga tojai persigandę, kas ką su vietos
ir turkų pėkstinįkai kai pasitraukė atgal ant Tri- singai parapijinį mitingą.
Tas
phia, Pa.
na drūtos, kad nubausti už jo pik- griebę, bėgo ant vagzaliaus,
atsibuvo 4 d. Rugsėjo ant minėtos
pasikėravojo
ant
tos
vietos,
kalos,
tik
ant
rytojaus
avanKrautuvė degtinės, vyno, litadejystę szerifą Martiną ir jo pa- I ten su dideliu leniniu per viens
salės 7 valandą vakare. Ant to mi kierio.
I
idant
isz
ten
apsiaubt
mus
isz
postai
užtėmijo,
kad
Domokas
gclbinįkus, jei tik tos tiesos bus kita grūdos i vagonus; meilė
tingo atvyko ir mus galvocziai su
deszinės
pusės.
Mes
atsitrauyr
tuszczias,
dėl
ta
vaiskas
su

Klausdami apie prekes ra
atsakancziai pritaikįtos.
artimo, giminių prapuolė, kožsavo kaimene, bet iszgirdę nesma szykit pas pirmąjį agentą*
5) Kaipo lojaliszki Amerikos
kėm ant kalnelio, graikų vais- grįžo ir spakainiai įėjo į mies gius dėl ją žodžius teisybės, salę
nas
turėjo
tik
vieną
jausmą
—
ukėsai, mylinti tiesas szalies, ku
i kas užėmė liniją, idant gint nuo tą.c Tokiu budu be szuvio tur- urnai apleido. Tada pasilikę tikri
Dr. Julian Czupka
rioj gyvename, reikalaujam nuo ko greicziaus iszneszt savo tos vietos, kur tuom tarpu at kai užėmė tą drueziausią vietą.
parapijonai nutarė: 1) Tikri para 5129 Malcolm str. Philadel
Tuom tarpu atėjo (tieaugscziausios szio kraszto valdžios, kailį.
sirado turkai; mus uždavimas Mesgi po tam viskam per kal pijonys nieko neturi priesz kunigą
phia, Pa.
kad mus, lenkus, laikytų už žmo siaus atbėgo) dalis graikiszkų
ir
vyskupą,
ir
priesz
juos
niekados
Isz nus Otrys nuėjom į Boiotiją
nes lygiai liuesus ir civilizuotus, aficierų su kareiviais ir pradė buvo sulaikyti turkus.
- Boiotyo
per nesikėlė, nes niekuomet ne buvo Visad atminkit,
kaip ir kiti, nes Lenkija iszdave jo grūstis per visus prie maszi- mus pusės buvo turbūt 4 ar Isz
skriausti, kaip neteisingai nckurie
didžius vyrus, prie kurių priguli T.
motos,
kurios
urnai
priverstos
miestelius:
Aga,
Hypoti
—
• • • • jog ....
nos,
dirbdami
sau
kelią
su
prieszai garsina. 2) Pastanavijame
Kosciuszko (sicR.) ir K. Pulavski,
buvo eiti į Pharsaliją. 200 be atsidūrėm ir Maskochorion. ir apgarsiname, jog tie, kurie daro
kumszczioms,
nežiūrint
nė
ant
kurie palikę gimtinę szalį skubinos
moterių, nė ant vaikų, tuos kelių legijono ir apie 400 grai Tas viskas tęsėsi apie tris ne- maisztą ir ardo vienybę, kurie ne pigiausiai parsamdoarklius ant vesellją,
į Ameriką ginti jos Ii uosy bę.
6) Troksztam iszreikszti dėkin kaipo silpnesnius grūdo nuo kiszkų pėstinįkų; turkaigi tu dėlias, pirmose dienose per moka bažnyczioj 10c. už sėdynę ir pagrabą ir kiiksztyną. Visižino, jog jis
gumą ir guodonę szios szalies val vagonų szalin, idant patys rėjo apie 12 tukstanczių pėsti Samią isz Stylidas su akrutu da geidžia pcszlynėms isznevožyti teisingas žmogus. Dabar jisuždėjo
szventą vietą, neturi tiesos prigu
nįkų
(mažu
ir
daugiaus)
ir
apie
nuvažiavom
į
Athenus
ir
mus
Grabų biznį.
džiai, bet reikalaujam, kad valdžia, užimt jų vietą;
aficierai, iszlėti
prie
parpijos,
ir
mes
tokią
pa

kurią'gatavi esame ginti, laikytų
Pasitaikius szermenims, eikite visi pas
15 armotų. Pagelba atėjo tik istorija buvo pabaigta.
skyrus
mažą
dalį,
buvo
pirmu

rapijoną
iszsižadame
ir
apgarsina

jis Bobino stubose ant
mus savo teviszkoj globoj.
apie 3 adyną po pietų, (kada
Taip mažiau daugiau perėjo me juos atsiskyrusiais nuo parapi jį. Gyvena
tiniais.
Tada
ir
mus
kantrybė
Raspberry
Alley
7) Kaipo Lenkijos sūnūs ir ra
jau
buvo
vėlu.)
Tuom
tarpu
tie
3
mėnesiai.
ties Union str
jos ir ją darbai parapijonims nega
mus ukėsai Amerikos szalies, at 'truko: ūmai susitarė keli (mu
Shenandoah, Pa.
Smulkiai negalėjau viską li būti priskaitytais. 3) Kožnas pa
mindami konstituciją liuosos ir ne- du 2 - asz ir lenkas ir 3 pran mes muszėmės porą adynų,
rapijomis, kuris ne turi paliudyjiprigulmingos szios republikos, cūzai) metėmės prie vagonų ir nuo pradžios turkai apsiaubė apraszyt, nes daugumą užmir- mo nuo kunįgo, arba kortelės, duo- J e-i i s z g a i s z kens koks gyvulys:
reikalaujam atlyginimo dėl aukų praszėm isz pradžių geru, po mus isz deszinės pusės taip, szau, daugumo atsitikimų su danezios liesą užimti dykai bažny kravė, arklys ir 1.1., duokite telefoną
Ulrich. Jis užmokės už telefoną ir
czioj vietą, turi mokėti 10c. kolek- p.
brutaliszko atsitikimo, pasidavusio
kad
mes
turėjom
padalyt
savo
vis
negalima
buvo
suprast.
už
dyką iszvežsz istipusį gyvulį.
per kaltę tarnų Luzernės tiesų - tam ir su ginklais aficierus ir mažas sylas, idant gintis nuo Visa ta istorija bus aiszki, ki- tos. 4) Kožnas parapijonas apart
Adresavokit pas: Mr. Ulrich A- Son,
v
kitą auką, privalo mokėti 50 mė
szerifo Martin’o ir jo pagelbinįkų. j kareivius trauktis nuo vagonų.
Ashland, Pa. (19—6)
deszinės
pusės
ir
sulaikyt
prienesinės, kolei ta mokestis nebus
ba
kaip
pasirodys
diplomatijos
Prie mus prisivienijo daugiaus
nukelta per abelną parapijos mi
szus, kurie ėjo priesz mus. žingsniai ant svieto.
legionų
taip,
kad
su
didele
tingą.
5) Parapija nuo szio laiko
Kareivio laiszkas.
Tuom
tarpu
turkai
muszė
grai

Tavo
Justinas.
laikys mitingus kas mėnesis, ant
bėda nulipdinom kelis vaiskakurią bus mokėta mėnesine mo
Mleis (Brolau!
vus, o pasodinom kelis vaikus, kus nuo kalno (graikai’ buvo
kestis. 6) Iszrinkome 2 parapijos
lomoj)
ir
apie
3
adyną
graikai
trustee's: Pranciszką G lodą ir Mi
Atsiliepimas.
Pirmą dieną Velykų legio tuom tarpu valdžia, bijodama
kolą Ziurinską, o treczią isz lenką
turėjo
pasitraukti,
nes
jau
bu

nas, (kur ir asz buvau), po didesnių atsitikimų liepė maWoreestrr, Afass. 18 Pugs. 1897. pusės Juozą Reglinską dėl prezen- Geležiu els Leliigh ■ Alley.
vo smarkiai sumuszti, toliaus,
tavojimo lenką, prigulinezią prie
szinai
judįtis
ir
tada
mes
pra

valdžia kapitono ,,Varatasso”,
Prasideo nuo
Lapkricrio i8go m.
kad
apricz
pėstinįkų,
muszė
Guo(lotinas Redaktoriau! No. 37 parapijos.
I
dėjom
szaudyti
į
likusius
ant
(Baratassos) iszejo isz Atė
,,Lietuvos” patilpo atsiliepimas
Pagalios susirinkusiejie nutarė Treinai iszelna isz Shenadorio į Penn
mus
kaip
ir
graikus
artilerija,
nų.
Czetvergo rytą buvom vagonų, nes toks kareivis,
Worcester’io, Mass, lietuviszkos virsz iszreiksztus pastanavijimus Haven Junction, Mauch Chunk, Le
o
mes
armotų
tada
neturėjom.
prie ,,Tyrnavo“, vietoj vadi kursai bėga isz baimės, tai
parapijos komiteto, apie kurio tei apgarsįti per laikraszczius, ir tą highton, Slatington, White Hall, Cata
Tada
graikai
pasitraukė
pa

darbą pavedė mums žemiaus pasi- sauqua, Allentown, Bethlehem, Easton
namoj ,, Mathi”. Tą dieną ir daugiaus nėr vertas, kaip tik
singumą pati Redakcija abejoja, o raszusiems:
•r Weatherly 6.03, 7.38, 9.14, ryta; 12.58
ranke ant Pharsalijos, turkai mes žemiaus pasiraszę iszvirsz pa
petnyczioj buvo pesztynes nuszaut, — jie nuo vagonų at
3.53, 6.00 po pietų.
Bron. Markevyczia,
gi
juos
vijo
ir
pradėjo
musztis
vadiname
tąjį
atsiliepimą
bjauriau

In New York ir Philadelphia 6.03, 7.38
Petras D ui by s,
daugiaus tik armotoms, priek- sakė taipgi szuviais ir kolei ne
9.14
ryta: 12.58, 3.53 pojplet.
ant
legijono
isz
treczios,
kairės
sia melagyste netikusiai nulipįta su
Pranciszkus Glodas,
tam, kaip pasirodė, graikiszka nubėgo maszina, pusėtiną tu
In Qnakake, Switchback, Gerhards ir
Mikolas Ziurinskas,
mieriu nupleszimo szlovės kunigui.
Hudsondale 3.53 po piet.
rėjome ugnį; isz mus nė viens pusės; mes da ir nuo tų gyne- Komitetas pasiraszęs, prie para
artilerija turėjo geresnį
Juozas Pecziulis.
mės apie pusadynį, bet kaip
In Wilkes Barre, White Haven, Pitts
vedimą, nes kelis kartus isz- ne buvo sužeistas; - - gal pas
pijos
suvis
nepriklauso,
jį
iszrinko
ton, Laceyville, Tovanda, Sayre, Vaverjau graikai buvo isz ugnies
ne parapija, tiktai keletas parapi ISZPARDAVIMAS! ly ir Elmira 6.03, 9.14 ryta; 3.53, 6 00 po
musze turkus isz pozicijos, su anuos rankos drebėjo isz bai
mažiau daugiau pasitraukę, ir jos ardytoją su pagelba gaujos val
piet.
daužė kelias turkų armotas, mės, o 2) vietą turėjo nesu v is
In Rochester, Buffalo, Niagara Falls
mes gavom komandą bėgt ant katą (isz viso apie 30 ypatą, o ne
tinkanczią
dėl
cielevojimo.
Iszparduodu
visus
daigtus
taipgi turkai patrotijo, kaip
ir in Westus 9.14 ryta; 6.00 po piet.
Pharsalijos.
Visu
keliu
apie
250,
kaip
patys
giriasi).
Mums,
Kada maszina nubėgo, mes
savo sztoro kono pigiausiai. In Belvidere, Delavare, Water Gap ir
kalbėjo, apie porą szimtų ka
Stroudsburg 6.03 ryta: 3.53 po piet.
3 adynas turkai vijo mus kul tikriems pavapijonams, tas komite
Visokius
auksinius
ir
sidabri

reivių; graikai tada turėjo tik pėsti traukėmės ant Pharsa
In Lambertville Ir Trenton 9.14 ryta.
tas daro gedą, nes visi jo sąnariai
koms
isz
armotų,
tik,
ant
lai

In Tukliannock 6.03. 9.14 ryta; 3.53 po
apie 12 sužeistų ir kelis už- lios. Keliu iszsiskirtėm į visas
turi niekiausią vardą tarpe lietu- nius dziegorelius,
o
1 lenciuofelius,
o
mės
musų,
turakai
neturėjo
piet.
vią, bet mes nenorime skelbti apie žiedus, špilkas — viską gausit
musztus; tie visi buvo graikų puses po 20 žmonių, po 10 ir
In Ithaca ir Geneva 6.03, 9.14 ryta
prie tos dalies vaisko artileri ją darbus, tegul juos Dievas sudija,
t.
t,,
žiūrint,
kaip
kas
su
kuom
pigiai be galo.
53. 6.00 po pint.
artileristai. Mesgi spakainiai
jos. Temstant atėjom į Phar tik isztariame keletą žodžią apie
Auburn 9.14 ryta; 3.53, 6,00 po piet
Taipgi ir visą grosernę isz In
gulėjom už kalno, per mus spėjo eiti. Isz mano kampani
In
Jeanesville, Levlston ir Beaver
salią. — Paskui mus turkai ir jąją atsiliepimą.
Meadow
7.38 ryta: 12.58, 3.53 po piet.
jos,
kurioj
buvo
apie
18
žmo

parduodu
—
nusipirksit
pilėkė kulkos szimtais, nedaryPradžioj Liepos menesio kunįgas
da
iki
pasirodė
žvaigždės,
lei

In Stockton ir Lumber Yard 6.03, 7.38,
giaus kaip kitur.
damos jokios blėdies, nes kal nių, nė viens nežinojo kelio
9.14 ryta; 12.58, 3.53, 6.00, 8.42 po piet,
do kelias kulkas į miestą (nak suszauke parapijinį mitingą ant
In Mc’Adoo, Audenricd ir Hazleton
nas isz mus pusės buvo status ant Pharsalios, dėltogi pasine9.03, 7.38, 9.14 ryta; 12.58, 3 53, 6.00 ir
C
h
.
Radze
vy
ežiu
s
tį turkams nevalia nieko da sales ,.Fr. Mathews“ ir perskaitė
8.42 po piet.
ir akmenėtas (uola) taip, kad szėm eit ant Volios, na ir ėjom
visas rokundas nuo pradžios iki
ryt).
Už tą kovą legijonas 1 Liepos szio meto, priektam davė 117 E. CENTRE STR.
In Scranton 6.03,9.14 ryta; 3.53 IrO.OO
kulkos arcziaus galėj pult ko nuo 10 valandos ryto iki 12*4 gražiai savę pasirodė, gavo
po piet.
SHENANDOAH, PA. In Ilazleboork, Jeddo, Drifton irFj^e
dvi rokundą knįgas: vieną lietuke 30 metrų nuo mus, arba nakties, t. y. 14 adynų, veik
nuo vado pagyrimą ir žadėjo viszkoj, o kitą lenkiszkoj kalboj,
land 6.03, 7.38, 9.14 ryta; 12 58, 3.53 po
turėjo atsimuszti į akmenis, ir be atsilsio, perėjom apie 80 kožnam duot po kryžių, (kurio idant kožnas parapijomis galėtą Parsiduoda saliunas. pietų.
In Ashland, Girardville r Lost Creek
tada lėkė patrotinus šylą že kiliometrų, silsėtis nebuvo ka
1.50, 4.10
da nieks szendien isz mus ne prisižiūrėti ir suprasti, kad viskas Parsiduoda puikus saliunas, o 6.15, 7.30, 9.10, 11.10 ryta
5.0
9.15
po
pletu.
myn jau sutrukus, suvis ne isz- da, nes tikėjomės, kad kava
Geriems žmo
gavo). Ant rytojaus, ant 4-os teisingai darosi.
visai nebrangiai. Kas norėtą pirk In Raven Run, Centralia Mt-Carme!
lerija turkų mus vysis, o stot
kadlyva.
nėms, tikriems pavapijonams to
ir Shamokin 9.02, 11.05 ryta; 1 46 4 07,
adynos, traukėmės per kalnus užteko, bet maisztadariai pasinau ti, tegul ateina pažiūrėt pas
6.
46. 9.12 po pietų.
Petnyczios vakare gavau pa tokiais pulkeliais, kaip mes
In Park Place. Mahanoy Citv, Delano
Chessidiari ant „Damokos”, dojo tuom dėl savo szlyksztaus
Joną
Raczkaucka
5.45. 6.03, 7.38, 9.14 ryta;‘12.58, 353, 6,0
liepimą kogreicziausiai eiti į buvom, priesz turkų kavaleriją
kur atėjom po poros dienų. mierio ir iszkreipdami rokundas,
8.42, 11.13 po pletu.
115 N. White str.
Larissą, kaip pasirodė kitoj neatsivožinom, dėl to ir duIn Yeatesville 5.45, 7.38, 9.14 ryta
Po tam užėmėm apie 30-25 ki pradėjo platįti tarp parapijoną
3.53..
6.00, 11.13 po pletu.
Shenandoah, Pa.
Ant galo, po 12 nak
vietoj, turkai prasimuszė per mėm.
plėszanczias
kunįgui
szlovę
žinias.
liometrų nuo Damokos, vietą
Treinai iszein.
kalnus turėdami didesnę šylą ties valandai, alkani, suniurę
Suszauke
kelis
kartus
mitingą,
su
C
a
s c a r e t s sudrutina skilvį, inkstus
(sz.
SbamoKln
5.15, 8.20. 12.10 isz ryco, 3.00, 5 lo
po kalnu Othris kaimą Kata50 po pidu ir ateina in Szenadorf ant 6.03, 9.1 e
Niekad neapsilpnina noi 7ryte,
į Tessaliją ir: 1) turėjo atida priėjom prie Volos. Rytmetij
sitarė nemokėti 10c. už sėdynes ir žarnas.
12.58, 3.53, 6.00, ir 8.42 po pietų
chorion, kairę pusę nuo glauno bažnyczioj, ir jeigu kolektoriai ką skaudiilią nepadaro.
Iszi'iun isz Szeiiiiclork j i’of
6 03. 7.38
_
10c.
9.05, 1105, isz ryto;
12.58. 3.05, 4.15, 6.00
rytą kelią ant Larisso, 2) ga (pirmą dieną pravoslaunų Ve
8.42 po pietų.
vaisko, kursai buvo paežiam jiems pasakys, pakelti pesztynes ir
Iszemn isz Pottsville Į Szeoaderi 6.00, 7.45
lėjo lengvai užeit mums isz už lykų) su maszina nuvažiavom
10.15, 12.05 ryte, 12.35. 3.00, 5.15, 5.40,7.15,10.20
Damoke. Tenai vėl paskutinė padaryti kraujo praliejimą, ir taip Tikrai gryna
po pletu.
pakalio ir sumuszt. Ant ryto į Pharsalią ir tenais per 2 neIszeina isz Szenadorio 1 Hazletou, 6.03, 7.38
se dienose Mojaus turėjom per keletą nedėldienią nemokėjo
9.14. ryte, 12,58,3.53,6.1X1,8.42 po pietų.
jaus (subatoje po Velykų), tur dėlias gyvenom prie geležin
Iszeina isz. Hazleton į Szenadori, 7.35. 10.05
kovą.
Mus buvo daugiaus, žemįdami galutinai musą vardą
12.52
ryte, 3.05. 5,57. 7.g6 po pifctu.
kelio
be
jokių
budelių
ant
lau

kai paskui mus isz Mathi ir
atėjo tenais italijonas Garibal tarp svetimtauezią, kurie būdami
NEDELINIS TREINAS
kitų pusių atbėgo po Larissa. ko, turėdami tik po vieną kaibažnyczioj ir tą matydami, labai
----GAUSITE
PAS
------di su savo žmonėmis, — tu stebėjosi ir gėdino mus visus. Isz
Iszeina in Raven’ Run, Centralia
Larissa yr miestelis (gal ne drą, o naktys gana buvo szalMount Carmel ir Shamokin 9.57 ryte
rėjom apie 2000 pėstinįkų ir 6 rinko delegaciją pas vyskupą, bet
BARNSTON
Tea
Co.
I. 49 ir 7.21 po pletu, ir ateina in Shamo
didesnis už Szakius), stovi ant tos (žinoma, pavasario laike).
armotėles, taip kad atmuszėm visas žygis jos pasibaigė tuom, kad
kin ant 10.55 ryta ir 2.47, 8.19 po plot
lygumos be jokių drutvieczių, Dienos, kas bjauriau, be jo
Iszeina isz Shambkln In Shenadorl 8.15
vyskupas duris parodė;
dabargi 6 BARCLEY STR.
po trijų adynų turkus.
be szansų, taip, kad pesztynes kio darbo. Turkai tuom tarpu
II. 55 ryta ir 5.35 po pietų, ir ateina in
Turkai tą dieną buvo ant rengiasi prvvotis su vyskupu ir
New
York
’
e.
Shenadori ant 9.10 ryta ir 12.50, 6,31
galėjo tik prie lygių sylų turėt paliko mažiukę dalį savo vaisvisos linijos (mažu 40 kilio- kunįgu, ir renka tani mietini pinį- Importuoja jie viso po pietų.
vietą.
Mus gi sylbs, sulygi ko Larissoj, kita dalis nuėjo į
gus. Neužilgo.... kils pesztynes
Iszeina in Ashland, Girardville
rnetrų) atmuszti, tik deszinis tarp komiteto ir parapijoną ir
Lost
Creek, 7.53 ryta 11,40 po pietų.
nant su turkų, Larissoj buvo Trikalą, dalis sugrįžo atgal
kias
arbatas,
kava
ir
sparnas
graikų
z
turėjo
pasi

In
Hazleton, Black Creek Junction
tuom baigsis musą galvoczią visi
suvis ne kokios, dėltogi sztabas prie rubežiaus Macedonijos,
Penn Haven Juction, Mauch Chunk
traukt isz savo vietos, iszmusz- žygiai ir darbai.
Allentown, Bethlehem, Easton Ir New
iszdave prisakymą trauktis ant persekiot mus suvis nemislijo.
York, 9,10, ryta 12.50, po pletu.
tas per didesnes turkų sylas, Pagal kunįgo rokundą knįgks
In Philadelphia 12.50, po pletu.
Pharsalios. (Prie Larissos ne Gal po dviejų nedėlių nuėjom
ANTANAS
KALCZ1NSKAS
taip
persistato,
abelnai
nuo
pat
In Yatesville, Park Place, Mahanoy
bet ir turkai ne užėmė tos vie
City
Ir Delano, 9.10, 12.50 ryta; 6.03
buvo jokios kovos, kaip laik- ant avanpostų ant kalnelio,
pradžios sulyg 1 Liepos szio meto
geras ir teisingas
tos.
6.31
po
pietų,
vyras laiko
raszcziai tvirtina, jog buvę prie kaimo Tataiki 15 kiliom
surinkta $ 6536.20, 'o iszduota
Iszeina isz Hazleton tn Szenadori 9.00
ryta 12.52, 6.24 po pletu.
Tada skolos 1 dieną
Vakare sugrįžom į savo se $11366.75.
smarkios pesztynes), tik tur nuo Pharsalos ir tenais perbumainierių
Isz Szenadorlc in Pottsville 6,00,9,10
szioLiepos
mėnesio
buvo
$4830.55.
9.40,
ryte 3.05. po pietų,
ną
vietą
ir
laukėm
ant
rytojaus
vom
iki
5
Mojaus(
?).
Tą
dieną
kai, artįdamiesi prie miesto,
Isz
Pottsville
In Szenadori 8.45. 10.40
Sulygįkite tas rokundas su pa
karsztos
dienos,
betkoks
buvo
buvo
kova
prie
Valestino,
kur
ryte;
12.35,
5.15.
6.10 po pletu.
keliais armotiniais szuviais jį
duotoms,, Lietuvoj” „atsiliepime”,
Rollin u. wilbur generalnas superIn
ANT
uždegė — tai ir viskas, — laimingai muszės graikų jene- piktumas, kada dažinojom, jog o suprasite ko verti pasiraszę po
tendentas South Bethlehem, Pa
KETVIRTOS
CHAS
S.
LEE, ge/r. agentas
graikai gi suvis nei nemislijo rolas Smalenskis su turkais ir graikai isz Damoko pasitraukė juom. Jie girdėjo, kada kunįgas
(Fourth) Stree
Phlladelpdia, Pa.
Jenerolas skaitė, o po tam nesykį dažė savo
bandyt savo sylomis su jais. ir pas mus. Ant 9-os valandos ant Thermopylių.
A, W( NONNEMACHER, Asst G, P. A
Minersville, P
South Bethlehem, Pa
Priektam turėjom smagų atsi ryto pasirodė turkai, gal už Garibalbi susipyko su vadu nosį knįgose, oi kodėl taip mela-

(Tą.sa nuo 1-mo pusi.)

BROLIAI MARK

J. JMavickas

L

<T>

O

Altoriaus Vyną

KOTELI

Reikale kningyno.

rioszius skundė Stagarų už kores
pondencijų isz Mt. Carmel’io, pa
Guodotini tautiecziai! kas mums tilpusių 33 No. ,, Garso“, kur yra
szendien yra
reikalingiausias? apraszytos laidotuvės Airiosziaus
Greitas atsakymas — knįgynas, paezios. Tų apraszymų Airioszius
nes per jį galima butų daug gero iszranda už įžeidingų dėl savęs.
padaryti del lietuviszkos tautos.
Skundų peržiūrinėjo 15 d. Rug
Nuo daug nelaimių apsisaugotume sėjo Mt. Carmel’io skvajeris W.
patys savę: 1) susimažįtų tas dide Armour.
Isz keturių Airiosziaus
lis girtuokliavimas, 2) nesirastų priduotų liudinįkų trys staeziai pa
teip daug savitarpinių kovų isz sakė, kad nieko tame straipsni j dėl
priežasties girtuoklystes, o 3) sus- Airiosziaus nemato, o ketvirtas
tiprįtume savo silpnas spėkas, ku prisipažino, kad jam tas straipsnis
rias mažina sunkus darbai, o kita „nepatinka“ ir esųs „negeras“,
tiek da silpnina girtuoklystė, kuri nes ten pasakyta, kad vaikai turėjo
jų graužia tarsi kirminas koks.. .. pilnus kiszenius akmenų, ir kad teTaigi drįstu atsiszaukt į Miners- nais yra pasakyta apie Dembskio
vilieczius, kad atkreiptų savo aty- sz Ii perins, o jis, liūdi n į kas, visai
dų ant szio užmanymo, kuris yra tų szliperių nematęs.. ..
labai reikalingas. O susitarus atSkvajeris, neturėdamas kompe
sakancziam būreliui lietuvių, leng tencijos tų bylų iszriszti, atidavė
va tai įkūnyti, tik reikia biskutį pa jų į court’ų, į Sunbury, Pa. Kor
sidarbuoti apie tai sziek tiek su- tas Sunbury’j atsidarys ateinantį
prantantesniems.
panedėlį (26 Rugs.), bet kada bus
Rasi nevienas atsakys, kad daug pekratinėjama szi byla, dar neži
kasztų panesz, tai ant to klysta nia.
______________
teip sakant. Jeigu mes visi iszvien
eitume, tai užtektinai butų paszNelaimė prie darbo.
vęst ant mėnesio po 5 centus sudė
Mainose ties Pottssville,
jus. Bet asz tų atjaucziu, kad visi
nesilaikys iszvien, ir da tik maža Pa., aną petnyczią (io Rugs.)
dalelė prie to prisidės, o tokiu bil apdegino gazas lietuvį Silves
du norintiems ir labai sunki pra trą Kizlaitį.
Guli dabar
džia darbo.
Pottsvilles ligonbutij. Apde
Taigi asz stengsiuosi parodyt
gė ne labai pavojingai rankos
kitų programą. Kaip jau žinome,
Minersvillėj anų metų tapo įkūny ir burną ir susitrenkė krisda
tas kliubo knįgynas. Bet praslin mas į žemę. S. Kizlaitis ne
kus keliems mėnesiams turėjo ve seniai atvyko isz Mt. Carmepranykti isz priežasties mažai tų l’io į Pottsville’ę ir ten jį pati
naudingų užmanymų atjauczian- ko ta nelaime.
czių, o susimažinus skaitliui noriu •
ežių, buvo peisunkios iszlygos dė
Padėkavonė.
užlaikymo (nesą per brangi randa
buvo). Bet nereikia pamirszti,
Vardan Shenandoah’rio Susiviekaip buvo blėdingas neti kasis rė nyjimo kuopos ’siuneziu per laik
dymas tūlos ypatos, pasikėlusios į rasztį Garsa szirdingiausių padėpuikybę.
kavonę p. A. Olszevskiui, „Lie
Taigi, kaip augszcziau minėjau, tuvos“ iszduotojui, už padovanoji
kad parodysiu nauja programų mų į mus kuopos rengiama knįgy
tam tikslui, tai yra sziokia: jau nų devynių lietuviszkų, vienos lenmatėm, kad yra persunk u užlai kiszkos ir trijų maskoliszkų knįgų.
kyti knįgynų laikant salę ir tankiai
Tegul Jums Dievas szimteriopai
į jų susirenkant; tai dabar visai atlygis už tų Jus dovanų.
kitaip turim daryti. Nereikia teip
T. Križenauckas
tankiai eit ant salės, tik nuspręst
Shenand. Sus. kuopos
ar į mėnesį laikyt susirinkimų, ar
sekretorius.
į 2 sųvaites. O mums pakaks to,
kad mus knįgos galės ten būti ir
isz jų sąnariai galės naudotis, kožnas savo butelij persiškaitydamas,
o potam, tų sugražinus, kitų galės
Szerifas Martinas su 77 savo pagauti. Ir tokiu bildu netik pats gelbinįkais jau suaresztavotas.
naudosis, bet ir tų patrauks, kuris
Pereitų seredų perklausytas buvo
yra atszalęs ir savo gerovę neatjaujų apskundimas už „užmuszėjystę
ęzia.
ir žmogžudiszkų sužeidimų LattiBet da ant galo turiu pridurti, mer’o straikierių. “
kad ir klubas tam nebus prieszinProvų paduota į court’ų, o szeri
gas, kuris turi salę nusirandavojęs, fas ir jo sėbrai, turėjo užsistatyti
o gal ant savo vardo apsibus, nes po 6000 dol. kaucijos kožnas.
tas yra reikalinga. Taipgi mus
Daugelis didesnių laikraszczių,
garbus tautietis p. Marazas man yapacz atsižįmėj tįsių fanatiszka
ding nesiprieszįs .priimt knįgas ant neapykanta svetini žemių gundo sli
savo svetaines ir nepadės sunkių džias, kad nepavelytų darbinįkų
iszlygų.
advokatams laikyti „demagogiszTiek tai į jus, garbus tautiecziai, kas“ kalbas sude.
prasitariau, ir pasitikiu, kad ma
no, straipsnelio szie keli žodeliai
nepraszvilps pro ausis su sziaurės
vėju, bet pasieks jų balsas szirdis.
Asz Juozas Maceika pajieszkau
O asz kitu kartu pasistengsiu to Vinco Jasinsko, paeinanezio isz
linus dauginus pnaiszkįti knįgyno Suvalkų vedybos, Vilkaviszkio
reikalingumų.
pav., Pajevonio valscziaus, kaimo
Su guodone.
Užbalių.
Priesz 4 metus gyveno
J. Ramanauckas.
Mahanoy City, o dabar nežinau
kur yra.
Jei kas žinote, ar jisai
Neiszspjauk su tabaku ir nesurukyk savo pats, tai duokite žinių, nes yra
amžių.
svarbus reikalas.
Jeigu nori atsipratyti nuo naudojimo
Adresas:
tabako ant visados ir būti drūtas, magJos. Mitchel
netiszkas, pilnas naujo gyvenimo ir paP.O. Box 48
jiegų, gauk No-To-Bac, stebuklų dary
toją. kuris daro isz ligotų drūtus vyrus.
Cantrall, III.

Iszejo isz spaudos

Povilas Obiecupas

-------- musų spaustuvėje---------

Nauja

MALDAKSIYCE
vienatinis hetuviszkas 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 prigavėjų.
Gyvenanti toliaus nuo Pittsburgh’© gali pasirodavot
per laiszkų, įdėdami pacztinį ženklelį už 2 centu, p gaus broliszkų rodą.
Taip-gi parduoda ir 1 a i v a k o r t e s ant visų kelių į visas dalis
svieto.
Offisas (kantaras)

del jaunuomenes iszleista. Yra tai pirma lictliviszka
llialdaknįgė Amerikoj spaudįta.

Kasztuoja 25c. ir daugiaus iki $1.
pagal apdarus.
Kreipkitėss tame dalyke pas

T. Križinauck
105 E. Lloyd str.
Shenandoah, Pa.

P. Obiecunas

Banka Bischoffo

LIETUVISZKAS

uždėta 1848 mete
‘ name Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brook lyno tilto, prieszai City Ha
New-Yorke

KPIĄRGZIUS

-------- o--------Siuncziiune pinįgus į visas dalis svieto pigei, saugel ir greitai

šiai,

Valgį gali gauti kožnų valandų
OYSTERIAI visokiu4. kainu.
U

daro pui- į
kiaušius kvietkus.
Ypatingai užMt. Carmel’io, Pa., taip vadina steliuotus vainikus ant veselijų,
mi szliupiniai apsirinko naujų ke szermenų ir visokių tam panaszių
dalykų.
lia darbuotis ant „tautiszkos dir
Mrs Jacob Hentz
vos“ — būtent tųsyt po sudus ne
patinkamus žmones.
17 Rugsėjo 117 N Main st Shenandoah. Pa.
buvo Mt. Carmel’ij byla (prova)
pas skvajerį p. Kizlaiczio su Vaicziuliu.
Mat, Kizlaitis piktume
Asz Petras Va line kas parduodu
pasakė, kad ,,szliuptarnius reikia
tik visus iszdegįt ir gana“. Ūžtuos savo locnų karczema ir salę dėl szo
žodžius Vaicziulis apskundė p. kių ir mitingų ir namų dėl gyveni
Kizl., jog norįs jį padegti. Slidžia mo ant geriausio trakto palei patį
pasijuokė isz tos provos ir atmetė dypų D. II. K. Kas nori turėt gerų
gyvenimų irvigadų, tegul atsilanko
nDa garsesne byla eina Mt. Car pažiūrėt. Adresas mano:
mel’ij p. Airiosziaus su V. J. Sta
Peter Walsh,
Forest City, Pa. (36-39)
garu, ,,Garso“ redaktorium. Ai-

Lietuvių provos-

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

Adomas Pauliukaitis
2713 Penn. Avenue,

laivių į k rajų važiuojantiems ir

Pas Olszinską visko gausit —
Szaito alaus, geros arielkos
Ir kvepenezių oigarų....
Ateik, broli, pamatyti
Ir to visko pabandyti.
Turiu puikiausią restauraciją isz visų Cleveland’© lietuvių
Su guodone

isZSillllCZianiC SZipkOllCS

dėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika,

Bankoje savo visados laikome daugybe pi
ningu del iszmainymo, kaip tai:
Maskolijos rubliu, Vokietijos markių, Austrijos guldenų etc

NikodemAs Olszinskas,

Dėlei artesnės žinios raszyk į

Bischoffs BankinaHouse
O
2 Centre str. (Staats-Zeitung Building, New-York

825 St-Clair str.,

120 S. Jardin str.

Garso Redakcija padarė ypatingą sutarimą su redakcija garsaus po visą svie
tą angliszko laikraszczio ,,The National Recorder", kuris ypatingai užsiima apra
szymais naujausių mokslo iszradimų ir naujų iszmislų, o taiposgi padeda iszradėjams įgyti patentą ant jų iszradimų.
Idant pasigarsįti dar labjaus ir pasiekti visus ir visų luomų ir tautų žmones
T Ii o N a t i o n a 1 R o e o r d c r užmanė didelį kontestą ir visi, kurie prisius
S 1.50, gaus per visą metą Garsa, taiposgi angliszką laikrasztį ,,The National Re
corder” ir p a liudiji mą. duodantį jam tiesą už dyką imti dalyvumą konteste
Tiems, kurių yra užmokėta prenumerara, po prisiuntimui 8 1,50, siusime
laikrasztįper kitus metus, kaip dabaryra mus knįgoso užraszyta.
Norint įgyti
tiesą imti dalyvumą tame konteste, reikia pasiskubįtl, nes szitasypatingas paslulijimas yra tik ant trumpo laiko.

Shenandoah, Pa.

7.300 dol. bus

l’as jį gali apsaugoti (insziiiryti) savo namus nuo ugnies.
Jis perstato geriausias, isztikimiausias ii’ seniausias Amerikos
apsaugojimo kompanijas

buvęs Miners Hospital,’ėję
Ashland’e. Gyvena 115 N. Jar
din st r. S h o n a n d o a h, Pa,

Dr. P. F. BŪRO

JVI. p.JVIaley,
16 N. Main str.
Shenandoah, Pa.

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

.RYTAS,
nedėlinis szeimyniszkas laikrasztis
Waterbury Conn.
RYTAS kasztuoja ant metų tik
tai.............................................. 8 1,00
Kiek viena ijkrikszezioniszkai szeimynai naudinga jį iszsiraszyti.
Antraszas:

Rev. J. Zebris,
31 John str.

Waterbury, Conn.

R. Dabb
Geriausias Shenadorij photografas; nutraukia paveikslus
kokio nori formato, nuo ma
žiausio iki formatui Įiortreto.
Puikiai nutraukia ir nebran
giai.

SZTAI TOS DOVANOS:

1000 dolerių 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 mokslainėje...........................................
loo dovanų po lo dol. auksu............................................................................
Puikus poriafijonas brangiausio medžio už dyka pristatytas iki vietai..
loo dovanų po lo dol. auksu...................................................................................
lo loo-dolerinių dviraezių.......................................................................................
7o dovanų do 5 dol. auksu.................................................................. •...................
125 dovanų po 2 dol. sidabru...................................................................................

Vyrai visi pas geriausių

Graboriu
Vinca Minkeviczin
230 AY Centre str.
Shenandoah, Pa.
Užlaiko geriausius arklius
ir ryginus del szermenų, veseilių ir 1.1.
[36 ir 21]

Penna.

GERIAUSIAS LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS

Persikraustė į savo naujus namus ant
Shenandoah, Penna.

m „ ĮI|I11H lir ud r.

iin m nn imt

imk

m ui

m ©50

Garsas Publishing Co.
Shenandoah, Pa.

PAS

n,,

,, j000
M 35O

Wedderburn & Co. apriez augszcziaus paminėtų dovanų, prižada iszmok
dar^TWM) auksu tam. kuris gaus pirmą prizą (dovana).
Taigi tas, kurs prisius daugiausiai žodžių, gaus 81500 auksu; kitas dovanas
gaus paeiliui kiti isz piisiųstų žodžių skaitliaus.
Idant įgyti tiesą imti dalyvuma
szitame konteste, neieilvia jokios extra mokesties, tik užmokėk it už metus prenu
meratą už ClARSą ir National Recorder, viso labo 81,50.
Aptuieję tuos pinįgus, mes prisiusime kiekvienam užsimokėjusiam tam tiklą paliudijimą (ceitificate) su \isais paaiszkinimais apie kontestą ir regulas, kaip
padaryti žodžių surasza.
X aidai visų laimėjusių dovanas bus apgarsįti „National Recorder’ije“;
Garse gi paminėsimi' visus lietuvius, kuriems pasiseks laimėti ką sziame konteste.
Pinįgus siųskit ant adreso:

Tanias Križenauckas
29į W. Centre str.
Shenandoah Pa. 103 E.Lloyd str. Shenandoah,

galima pirkti kuopigiausiai laivakortes ant geriausių laivų.
Prie tam leidžia piningus tiesiog in Lietuwu, Russijų, Lenkijųir kitas visas Europos szahs. Taipgi laiko užeigų, kur kie
kviena Lietuvis gaus gerų priėmimų ir rodą.

,, 300
,, 1000
,, 500
,, i000

Budas, kaip įgyti vieną isz tų dovanų, labai prastas.
Visas tavo darbas__
perskaitęs tris ežia padėtus žodžius . PateiTt Attorney Wedderburn” suskaitęs ir
gerai įsidėjęs literas tuose žodžiuose, sudaryk kuodaugiausiai žodžių (angllszkai)
isz tų literų; kiekviena litera žodije turi tik tiek syk būti, kiek syk ji yra tuose
trijuose žodžiuose (Patent Attorney Wedderburn). Užduodame darba isz tų žodžių
litarų sudaryti visokius žodžius, norėdami pertai pagarsįti visur V edderburn’o
kompaniją, kad visi žinotų, jog iszradus ką naujo, reikia kreiptis prie tos kumpa
nijos, nes ji lengviausiai parupįs patentą ant iszradimo.

Gavau szviežių transportų
ražanezių, lietuviszkų szkaplicrių, abrozėliu, kryželių,
mentelikėlįų ir t.t. UžeikitĮiažiurėt.

Juozą
Miliaich
30S W.Centre str,
Mahanoy City, Penn a,

8 1000
,, 600
,, 400
,, 1000

Trysszimtai dvideszimts penkios dovanos kasztuojanezios.. ............................................ $ 7.300.

fiaudokites!

307 W. Coal str.

iszduota.

National Recorder įgyjo prakilnų vardą tarp moksllszkų ir pramonės laik
raszczių.
Jis turi tukstanc/.ius skaitytojų kiekvienoje valstijoje, kiekviename
mieste ir kaimclije, bet jis nori danginus.
Nei vienoje szalije žmonės nėra taip
palinkę 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 pagelbiiųku dėl visų,iszmislinczių ir visados apszcziai žinių priduoda apie naujus iszradimus ir juos apraszo.
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. Lapkriezio (November) 1897 m.
Dovanų paskyrimu užsiima prakilnus tieso« vyrai,
tarp kurių yra ir 3 žynomesni sąnariai kongresso.
Augztas vardas tų vyrų gvarantuoja jų nusprendimo teisingumą.

Apsaugoja nuo ugneles jau daugelis metų

Dr. Y. M. HAMILTON

Cleveland, Ohio

GARSO REDAKCIJOS DOVANOS!

Nedėlioję Banka atvira nuo 10 iki 12 adynai.

I

Pittsburgh, Pa.

VYRAI!
VYRAI!
Kas į Cleveland’ą atkeliausit,

Iszdliodamc Szipkortes (laivakortes) ’ant greieziausių gar

Mrs Jacob Rentz

Parsiduoda.

Pasiskubįkit broliai! aplaikiau naujų materijų isz fabriko, ka dar

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

Pajieszkojimai.

Jacob Hentz’o
Ifcptatupuęij a,

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

darau siutus pigiausiai kaip visur ir darbas buna atliktas kuopuikiau;

Szerifas Martin po
sudu.

Daugumas pasidaro 10 svarų sunkesniais
į 10 dienų. Suvirszum 400.000 iszsigydė
jau. Pirk No-To-Bac nuo savo aptiekoriaus, po gvarancija, jog iszgydys tave,
už 50c. ir $1,00. Knįgute ir sampelius
prisiųsiu už dyką.
Adresas:
Sterling Remedy Co., Chicago arba NewYork.
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1o12 CARSON STR,

Chas Rettig ir Simus
l’OTTVILLE’JE, Pa.
i

turi pravorą Lager alaus ir Porterio.
taiposgi
i B a v a r s k o alaus, kurs goresnis
už importavotą. Pardavinėja ir bonkuI tėms dėl szeimyniį.

S.

Markauckas
—neseniai pirko—

k©
pertai, žinote, jog kaipo naujas
biznierius nesigaili savo gardaus
aluezio ir turkiszku cigaru.
Visi
eikit pas sa?ų ant 315 E. Centre st.
Shenandoah, Pa.
11/

Persekiojimas lietuviszkų tada bus džiaugsmas visiems.
Pastebėtinas daigtas, kad szio
Amerikoje kunigų.

ksž K.

Radzeviczius

je gadynėje persekiojimų ir
Ne vienas dar atsimena,
neapykantą, kas link bažuykaip esant Kosijoje katalikiszPuikiausia visam Shenandoah
czios reikalų, tai daugiausia
kiems kunįgams yra atimtos
kiszasi tie, kuriems bažnyczios
tiesos paprastų žmonių Kuni
mažiausia reikia; tas stu/nimagams nevale niekur iszvažiuoli
Tris syk ąnt dienos karszti užkandžiai o teip visada szalti už
si į bažnyczios reikalus jos
ALL
:
10*
isz savo parapijos be daleidi
prieszų, tur sujudįti vieną kai lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai alus
DRUGGISTS!!
25* 50*
mo policijos, o policija praszy
JDCAT T1TITF V riTAPJNTim to fure auycaseof constipation. Cascarets arc the Ideal Laxa-i
tą tykius ir pilnus doros kata jii m os k Ii ąsos.
HDijuLU 1 Cm I u Uolini! 1 DIjU f įre. never irrip or sripe.but cause easy natural results. Sam-i
plcand booklet free. Ad. STERLING REMEDY’ CO.. Chicairo. Montreal. Can.. orNew York.
317.i
ta, paprastai duoda daleidimą
likus, o tada tos persekiojimo
tiktai po dideliam vargui ar
piktybės iszeis ant didelės
papirkimais, o kartais ii visai
i naudos musų atauszusiems
nedaleidžia kur kitur iszvabroliams. Kad marios perdaug feipgi netoli nuo saliuno visoki tavorai szvieži ir parduda ka
ONE GIVES RELIEF.
žinoti. Kunigas todėl yra lai
i plakasi nuo vėjo ir vilnių, ma- I no pigiausiai. Priegtam kožnas lietuvys ras szirdingą rodą
komas kaipo Koks kalinis, ap
1 rinįkas laukia dėl kelionės kiekvienam reikale.
kaltas be nusidėjimo, ukinįnusiraminimo; mes tikėdami
O ir pinįgus maino ir siunezia iu LIETUVA iriu visas
kas szalies be tiesų priklausavo Vieszpacziui žinome, kad lai is svieto.
for
sanczių kiekvienam žmogui.
Jis yra galingas sudrausti ir
O jei kunįgas norėtų įgyti ne
vienu žodžiu nuramįti vilnis
pajudinamą turtą, kaip tai|
SHENANDOAH, PA
siubuojauczių marių, kad taip [36 ir 9]
pirkti szmotelį žemės, taiku-i
until you have tried
yra, todėl melskimės broliai ir
nigui to nevale, ir kas bjau
seseris, kad parodytų Vieszriausia, nevale įgyti žemės
pats savo galybę, Jis tai gali ę
IT*
J
ik
S 0
turto kunįgo giminėms, prie j
padaryti, o tarp mus vieszpateliams ir artimiems. Tokios
1 taus didelis ramumas, isz ko
tiesos, varžanczios kunigus, I
visi turėsime gausų pakajaus
iszskircinai isz kitų Rosijos!
vaisių.
( Isz „(Ryto" Y i
BROKE R
žmonių, mes visi vadiname be-'
You can buy them in the paper 5-cent cartons
gėdiszka skriauda, neteisybe.!
Kunįgų skriaudimą per Rosi
Ten Tabules for Five Cents.
jos randą, lietuviai patys sau
turi geriausią agentūrą, pardavinėja laivakortes,
Thli »ort 11 put up ohsaply to Erxtify tho universe! present demand for a low prlo*.
skaito už skriaudą, nesirkunįapsaugoja nuo Ugnies ir maino pinįgus ir siunezia į Sekur
galima
susiszekSt
Jietuviszkai,
If you don’t find this sort of
gai yra jų tautiecziai. Ką daro nes Jurgis Murautskas, lietuvis, ten
ES
rusiszka valdžia ant lietuvisz- randasi, per ką galima gaut broliszlūs atlieka kuoteisingiausiai.
ką
rodą
pas
jį
po
tokiu
adresu:
S*
kų kun., mes visi kaip vienas
vyras paniekiname rusų neteisy ' P.C. Schilling & Co.,
Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinįgus iszmai- SO
bę ir matome daromą skriaudą, j 2801 & 2401 Penn. Avenue,
i? apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti bažnyczią,
Pittsburgh Pa.
bet ką mes czionai darome pa
tys Amerikoje, regisi to nema
Norite nusipirkti geriausius lotllS PlliliUlclplllJOJO
Send Five Cents to The Ripans Chemical Company, No. io
J M SCHAFER.
tome. O sulyginus, mes kunįSpruce St., New York, and they will be sent to you by mail; or
ir Ca indėnė?
didelę krautuvę iinportavotų VYNO,
12 cartons will be mailed for 48 cents. The chances are ten to
gus taiposgi traktavojame UK!Laikini
E R! U, pargabentų isz Europos, taipgi užlai
one that Ripans Tabules are the very medicine you need.
kau visokį ALU> kur galit gaut buteliais ir
kaip ruskių valdžia. Jei kur
bncz.kutėmis, užlaikau klerkų lietuvį,
JONĄ BARDZILAUTSKA- Neužinirszkit
kunįgas iszvažiuoja su savo
atsiszaukt po adresu:
svarbiausiu reikalu, tai jau
1109 Carson str. South Side
Telephon
41 —Pittsburgh, Pa. [15-5-97] Į
verda visa parapija:
„kaip,
ir pasidžiaugsi, jog suradai gerą, teisingą ir iszininlingą žmogų. ta
girdi, kunįgas gal važiuoti be
Tik nepamirszk;
----- PAS------musų žinios? kodėl kunįgas
2023 N. 2nd str. Philadelphia, Pa.
nelaiko namų, kad mes jam geriausias ir vienatinis lietuviszkas
feSHSLSEEJSSi SEbSSIiESEIj BSJHSfSSiBfe.
Kriauczius visoj Minersvillej.
užmokame algą“ ir t. t., arba
taipgi turi puikią užeigą.
kas link kontrolevojimo para Lietuviai,
19 W. Oak str. Shenandoah, Pa.
eikit pas saviszkį, o nesigrauarba geriausia užeiga dėl darbinįkų ar szeip žmo
pijos ukiszkos’os dalies, tai dįsit.
nių, Kurie nor szį bei tą dasižinotie irszalto alu(27 ir 28)
[8-5-97]
Lietuviszki kumpiai ir deszros kuonopigiausia.
daugumoje parapijų nori, kad
czio taure iszgert’i ar cigarėlį. parūkyti, ateiki
te pas:
kunįgas visai nesikisztų į rei
GERIAUSIA UŽEIGA pas
kalus gaspado.iystės, o kad
12 Noktu Hancock Street,
patys para pi jonai butų be jo
Wit.kes-Bakke, Pa.
J.
ANCEREVICZIU
Dirba visokias
kio prižiūrėjimo isz pusės ku
SZARFAS,
KEPURES, KARŪNAS,
nįgo. Kodėl Amerikoje atkar 202 S. Main st. Shenandoah, Pa.
KARDUS, DRABUŽIUS IR T.T
toja rusiszkus ant kunįgų va Nagi vyrai pas .savo brolį lietuv- ZINIA DĖLSAL1UNIKU
IR SZTORNIKU
rinius!, korios patys paniekino, nįka tint szalto alaus! isz Pranei jos Pirkit
DEL LIETUVISZKU DRAUGYSCZIU
sigarus ir sigaretus nuo
Raszikite, o mes atsiųsim, ant pažiūros
yra tam priežastis agitacija sznapso ir turkiszką cigaru! Užei
kukardas ir kepures.
neprietelių szvento tikėjimo, kit, o nepasigailesit.
[37 ir 19]
__ .”Trwm
»i■ e i., vieta visoj Amerikoj/
kurių pirmutinis mieris praszalinti kunįgus. In verpetą per
Juozo A. Mandour didžiausio ir
Anyone sending a sketch and description may
quickly ascertain, free, whether an invention is
sekiojimo kunįgų tankiai įprobably patentable. Communications strictly
Smagiausia vieta del užeigos, jo gėrynių pigiausio kupeziaus visame paviete.
confidential. Oldest agency for securing patents
in
America. We have a Washington office.
traukia prastus ir gerus kata nereik nė girt, nes jie patys giriasi Jis pardavinėja taiposgi daug įvai
Patents taken through Munn & Co. receive
likus, kurie mierių bedievys O žmogus meilus ir prietelis bėdoje rių gražių mažmožių; parduoda vis- j special notice in the
SCIENTIFIC AMERICAN,
illustrated, largest cl.tulation of
tės pravadyriu nesupranta ir Plauberij žemiau Readingo gcležinkclic ką už 20 procentų piginus nei kiti. beautifully
scientific journal, weekly, terms $3.00 a year;
Jei netiki, tai pamėgįk duot jam any
Sl.oOsix months. Specimen copies and Hand
taip kunįgui reikia dubiltai
llooK on Patents sent free. Address
orderį.
Jo krautuvė yra
X
MUNN & CO.,
kentėti: nuo nedorų isz pama
3G1 Broadway, New York.
211 E. Centre str.
to ir nuo negudrių, bet gerų
Shenndoah, Pa.
GALIMA GAUTI SU I’RISIUNvyrų, kuriuos savo szaukimu quickly sc<nirc<i. FEE DUE WHEN PATENT OBTAINED.
Send model or sketch with explanation for free report as to
timu szias K N Y G A S:
48-PAGE BOOK FREE. Contains references
privedžioja pravadyriai. Sta patentability.
and full information. IFrJ-Writc for SPECIAL OFFER.
. Istorija Katalikų Bažnyczios. .1.
B, WILLSON <&. CO, Patent Lawyers,
tymas bažnyczios taiposgi ap- LeH. Droit
yra
labai naudinga dėl perskaitymo kož- Gali gauti visokių
1 .
Building,
WASHINGTON, D. C
nam katalikui. Kasztuoja
■
81.00 dalykų toaletui. °
> L1
.iekarstvos - vaistai k negeri ausi ai padaryti.
sunkįtas per tokius, kaip ana
2. 'l'rumpa peržvalga lietuvystės dar
604 S. 3-rd st.
bų Amerikoje 1894 m. Ji iszrodo aiszkiai
DIDŽIAUSIA
Bostono lietuvius, kur, norint
Philadelphia, Pa. lietuviszkų bedievių darbus ir podraug
Beach’ o aptiekoj e
kunįgui sukalektavoti kiek
Krautuvė cigarų, papirosų maskolisz- kaip katalikas turi nuo jų apsisaugoti
Kasztuoja
_
.
.
20c
kų ir ruskų tabakų. Cigarai nuo 8 12.00
ant bažnyczios, vieną, ką patys
Dr. W. J. Beach, savininkas
3. Valtis bei iszguldymas szventų
iki .SG.r>,oo už tūkstantį.
Raszykit pas
evangelijų
ir
lekcijų
ant
visų
metų
su
neduoda, bet per gazietjėles
OFISAS: NAMIEJE ant 4tl> & SUNBURY STR.
garsų agentą:
labai naudingais dvasiszkais skaitiniais.
piktina kitus, kad nieko ne
Puslapių esti 896. Linkėtina kad kožno
DR.
J0ZUPKA
lietuvio namuose ji butu. KasztuojeS ,50
duotų. Žinomas daigias, kad
pas
KUN. a BURBA,
Box 1053
Geriausi gervinai, užkandžiai uždyka nfi 5129 Malcolm st.
kunįgui tarp tiek periszkadų ryto iki 12, ir nuo 8 vakar iki 12. Ti PLYMOUTH,
PA.
Luz. Co
Philadelphia, Pa.
sunku ką gero padaryti. Ne ri visokiu kogoriausla padarytu valgią
ItfEIWTIXAS BAJKTAS
kalboje
AR
ŽINAI
KĄ?
turime sziądien nei vienos pa kepsnių, oisterią irt. t.
Kas galėjo tikietis kad lietuwiszkoje kalboje |
kuiga
kurioje wys< s s! įplibes 11 on’j mo bum id th
Smagiausia vieta del užeigos.
Yra
rapijos, kur norėtų praszalįti
iiioru.r. n z
.... and ....
Semiwcs žmones wadino TU'-niniiik u ■
savo kunįgo ir neturime tokio puiki salė kurioj stovi net 9 biliardai
u
su pngi.iiba
savo naujame namojint
Priegtam da kiekviena dailiai priima ir
kunįgo, kurs atrastų pas žmo
(L.'ue '1 nu
630 W. Centre str.
rodą reikale duoda.
;:i
z
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; man*'' u 1
nes szirdingą pritarimą, per
333 Trumbull st, ties Elizabeth
:i
iŽU S: 1
Mahanoy City, Pa.
Porth’o dypu (gelėžinkeldvariu),
ką viskas daug geriaus sektų M. KUPCZINSKAS ir
■kn. '1
Laiko geriausią s z t o r ą ir
Elizabeth,
N.
J.
si. Lietuviszki kunįgai Ame
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::1 i v n |
k nm 1 iv : į
P- PHSKEVICZW
s a 1 i u n a.c
jin- ir i-z i-a'.v > už .u>< t< s i zs : ;.-zt
Importuoti ir naminiai gerymai ir
rikoje sziądien neszdami ant Kampas Main ir Oak uliczių,
Atsilankyk! patyrsi, kad tai tei
t
angh.'zha r.u lekia alnlariia SHENANDOAH, PA. cigarai. Kambarius parsamdosavo peczių smūgius vai narna
singas ii geras žmogus.
til,darn, ka-ztHoja tykiaj
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ina ant dienos ir nedėlios.
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turn
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’ w. *"k:u < dejkius ir rejk
nių arba suvadžiotų tikinezių
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Johh A. Koklenberger
be kuriu apsi-jt negili. Prieg t i‘.n turu krcntuwia wy-.
S A L I U N I N K A 1!
parapijonų, tur eiti savo keliu
wiszkoie kalaoie i'izeio. Turn masz’.nukies det drukawimo groin itu ir tt
manager.
Pujki popiora del raszimo grmn itu su dailom kwietkmn ir drukaw t ,i< pa?wc>kini.
laikydamiesi tiesų szventos,
— Na wisi prie alaus —
.nais. Tuzinas tokios p< pitros su daliais kopertais krszmoja 35c,. tris tuzinai į 1 60
katalikiszkos bažnyczios, nesi
Pigiausiai nusipirkt :CK. SHMIOTO
Turu del jaunumėm s jacking t kwietka, kury, kada duodi pawuostit, isztiszka wan.
dairydami nei į kairę, nei įde- Ar žinoto lietuwiai kad CHKYS- Parduoda visokius PECZIUS, kukni- FORNISZIUS, PU ANUS, VARGONUS ibio ir padaro daug juoku, į > rėk i o 25c.
IR SIUVAMAS MASZINAS.
Kas iž dvdelcs f ilografiios noietu turet daugiau mažu, tegul alsiunęze dydcla, atz
szinę pusę. Ir reikia pripažįti TIAN SHMIDTO yra geras alus ir nius ir dėl szilumos,
tosios trumpam laikie padurisu 100 mažiukiu ir nusiusi! už $ ,25c.
teisybę katalikiszkiems kunį- galwa nuo jo niekad neskauda. Pas Taiposgi pataiso kuknlnius stogus ir 13 N. Main, Shenandoah, Pa. iszNorinticm
dnžinot ape wysokics knigns arba kitokius dajktns ir czienes, po aptureimu 2 centUics maružlaiko visokius daigius reikalingus prie
kies tuojau sianczln drukuotus katalogus.
Adresas in ma ne szitoks:
gama Amerikos, kad savo Ch. Shmith'a gali kas nori gauti ir kuknios.
baezkutia in namus parsigabenti,
JOSEPH MATUTIS,
kantrumu ir darbsztumu per- 70 W. Coal str. Shenandoah, Pa.
Protect your Idea?; they may bring you wealth
K. A. DAVENPORT,
Write JOHN WEDDERBURN & CO.. Patent Attoi
neyg, Washington, D. C., for their $1,800 prize offei 387 Wythe Ave.,
Brooklyn N. Y.
Slicnaudoah, Pa, •nd
kentes persekiojimo laikus, i
41 ir 11 27 S. Jftrdin str
Hat of two hundred Inventions wanted.
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